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 4مسودة دليل المتقدم، اإلصدار 

 1 الوحدة  
 

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

 .إضافيتين

 .ذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرضتمت ترجمة ه
  

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

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد
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 1 الوحدة

 gTLD التقدم إلىطلباتمقدمة لعملية 
 

تقدم هذه الوحدة نظرًة عامة لمقدمي الطلبات على عملية تقديم طلب للحصول على نطاق 
المستوى األعلى الجديد، وتتضمن تعليمات حول آيفية إآمال الطلب وتقديمه والتوثيق 

ب،والرسوم المفروضة الطل الداعم، والتوثيق الداعم الذي يجب على مقدم الطلب تقديمه مع
    .ووقت تقديمها وآيفية القيام بذلك

دورة  وزمنومراحلوتصف هذه الوحدة أيًضا الشروط المرتبطة بأنواع معينة من الطلبات، 
 .الطلب

لمزيد من التفاصيل حول العمليات األصلية، وتاريخها وخلفية تفاصيل التطوير لبرنامج 
قع ، الرجاء مراجعة الموgTLDنطاقات 
 .gtlds/-http://gnso.icann.org/issues/newالتالي

 .ويوجد هناك قائمة بالمصطلحات ذات الصلة في دليل مقدم الطلب

وُنشجع مقدمي طلبات االشتراك المحتملين على قراءة محتوى هذه الوحدة بالكامل والتعرف 
األخرى قبل بدء عملية تقديم طلب االشتراك، لضمان معرفتهم  فة إلى الوحداتعليه باإلضا

لما هو مطلوب منهم، ومعرفة ما يمكن توقعه في آل مرحلة من مراحل عملية تقييم طلب 
 .االشتراك

 العمليات حول المعلومات من والمزيد الدعم وثائق من الكاملة المجموعة على للحصول
 مراجعة الرجاء ، gTLD نطاقات لبرنامج التطوير تفاصيل يةوخلف وتاريخها األصلية،
 .gtlds-http://gnso.icann.org/issues/new/ التالي الموقع

 والجداول الزمنية طلب االشتراكالطلبزمن دورة  1.1
وستجري  .بمجرد تقديمه طلب االشتراكالطلبيقدم هذا القسم وصًفا للمراحل التي يمر بها 

الطلبات التي يتم تقديمها، بينما يتم إجراء مراحل أخرى في حاالت بعض المراحل لجميع 
وينبغي أن يكون مقدمو الطلبات على علم بالمراحل والخطوات المضمنة في معالجة  .خاصة

  ..الطلبات المستلمة

 طلب االشتراكالطلبتواريخ تقديم    1 1.1..1.1

 ].date) [UTC( توقيت العالميبال] time[تبدأ فترة تقديم الطلب في 

 ]date) [UTC(بالتوقيت العالمي ] time[تنتهي فترة تقديم الطلب في 

  

نظًرا العتبارات االستالم، يجب تقديم جميع الطلبات بطريقة إلكترونية عبر نظام تقديم 
  .الطلبات على اإلنترنت بحلول موعد انتهاء فترة تقديم الطلب

 :عند عدم وجود ظروف استثنائية، في حالةلن يتم النظر في أي طلب، 

  .بعد إغالق فترة التقديم ويتم االستالملو تم استالمها

إما أنه لم تتم اإلجابة على األسئلة بالكامل أو عدم وجود (عدم اآتمال نموذج الطلب 
لن يتم السماح لمقدمي الطلبات عادة بتقديم طلباتهم  ).الوثائق الداعمة المطلوبة

 .التقديم بعد انتهاء
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للحصول على معلومات  1.5راجع القسم  .عدم دفع رسم التقييم بحلول الموعد النهائي
  .حول الرسوم

على مد المهلة أآثر من مرة لتؤآد على أن نظام التقدم على اإلنترنت  ICANNوقد عملت 
 ICANNوفي حالة عدم إتاحة النظام، فسوف توفر  .سيكون متاحا طوال فترة التقديم

 .مات بديلة لتقديم االستماراتتعلي

 مراحل معالجة الطلب  1.1.2
الطلبات أحد المراحل المضمنة في معالجة  حولعلىهذا القسم الفرعي نظرة عامة  يقدميوفر

، تم تحديد أقصر الطرق وأآثرها 1-1في الشكل  .ICANNمنظمة إلى  المقدمةالتي تقدم
حل التي من المحتمل أن تطبق أو ال استقامة بالخط العريض، على الرغم من عرض المرا

 .بعد ذلك يتم وصف آل مرحلة باختصار .تطبق أيًضا

 

مراحل  سيمر الطلب من خاللتمر التطبيقات عبر، ICANNمنظمة بمجرد التقديم إلى  - 1-1الشكل 
 .متعددة من المعالجة

 طلب االشتراكالطلبفترة تقديم   1.1.2.1
-طلبات االشتراك  -الطلبات ، يصبح مقدمو طلب االشتراكالطلبعند بدء فترة تقديم أو قبيل 

مستخدمين  -الجديدة  gTLDنطاقات للحصول على طلب طلبات الذين يأملون في تقديم 
 .  TAS(TLD(نطاقاتطلبات تقديم في نظام  مستخدمون مسجلون -الجديدمسجلين

، يقوم مستخدمو التسجيل لومات المتوافرة في عمليةوالمع.الشتراك على اإلنترنتبعد إآماال
بتقديم إيداع جزئي لكل فتحة طلب يتم التقدم بطلب للحصول عليها، وبعدها  TASنظام 

إلتمام الطلب، . يحصلون على أآواد الوصول التي تمكنهم من إآمال نموذج الطلب الكامل
 .دم الذي تم تسجيلهسوف يتم استخدامها لتصحيح هوية المستخ سيجيب المستخدمون

على سلسلة من األسئلة لتقديم  من خالل نظام تقديم الطلبات، سيجاوب مقدمو الطلبات
يجب أيًضا  .معلومات عامة وإثبات القدرة المالية باإلضافة إلى إثبات القدرة التقنية والعملية

نظام تقديم  من هذه الوحدة عبر 1.2.23تقديم الوثائق الداعمة المذآورة في القسم الفرعي 
 .الطلبات، آما هو موضح في األسئلة ذات الصلة

للحصول  .آما يجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم رسوم التقييم الخاصة بهم أثناء هذه الفترة
  .من هذه الوحدة 1.5على معلومات إضافية حول الرسوم والمدفوعات، راجع القسم 
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لمقدمي الطلبات التحديثات  ICANNوعقب انتهاء فترة تقديم الطلبات، سوف تقدم 
 .الدورية عن حالة التقدم المحرز في تقديماتها

 
 فحص االآتمال اإلداري  1.1.2.2

على الفور بعد انتهاء فترة تقديم طلبات االشتراك بفحص اآتمال جميع  ICANNستقوم 
 :يؤآد هذا الفحص على أنه .طلبات االشتراك

  مية؛يتم اإلجابة على جميع األسئلة اإللزا

  التنسيقات المناسبة؛ و/تم تقديم المستندات الداعمة المطلوبة بالتنسيق المناسب

  .تم استالم رسوم التقييم

التي تعد مكتملة وجاهزة من  االستماراتالطلباتبإرسال آل مرة واحدة  ICANNستقوم 
د تم تخصيص وق.التقديم. تقديم الطلباتأجل عملية التقييم بأسرع وقت ممكن بعد إغالق فترة 

 ICANNواألمن، من قبل واإلنشاءات تلك المرتبطة بالتمويل مثل بما في ذلك أسئلة معينة، 
وقد تم تحديد   .لن يتم إرسال إجابات المتقدم على مثل هذه األسئلة  :ووضعها على أنها سرية

م من مقدم الطلب المقدأما بقية  .األسئلة السرية مثلها مثل تلك الموجودة في استمارة التقدم
 .استمارة التقدم، فسيتم إرسالهاICANNالطلب فيتم نشره على موقع ويب منظمة 

 
 4ومن المتوقع أن يتم إتمام فحص االآتمال اإلداري لكل استمارات التقدم في مدة قدرها 

وفي حالة إذا لم يمكن االنتهاء من آافة  .أسابيع، قابلة للزيادة على حسب حجم التقدم
بإرسال معلومات حديثة  ICANN، فستقوم أسابيع األربعةاألسابيع غضون  االستمارات في

 .عن العملية ووقت انتهاء مقّدر
 

 األوليالمبدئيالتقييم   1.121.2.3
وستتم  .على الفور بعد االنتهاء من فحص االآتمال اإلداري األوليالمبدئيسيتم بدء التقييم 

في بداية هذه الفترة، يتم تنفيذ فحوصات . المبدئي مراجعة جميع الطلبات المكتملة أثناء التقييم
ويجب أن يمر الطلب من . خلفية على الكيان مقدم الطلب واألفراد المذآورين في الطلب

 .األولي. خالل هذه الخطوة قبل تنفيذ عمليات التقييم المبدئية

 :األولي: المبدئيللتقييم  عنصران أساسيانعنصرين أساسيينويوجد 

التي تم التقدم  gTLDفيما يخص سلسلة (اجعة الخاصة بالسلسلة عمليات المر .1
التي تم  gTLDوتشمل هذه العمليات تحديد بأنه ال يوجد احتمال لسلسلة  ).إليها

، بما DNSالتقدم إليها أن تسبب أية مشاآل بشأن مسائل األمن واالستقرار في 
 .المحجوزةأو األسماء  TLDsفي ذلك المشكالت التي يسببها التشابه بـ 

يتعلق بالكيان الذين فيما ( عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلةمراجعات مقدم الطلب .1.2
مزود وخدمات  gTLD يخص الكيان المتقدم لـيقوم بالتقديم للحصول على نطاق

تتضمن عمليات مراجعة مقدم  ).به الخاصةالمتعلقةالمقترحة  التسجيلاالمتداد
الطلب القدرة التقنية والتشغيلية والمالية الطلب إثبات ما إذا آان لدى مقدم 

  .الضرورية لتشغيل سجل

وقد  .بإرسال إشعار لكافة نتائج التقييم األولي ICANNوبختام فترة التقييم األولي، ستقوم 
 ICANNواستنادا إلى حجم استمارات التقدم التي تم تلقيها، ربما تقوم يتم نشر هذه اإلخطارات

 -بناًء على حجم الطلبات المستلمة–دفعات على  ات في مجموعاتبإرسال مثل تلك اإلشعار
 .األوليالمبدئيفترة التقييم  مدىعلى مدار

وفي   .شهور 5ومن المتوقع أن يتم إتمام التقييم األولي لكل االستمارات في مدة أقصاها 
رة، استماطلب، فسيتم 500 - 400يقع في نطاق  استمارات التقدمالطلباتحالة إذا آان عدد 

حالة تجاوز العدد لهذا الرقم، فسيتم وفي  .مد تلك المدة من شهر إلى ثالثة شهور سيتم
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 لالنتهاء من االستماراتللتعامل مع الطلباتطريقة  بإنشاء ICANNهذه الحالة، ستقوم وضع
يتم اختيار الطلبات . إلى مد اإلطارات الزمنية المحددةبدورها  ستقوموستؤديفي مجموعات، 

ائي لكل دفعة، ومع ذلك، يتم اتخاذ إجراءات لضمان أن آل السالسل المتنافسة بشكل عشو
بإرسال  ICANNوأيضا، سوف تقوم .بمد المهل الموجودة. موجودة في نفس الدفعة

 .ووقت انتهاء مقّدروالجدول الزمني المقدرمعلومات حديثة عن العملية 

 إرسال المعارضة 1.1.2.4
ة ضد الطلبات بناًء على أي من أسس أربعة معدودة يمكن إرسال المعارضات الرسمي

وسوف يتم فتح فترة إرسال المعارضات بعد أن تقوم  .بواسطة األطراف المعنيين بالمعارضة
ICANN  1.1.2.2بإرسال قائمة باالستمارات المكتملة آما هو موضح في القسم الفرعي ،

 .. وتستمر لفترة خمسة أشهر ونصف على وجه التقريب

على المعترضين إرسال مثل تلك االعتراضات الرسمية مباشرًة إلى مزودي خدمة ويجب 
لمزيد من التفاصيل، راجع الوحدة الثالثة،  .ICANN، وليس إلى )DRSPs(حل النزاع 

 .إجراءات حل النزاع

راجع القسم الفرعي ( وسوف يتم إغالق فترة اإلرسال بعد نهاية فترة التقييم األولي 
بين إرسال نتائج التقييم األولي وبين إغالق  إسبوعينأسبوعينجود فترة ، مع و)1.1.2.3

وستتم مناقشة المعارضات التي تم تقديمها أثناء فترة إرسال  .فترة إرسال المعارضة
وتمت مناقشتها بالتفصيل  1.1.2.76المعارضة في مرحلة حل النزاع الموضحة في الفقرة 

  .3 القسم الفرعيالوحدةفي 

يعي جميع مقدمي الطلبات أن األطراف األخرى لديها الفرصة في إرسال ينبغي أن 
طلبات وستتاح الفرصة لمقدمي  .معارضات ضد أي طلب أثناء فترة إرسال المعارضات

محل المعارضة الرسمية إلرسال إجابة وفًقا  الطلباتطلبات االشتراآذوي  الطلباتاالشتراآ
 ).3راجع الوحدة ( .  لقواعد وإجراءات مزود خدمة حل النزاع

وفي حالة رغبة أي مقدم طلب في إرسال معارضة رسمية ضد طلب آخر تم تقديمه، فسيقوم 
 .3بذلك أثناء فترة إرسال المعارضة، وذلك باتباع إجراءات إرسال المعارضة في الوحدة 

  العام التعليق 1.1.2.5
وتشغيل السياسة الخاصة تعتبر آليات التعليقات العامة جزًءا من عمليات تطوير وتنفيذ 

حفظ :  في ICANNوبناء على الشراآة الخاصة والعامة، تتخصص . ICANNبمنظمة 
األمان واالستقرار التشغيليين لإلنترنت، وتعزيز التنافس، وتحقيق تمثيل عريض لمجتمعات 
ة اإلنترنت العالمية، إضافة إلى تطوير سياسة مناسبة لمهمتها من خالل عملية ارتقائية قائم

وهذا يتضمن بالضرورة مشارآة العديد من مجموعات صاحب المصلحة في . على اإلجماع
 . المناقشة العامة

بأن منتديات التعليقات العامة  -الجديدة gTLDفي عملية طلبات –يجب أن تعي آل الطلبات 
بمثابة آلية للجمهور لكشف المعلومات والمشاآل ذات الصلة وإبرازها الهتمام جميع 

أي شخص قد يقدم تعليًقا في منتدى . الجديدة gTLDولين عن التعامل مع طلبات المسؤ
 . التعليقات العامة

 ICANNبفتح فترة للتعليق العام عند نشر الطلبات للجمهور على موقع  ICANNوستقوم 
. يوًما 45، والتي ستظل مفتوحة على مدار )1.1.2.2راجع القسم الفرعي (على الويب 

ة الوقت للمجتمع لمراجعة وتقديم التعليقات حول مواد الطلبات المنشورة، توفر هذه الفتر
باإلضافة إلى توحيد التعليقات التي يتم الحصول عليها، والتوزيع على الهيئات التي تقوم 
بمراجعة وتحليل التعليقات من قبل المقيمين في إطار الجدول الزمني المخصص للتقييم 

العام عرضة للتمديد، بما يتوافق مع الوقت المخصص لفترة  وتكون فترة التعليق. المبدئي
 .      التقييم المبدئي، إذا تطلب عدد الطلبات أو أية ظروف أخرى ذلك

يبذل المقيمون االجتهاد . يمكن تمييز التعليقات المتلقاة خالل فترة التعليق العام لطلب معين
والتحقق من دقة المطالبات، وتحليل  أي تحديد عالقتها بالتقييم،(الواجب حول التعليقات 
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. وأخذ المعلومات المتاحة من قبل تلك التعليقات في الحسبان) مغزى المراجع المذآورة
وستكون دراسة إمكانية تطبيق المعلومات المقدمة عبر التعليقات العامة مضمنة في تقارير 

 .   المقيمين

ل األخيرة من عملية التقييم، لتوفير وسيلة سيبقى منتدى التعليقات العامة مفتوًحا خالل المراح
 .  ICANNللجمهور لتقديم أية معلومات أو أمور ذات صلة إلى منظمة 

الخاصة بتحديد  ICANNيجب التمييز بين التعليقات العامة التي قد تكون ذات صلة بمهمة 
علق بأمور ما إذا آانت الطلبات تفي بالمعايير الموضوعة وبين المعارضات الرسمية التي تت

وقد تم إنشاء عملية المعارضة الرسمية للسماح بوجود اعتبار . تقع خارج معايير التقييم هذه
آامل وعادل للمعارضات القائمة على مجاالت محدودة خارج عملية التقييم التابعة لـ 

ICANN لن يتم النظر في التعليقات العامة المرتبطة. التي تتم على أساس المزايا المتوافرة 
بالمعارضات الرسمية من قبل الهيئات أثناء التقييم المبدئي، ومع ذلك، يمكن أن يتم النظر 

انظر القسم الفرعي (فيها بعد ذلك من قبل هيئة من الخبراء أثناء إجراءات حل النزاع 
1.1.2.7 .( 

 التقييم الموسع  1.1.2.6
 .التقييم األولي فقطيتم إتاحة التقييم الموسع لمقدمي الطلبات الذين لم يجتازوا 

المطالبة األولي المبدئي يحق لمقدمي الطلبات الذين فشلوا في عناصر معينة من التقييم 
إذا لم يجتاز مقدم الطلب التقييم األولي ولم يطلب تقييما موسعا بشكل  .بإجراء التقييم الموسع

دل واحدًة إضافية وتتيح فترة التقييم الموسع عملية تبا .واضح، فلن يتابع الطلب بعد ذلك
وال تقدم عمليات  .لألسئلة بين مقدم الطلب والمقيمين لتوضيح المعلومات المضمنة في الطلب

  .المراجعة التي يتم إجراؤها في التقييم الموسع معايير تقييم إضافية

، يمكن أن الموسع التقييماإلخفاق في عناصر إلى وباإلضافة يمكن أن يلزم أن يدخل الطلب 
 قامت السلسلة المقَدم لها الطلب أو واحدةأثارت خدمةإذا  ن المتقدم دخول تقييم موسعُيطلب م

تؤثر  بإثارة المشكالت الفنية والتي ربمامشاآل يمكن أنأو أآثر من خدمات التسجيل المقترحة 
وتوفر فترة التقييم الموسع إطاًرا  .DNS أمان واستقرارأمن أو استقرار نظامعلى بشدة 

وسيتم إخبار مقدمي الطلبات في حالة طلب هذه المراجعات في  .ص هذه المشاآلزمنًيا لفح
  .نهاية فترة التقييم األولي

وسيقوم المقيمون وأي خبير من الخبراء المناسبين الذين تتم استشارتهم بنقل النتائج التي 
  .توصلوا إليها من المراجعة اإلضافية في نهاية فترة التقييم الموسع

 ICANN، ستقوم بنشر جميع فترة التقييم الموسع وفي ختامعند انتهاء ANNICوستقوم 
المبدئي التقييم  فتراتفترتيمن  المقيمينالمقيم التي تم وضعها بدايًةتقارير  بإرسال آافة

 .األولي والموسعوالتقييم الموسع

أما  .ات الصلةوفي حالة اجتياز طلب االشتراك للتقييم الموسع، فسينتقل إلى المرحلة التالية ذ
 .إذا لم ينجح الطلب في اجتياز التقييم الموسع، فلن يتابع بعد ذلك

شهور،  5ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من التقييم الموسع لكل االستمارات في فترة أقصاها 
وأيضا،  .على الرغم من أنه يمكن أن يتم مد هذه المهلة الزمنية استنادا على حجم التقدم

ووقت والجدول الزمني المقدربإرسال معلومات حديثة عن العملية  ICANNسوف تقوم 
 .انتهاء مقّدر

  حل النزاع 6 1.1.2.7
يتم تطبيق حل النزاع على مقدمي طلبات االشتراك التي تخضع استماراتهم لمعارضة رسمية 

 .فقط

متى تم إرسال معارضات رسمية  -)DRSPs(سيتم بدء مزودو خدمة حل النزاع المستقلون 
ويتم إنهاء اإلجراءات بناًء على  -ودفع رسوم اإلرسال أثناء فترة إرسال المعارضة 

والهدف من إجراء المعارضة الرسمية هو توفير سبيل لمن يريد  .المعارضات المستلمة
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يقوم مزودو خدمة حل  .ICANNاالعتراض على أحد طلبات االشتراك التي تم تقديمها إلى 
  .صل في اإلجراءات بناًء على الموضوع المتعلق والخبرة المطلوبةالنزاع بتزويد المنتدى للف

وسوف تحدث عملية دمج المعارضات المرسلة حيثما آان ذلك مناسبا، بناء على مزودي 
  .خدمة حل النزاع

لمعرفة . (وقد تكون التعليقات العامة أيًضا ذات صلة بأحد أسس المعارضة أو أآثر من أساس
يكون لمزودي خدمة حل النزاع ). ؛ إجراءات حل النزاع3لوحدة أسس المعارضة، راجع ا

)DRSP (القدرة على الوصول إلى التعليقات التي يتم تلقيها، ويمكن لهم النظر فيها . 

حيث يمكن أن ينتقل الطلب في هذه الحالة (ونتيجة إلجراء حل النزاع، سيفوز مقدم الطلب 
يث لن يكمل الطلب في هذه الحالة بعد ذلك أو ح(أو سيفوز المعارض ) إلى المرحلة التالية

وفي حالة وجود عدة معارضات، يجب  ).سيكون على الطلب الخضوع إلجراء حل التنافس
إجراءات حل النزاع فيما يخص عملية التقدم لكي يتابع إلى  آلعلى آل متقدم أن يجتاز 
بإشعار المتقدمين بنتائج مزودو خدمة حل النزاع  /وسيقوم مزود .المرحلة التالية ذات الصلة

 .ولمزيد من المعومات، راجع الوحدة الثالثة، إجراءات حل النزاع      .إجراءات حل النزاع

ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من إجراءات حل النزاع، حيثما أمكن ذلك، بالنسبة لكل 
في غضون  وفي حالة عدم القدرة على اإليفاء .شهور 5استمارات التقدم في فترة أقصاها 

مع مزودي خدمة حل النزاع لخلق إجراءات حل مع إرسالها  ICANNهذه الفترة، ستعمل 
  .لمعلومات زمنية حديثة

  السلسلة علىفيالتنافس  7 1.1.2.8
يتم تطبيق التنافس على السلسلة فقط عندما يكون هناك أآثر من متقدم متأهل لنفس سالسل 

gTLD أو السالسل المشابهة. 

نافس على السلسلة إلى سيناريو يوجد فيه أآثر من متقدم واحد متأهل لنفس سلسلة ويشير الت
gTLD  أو السالسل المشابهة والتي حينها تنذر باحتمالية وجود إرباك يضر بالمستخدم إذا تم
وينصح مقدمو الطلبات بحل حاالت النزاع على السالسل بين  .أآثر من واحد إيفادتفويض

وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى حل . ى مرحلة حل النزاعاتأنفسهم قبل الوصول إل
حل حاالت التنافس على السلسلة إما من خالل  ويتممن قبل مقدمي الطلبات المتنافسة، يتم

أو ) إذا قام مقدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع باختياره( )مقارن( تقييم أولوية المجتمع
 .من خالل مزاد

بين سالسل مقدم لها الطلب وتمثل أسماء جغرافية، قد ُيطلب من األطراف  وفي حال التنافس
بالوحدة الثانية لمزيد من  2.1.1.4انظر القسم الفرعي  .اتباع عملية مختلفة لحل التنافس

  .المعلومات

 -والتي تكون متطابقة أو متشابهة بشكل مربك -وُيطلق على السالسل المقدم لها الطلب 
وينبغي أن يعي جميع مقدمي الطلبات أنه في حالة تحديد أحد الطلبات  .مجموعات التنافس

على أنه جزء من مجموعة التنافس، فلن يتم بدء إجراءات حل التنافس على السلسلة حتى يتم 
االنتهاء من جميع نواحي التقييم التي يتم إجراؤها على جميع الطلبات الموجودة في مجموعة 

  .نزاع، متى أمكنالتنافس، بما في ذلك حل ال

يتقدم جميع يقدم مقدمو طلبات، 2-1في الشكل  هومبينهو موضح أيًضاوللتوضيح، آما 
ويتم تحديدهم  ،EXAMPLEلـ .جميعهم طلبات للحصول على وج  ،وب ،أ المتقدمين
، األوليالمبدئيوقد اجتاز مقدما الطلبات أ وج التقييم  .تنافس على أنهم مجموعةآمجموعة

ثم قام طرف آخر  .وقام مقدم الطلب ب باختيار التقييم الموسع .دم الطلب ببينما فشل مق
بإرسال معارضة ضد الطلب الخاص بمقدم الطلب ج، ثم انتقل مقدم الطلب ج إلى عملية حل 

ويجب على مقدم الطلب أ االنتظار لمعرفة ما إذا آان مقدما الطلبين ب وج قد أآمال  .النزاع
حل النزاع على التوالي، قبل تمكنه من المتابعة إلى مرحلة حل مرحلتي التقييم الموسع و

وفي هذا المثال، يجتاز مقدم الطلب ب التقييم الموسع، بينما ال يفوز  .التنافس على السلسلة
ين السلسلة بثم يتم بعد ذلك متابعة حل التنافس على  .مقدم الطلب ج في إجراء حل النزاع

  .أ وب الطلب مقدمامقدمي
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يجب أن تنتهي جميع الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس من جميع مراحل 12-– -2-1ل الشك
  التقييم وحل النزاع السابقة قبل
 .بدء حال للتنافس على السلسلة

 gTLDsوسيتابع المتقدمون الذين اجتازوا إجراء حل التنافس على السلسة نحو تفويض 
 . المطلوب تقديم طلب للحصول عليها

انظر الوحدة الرابعة، إجراءات التنافس على (ة وجود تقييم أولوية المجتمع وفي حال 
بتزويد المقيمين بالتعليقات المستلمة خالل فترة التعليق العام مع  ICANN، ستقوم )السلسلة

وجود تعليمات بالنظر إلى المعلومات الوثيقة الصلة بعين االعتبار عند التوصل إلى 
 .        استنتاجاتهم

شهور إلآمال حل التنافس على السلسلة بالنسبة لمجموعة  6إلى  2.5م تقدير مدة قدرها ويت
وسيتباين الوقت المطلوب تبعا لكل حالة ألن هناك بعض حاالت التنافس ربما يتم  .التنافس

أو من خالل مزاد، بينما هناك آخرين يحتاجون ) مقارن(حلها إما في تقييم أولوية المجتمع 
   .نآال العمليتي

 االنتقال إلى التفويض 8 1.1.2.9
ويطلب من جميع المتقدمين الذين أآملوا وبنجاح آل المراحل ذات الصلة والموضحة في 

المطلوب  gTLDsأن ينفذوا سلسلة من الخطوات النهائية قبل تفويض  1.1.2القسم الفرعي 
نفيذ اتفاقية هذه الخطوات ت وتشملوتتضمن .تقديم طلب للحصول عليها في منطقة الجذر

لما قبل التفويض للتأآد من وإآمال اختبار تقني  ICANNمع  مزود االمتدادالسجل
 .استمارة التقدمالطلبفي  الموجودةالمقدمةالمعلومات  سابق للتفويض لتصحيحصحة

وبعد التنفيذ، يجب أن يكمل ُمشغل مزود االمتداد المحتمل إعداًدا تقنًيا وأداًء مرضًيا بالنسبة 
إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات  .إلى منطقة الجذر gTLDت الفحص التقني قبل تفويض لعمليا

وإذا آانت متطلبات بدء التشغيل األولي غير مرضية بشكل اختبار ما قبل التفويض بحيث يتم
في اإلطار الزمني المحدد في اتفاقية مزود منطقة الجذر إلى في  gTLDنطاق تفويض  يتيح

حسبما  ICANN خالل الفترة المحددة في االتفاقية، تستطيعتار منظمةاالمتداد، يمكن أن تخ
 .إنهاء اتفاقية مزود االمتداد وبحرية مطلقة اختيار وحدهايترائي لها هي 

وبمجرد االنتهاء من جميع هذه الخطوات بنجاح، يكون مقدم طلب االشتراك مؤهًال لتفويض 
 .DNSمنطقة جذر المطلوب تقديم طلب للحصول عليها إلى  TLDسلسلة 

ومن المتوقع أن عملية االنتقال إلى خطوات التفويض يمكن االنتهاء منها في حوالي شهرين، 
رغم أن هذا قد يستغرق مزيدا من الوقت اعتمادا على الطلب في مستوى االستعداد لمرحلة 

 ..  وعدد الطلبات التي تخضع لهذه الخطوات حالًيا اختبار ما قبل التفويض
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 الحياة لدورة الزمنية لجداولا   1.1.3

 زمن الدورة 1.1.2.9
استنادا على التقديرات الخاصة بكل مرحلة موضحة في هذا القسم، يمكن أن يصبح زمن 

 :شهور، آما يلي 8الدورة بالنسبة لعملية التقديم المباشرة حوالي 

 

 .شهور 8، يمكن أن يصبح زمن دورة عملية التقديم المباشرة 3-1الشكل 

شهرا  19أن يكون زمن الدورة لعملية تقديم أآثر تعقيدا أطول بكثير، آأن يطول إلى يمكن 
 :في المثال التالي

ا
 .شهور 19، يمكن أن يصبح زمن دورة عملية التقديم المعقدة 4-1لشكل 

 

 النشر فترات 1.1.4

للعامة في مراحل  الطلبات دور التعليق العام في تقييم 3تتاح نتائج مراجعات
 مختلفة

 الخاصة السياسة وتنفيذ تطوير عملياتالعملية، من جزًءا العامة التعليقات آليات تعتبر
حفظ األمان :في ICANNوبناء على الشراآة الخاصة والعامة، تتخصص . .ICANNبـ

واالستقرار التشغيليين لإلنترنت، وتعزيز التنافس، وتحقيق تمثيل عريض لمجتمعات 
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تطوير سياسة مناسبة لمهمتها من خالل عملية ارتقائية قائمة اإلنترنت العالمية، إضافة إلى 
وهذا يتضمن بالضرورة مشارآة العديد من مجموعات صاحب المصلحة في .على اإلجماع
 .المناقشة العامة

بمثابة آلية للجمهور  -الجديد gTLDفي عملية طلبات اشتراك –ستكون التعليقات العامة
ة وإبرازها الهتمام جميع المسؤولين عن التعامل مع لكشف المعلومات والمشاآل ذات الصل

منتدى عام للتعليقات عندما يتم إرسال  ICANNوستفتتح .الجديد gTLDطلبات اشتراك 
والذي سيبقى مفتوحا خالل ) 1.1.2.2راجع القسم الفرعي ( ICANNالطلبات على موقع 

أن يقوم بتقديم  ويمكن ألي شخص. 1.1.2مراحل التقييم الموضحة في القسم الفرعي 
 .التعليق في المنتدى العام للتعليقات

 بتحديد الخاصة ICANN بمهمة صلة ذات تكون قد التي العامة التعليقات بين التمييز يجب
 بأمور تتعلق التي الرسمية المعارضات وبين الموضوعة بالمعايير تفي الطلبات آانت إذا ما
المعارضة الرسمية للسماح بوجود اعتبار آامل وقد تم إنشاء عملية  .التقييم هذا خارج تقع

 ICANNوعادل للمعارضات القائمة على مجاالت محدودة خارج عملية التقييم التابعة لـ 
وستتم اإلشارة إلى الطرف الذي يقوم باالتصال بـ .التي تتم على أساس المزايا المتوافرة

ICANN لمخصصة بشكل خاص لمتابعة إحدى المعارضات بقنوات المعارضة الرسمية ا
وهناك المزيد من المعلومات .الجديدة gTLDلحل هذه النواحي في حيز عملية التقدم لـ 

سيتم هو موضح أدناهآما  .المتاحة على عمليات حل المعارضة والنزاع في الوحدة الثالثة
ون وسيقوم المقيم.تزويد المقيمين بالتعليقات المستلمة خالل فترات التقييم األولي والموسع

وستكون دراسة إمكانية تطبيق .بأخذ هذه المعلومات الواردة في التعليقات بعين االعتبار
 .المعلومات المقدمة عبر التعليقات العامة مضمنة في تقارير المقيمين

 نشر المحتويات الفترة

يتم نشر آل الطلبات التي تجاوزت فحوصات  نهاية فحص اإلدارة
 ).األجزاء السريةتتم صياغة (االآتمال اإلدارية 

 أثناء التقييم المبدئي

يتم تحديث حالة الطلب مع النتائج الخاصة بفحوص 
 . عند إتمامها DNSالخلفية ومراجعة استقرار نظام 

يتم نشر نتائج مراجعة تشابه السالسل، بما في ذلك 
 .    مجموعات التنافس على السالسل

 . بكل نتائج التقييم األولييتم تحديث حالة الطلب  نهاية التقييم المبدئي

 نهاية التقييم الموسع
 .يتم تحديث حالة الطلب بكل نتائج التقييم الموسع

يتم نشر تقارير ملخص األعضاء االستشاريين من 
 .فترات التقييم الموسعة

 حل النزاع/ أثناء تقديم المعارضة 

تكون التحديثات لالعتراضات على المجال والحالة 
واقع الويب الخاصة بموفري متاحة من خالل م
 .خدمة حل النزاعات

يتم نشر إشعار بكل المعارضات من قبل منظمة 
ICANN بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات. 

تقييم أولوية (أثناء حل النزاعات 
 )المجتمع

 .يتم نشر نتائج تقييم أولوية المجتمع عند اآتمالها

 . زادات بمجرد اآتمالهايتم نشر نتائج الم )المزاد( أثناء حل التنافس

 . يتم نشر اتفاقيات مزود السجل عند إبرامها االنتقال إلى التفويض
 . يتم توفير حالة اختبار ما قبل التفويض

 

لمعرفة .(وقد تكون التعليقات العامة أيًضا ذات صلة بأحد أسس المعارضة أو أآثر من أساس
بتزويد آل  ICANNآما ستقوم ).؛ إجراءات حل النزاع3أسس المعارضة، راجع الوحدة 

مزودي خدمة حل النزاع بكافة التعليقات العامة المستلمة، وسيقومون بدورهم بأخذها في 
 .االعتبار
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انظر الوحدة الرابعة، إجراءات التنافس على ) (مقارن(وفي حالة وجود تقييم أولوية المجتمع 
تلمة مع وجود تعليمات بالنظر بتزويد المقيمين بالتعليقات المس ICANN، ستقوم )السلسلة

وفي حين يشمل .إلى المعلومات الوثيقة الصلة بعين االعتبار عند التوصل إلى استنتاجاتهم
تقييما للدعم والتعارض وثيقا الصلة، فإن التعليقات تعد هي ) مقارن(تقييم أولوية المجتمع 

 .األخرى وثيقة الصلة بالمهمة

 ب االشتراكطل الطلبنموذج سيناريوهات  4 1.1.5
توضح السيناريوهات التالية بإيجاز عدد من الطرق التي يتمكن بها طلب االشتراك من 

وال يقصد أن  .ويوجد بالجدول التالي أمثلة لبعض العمليات والنتائج .اجتياز عملية التقييم
طلب الطلبفهناك مجموعات محتملة ألساليب قد يتبعها  .يكون ذلك قائمًة حصرية باالحتماالت

 .االشتراك

وربما تتباين  .يوجد أيضا الفترات المقّدرة لكل سيناريو متضمنة بناء على المعلومات الحالية
 ICANNالفترات الفعلية بناء على عوامل عدة، تشمل العدد اإلجمالي للطلبات التي تلقتها 

في أقل  ويجب أن أؤآد على أن معظم الطلبات يتوقع أن تمر خالل العملية .خالل فترة التقديم
فترة ممكنة، بمعنى أنها لن تمر خالل عمليات التقييم الموسع، أو حل النزاع أو عمليات حل 

وعلى الرغم من أن آل السيناريوهات أدناه هي من أجل عمليات تمتد  .التنافس على السلسلة
 .شهور 8شهور، إال أنه من المتوقع أن يتم إآمال آل الطلبات خالل فترة  8ألآثر من 

رقم 
 السيناريو

التقييم 
 األولي

التقييم 
 الموسع

 /المعارضة
المعارضات 
 المرسلة

التنافس 
على 
 السلسلة

 
معتمدة 
بالنسبة 

لخطوات 
 التفويض

الوقت 
المنقضي 
 المقّدر

 شهور 8 نعم ال ال يوجد غير متاح اجتياز 1
 شهور 13 نعم ال ال يوجد اجتياز رفض 2

 - 10.5 نعم نعم ال يوجد غير متاح اجتياز 3
 شهرا 14

فوز مقدم  غير متاح اجتياز 4
 شهور 13 نعم ال الطلب

فوز  غير متاح اجتياز 5
 شهور 11 ال غير متاح المعارض

 شهور 6 ال غير متاح غير متاح خروج؟ رفض 6
 شهور 11 ال غير متاح غير متاح رفض رفض 7

فوز مقدم  اجتياز رفض 8
 - 15.5 نعم نعم الطلب

 شهرا 19

فوز مقدم  يازاجت رفض 9
 - 13.5 ال نعم الطلب

 شهرا 17
 

في – – اجتياز التقييم األولي وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافس – 1سيناريو رقم 
ولم يتم  .أآثر الحاالت وضوًحا، يجتاز الطلب التقييم األولي وال توجد حاجة لتقييم موسع

وبما أنه ال  .جد نزاع ليتم حلهإرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يو
المقدَّم لها الطلب، يمكن للمتقدم دخول اتفاقية  gTLDيوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة 
ومن المتوقع أن تكمل معظم الطلبات العملية خالل هذه .سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

 .الفترة

في هذه الحالة، –افسالتقييم الموسع وعدم وجود معارضة وعدم وجود تن –2سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب مؤهًال .يفشل الطلب في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي

وعلى غرار .وهنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع.ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
جد نزاع ، لم يتم إرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يو1السيناريو رقم 

المقدَّم لها الطلب، يمكن  gTLDوبما أنه ال يوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة .ليتم حله
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ومن المتوقع أن تكمل معظم  .للمتقدم دخول اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض
 .الطلبات العملية خالل هذه الفترة

في هذه  – نافسالتقييم الموسع وعدم وجود معارضة وعدم وجود ت – 2سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب . الحالة، يفشل الطلب في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي

وعلى . وهنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع. مؤهًال ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
ال يوجد  ، لم يتم إرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي1غرار السيناريو رقم 

المقدَّم لها الطلب،  gTLDوبما أنه ال يوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة . نزاع ليتم حله
 . يمكن للمتقدم دخول اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

في هذه – – اجتياز التقييم األولي وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافس – 3سيناريو رقم 
ولم يتم إرسال أية  .األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسعالحالة، يجتاز الطلب التقييم 

وعلى الرغم من ومع  .معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله
مشابه لها، أو سلسلة ذاتها  gTLD لنفس سلسلةخاصة بسلسلةذلك، توجد طلبات أخرى 

وفي هذه الحالة، يفوز الطلب .افس يعد موجودامشابهة، وعليه فإن التن. وبالتالي يوجد تنافس
بحل النزاع، بينما يتم رفض الطلبات الخاصة بالمنافسين اآلخرين، وبالتالي يمكن لمقدم 

المقدَّم لها  gTLDالطلب الفائز الدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو تفويض سلسلة 
  .الطلب

في هذه – – ز بالمعارضة وعدم وجود تنافساجتياز التقييم األولي والفو – 4سيناريو رقم 
يتم إرسال معارضة  .الحالة، يجتاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع

أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذآورة فقط من قبل أحد المعترضين معتمًدا 
وتقوم لجنة مزود خدمة  ).ل النزاع؛ إجراءات ح3راجع الوحدة (على أحد أسس المعارضة 

ويستطيع مقدم  .حل النزاع باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمها لصالح مقدم الطلب
  .الطلب الدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

في هذه الحالة، يجتاز – – اجتياز التقييم األولي وعدم الفوز في المعارضة – 5سيناريو رقم 
ويتم إرسال عدة معارضات أثناء  .التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع الطلب

فترة المعارضة من ِقبل معارض واحد أو أآثر باالعتماد على أساس واحد أو أآثر من 
ويتم سماع آل معارضة من قبل لجنة مزود خدمة حل  .الدوافع األربعة ألسس المعارضة

يكون حكم اللجان في معظم المعارضات لصالح مقدم الطلب، ولكن وفي هذه الحالة،  .النزاع
ونظًرا ألنه تم إثبات إحدى المعارضات، فال  .يتم الحكم في معارضة واحدة لصالح المعارض

  .يتابع الطلب

في هذه – – الفشل في اجتياز التقييم األولي وانسحاب مقدم الطلب– – 6سيناريو رقم 
ويقرر مقدم الطلب  .جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي الحالة، يفشل الطلب في تخطي

 .طلب االشتراكالطلبوال يتابع  .سحب الطلب بدًال من متابعة التقييم الموسع

في – – الفشل في اجتياز التقييم األولي والفشل في اجتياز التقييم الموسع– – 7سيناريو رقم 
ويطلب مقدم  .و أآثر في التقييم األوليهذه الحالة، يفشل الطلب في تخطي خطوة واحدة أ

ومع ذلك، يفشل الطلب في اجتياز التقييم الموسع  .الطلب التقييم الموسع للعناصر المناسبة
 .طلب االشتراكالطلبوال يتابع  .أيًضا

في  -فيالتنافس – في التنافسالتقييم الموسع والفوز في المعارضة والفوز  - 8سيناريو رقم 
يصبح مقدم  .ل الطلب في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األوليهذه الحالة، يفش

يتم  .وهنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع .الطلب مؤهًال ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
إرسال معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذآورة فقط من قبل 

وتقوم لجنة مزود خدمة حل النزاع  .ا على أحد أسس المعارضةأحد المعترضين معتمًد
ذلك،  وعلى الرغم منومع .باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمها لصالح مقدم الطلب

مشابه لها، وبالتالي أو سلسلة ذاتها  gTLDلنفس سلسلة خاصة بسلسلة توجد طلبات أخرى 
وفي هذه الحالة، يفوز مقدم الطلب .جودامشابهة، وعليه فإن التنافس يعد مو. يوجد تنافس

على الطلبات األخرى في إجراء حل التنافس، ويستطيع مقدم الطلب الدخول في اتفاقية سجل 
 .المطلوب تقديم طلب للحصول عليها gTLDوينتقل الطلب نحو مرحلة تفويض 
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ه الحالة، في هذ– – التقييم الموسع والمعارضة وعدم الفوز في التنافس– – 9سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب  .يفشل طلب االشتراك في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي

يتم إرسال  .وهنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع .مؤهًال ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
أحد معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذآورة فقط من قبل 

ويقوم أحد مزودي خدمة حل النزاع  .المعترضين معتمًدا على أحد أسس المعارضة
وعلى .الطلبومع. طلب االشتراكباالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمه في صالح مقدم 

أو سلسلة ذاتها  gTLDلنفس سلسلة خاصة بسلسلة ذلك، توجد طلبات أخرى  الرغم من
وفي هذه الحالة، .مشابهة، وعليه فإن التنافس يعد موجودا. مشابه لها، وبالتالي يوجد تنافس

 .طلب االشتراكالطلبآخر في إجراء حل التنافس، وال يتابع اشتراك يفوز مقدم طلب 

بعد نجاح الطلب في إآمال التقييم األولي، والمراحل األخرى إذا  -–االنتقال إلى التفويض 
، بما gTLDالخطوات مؤداها إلى تفويض  أمكن ذلك، يطلب من المتقدم أن يكمل سلسلة من

راجع الوحدة  .وإآمال اختبار تقني سابق للتفويض ICANNفي ذلك تنفيذ اتفاقية تسجيل مع 
  .للحصول على وصف للخطوات المطلوبة في هذه المرحلة 5

 لطلب االشتراكللطلبالجوالت التالية   5  1.1.6

 .بأسرع وقت ممكن gTLDراك في إلى إطالق جوالت تالية لطلب االشت ICANNتهدف 
 .وسيعتمد التوقيت الدقيق على الخبرات المكتسبة والتغييرات المطلوبة بعد اآتمال هذه الجولة
والهدف هو أن تبدأ الجولة التالية للطلب خالل عام واحد من تاريخ انتهاء فترة تقديم الطلب 

  .الخاص بهذه الجولة

 باتمعلومات خاصة بجميع مقدمي الطل   1.2
 
 األهلية   1.2.1

التقدم جيد  على أساستتمتع بوضعشرآة أو منظمة أو مؤسسة قائمة  يمكن ألييحق ألية
ولن يتم النظر إلى طلبات .الجديدة. الجديد gTLD ان تتقدم لـبطلب للحصول على نطاق

 .االشتراك المقدمة من األفراد أو الملكيات المنفردة
 
يتم تطبيق اختبار الخلفية لحماية . عملية فحص الخلفيةالحظ أن آل الطلبات تكون عرضة ل 

بالحق  ICANNالمصالح العامة عند تخصيص موارد اإلنترنت الحيوية، وتحتفظ منظمة 
في رفض أي طلبات مؤهلة بخالف ذلك، أو االتصال بمقدم الطلب لطرح المزيد من األسئلة، 

 .  بناًء على المعلومات الموجودة في فحص الخلفية
 
فيها الطلب على الحاالت التي  ICANNمل الظروف التي يمكن أن ترفض منظمة تشت

أو (يكون فيها مقدم الطلب أو الشريك أو المسئول أو المدير أو أي شخص أو آيان يمتلك 
 : خمسين في المائة أو أآثر من مقدم الطلب، آما ال يقتصر على) يمتلك بالفائدة

 :ر أي طلب مختلف متأهل في حالةيمكن أن تنك ICANNوبرجاء مالحظة أن 
أي متقدم أو شريك أو موظف أو قائد أو مدير أو غير ذلك من األشخاص أو الكيانات  -أ

 :لخمسة عشر بالمئة أو أآثر لمتقدم) مالكة بحق االنتفاع(المالكة 

i.  المنصرمة بجناية أو جنحة  سنوات العشرالسنوات أدين في غضون
ة أو تمويلية، أو أدين من قبل لها عالقة بأنشطة حكومية مرتبط

المحكمة بارتكاب خرق أو احتيال ألمور ائتمانية، أو خضع لحكم 
  وتعتبره مساويا بصورة حقيقية لما سبق؛ ICANNقضائي ال تقبله 

ii.  خالل العشر سنوات الماضية، قد عوقب من أي حكومة أو آيان
إساءة تنظيمي للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو التضليل أو 

 استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛ 
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ii.  عوقب في غضون السنوات العشر المنصرمة من قبل أي هيئة
حكومية أو صناعية بسبب سلوك يشمل عدم األمانة أو االستغالل 

 السيء ألموال اآلخرين؛

iii.  في أي إجراء قضائي أو تنظيمي يمكن أن يؤدي  حاليحالًيامتورط
الحكم أو المعاقبة فيما تم تحديده في الفقرات إلى اإلدانة أو القضاء أو 

 أ، وب؛؛ )2(، أو )1(

iv. األهلية من قبلجانبمن  خاضع للتجريدأو يخضع لعدم الصالحية 
ICANN  تتم فيه التفكير في وقت مع تنفيذ ذلك في وتكون سارية

 ؛ أو، الطلبمتابعة 

v.  أخفق في أن يزودICANN  الضرورية  التحديدالتعريفبمعلومات
  .يد على الهوية في وقت التقديمللتأآ

vi.  أي متقدم أو شريك أو موظف أو قائد أو مدير أو غير  -بعرضة
لخمسة ) مالكة بحق االنتفاع(ذلك من األشخاص أو الكيانات المالكة 

لمجموعة من القرارات التي تشير عشر بالمئة أو أآثر لمتقدم يخضع 
ية أو تكرار هذه المسئولية عن تسجيالت أسماء النطاقات بسوء نإلى 

المساءلة القانونية، أو اإلظهار المتكرر لسوء النية فيما الممارسة
 :، بما في ذلكيخص عمليات تسجيل اسم النطاق

i.أو  أوالتأجيرأو التأجيراآتساب أسماء نطاقات بغرض السرقة  - أ
بغرض نقل عمليات تسجيل اسم النطاق إلى مالك العالمة 

أحد المنافسين، فيما يخص  التجارية أو عالمة الخدمة أو إلى
االعتبارات القيمة التي تتعلق بزيادة التكاليف الخارجة والموثقة 

 والتي ترتبط بصورة مباشرة باسم النطاق؛ أو

ii.تسجيل أسماء النطاقات بغرض منع مالك العالمة التجارية أو  - ب
 عالمة الخدمة من عكس العالمة في اسم نطاق مماثل؛ أو

iii.اسا بغرض إفساد عمل أحد تسجيل أسماء النطاقات أس - ت
 المنافسين؛ أو

iv.استخدم أسماء النطاقات بنية جذب مستخدمي اإلنترنت ألحد  - ث
المواقع أو موضع على الشبكة بغرض الكسب التجاري، عن 

طريق خلق إمكانية للخلط بين العالمات التجارية أو العالمات 
 الخدمية بينها وبين المصدر األصلي، أو الرعاية أو االندماج أو

اإلقرار الخاص بالموقع أو الموضع على الشبكة أو الخاص 
 .بالمنتج أو الخدمة الموجودة على هذا الموقع أو الموضع

 

يلزم أن يقوم آل مقدمي الطلبات بتقديم توضيحات معينة فيما يتعلق باألحداث المذآورة 
 .أعاله

 :لبات فيما يتعلق بما يليلن يتم النظر في أية ط -- 1قيود الملكية المتبادلة لشرآة التسجيل
                                                      

التي تم تبنيها في اجتماع المنظمة في ( ICANNالنص الموجود في هذا القسم عبارة عن لغة تنفيذ محتملة تنجم عن قرارات مجلس إدارة : مالحظة 1
. >en.htm#5-12mar10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions<فيما يتعلق بفصل وظائف المسجلين وشرآات التسجيل وملكيتها ) نيروبي

عن التفسير الصارم لقرارات ، قام مجلس اإلدارة بمراجعة األمور المحتملة التي يمكن أن تنجم 2010أثناء عملية تراجع المجلس األخيرة في دبلن في مايو 
وتستمر " الموضع االفتراضي"مسودة القيود األآثر صرامة المقترحة حول الملكية المشترآة تمثل : ) وآان إدراك مجلس اإلدارة يتمثل في. مجلس اإلدارة

يؤدي التفسير الصارم للغاية للقرارات إلى  يمكن أن) 2في تطوير سياسة قائمة على أصحاب المصالح فيما يتعلق بهذه األمور،  GNSOفي تشجيع منظمة 
مع البقاء في اتساق بشكل عام مع %) 2لغة " (ال يكفي للنظر فيه"يجب أن ينتج فريق العمل لغة في االتفاقية تشابه أسلوب مقبول ) 3تبعات غير مقصودة، 
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 أو الفروع التابعة لهم، ICANNالمسجلون المعتمدون من قبل منظمة  .1

من أية فئة من السندات المالية أو تمتلكها % 2الكيانات التي تتحكم في أآثر من  .2
أو أي من الفروع التابعة له،  ICANNبشكل فائدة في مسجل معتمد لدى منظمة 

 أو 

أو أآثر من السندات المالية الخاصة بالتصويت بها % 2الكيانات التي يكون  .3
أو أي من الفروع التابعة  ICANNيمتلكها بشكل فائدة مسجل معتمد لدى منظمة 

 .له

باإلضافة إلى ذلك، لن يتم اعتماد الطلبات التي يشارك فيها مقدم الطلب مسجل معتمد لدى 
الموزعين أو أي من الفروع أو بائع بالتجزئة، أو أي شكل آخر من أشكال  ICANNمنظمة 

 .TLDلتوفير أية خدمات تسجيل لنطاق ) أو أي شخص أو آيان ينوب عنهم(التابعة لهم 

أي شخص أو آيان يتحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل واحد أو " الفرع"تعني 
 .حددأآثر من الوسطاء، أو يتم التحكم فيه، أو يخضع للتحكم العام مع الشخص أو الكيان الم

يعني الملكية ") يخضع للتحكم العام"و" يتم التحكم فيه"باإلضافة إلى المصطلحات " (التحكم"
المباشرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو التسبب في توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة 
بشخص أو آيان، سواء من خالل ملكية السندات المالية، أو آأوصياء، أو منفذين، أو من 

لعمل آعضو في مجلس اإلدارة أو أي جهة مسيطرة، من خالل عقد، أو اتفاقية ائتمان خالل ا
 .أو خالف ذلك

للسندات المالية يشتمل على أي شخص يمتلك، " ملكية الفائدة"الشخص أو الكيان الذي يمتلك 
بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خالل أي تعاقد أو اتفاقية، أو تفاهم، أو عالقة، أو أي 

سلطة التصويت التي تشتمل على سلطة التصويت أو توجيه ) أ(ء آخر، أو يشارك شي
سلطة االستثمار التي تشتمل على سلطة التصرف، ) ب(أو /التصويت، أو السندات المالية، و

 .أو توجيه التصرف في هذه السندات المالية

 الوثائق المطلوبة  1.2.2
لى استعداد لتقديم الوثائق التالية، والتي يجب ينبغي أن يكون جميع مقدمي طلبات االشتراك ع

 ::2أن تكون مرفقة بكل طلب اشتراك

وثائق التأسيس الخاصة بالمتقدم آنوع محدد للكيان فيما له  - دليل التأسيس القانوني .1
  .عالقة بالقوانين المطبقة الخاصة بالسلطات القضائية

يخص السلطات القضائية للمتقدم  وثائق من الهيئة المطبقة فيما -إثبات األساس الجيد  .2
 .تفيد بأنه يقف في وضع جيد

وطبًقا لبعض القوانين أو دوائر السلطات القضائية، يمكن إثبات آل من التأسيس 
 1بمعنى أن الوثيقة ذاتها قد تكون آافية للبندين .والوضع الجيد من خالل وثيقة واحدة

 .2و

تأسيس والوضع الجيد ردا متماسكا ويجب أن تشكل الوثائق المتوافرة على إثبات ال
 .للسلطات القضائية للمتقدم

بيانات مالية معتمدة  ، بشكل مستقل،يجب على المتقدمين أن يوفروا .اإلقرارات المالية .3.1
وفي بعض .متقدم. المتقدمتمت مراجعتها ألحدث السنوات المالية المكتملة خاصة بكل 

                                                                                                                                                              
باألسلوب الصحيح للتعامل مع هذه األمور في غياب سياسة  القرارات، يشجع مجلس اإلدارة الحصول على مساهمات المجتمع وتعليقاته في ما يتعلق

 .حيال هذه الموضوعات GNSOيقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذا األمر مرة أخرى إذا لم تنجم سياسة من منظمة ) 5، و GNSOمنظمة 
يساعد ذلك أيًضا على الحد من ). انظر الوحدة الثانية(تم الحد من وثائق إثبات الوضع الجيد المطلوبة حيث تتم تغطية ذلك أثناء عملية الفحص الخلفي  2

الوثائق تلك  التعقيدات لمقدمي الطلبات للحصول على أنواع محددة من الوثائق للوفاء بإثبات متطلبات الوضع الجيد، مع الوضع في االعتبار أن ممارسات
 .تختلف بشدة في المناطق العالمية المختلفة
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لمزيد من التفاصبل، راجع   .تتم مراجعتهاالحاالت، يمكن أن يتم توفير بيانات مالية لم 
 .معايير التقييم، الملحقة بالوحدة الثانية

 .يجب أن تكون جميع الوثائق صالحة وقت التقديم

وليست هناك ضرورة إلجراء ترجمات للغة  .يجب تقديم التوثيق الداعم باللغة األصلية
 .اإلنجليزية

لمزيد من التفاصيل حول متطلبات هذه   .يجب أن تكون جميع الوثائق صالحة وقت التقديم
 .الوثائق، راجع معايير التقييم، الملحقة بالوحدة الثانية

  .ويتطلب وجود بعض أنواع الوثائق في حاالت معينة وحسب

في حالة تخصيص مقدم طلب االشتراك طلب تخصيصه على أنه – – إقرار المجتمع .1
منه تقديم إقرار تحريري لطلب ، فسيطلب )1.2.3راجع القسم (معتمد على المجتمع 

ويمكن   .اشتراآه من ِقبل مؤسسة واحدة قائمة أو أآثر ُتمثل المجتمع الذي قام بتحديده
وإذا تم تطبيق ذلك، فسيتم  .لمتقدم واحد أن يقدم اإلقرارات التحريرية لعدة مؤسسات

 .التقديم في قسم الطلبات فيما يخص التخصيص المعتمد على المجتمع

للحصول على  طلًباطلبفي حالة تقديم مقدم الطلب – – ومة أو عدم معارضتهادعم الحك .2
التي تعد مصطلًحا جغرافًيا، فسيطلب من مقدم الطلب تقديم إقرار دعم  gTLDسلسلة 

 .الحكومات ذات الصلة أو السلطات العامة ذات الصلة أو عدم معارضتها على طلبه
األسماء الجغرافية، راجع القسم  للحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات

 .2.1.1.4الفرعي 

في حالة إدراج مقدم الطلب لمصادر تمويل  - توثيق التزامات تمويل الطرف الثالث .3
تقديم أدلة على التزام ) عندما يكون متاًحا(األطراف الثالثة في طلبه، يجب عليه 

 .قسم المالي للطلبوعند التطبيق، سيتم تقديم ذلك، في ال .الطرف المتعهد باألموال

  التخصيص المعتمد على المجتمع  1.2.3
على  معتمدامعتمًدايطلب من جميع المتقدمين تخصيص ما إذا آان الطلب الخاص بهم 

 .المجتمع

 التعريفات  1.2.3.1
من  المعتمدة على المجتمع gTLDمن أجل أغراض هذا الدليل الخاص بالمتقدمين، تعد 

يتم التخصيص أو  .من أجل صالح المجتمع المخطط له بوضوحالنوعية التي يتم تشغيلها 
 .على المجتمع آليًة بناء على رغبة المتقدم معتمدمعتمداعدمه الذي يقرره المتقدم على أنه 

على المجتمع؛  معتمدمعتمداويمكن ألي متقدم أن يقوم بتخصيص الطلب الخاص به على أنه 
ص أن يثبت وضعه آممثل للمجتمع الذي يحدده ولكن، يطلب من آل متقدم قام بعملية التخصي

ويمكن أن يتم طلب معلومات .. من خالل تقديم التصديقات المكتوبة لدعم الطلب في الطلب
 ).من الوحدة الرابعة 4.2راجع القسم ) (مقارن(إضافية في حالة تقييم أولوية المجتمع 

  :لى المجتمعالمعتمد ع gTLDويتوقع من مقدم الطلب الذي يريد الحصول على 

 .أن يبين العالقة المستمرة مع المجتمع المخطط له بوضوح

ذات عالقة قوية وخاصة بالمجتمع  gTLDالطلب للحصول على سلسلة  أن يقوم بتقديمتقديم
 .المسمى في الطلب

المقترح الخاص به،  gTLDأن يقترح تسجيال مخصصا ويستخدم سياسات التسجيل في 
 .قائم على المجتمع الذي حددهوالتي تتساوى مع الغرض ال

الحصول على إقرار تحريري لطلبه من ِقبل مؤسسة واحدة قائمة أو أآثر ُتمثل المجتمع الذي 
 .حدده
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على  معتمدامعتمدوألغراض التمييز، سيتم تحويل أي طلب لم يتم تخصيصه على أنه 
المعيارية ألي  gTLDويمكن استخدام  .المجتمع إلى ما يلي في هذه الوثيقة آطلب معياري

 .غرض متوافق مع مستلزمات الطلب ومعايير التقييم، مع أخذ اتفاقية التسجيل في االعتبار
وقد تكون هناك عالقة رسمية بين المتقدم المعياري ومسّجل نطاق حصري أو قطاع من 

وقد يتم أو ال يتم تطبيق قيود األهلية أو قيود  .المستخدمين وقد ال تكون هناك أية عالقة
وتعني آلمة معياري ببساطة هنا أن المتقدم لم يقم بتخصيص الطلب على أنه   .لمستخدما

 3..على المجتمع معتمدامعتمد

 طلب االشتراك الطلبمقتضيات تخصيص     1.2.3.2
ويجب أن يفهم مقدمو الطلبات آيف يمكن أن يكون التخصيص المعتمد على المجتمع أو 

طلب في مراحل خاصة، وإذا آان الطلب ناجحا، فإن ذك المعيار مؤثرا في مراحل متابعة ال
، آما هو gTLDسيؤثر على تنفيذ اتفاقية التسجيل وااللتزامات الالحقة آمشغل تسجيل 

 .موضح في الفقرات التالية

إرسال ‘ ينبغي أن يعلم جميع مقدمي طلبات االشتراك أنه يمكن– – النزاع/حل المعارضة
على أسس معارضة المجتمع، حتى إذا لم يقم مقدم طلب  معارضة ضد أي طلب اشتراك بناًء

يستهدف  gTLDاالشتراك بتخصيص ذاته على أنه معتمد على المجتمع أو إذا لم يعلن أن 
 .؛ إجراءات حل النزاع3راجع الوحدة  .مجتمع محدد

ربما يشمل حل التنافس على السلسلة مكون واحد أو أآثر، استنادا  - التنافس على السلسلة
  .لى تكوين مجموعة التنافس واالختيارات التي قام بها المتقدمون المعتمدون على المجتمعع

وسيتم  .في أي وقت بعد تحديد التنافساألطراف يمكن أن تتم التسوية بين و  •
ولدى المتقدمين دائما  .تشجيع األطراف على االجتماع بالهدف لتسوية التنافس

يؤدي إلى انسحاب واحد أو أآثر من فرصة حل التنافس بصورة تطوعية مما 
 .المتقدمين قبل الوصول إلى مرحلة حل التنافس

فقط في حالة إذا قام المتقدم المعتمد على ) مقارن(المجتمع سيتم تقييم أولوية و •
آما سيتم عرض  .المجتمع والموجود ضمن مجموعة التنافس بتحديد هذا الخيار

بعد  حالة وجود تنافس باقية التنافسمجموعهذا الخيار على جميع المتقدمين في 
 .أن أآملت جميع الطلبات وبنجاح مراحل التقييم السابقة

وسيؤدي المزاد إلى حاالت من التنافس ال يمكن حلها من قبل تقييم أولوية  •
ويتم اللجوء إلى المزاد على  .أو االتفاقية المبرمة بين األطراف) مقارن(المجتمع 

 )مقارن( وإذا تم حدوث تقييم أولوية المجتمع .يرةأنه وسيلة حل التنافس األخ
ولكنه لم يسفر عن وجود فائز واضح، ففي هذه الحالة سيتم عمل مزاد لحل 

 .التنافس

؛ إجراءات 4لالطالع على مناقشات تفصيلية خاصة بإجراءات حل التنافس، راجع الوحدة 
 .التنافس على السلسلة

المعتمد على المجتمع إلى  gTLDطلب الطلبمقدم سيخضع  -تنفيذ العقد وما بعد التفويض 
بطريقة تتوافق مع القيود  gTLDالتزامات تعاقدية معينة خاصة بما بعد التفاوض لتشغيل 
على  ICANNويجب أن توافق  .المرتبطة بالتخصيص المعتمد على المجتمع الخاص به

على طبيعة المجتمع الخاصة بـ التغييرات المادية التي تتم في العقد، بما في ذلك تلك التي تتم 
gTLD إضافة إلى أية بنود ذات صلة. 

ومن المقصود أن تشكل الطلبات المعتمدة على المجتمع فئة ضيقة فيما يخص الطلبات التي 
يوجد فيها تجمعات متميزة بين المتقدمين، والمجتمع الذي يتم تقديم الخدمة له، عالوة على 

                                                      
 حيث.المجتمع على معتمدة أنها على المخصصة غير الطلبات يخص فيما وذلك "مفتوح" السابق المصطلح لمح هنا "معياري" آلمة وتحل3

 عملية على محكمة قيودا يفرض أن الواقع في يمكن "المفتوح" الطلب أن اعتبار على مضللة، آلمة أنه على "مفتوح" آلمة إلى ينظر آان
 .TLD في التسجيل
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آما سيتم التقييم الخاص بتخصيص المتقدمين له على أنه  .المقدَّم لها الطلب gTLDسلسلة 
 . معتمدا على المجتمع فقط في حالة وجود موقف تنافس يؤدي إلى تقييم أولوية المجتمع

وعلى الرغم من ذلك، فإنه في حالة اعتماد الطلب، سيكون أي متقدم يقوم ).مقارن(
ا بموجب اتفاقية التسجيل بتخصيص الطلب الخاص به على أنه معتمد على المجتمع ملزم
وينطبق هذا حتى في حالة  .تنفيذ القيود المعتمدة على المجتمع والتي تم تحديدها في الطلب

     .عدم وجود أي متقدمين متنافسين

 طلب االشتراكالطلبتغييرات تخصيص   1.2.3.3
تقديمه  ال يحق لمقدم الطلب تغيير تخصيصه على أنه معياريا أو معتمدا على المجتمع بعد

 .لتتم معالجته gTLDطلب للحصول على 

 التقني معفي الفنيبمشاآل القبول  مالحظة تتعلق يتعلق فيما إشعار  1.2.4
 الجديدة gTLDsgTLDنطاقات 

يجب على مقدمي الطلبات إدراك أن قبول طلباتهم ودخولهم في اتفاقية التسجيل مع 
ICANN  ال يضمن تشغيلgTLD وتشير التجارب  .اء اإلنترنتالجديدة مباشرة في أرج

السابقة إلى أن مشغلي الشبكات قد ال يدعمون بشكل آامل على الفور نطاقات المستوى 
، بم أن تعديل  DNSاألعلى، حتى عندما تكون هذه النطاقات قد تم تفويضها في منطقة جذر 

 .برمجيات الطرف الثالث قد يكون مطلوبا، وربما ال يحدث ذلك على الفور

ثل، فإن تطبيقات البرمجيات في بعض األحيان تحاول التحقق من صحة أسماء النطاقات وبالم
 ICANNوال تملك  .وقد ال تتعرف على نطاقات المستوى األعلى الجديدة أو غير المعروفة

أي سلطة أو قدرة على تقبل البرامج التي تتطلب نطاقات المستوى األعلى الجديدة على 
بارز باإلعالن عن  نطاقات المستوى األعلى سارية المفعول،  الرغم من أنها تقوم بشكل

عالوة على تطويرها ألداة أساسية لمساعدة مقدمي الطلبات في استخدام بيانات منطقة الجذر 
 .الحالية

مقدمي الطلبات على االطالع على هذه المشاآل وتوضيحها لهم في خطط  ICANNوتشجع 
وقد يبذل المتقدمون الناجحون بأنفسهم جهودا واسعة في العمل مع  .بدء التشغيل واإلطالق

 .مقدمي الخدمات لتحقيق قبول نطاقات المستوى األعلى

 وللحصول على الخلفية، يجب على المتقدمين مراجعة الموقع التالي
/acceptance-http://www.icann.org/en/topics/TLD 

acceptance/-http://www.icann.org/en/topics/TLD يجب على مقدميIDN 
 انظر(في منطقة الجذر  IDNمراجعة المواد التي تتعلق بتجارب سالسل اختبار 

/http://idn.icann.org.(http://idn.icann.org/.( 

   TLDنطاقات بتفويضات يتعلق إشعار   1.2.5

فقط في منطقة جذر نظام  TLDقادرة على عمل تفويضات نطاقات  ICANNمنظمة 
DNS والتي يتم التعبير عنها باستخدام سجالت ،NS  مع أية سجالتDS  مقابلة والسجالت
مثل أنواع  TLDبوضع نطاقات  ICANNال توجد أية سياسة تسمح لمنظمة . المرفقة

 .في منطقة الجذر) DNAME، أو MX، أو Aمثل (األخرى  SDNسجالت نظام 

 البنود والشروط  1.2.6
 .يجب على مقدمي الطلبات الموافقة على مجموعة البنود والشروط القياسية لعملية الطلب

 .من هذا الدليل 6تتوفر البنود والشروط في الوحدة 

 إشعار تغيير المعلومات   6   1.2.7
التقييم، إذا أصبحت المعلومات التي سبق وأن قدمها المتقدم غير في أي وقت أثناء عملية 

صحيحة أو غير دقيقة، فيجب على مقدم الطلب على الفور إخطار هيئة اإلنترنت عن طريق 
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يتضمن ذلك المعلومات المحددة لمقدم الطلب مثل التغييرات في الوضع  .تقديم أشكال مناسبة
الحق في طلب إعادة  ICANNولـ  .طلب أو تحكمهالمالي وأي تغييرات في ملكية مقدم ال
ويمكن أن تؤدي عدم القدرة على إبالغ منظمة . تقييم الطلب في حالة وقوع تغيير مادي

ICANN  بأية تغييرات في الظروف التي يمكن أن تجعل أي معلومات متاحة في الطلب
 .غير صحيحة أو مضللة إلى رفض الطلب

 4وعي للمناطق عالية األمانالتط التصحيح 7التصميم   1.2.8

وأصحاب المصالح التابعين لها حالًيا بتطوير تصميم خاص لـ  ICANNتقوم منظمة 
وهذا . منفصل HSTLD، من خالل برنامج "مناطق المستويات العليا للمناطق عالية األمان"

التصميم التطوعي خاص بنطاقات المستوى األعلى التي تشتمل على ممارسات وسياسات 
في حين يكون أي مسئول شرآة تشغيل، بما في ذلك مقدمي طلبات نطاقات . ة متطورةأمني

gTLD  الجديدة الناجحة، عن المشارآة في هذا البرنامج، إال أن تطويره وتشغيله يتجاوز
بشكل  HSTLDوال يعتمد اختيار مقدم الطلب على متابعة تصميم . نطاق هذا الدليل المساعد

 .ويتطلب إتمام مجموعة إضافية من المتطلباتتام على عملية التقييم 

، بما في ذلك مواد وأنشطة HSTLDللحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة ببرنامج 
تطوير البرنامج الحالية، الرجاء الرجوع إلى الموقع 

-program-gtlds/hstld-http://www.icann.org/en/topics/new
en.htm. 

  
 "صحيح"خيار في اتخاذ الخطوات المناسبة للحصول على وضع الجديدة ال gTLDلمتقدمي 

عن طريق اإليفاء بمستلزمات إضافية على المستلزمات  األخرى المشغلة من قبل 
الجديدة  gTLDوفي حالة تحقيق ذلك، سوف يسمح هذا الوضع لمشغل تسجيل .المتقدم

ة األمان، وذلك بغرض بعرض قرار يشير إلى أنه تمت عملية التصحيح على أنها منطقة عالي
 .تعزيز ثقة ووعي المستهلك

 
وال ينعكس اختيار عدم متابعة التصحيح في .وتعد فرصة التصحيح هذه اختيارية بالكامل

وتعد عملية .وقت التقدم بصورة سلبية على المتقدم  وال يؤثر على نقاطه في عملية التقييم
ب تقديما لطلب منفصل به معلومات التصحيح مستقلة بالكامل عن عملية التقييم، آما تتطل

 .داعمة
 

 :ولتنفيذ عملية التصحيح، يجب أن تكون عمليات التسجيل متسقة مع المبادئ التالية
 
يحافظ التسجيل على ضوابط فعالة لتقديم ضمانات معقولة بأن أمن، وإتاحة،  .1

أي خدمات (وسرية النظم وأصول المعلومات الداعمة لوظائف التسجيل الحرجة 
جيل، وقواعد بيانات التسجيل، وإدارة المنطقة، وتوفير خدمات حل اسم التس

 .، والعمليات التجارية جميعها تتم مراعاتها)النطاق

 

آما أن التسجيل يحافظ على ضوابط فعالة لتقديم تأآيدات معقولة  .2
بأن متابعة مهام التسجيل األساسية تعد معتمدة، ودقيقة، وآاملة، 

وقد تم .وفقا للسياسات والمعايير المرعيةوتتم في الوقت المناسب 
 .تأسيس هوية الكيانات المشارآة واعتمادها

 
آما أن التسجيل يحافظ على ضوابط فعالة لتقديم تأآيدات معقولة  .3

بأن متابعة مهام التسجيل األساسية تعد معتمدة، ودقيقة، وآاملة، 
                                                      

 .اتباعها يجب غضافية تفاصيل وجود مع التعليق، عملية أجل من الدليل، في حديثا القسم هذا وضع تم لقد4
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د تم وق.وتتم في الوقت المناسب وفقا للسياسات والمعايير المرعية
 .تأسيس هوية الكيانات المشارآة واعتمادها

وتشمل العمليات الالزمة لتنفيذ حالة األمان العالي هذه تصحيح آل من عمليات التسجيل 
وتتم عملية التصحيح من قبل آيان مستقل، يعد خارجيا بالنسبة .وعمليات المسجل الداعمة

 .gTLDلعملية تقييم 
 

 .ار التصحيح، فإنه يشارك في عملية مكونة من مرحلتينوفي حال أراد أي متقدم متابعة خي
 
إلثبات أن ) 1 المرحلة(الجديدة، يشارك المتقدم في عملية تقييم  gTLDوقبيل تفويض  )1(

قد صمم ووضع الضوابط الفنية واإلجرائية المناسبة للعمليات، وذلك  TLDالمشغل 
 .تمشيا مع المتطلبات

 
يات، سيتم تحديد فترة معينة لمشغل السجل من الجديدة وبدء العمل gTLDوبعد تفويض  )2(

وحينها ستكون هناك عملية تقييم .أجل تنفيذ آل العمليات والضوابط المتفق عليها مسبقا
والتي سوف تقوم باختبار العمليات والضوابط واإلجراءات الموثقة ) 2المرحلة (ثانية 

وإذا وجدت وآالة .في المرحلة األولى للتأآد من أن السجل يعمل آما هو مخطط له
وسيكزن لدى مشغل .التقييم المستقلة أي عوائق، فسيتم إرسالها إلى مشغل السجل

وهنا يكون مشغل .السجل فترة محدودة لحل المشكلة قبل أن يتم رفض طلب التصحيح
 .السجل حرا في إعادة التقدم لعملية التصحيح في وقت الحق

 
، يمكن أن يختار مشغل TLDوبعد تفويض الجديدة للتقييم  gTLDوفي حالة إآمال طلب 

السجل في مرحلة الحقة طلب التصحيح وحينها سيقوم بإتمام االختبارات أعاله في خطوة 
بمعنى، أنه يمكن للمتقدم اختيار اتخاذ خطوات للحصول على التصحيح بعد إآمال .واحدة

 .يمالجديدة، بدال من التزامن مع عملية التقي gTLDعملية التقييم وتشغيل 
 

الضوابط الالزمة لدعم التحقق يتم تقييمها من خالل مراجعة الحسابات على أساس دوري، 
 .gTLDواالبقاء على حالة التصحيح الخاصة بـ

 
وستكون .وسيطلب من المتقدم أن يقوم بدفع رسوم إضافية لكل من مرحلتي عملية التصحيح

 .طرف ثالث مباشرة هذه الرسوم دخال محايدا، ومن المحتمل أن يتم دفعها إلى
 

لمزيد من التفصيل  "نموذج برنامج تصحيح منطقة األمان العالي"راجع مذآرة اإليضاح 
 .حول خيار التصحيح الخاص بمنطقة األمان

أسماء النطاقات اشتراك معلومات خاصة بمقدمي طلبات   1.3
 الدولية

 طلبطلباتتقديم طلوب المالتي يتم  gTLD سالسلنطاقاتبعض  تكونيكونأن  من المتوقعيتوقع
والتي تتطلب إدخال ) IDN .(( النطاقات الدوليةنطاقات دوليةأسماء هي للحصول عليها 

هي أسماء نطاقات  DNS.IDNsفي منطقة جذر  IDNالمرمزة الخاصة بـ  Aعناوين 
غير المكتوبة باألبجدية الالتينية  لللغاتللغاتتشمل الرموز المستخدمة في التمثيل المحلي 

آما هو موضح  ).-(، والواصلة ) 9 - 0(، واألرقام األوروبية العربية )a - z(اسية األس
 .  DNSفي منطقة جذر نظام  Aإدخال تسميات  IDNأدناه، تتطلب نطاقات 

  IDNبأسماء الخاصة المتطلبات   1.3.1

 هذه السلسلة، إرفاقتوفير IDNسلسلة يجب على مقدمي طلبات االشتراك للحصول على 
يمكن العثور  .األخرىالفنية والمتطلبات  IDNAات تشير إلى التوافق مع بروتوآول معلوم
حاليا قيد المراجعة ويمكن العثور على والوثائق المتعلقة  IDNAبروتوآول ويعد على 

 الموقع التاليعلى في به الوثائق الخاصة 
nn.org/en/topics/idn/rfcs.htmhttp://ica.: 

http://tools.ietf.org/wg/idnabis/. 
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المقدم لها الطلب على هيئة آل من  gTLDيجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم سالسل 
  .Aعنوان و) بالحروف المحلية IDNالخاص بأسماء  TLDنطاق ( Uعنوان 

  AIDNآل عنوان  ويبدأيبدأ .IDNالخاص بعنوان  ASCIIهو شكل  Aوعنوان 
 نتيجةمخرجاتمتبوعة بسلسلة عبارة عن  --"-"--IDNA "–" ACE xn ببادئةبسابقة

يكون الحد األقصى للطول  لنظام بيونيكود، وبالتالي، بحيثPunycodeللوغاريتم صالحة 
ويجب أن تتوافق البادئة .. حرًفا 63هو  ASCII رمًزا من رموز 59هو اإلجمالي لحروف

بما في ذلك التوافق  DNSمع جميع متطلبات العنوان الذي يمكن تخزينه في والسلسلة مًعا 
وفي مكان  RFC 1123و RFC 1034المذآورة في ) اسم المضيف( LDHمع قاعدة 

 .آخر

 ، والذي يتوقع المستخدم أن يتم عرضهIDNهو شكل يونيكود الخاص بعنوان  Uوعنوان 
 .في الطلبات

 Uالحالية بأبجدية سريانية، يكون العنوان  IDNاختبار  على سبيل المثال، باستخدام سلسلة
يجب أن  .<xn--80akhbyknj4f>هو  Aويكون العنوان  <испытание>هو 

، آما يجب أن Uمن خالل التحويل من العنوان  Aتتوفر إمكانية الحصول على العنوان 
 .Aمن خالل التحويل من العنوان  Uتتوفر إمكانية الحصول على العنوان 

أيًضا بتقديم ما يلي في وقت تقديم  IDN gTLDsتتم مطالبة مقدمي الطلبات الخاصة بـ وس
 :الطلب

سيقوم مقدم الطلب ).. باللغة اإلنجليزية(صيغة مختصرة للسلسلة معنى إعادة البيان  .1
 .بتقديم وصف موجز لما ستعنيه السلسلة أو تمثيلها باللغة اإلنجليزية

التي يتم  TLDلغة سلسلة بتحديد مقدم الطلب  سيقوميحدد .(ISO 639-1)لغة العنوان  .2
المقدم لها الطلب، وفًقا لكل من رموز منظمة التقدم للحصول عليها، حسب أآواد 

 اإلنجليزية واللغةوباللغةأسماء اللغات  الخاصة بتمثيل (لتمثيل ISO)المعايير الدولية 
 ...آذلك

 gTLDتحديد أبجدية سلسلة سيقوم مقدم الطلب ب .(ISO 15924)أبجدية العنوان  .3
الخاص بتمثيل  (ISO)المقدم لها الطلب، وفًقا لكل من رمز منظمة المعايير الدولية 

 .أسماء األبجديات وباللغة اإلنجليزية

سيقوم مقدم الطلب بسرد جميع نقاط الترميز المضمنة في  .نقاط ترميز يونيكود - .4
 .وفًقا لنموذج يونيكود الخاص بها Uالعنوان 

قائمة الرموز المؤهلة للتسجيل في أسماء النطاق وفًقا  IDNيوفر جدول .IDNل جداو .5
 "هي نفسها"وسيحتوي على أية رموز مضاعفة يمكن اعتبارها .لسياسة مزود االمتداد

وبمجرد استخدامها )."رموز متباينة"(ألغراض عمليات التسجيل على المستوى الثاني 
أو ممارسات  IANAاول في مستودع نشط، فسيتم تقديم الجد TLDمن قبل سجل 

IDN. لمزيد من المعلومات، راجع الجداول الموجودة على
، وأدلة التقديم على tables/-http://iana.org/domains/idnموقع
 .repository.html-http://iana.org/procedures/idnموقع

أيًضا إثبات بذلهم لجهود معقولة لضمان عدم  طلبات االشتراكالطلبات يجب على مقدمي .5
فعلى سبيل المثال، تم  .المرمزة ألية مشاآل في األداء أو التشغيل IDNإحداث سلسلة 

تحديد مشاآل موجودة في سالسل تتكون من رموز ذات اتجاه مختلط من اليمين إلى 
  5).أي النقطة(ام لفاصلة المساراليسار واليسار إلى اليمين عند مالصقة األرق

في حالة تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على سلسلة ذات مشاآل معلومة، ). .6
 .يجب عليه وضع وثيقة بالخطوات التي سيتم اتخاذها لخفض هذه المشاآل في الطلبات
في حين أنه ليس من الممكن التأآد من أن جميع المشاآل يمكن تجنبها، فمن المهم أن 

                                                      
 http://stupid.domain.name/node/683 يمكن االطالع على األمثلة في الموقع التالي 5 
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يد أآبر عدد ممكن في وقت مبكر وأن مشغل السجل المحتمل يعد مدرآا لهذه يتم تحد
على دراية بهذه المسائل من خالل فهم  المتقدمونالمتقدمينويمكن أن يصبح  .المسائل

 انظر( IDNAوخاصة اإلصدار الجديد المقترح لبروتوآول  IDNAبروتوآول 
وعن ) http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htmالموقع 

الموقع  انظر( IDN wikiطريق المشارآة النشطة في 
/http://idn.icann.org(http://idn.icann.org/(  حيث يتم تقديم بعض

 .المشاآل الظاهرة.  مشاآل العرض

يجوز للمتقدم أن يختار سلسلة  .تمثيل العنوان بنظام الهجائية الصوتية - ]اختياري[ .7.6
gTLD  المقدَّم لها الطلب، تتم مالحظتها حسب األبجدية الصوتية الدولية

)/http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa .(
)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/.( والحظ أنه لن يتم تقييم أو إعطاء نقاط

في  ICANNوهذه المعلومات، إذا قدمت، سوف تستخدم آدليل لـ   .لهذه المعلومات
 .الرد على االستفسارات أو التحدث عن الطلب في العروض العامة

  IDNجداول 1.3.2

ة مزود قائمة الرموز المؤهلة للتسجيل في أسماء النطاق وفًقا لسياس IDNيوفر جدول 
وهي تحدد أية حروف متعددة تعتبر مساوية ألغراض تسجيل اسم النطاق . االمتداد

آما هو موضح في طلب التعليقات (وتحدث الحروف المتغيرة "). الحروف المتغيرة("
عندما يكون هناك حرف مفهوم واحد له شكالن رسوميان أو أآثر، والتي يمكن أو ) 3743

 .الناحية المرئيةال يمكن أن تكون متشابهة من 

في الموقع  IANA IDNفي مستودع  IDNيمكن العثور على أمثلة جداول 
repository.html-http://www.iana.org/procedures/idn. 

األبجدية الخاصة للغة أو  IDN، يجب أن يتم تقديم جداول IDN gTLDفي حالة طلبات 
آما يجب "). جداول المستوى األعلى("الذي يتم التقدم للحصول عليه  gTLDبسلسلة نطاق 

أيًضا لكل لغة أو أبجدية يهدف مقدم الطلب إلى توفير تسجيالت  IDNأن يتم تقديم جداول 
IDN بها في المستوى الثاني أو األدنى . 

 سماء النطاقات الدولية، يكون آل مقدم طلب  مسئوًال عن تطوير جداول أ
من  IDNويجب أن تتوافق الجداول مع إرشادات . بما في ذلك مواصفات الحروف المتغيرة

 :وأية تحديثات لها، بما في ذلكICANN 6منظمة 

 ).IDN(االلتزام بالمعايير التقنية ألسماء النطاقات الدولية   •

ير المسموح بها بشكل أي أن نقاط األآواد غ(استخدام أسلوب قائم على التضمين   •
 ).صريح من قبل شرآة التسجيل تكون محظورة

 :تعريف الحروف المتغيرة  •

استثناء نقاط األآواد غير المسموح بها بموجب اإلرشادات، مثل رموز رسم   •
 .الخطوط، واإلطارات الرسومية، وعالمات الترقيم الهيكلية

ب المصالح لمواجهة تطوير الجداول وسياسات التسجيل بالتعاون مع أصحا) 2(  •
 .المشاآل العامة

بمجرد القبول ( IDNلممارسات  IANAفي مستودع  IDNإيداع جداول   •
 ).TLDآنطاق 

الخاصة بمقدم الطلبات على الحماية ضد ارتباط المستخدمين  IDNيجب أن تساعد جداول 
ي يتم حث مقدمي الطلبات بشدة إلى التفكير ف. IDNالخاصة بـ  gTLDعند نشر نطاقات 

المشاآل اللغوية ومشاآل نظام الكتابة التي يمكن أن تسبب مشاآل عند استخدام الحروف في 
 . أسماء النطاقات، آجزء من عملهم لتعريف الحروف المتغيرة

                                                      
  26apr07.pdf-guidelines-http://www.icann.org/en/topics/idn/idnانظر 6 
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المختلفة، من  TLDلتجنب ارتباك المستخدم بسبب الممارسات المختلفة في شرآات 
الذين يقومون بتوفير  TLDمشغلي نطاقات الموصى به أن يقوم مقدموا الطلبات بالتعاون مع 

 .  تسجيل أسماء النطاقات بنفس الحروف أو بحروف مشابهة من الناحية المرئية

وفي . آمثال على ذلك، غالًبا ما تتم مشارآة اللغات أو األبجديات عبر الحدود الجغرافية
مجتمع اللغة أو بعض الحاالت قد يؤدي هذا األمر إلى ارتباك بين المستخدمين التابعين ل

ويمكن أن يحدث ارتباك بصري آذلك في بعض الحاالت بين األبجديات المختلفة . األبجدية
 ).  على سبيل المثال، اليونانية والروسية والالتينية(

. التي تم تقديمها IDNيطلب من مقدمي الطلبات وصف العملية المستخدمة لتطوير جداول 
 IDNالخاص بالمستخدم بجداول  IDNجدول  بمقارنة ICANNيمكن أن تقوم منظمة 

أو التي تم تقيمها إلى  IANAالخاصة بنفس اللغات أو األبجديات التي تتواجد في مستودع 
إذا آانت هناك حاالت تعارض تم شرحها في الطلب، . بأي شكل آخر ICANNمنظمة 

  .فاتمن مقدم الطلب التفاصيل الخاصة بسبب االختال ICANNفيمكن أن تطلب منظمة 
بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يرغبون في تنفيذ ومراجعة هذه المقارنات قبل تقديم الجدول 

بناًء  IDNجداول  ICANNتقبل منظمة . ، تتاح أداة مقارنة الجداولICANNإلى منظمة 
 .على العوامل المذآورة أعاله

في منطقة الجذر،  TLDبمجرد أن يتم تفويض السلسلة التي تم التقديم للحصول عليها آنطاق 
لمزيد من . IDNأو ممارسات  IANAيتم وضع الجداول التي يتم تقديمها في مستودع 
المعلومات، راجع الجداول الموجودة على موقع 

/tables-http://iana.org/domains/idn وأدلة التقديم على موقع ،
repository.html-ttp://iana.org/procedures/idnh   . 

 

  7IDNلـ المتنوعة  TLDنطاقات 1.3.3

التي تم  gTLDتنجم السلسلة المتغيرة من استبدال حرف واحد أو أآثر في سلسلة نطاق 
 . الخاص بمقدم الطلب IDNالتقدم للحصول عليها بحرف آخر مغاير بناًء على جدول 

 
ويمكن أن يعلن مقدم . واحدة يتم التقدم للحصول عليها gTLDلسلة آل طلب يحتوي على س

 .  TLDالطلب أيًضا في الطلب الخاص به أية سالسل متغيرة خاصة بنطاق 
  

تتم . 2.2.1.3.2يجب أن تتوافق آل سلسلة متغيرة مسجلة مع متطلبات السلسلة في القسم 
التي يتم  IDNتوافقها مع جداول  مراجعة السالسل المتغيرة المسجلة في الطلب للتحقق من

في حالة عدم اعتماد أية سالسل متغيرة مشار إليها على استخدام  . تقديمها في الطلب
الحروف المتغيرة بناًء على الجداول التي تم تقديمها، يتم إبالغ مقدم الطلب وال يتم اعتبار 

 . السلسلة المشار إليها جزًءا من الطلب
 

الذي تم التقدم للحصول عليه  gTLDالطلب، يتم تفويض سلسلة نطاق إذا تمت الموافقة على 
الناجحة  gTLDيتم تمييز السالسل المتغيرة المذآورة في طلبات . gTLDعلى أنه نطاق 

التي تتاح في موقع ويب " قائمة المتغيرات المعلن عنها"للطلب المعين وتتم إضافتها إلى 
من المسار ) أي المعلن عنها(غيرة المعلقة تتاح قائمة بالسالسل المت. ICANNمنظمة 

في الموقع  IDNالخاصة بـ  ccTLDالسريع لنطاقات 
-evaluation-track/string-http://icann.org/en/topics/idn/fast

en.htm-completion . وتتوافر هذه القوائم للحفاظ على احتمالية تخصيص سالسل
                                                      

على دعم تنفيذ نطاقات  ICANNتعمل منظمة . تمت مناقشة موضوع إدارة الحروف المتغيرة في المستوى العلوي في المجتمع على مدار فترة زمنية7 
TLD  الخاصة بـIDN  ،باإلضافة إلى تطوير وسيلة لمواجهة مشاآل الحروف المتغيرة على المدى القصير مع األخذ في االعتبار عدم في أسرع وقت ممكن

فيما يتعلق بهذا  IDNتم نشر مسودة مؤقتة لتنفيذ التوصيات الخاصة بفريق عمل تنفيذ . وجود آلية مقبولة إلدارة الحروف المتغيرة في المستوى األعلى
يحاول هذا القسم الترآيز على هذا ). en.pdf-15feb10-variants-gtlds/idn-http://icann.org/en/topics/newانظر الموقع (سبق  الموضوع للتعليقات فيما

بموجب الطريقة الموضحة . تم دمجه في اإلصدار النهائي من الدليل المساعد لمقدم الطلباتالعمل والمناقشات والتقدم نحو حل التنفيذ الكامل الذي يمكن أن ي
المتغيرة على المدى القريب، إال أن السالسل المتغيرة التي يتم اإلعالن عنها من قبل مقدم الطلبات يتم تسجيلها للحفاظ  TLDهنا، ال يتم تفويض نطاقات 

 . ة المرغوبة بمجرد تطوير آلية مناسبة  واختبارهاالمتغير TLDعلى فرصة تفويض نطاقات 
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TLD وأية طلبات تالية . المتغيرة إلى الكيانات المالئمة عند تطوير آلية إدارة حروف متغيرة
للحصول على السالسل المسجلة في هذه القوائم تكون عرضة  ICANNتقدم إلى منظمة 

 ).   وحدة الثانيةانظر ال(للرفض بناًء على مراجعة تشابه السلسلة 
 

المتغيرة  TLDالمتغيرة فقط عند إتمام آلية إلدارة نطاقات  TLDيمكن أن يتم تفويض نطاقات 
وفي ذلك الحين، يمكن أن يطلب من مقدمي الطلبات . ICANNواختبارها من قبل منظمة 

توجب المتغيرة، وقد ي TLDتقديم معلومات إضافية مثل تفاصيل التنفيذ آللية إدارة نطاقات 
المشارآة في عملية تقييم تالية، والتي يمكن أن تنطوي على رسوم إضافية وخطوات مراجعة 

  .يتم تحديدها فيما بعد

ال يوفر اإلعالن عن السالسل المتغيرة في طلب ما أية حقوق أو حجوزات لمقدم الطلب تجاه 
معلن عنها عرضة ويمكن أن تكون السالسل المتغيرة في قائمة المتغيرات ال. سلسلة معينة

ويجب أن نذآر هنا أنه . للمراجعة التالية اإلضافية حسب عملية ومعايير يتم تحديدها فيما بعد
في حين يتم تحديد المتغيرات الخاصة بالتسجيالت الخاصة بالمستوى األدنى من قبل 

، قد تكون هناك قواعد خاصة ومعايير ICANNالمجتمعات المحلية بدون تحقق منظمة 
ومن المتوقع أن . عينة محددة للمتغيرات التي يمكن السماح بها في المستوى األعلىتحقق م

تساهم معلومات المتغيرات التي تتاح من قبل مقدمي الطلبات في جولة تقديم الطلبات األولى 
في الحصول على فهم أفضل للمشاآل والمساعدة في تحديد خطوات المراجعة المناسبة 

 .  بليةومستويات الرسوم المستق
 

 الطلب تقديم 1.4
، وعليه فإن آل gTLDفي الوقت الراهن، يتم إنشاء عملية طلب  -مالحظة بشأن المتباينات 

فلقد آانت هناك تعليقات بأن طلبات سالسل .IDNأو  ASCIIطلب هو لسلسلة واحدة، إما
IDN الطرق وقد أشارت المناقشات حول .ينبغي أيضا أن تقوم باستيعاب السالسل المتباينة

الممكنة إلدارة المتغيرات في المستوى األعلى إلى أن تقييد المتباينات من أن يتم تفويضها في 
قد تحرم بعض المناطق من التي سوف تستفيد آثيرا من إدخال  DNSنظام منطقة جذر 

 .IDN TLDsنطاقات 

معاملة المتباينة في منطقة الجذر دون وضع آلية لضمان أن يتم  TLDsإن تفويض نطاقات 
بطريقة تضمن وجود خبرة جيدة للمستخدم يعد مصدر قلق لالستقرار  TLDsنطاقات 

ويمكن مقارنة ذلك بوضع .المتصل بإرباك المستخدمين النهائيين
"companyname.com " واحد مع جميع (، حيث يوجد اثنان من أسماء النطاقات

يبدوان متماثلين، ولكنهما آانا ) يليةالرموز الالتينية واآلخر خليط من اللغة الالتينية والسير
مما أدى إلى  "الخطأ"وقد قام المستخدمون بالنقر على العنوان .مختلفين من الناحية الفنية

، IDNوقد أدى هذا النشاط إلى تغيير في المبادئ التوجيهية لـ.موقع مختلف عما آان متوقعا
اقات ما لم يكن هناك سبب األمر الذي يتطلب أال تكون النصوص مختلطة في أسماء النط

مثال، في حالة اللغة اليابانية التي يتم تمثيلها عن طريق خلط أربعة (لغوي للقيام بذلك 
 .، ولكنه ال يحل مسألة التباينTLDsويعد هذا أيضا مطلبا لـ ).نصوص

المتباينة أن بعض المستخدمسين  TLDsوفي الوقت نفسه، يعني عدم قبول أو عرقلة 
وفي بعض الحاالت، ال يمكن .IDN TLDsصعبا للغاية باستخدام نطاقات  سيواجهون وقتا

فبعض لوحات المفاتيح ستعرض رمز متباين .للمستخدم أن يعرف أي رمز يقوم بطباعته
في الجذر، قد  TLDsوبهذه الطريقة، دون وجود .واحد أو غيره ولكن ليس االثنين معا

صول، على سبيل المثال، إلى أحد تحصل المجتمعات على رسائل خطأ عند محاولة الو
ليس .IDN TLDsالعناوين على شبكة اإلنترنت مع اسم نطاق في إطار واحد من نطاقات 

فبدال من ذلك، يكمن الهدف في مساعدة جميع المجتمعات .IDNهذا هو القصد من نشر 
 .بالمساواة في الوصول إلى شبكة اإلنترنت

أن تقوم بتعريف   ICANNالمنافع، حاولت فلتعظيم .ليس آل المتباينات مربكة بصريا
فقد آان .المتباينات بطريقة ضيقة بما في ذلك المتباينات التي يتم الخلط بينها بصريا فقط

المتباينة التي ال تختلط بصريا مع غيرها من أجل أن يتم  TLDsالقصد هو السماح لنطاقات 
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قر للتصدي للتباينات التي في حين تم العثور على حل مست DNSتفويضها في منطقة جذور 
 .تتشابه

 

وفي هذا الوقت، يبقى السؤال مفتوحا عما إذا آانت مسائل االستقرار ستشمل نطاقات 
TLDs  المتباينة والتي تبدو مختلفة، وتتم آتابتها بطريقة مختلفة، ولكنها تستخدم بالتبادل

 .لنفس المصطلح من قبل المستخدمين

مما  ICANNو IDN TLDى االتفاقية بين مشغل وهناك سؤال مفتوح آخر وهو محتو
ولنقل، بطريقة مجمعة أو (المتباينة  TLDsيتطلب تداول التسجيالت تحت اثنين من نطاقات 

 .بطريقة معينة) ، أو حال تقنيا مختلفا3747مستعارة، تتبع طلب التعليق رقم 

ع جداول وأخيرا، هناك مسألة ما إذا آان من الضروري فرض القواعد الالزمة لوض
IDN. حيث أن جداولIDN  لديها معلومات حول الرموز التي ينبغي أن تعامل على أنها

ففي الوقت الحاضر، يتم تشجيع .IDNبتطوير جداول  TLDويقوم مشغلو نطاقات .متباينات
إلى النظر في المسائل اللغوية وآتابة النظام في عملهم لتحديد  TLDمشغلي نطاقات 

التي تقدم نفس الرموز أو  TLDاون مع غيرهم من مشغلي نطاقات المتباينات، وإى التع
وهذا ليس ممكنا دائما من الناحية العملية، و ال توجد حاليا قواعد بشأن .رموزا مشابهة جدا
وهناك أيضا آليات نزاع محددة في الحاالت التي تكون فيها المجتمعات غير .تحديد المتباينات

 .متفقة على تعريف التباين

م فريق دعم التنفيذ المكّون من خبراء فنيين ولغويين بدراسة هذه المجموعة من القضايا، ويقو
وعندئذ يكون الحل المقترح .ويتوقع أن ينشر الحل المقترح إلدارة التباينات في مستوى أعلى

 .هو الحصول على تعليق عام

 تقديم طلب االشتراك 1.4
ديم الوثائق الداعمة باستخدام نظام تقديم يستطيع مقدمو الطلبات إآمال نموذج الطلب وتق

وللوصول إلى النظام، يجب على آل طالب أوال  .ICANNالخاص بـ ) TLD )TASطلبات 
 .TASالتسجيل آمستخدم 

من تقديم إجابات في مربعات  طلبات االشتراكالطلبات، سيتمكن مقدمو TASوآمستخدمي 
وتم تضمين القيود المفروضة على  .قاتنص مفتوحة وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة آمرف

 .TASحجم المرفقات باإلضافة إلى تنسيقات الملف في التعليمات الموجودة على موقع 

نماذج الطلبات أو المواد الداعمة التي يتم تقديمها عبر وسائل أخرى  ICANNولن تقبل 
م يكن ذلك ، ما ل)أي عبر نسخة مطبوعة أو الفاآس أو البريد اإللكتروني( TASخالف 

 .إلى مقدمي الطلبات ICANNالتقديم وفًقا لتعليمات محددة من 

 TLDالوصول إلى نظام تقديم طلبات اشتراك   1.4.1

الجديدة  gTLDمتاًحا للوصول من صفحة ويب نطاقات  TASسيكون موقع 
)program.htm-gtld-nn.org/en/topics/newhttp://www.ica( ،

 .وسيتم تمييزه في االتصاالت المتعلقة بفتح فترة تقديم الطلبات

 ] .].في النسخة النهائية بدليل التقديم إدراجهاإدراجهموقع يتم [على  TASيقع موقع 

 المستخدمين تسجيل  1.4.1.1

ي يتم استخدامها للتحقق من هوية تقديم معلومات مبدئية، والت TASيتطلب تسجيل مستخدمي 
وإليكم نظرة عامة على المعلومات التي يتم تجميعها في . األطراف المشارآة في الطلب
 : عملية تسجيل المستخدم أدناه
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 األسئلة الرقم

 االسم القانوني للمتقدم آامًال 1

 عنوان العمل الرئيسي 2

 رقم هاتف المتقدم 3

 رقم فاآس المتقدم 4

 ، إذا آان ذلك سارًياURLالويب أو عنوان موقع  5

6 
االسم، واللقب، والعنوان، والهاتف، :  جهة االتصال األولية

 والفاآس، والبريد اإللكتروني

7 
االسم، واللقب، والعنوان، والهاتف، :  جهة االتصال الثانوية

 والفاآس، والبريد اإللكتروني

 إثبات التأسيس القانوني 8

 ول، أو الشرآة الفرعية، أو الشرآة المشترآةمعلومات التدا 9

10 
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضريبية أو رقم سجل 

 .ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادله لمقدم الطلب

11 
اإلدانات السابقة، وأنشطة االحتالل :  تاريخ المتقدم
 اإللكتروني

 تأآيد دفع العربون  )أ(12
ن بيانات التعريف من الكيان الذي يقوم بتسجيل المستخدم، باإلضافة سيتم تجميع مجموعة م

يمكن أن يكون المستخدم المسجل، على سبيل . إلى معلومات مقدم الطلب المذآورة أعاله
 .  المثال، وآيًال، أو مندوًبا، أو موظًفا يقوم بإآمال الطلب نيابة عن مقدم الطلب

على سبيل . الرقم المرغوب فيه من فتحات الطلبتتطلب عملية التسجيل من المستخدم طلب 
، TASخمسة فتحات  gTLDالمثال، يجب أن يطلب المستخدم الذي ينوي تقديم خمسة طلبات 

 .ويقوم النظام بتعيين رقم معرف فريد للمستخدم لكل طلب من الطلبات الخمسة

ريكي لكل فتحة دوالر أم 5000آما يجب على المستخدمين أيًضا تقديم مبلغ عربون مقداره 
ويساعد مطلب . ويتم خصم مبلغ العربون هذا من رسوم التقييم الخاصة بكل طلب. طلب

 .العربون على تقليل خطر الوصول غير المعتمد إلى نظام الطلبات

مما الخاصة بكل فتحة طلب، أآواد الوصول  TASبعد إآمال التسجيل، يستلم مستخدمو نظام 
 .  الطلب في النظاميتيح لهم إدخال باقي معلومات 

في النسخة النهائية من الدليل يتم إدخال التاريخ [تسجيالت مستخدمين جديدة بعد لن يتم قبول 
 ].المساعد لمقدم الطلب

خطوات تجارية معقولة لحماية جميع بيانات مقدم الطلب المقدمة  ICANNوسوف تتخذ 
األفعال الكيدية من عن طريق الوصول غير المصرح به، ولكن ال يمكن التبرير ضد 

األطراف الثالثة التي يمكن، من خالل تخريب النظام أو غيرها من الوسائل، عمل الوصول 
 .غير المصرح به لهذه البيانات
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 استمارة التقدم الطلب نموذج .1.4.21
فتحات الطلبات المطلوبة، يقوم مقدم الطلب بإآمال على  تحتوي استمارة التقدمبعد الحصول
وموضح هنا لمحة عامة عن المجاالت واألسئلة الواردة .سؤاال 50.  المتبقية أسئلة الطلب
 :في االستمارة

 أسئلة عامة الرقم

 االسم القانوي للمتقدم آامال 1

 عنوان العمل الرئيسي 2

 رقم هاتف المتقدم 3

 رقم فاآس المتقدم 4

 البريد اإللكتروني للمتقدم 5

6 
للقب، والعنوان، والهاتف، االسم، وا:جهة االتصال األولية

 والفاآس، والبريد اإللكتروني

7 
االسم، واللقب، والعنوان، والهاتف، :جهة االتصال الثانوية

 والفاآس، والبريد اإللكتروني

 إثبات التأسيس القانوني 8

 إثبات الوضع الجيد 9

 10الرقم

بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة معلومات الطلب والسلسلة
ة أو رقم سجل ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادله الضريبي

 .لمقدم الطلب

 اإلدانات السابقة، وأنشطة االحتالل اإللكتروني:تاريخ المتقدم 11

 المتبقية رسوم التقييممبلغ تأآيد دفع  )ب(12

 ، المقدم لها الطلب gTLDسلسلة  13

 ، إذا آان ذلك مطبقاIDNمعلومات سلسلة  14

 إذا آان ذلك مطبقا ،IDNجداول  15

16 
في األداء أو التشغيل، إذا آان ذلك  IDNالحد من مشاآل 

 مطبقا

17 
 تمثيل السلسلة في األبجدية الدولية

 )اختياري(الصوتية 

18 
 TLDهل الطلب مقدم للحصول على  TLDغرض / مهمة

 معتمد على المجتمع؟

19 
معتمد على  وإذا آانTLDهل الطلب مقدم للحصول على 

، فقم بإيضاح عناصر السياسات المجتمعية ؟مجتمعال
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 والمقترحة

20 
وإذا آان معتمد على المجتمع، فقم بإيضاح عناصر السياسات 

 TLDغرض  /مهمةالمجتمعية والمقترحة

21 
ولو آان آذلك،   هل يتم التقديم من أجل اسم جغرافي؟

 فمطلوب وجود وثائق الدعم

 لجغرافية على المستوى الثانيمعايير الحماية لألسماء اتوفير  22

23 
يجب توفير االسم والبيان الكامل لكل   :خدمات التسجيل
 خدمات التسجيل

 األسئلة التقنية والتشغيلية الرقم

 لمحة تقنية على السجل المقترح 24

 )سري( المعمار 25

 قدرات قاعدة البيانات 26

 التنوع الجغرافي 27

 DNSتوافق خدمات  28

 SRS داءآأداء 29

30 EPP 

 )سري( سياسة األمان 31

 IPv6إمكانية الوصول إلى  32

33 Whois 

 زمن دورة التسجيل 34

 الحد والوقاية من سوء االستخدام 35

 آليات حماية الحقوق 36

37 
احتياطيات سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات

 البيانات

 مستودع البيانات 38

 لسجلة التسجيالشرآاستمرارية  39

 )سري(نقل السجل  40



الوحدة األولى
(gTLD)ية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة مقدمة لعمل

 
 

 
1-28 

 

 اختبار تجاوز الفشل 41

 عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ 42

43 DNSSEC 

44 IDNs )اختياري( 

 األسئلة المالية الرقم

 )سري(البيانات المالية  45

 )سري(التكاليف والتمويل   :نموذج التقديرات 46

 )سري(اإلعداد والتشغيل   :التكاليف 47

 )سري(التمويل والعائدات  48

 )سري(العقبات والتمويالت واألحجام   :التخطيط المحتمل 49

 )سري(البيانات المالية   :االستمرارية 50

 الطلب مقدم دعم    1.4.2

إلى مقدمي الطلبات ممن يحق لهم الوصول إلى آليات الدعم الدعم  3أيًضا TASيوفر نظام 
 التقنييمكن المستخدمين من  TASتباط دعم في يتاح ار. أثناء معالجة الطلب

وأدلة  األسئلة الشائعة قاعدةمثل(وثائق مرجعية الرجوع إلى  TASيستطيع مستخدمو 
يجب إدراج عنوان البريد اإللكتروني في [بـ . بدعم العمالءأو االتصال  المعرفة/،)المستخدم

ويتوقع .بشأن استخدام النظام للحصول على مساعدة تقنية] النسخة النهائية لدليل المتقدم
 48إلى  24المستخدمون الحصول على رقم بطاقة لطلب الدعم التقني تتبع وإجابة خالل 

 .TASساعة عبر أداة تقديم 
عند االتصال بدعم العمالء، يمكن أن يتوقع المستخدمون الحصول على رقم بطاقة تتبع 

توجيه طلبات الدعم إلى الشخص ويتم . ساعة 48لطلب الدعم، والحصول على إجابة خالل 
على سبيل المثال، يمكن أن يتم توجيه طلب الدعم الفني . المناسب، بناًء على طبيعة الطلب

الفنية، إال أن السؤال الذي يتعلق بطبيعة  TASإلى اإلدارة المسئولة عن حل مشاآل نظام 
وتتم إضافة الرد . ناسبةالمعلومات أو الوثائق المطلوبة فيمكن توجيهه  إلى جهة االتصال الم

 . إلى الوثائق المرجعية المتاحة لكل مقدمي الطلبات

 لطلب االشتراكللطلبعملية النسخ االحتياطي  4 1.4.3

بتوفير تعليمات  ICANNفي حالة عدم توفر نظام تقديم الطلبات على اإلنترنت، ستقوم 
 .بديلة لتقديم الطلبات

 الرسوم والمدفوعات  1.5
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وتم تضمين تعليمات الدفع هنا  .الرسوم التي يجب على مقدم الطلب دفعها يصف هذا القسم
 .أيًضا

 gTLD  رسم تقييم نطاقات   1.5.1

ويبلغ .المتقدمين. مقدمي الطلباتمن جميع  مطلوبامطلوًبا gTLDيعد رسم تقييم نطاقات 
دوالر  0050ويجب أن يتم دفع رسوم التقييم في شكل ,. دوالًرا أمريكًيا 185.000 الرسم 

، بينما يتم تقديم المبلغ المتبقي وهو TASتودع في وقت تسجيل المستخدم في نظام 
التقييم للطلب  إال بعد  ICANN تبدأتقوم منظمةولن  .دوالرا أمريكيا.مع الطلب 180.000

 gTLD الطلب ما لم تكن قد تلقت رسم تقييم نطاقاتنطاقتقييم  في عمليةالحصول على رسوم
لتغطية التكاليف  gTLDيتم وضع رسم تقييم  ].التاريخ[ UTC] الوقت[ ولبحلالكاملة 

وقد تم تعيين هذا الرسم لضمان أن البرنامج يعد مموال  .الجديدة gTLDالمرتبطة ببرنامج 
بشكل آامل واإليرادات تعد محايدة وغير مدعومة من المساهمات الحالية من مصادر 

، وتبرعات TLDالسجالت العامة ومسجلي  ، بما في ذلكICANNالتمويل التابعة لـ
ccTLD  والمساهماتRIR. 

وتغطي رسوم التقييم  جميع المراجعات الالزمة في التقييم األولي، وفي معظم الحاالت، 
إذا حدثت مراجعة لخدمات التسجيل الممتد،  .تغطي أي مراجعات مطلوبة في التقييم الموسع
وليس هناك  )1.5.2انظر القسم (ذه المراجعة فسيكون هناك رسما إضافيا سيتم تحمله له

 ، أو األسماءDNSياستقرار باألسماءرسوم إضافية لمقدم الطلب للتقييم الموسع الخاص 
هذا، وتغطي رسوم التقييم أيضا رسوم  .الجغرافية أو المراجعات التقنية والتشغيلية والمالية

     .يها الطلب درجة النجاحفي الحاالت التي يحقق ف) مقارن(تقييم أولوية المجتمع 

في حاالت معينة، قد يتوفر استرداد جزء من الرسم لطلبات تم سحبها  -- استرداد الرسوم 
وسيعتمد المبلغ المسترد على نقطة العملية التي تم عندها السحب،  .قبل اآتمال عملية التقويم

 :آما يلي

النسبة المئوية لرسم  استرداد الرسوم المتاحة للمتقدم
 لتقييما

مبلغ المبلغ المالي المسترد
 االسترداد

بعد إرسال الطلبات حتى إرسال 
 نتائج التقييم األولي

 دوالرا أمريكيا 130.000 70%

 دوالرا أمريكيا 65,000 %35 بعد إرسال نتائج التقييم األولي
بعد اآتمال الطلب لحل النزاع، 

أو التقييم الموسع، أو حل 
 لةحلول التنافس على السلس/
 

 دوالرا أمريكيا 37,000 20%

 

٪ من رسوم  20وبالتالي، فإن أي متقدم لم يكن ناجحا يعد مؤهال السترداد ما ال يقل عن 
   .التقييم إذا قام بسحب طلبه

المتقدم الذي يرغب في سحب الطلب يجب أن يقدم النموذج المطلوب لطلب االسترداد، بما 
وسيتم إصدار استعادة األموال   .لمالئمة للسحبفي ذلك االتفاق على الشروط والظروف ا
وتتم استعادة جميع األموال من خالل التحويل  .إلى المنظمة التي قدمت الدفع األصلي فقط

مقابل التحويل المصرفي أو التعامل  ICANNوسيتم خصم أية رسوم تكبدتها  .البرقي
  .المصرفي من المبلغ المدفوع

ويمكن للمشارآين في التقدم إلى  --الفكرة  جولة برهان متقدما من ذوي 2000إشعار حول 
أن يكونوا مؤهلين للحصول على االئتمان تجاه  ICANNعملية برهان الفكرة التابعة لـ 

 :دوالرا أمريكيا ويخضع لـ 86،000واالئتمان يقع في مبلغ  .رسوم التقييم

يه في من يل  المتقدم الذي يحمل نفس الهوية، تقديم دليل وثائقي عن  •
المصلحة لهذا الكيان ذاته، أو إحدى الشرآات التابعة لنفس الجهة التي  
 ;،تقدمت مسبقا 
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وفقا لجولة  TLDتأآيدا على أن مقدم الطلب لم يمنح أي سلسلة نطاق  •
وأن المتقدم ليس لديه مطالبات قانونية  2000طلب برهان الفكرة  
 ؛ و2000ناشئة عن عملية برهان الفكرة   

طلب، الذي يمكن تعديله من عملية التقديم التي قدمت أصال في تقديم ال •
التي تفيد بأن هذا الكيان تقدم  TLD، فيما يخص نفس سلسلة 2000 
 . 2000بطلب للحصول على جولة برهان الفكرة  

 يعد مؤهال للحصوليحق له الحصول 2000برهان الفكرة جولة طلب آل مشارك في عملية 
باعتماد واحد بحد المطالبة  وربما يمكنويمكن. على األآثر مرة واحدةائتمان اعتماد واحدعلى 

 بالحد األقصى لالئتمان مرة واحدة فيما يخص أي طلب من طلباتأقصى لطلبات نطاقات
gTLD  ويتم تحديد . في هذا الدليلالمذآورة العملية  المقدمة وفقا لهذهبناًء علىالجديدة

 .ICANNمنظمة من قبل  االئتماناالعتمادا على هذ ألهلية للحصولصالحية الحصوال

  الرسوم المطلوبة في بعض الحاالت  1.5.2
قد يطلب من مقدمي الطلبات دفع رسوم إضافية في حاالت معينة حيثما تكون خطوات 

تشمل ما  المحتملةاإلضافية الرسوم  وتلكوتتضمن هذه. العملية المتخصصة قابلة للتطبيق
 :يلي

إذا آان ذلك ممكًنا، هذه الرسوم تدفع مقابل  - ود االمتدادمزرسوم مراجعة خدمات 
التي التكاليف اإلضافية إن وجدت، فإن هذا الرسم هو الذي يدفع عن  --التسجيل 

لمراجعته بشكل  RSTEPتطبيق إلى  المتكبدة في إشارةتنجم عن إحالة طلب
في  راكطلبات االشتالطلباتوسيتم إخطار مقدمي . إلجراء مراجعة موسعةإضافي

والرسوم المدفوعة عن لمدة ثالثة أعضاء من فريق ومن. حالة وجوب هذا الرسم
RSTEP تكاليف فريق مراجعة المتوقع أن تكون  منRSTEP  المكون من ثالثة

وفي بعض الحاالت، قد تتم  .دوالرا أمريكيا.دوالًرا أمريكًيا 000،,50أفراد 
ون هناك فحًصا متزايًدا مقابل المطالبة بلجان مكونة من خمسة أعضاء أو قد يك

في آل حالة، سيتم تقديم نصيحة لمقدم الطلب بمراجعة التكلفة قبل . تكلفة أآبر
 على) 2(الثانية بشأنمن الوحدة  2.21.3القسم الفرعي  ارجع إلىراجع. بدئها

 .لتسجيلالسجالمراجعة خدمات 

ص بمعارضة يجب مرافقة هذا المبلغ ألي إرسال خا– – رسم إرسال حل النزاع
يتم تدفع الرسوم بشكل مباشر. رسمية وأية إجابة يرسلها مقدم الطلب للمعارضة

الساري بشكل مباشر بما حل النزاع  مزود خدمةموفر خدماتإلى  دفع هذا الرسم
 وتقوموتقدر. المزودالمستخدم وفًقا لتعليمات هذا يتوافق مع تعليمات دفع 

ICANN القابلة لالسترداد قد تتراوح غير  بحساب التقديراتأن رسوم اإلرسال
دوالر أمريكي  000،.1 المستردة لرسوم اإليداع وهي ما يتراوح منبين
) أو أآثر( دوالرا أمريكيادوالر أمريكي تقريًبا 5،000دوالرا أمريكيا إلى .5و

راجع المزود المناسب لمعرفة . في آل عملية متابعةولكل إجراءلكل طرف 
لمعرفة إجراءات حل  3راجع الوحدة . الصلة مبالغ ذاتالالمبلغ ذاتفاصيل حول 

 .النزاع

 -رسم الفصل في حل النزاع في حالة المعارضات الرسمية، - الدفع المقدم للتكاليف
إلى مزود خدمة حل النزاع المستخدم وفًقا إلجراءات مباشرة يتم دفع هذا الرسم 

ن طرفي إجراء حل ، سيطلب موعادةوبشكل طبيعي. هذا المزود وبيان تكاليفه
وقد . النزاع تقديم دفع مقدم من تكاليف مبلغ مقدَّر لتغطية تكلفة اإلجراء بالكامل

من المقدَّر أن يقضيها يكون ذلك رسم آل ساعة بناًء على عدد الساعات التي 
عمليات بما في ذلك مراجعة ( القضيةالحالةفي  سيقضيها المحلفونأعضاء اللجنة

أو ) وإعداد القرار -في حالة السماح بذلك  -يل االستماع وتسه التقديماتالتقديم
وفي حاالت  في حالة توحيد النزاعات ووجود .مبلًغا ثابًتا يكونيكونهقد 

طرف، يتم دفع المبالغ المقدمة أآثر من  المنازعات التي يتم توحيدها، ويوجد فيها
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زود خدمة م طرفين، سوف يتم الدفع المسبق للرسوم وفقا لقواعدبموجب قواعد
    .حل النزاع

سيسترد ما النزاع  جراءات تسويةإجراء حإلالفائز في  والطرفوسيسترد الطرف
أية أموال ومن الطرف الخاسر مقدما، في حين أن المقدم، بينما لن يسترد دفعه 
في حالة .  اإلجراء تكاليفتكلفةيتحمل  لن يسترد شيئا، وبالتالي سوفثم فإنه

وفي حاالت المنازعات التي يتم توحيدها، . بالكامل توحيد النزاعات ووجود
طرفين، طرف، يتم إعادة المبالغ المقدمة بموجب قواعدأآثر من  ويوجد فيها

 .مزود خدمة حل النزاع سوف يتم الدفع المسبق للرسوم وفقا لقواعد

المقاضاة هذه رسوم بحساب تقديرات  ICANN وتقومتقدر منظمة
يمكن أن يتراوح بين 2000من على مبلغ ثابت  طويتنتشتملالتي  اإلجراءللقضية

أو ( دوالرا أمريكيا 8،000دوالر  أمريكي 8000إلى  دوالرا أمريكيا 2،000
أن  ICANN بل وقد قامت. إجراءوعالوة على ذلك، تقدر. قضيةلكل ) أآثر

بالساعة مع  بحساب التقديرات آذلك إلجراء تقاضي األجرإجراء مبني على معدل
 000،.32يتراوح بين  أحد أعضاء الفريق حيث يمكن أناحد قدعضو لجنة و

أو ( دوالرا أمريكيادوالر أمريكي 56،000دوالرا إلى .56دوالر أمريكي و
 األجر قد يتراوح من ثالثة أعضاء  وبالنسبة للجنة مؤلفةومع لجنة مكونة) أآثر
دوالر  122،000دوالرا إلى .122دوالر أمريكي و 000،.70بين 

تكون هذه التقديرات أقل إذا لم تقم اللجنة  وقدقد). أو أآثر( الرا أمريكيادوأمريكي
. بطلب عمليات تقديم آتابية تتجاوز المعارضة واالستجابة، وال تسمح باالستماع

الرجاء الرجوع إلى المزود المناسب لمعرفة المبالغ ذات الصلة أو تعليمات 
للحصول على تفاصيل  3 من الوحدة 3.2ارجع أيًضا إلى القسم   . الرسم
 .إضافية

في حالة مشارآة مقدم الطلب في  -) مقارن( تقييم أولوية المجتمعرسوم رسم  •
مقارن، أولوية مجتمع، يجب دفع هذه الرسوم آعربون بمبلغ يغطي تكلفةتقييم 

الهيئة الخاصة مراجعة  يدفع هذا الرسم آإيداع في مبلغ لتغطية تكاليف لجنة
دوالر  10،000تقدر حاليا بمبلغ.10المبلغ حالًيا بـ  يقدر(الطلب  هذابهذا

المعين  المزودالموفرإلى  هذا الرسمالعربوندفع  يتم). دوالرايجب). أمريكي
وسيتم إخطار مقدمي  ).مقارن( .أولوية المجتمع إلجراء تقييمللتعامل مع تقييمات

من  4.2ارجع إلى القسم . في حالة وجوب هذا الرسم طلبات االشتراكالطلبات
قد يمكن أن يتم فيهاالتي  للظروف) 4(الرابعة للتعرف على الظروفالوحدة 

وتتم إعادة المبلغ المودع إلى مقدمي .  تقييم أولوية المجتمع يحدث تحت ظلها
أما مقدم الطلب ). مقارن( الطلبات ممن يحققون الحد المحدد لتقييم أولوية المجتمع

سيسترد ) مقارن(تقييم أولوية المجتمع فوق عتبة .   أآثرأو  الذي يسجل عند
 .الرسم الذي دفعه

 ICANNوستخطر بإخطار مقدمي الطلبات بالتواريخ النهائية للدفع ICANNستقوم 
ال ). إذا آان ذلك ممكًنا(فيما يتعلق بالرسوم اإلضافية  المتقدمين بمواعيد استحقاق الدفع

تدفع إلى التي ) رسوم التسجيل السنوية(الرسوم على هذه القائمة  ، وال تشمل)ن وجدتتشتمإل
التسجيل . مزود االمتداداتفاقية  لتنفيذبعد إبرام ICANN ستكون مستحقة الدفع لـمنظمة
 .التالية

 الدفع طريقة طرق 1.5.3

من  ICANNيمكن إرسال المدفوعات إلى يجب أن يتم تقديم األموال التي ترسل إلى منظمة 
تم إتاحة التعليمات الخاصة بإجراء الدفع من خالل التحويل ست .البرقي.البنكيخالل التحويل 

 TAS.8 9البرقي في 

                                                      
وهذا . موالوقد تم تحديد التحويل البرقي على أنه األسلوب المفضل للدفع، حيث إنه يوفر وسيلة دولية للوصول ويمكن االعتماد عليه للنقل الدولي لأل8 

 .نفرصة تلقي الرسوم والبدء في متابعة الطلبات بأسرع وقت ممك ICANNيتيح لـ 
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يجب أن يتم تقديم المدفوعات المقدمة إلى مزودي خدمات حل النزاع بما يتوافق مع تعليمات 
 .المزود

 طلب الفاتورة  1.5.4

من  عن أيخاصة بأٍيبطلب إصدار فاتورة  للمتقدمينلمقدمي الطلبات TASتسمح واجهة 
وتم وضع هذه الخدمة لتوفير الراحة . ICANN المستحقة لـالتي يتم دفعها إلىالرسوم 

 .لمقدمي الطلبات الذين يطلبون فاتورة لمعالجة المدفوعات

 األسئلة حول دليل مقدم الطلب هذا  1.6
تثار لدى مقدم الطلب أثناء إتمام األسئلة التي  مساعدة وتقديمالدعم وإجاباتللحصول على 

 الطلب يواجهها في عملية ملء استمارةيستخدم مقدمأن  ، يجبالطلب يمكن لمقدموذجنم
، سيتم افتتاح منتدى سؤال وبالنسبة لمقدمي. TASموارد الدعم المتاحة من خالل نظام 

غير المتأآدين من المعلومات ويتم تشجيع المتقدمين من .  الطلبات وجواب طوال فترة تقديم
للرد على سؤال ما أو المعلمات الخاصة بالوثائق المقبولة، يتم نها البحث عيجري يتم التي 

أو المعامالت الالزمة من خالل قنوات الدعم المناسبة األسئلة في أحد تشجيعهم إلبالغ هذه 
فمن شأن ذلك أن يساعد على . قبل تقديم الطلبإلعداد وثائق مقبولة على مناقشة هذه األسئلة 

لتوضيح  لتبادل اآلراء مع المقيمينلتواصل مع القائمين على التقييمإلى االحاجة  لتفادي تجنب
 .المرتبطة بالتقديم.  المقترنة بالطلبالفترة الزمنية شأنه مد من  وذلكمما يزيدالمعلومات، 

لمنح آل مقدمي الطلبات إمكانية .  TASأن يتم تقديم الطلبات من خالل ارتباط دعم ويمكن 
عنوان البريد اإللكتروني إلدراجها في النسخة النهائية [سئلة على تقديم األالوصول المتساوية
بنشر  ICANN، تقوم منظمة إلى المعلومات ولتوفير وصول متساوٍٍ]. للدليل مقدم الطلب

، باإلضافة إلى موقع مرآزي آخر على موقع TASاألسئلة واإلجابات على صفحة دعم 
 .الويب العام الخاص بها

بات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملية أو المشاآل المحيطة بإعداد يجب إرسال جميع الطل
على    ICANNولن توافق . آتابًة عبر قنوات الدعم المخصصة ICANNالطلب إلى 

للحصول على استشارات شخصية أو عبر الهاتف  مقدمي طلبات االشتراك لجميع طلبات
دمي طلبات االشتراك الذين يقومون وستتم إحالة مق. فيما يتعلق بإعداد طلب االشتراك 

للحصول على توضيح حول النواحي المتعلقة بطلب االشتراك إلى    ICANNباالتصال بـ 
بنشر جميع األسئلة  ICANN، ستقوم المنطقة المخصصة لألسئلة واإلجابات عبر اإلنترنت

 .واإلجابات في موقع مرآزي على موقع الويب الخاص بها

للحصول على معلومات حول العملية أو المسائل المحيطة  ICANNلـ وآل الطلبات المقدمة 
ولن تعتمد . بإعداد الطلب يجب تقديمها خطيا على عنوان البريد اإللكتروني المعين

ICANN  طلبات من المتقدمين للحصول على مشاورات شخصية أو هاتفية بشأن التحضير
من أجل إيضاحات بشأن جوانب  ICANNأما المتقدمون ممن يقومون باالتصال بـ . للتقديم

 .التقدم سيتم تحويلهم إلى منطقة السؤال واإلجابة على اإلنترنت

ولن تقدم . ستوفر إجابات االستفسارات توضيًحا حول نماذج الطلب واإلجراءات فقط
ICANN المشورة القانونية.مالية أو قانونيةأو  االستشارات المالية،أية نصيحة استشارية. 

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

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
                                                                                                                                                              

 لـ يتيح وهذا .لألموال الدولي للنقل عليه االعتماد ويمكن للوصول دولية وسيلة يوفر إنه حيث للدفع، المفضل األسلوب أنه على البرقي التحويل تحديد تم وقد9
ICANN  ممكن وقت بأسرع الطلبات متابعة في والبدء الرسوم تلقي فرصة. 

 
 
 
 
 



الوحدة األولى
(gTLD)ية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة مقدمة لعمل

 
 

 
1-33 

 

)ICANN ( للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها
ة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص ، آما أن النص األصلي المكتوب باللغICANNفي 

 . الوحيد الرسمي والمعتمد


