كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 2
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.

 03مايو 1322

الوحدة الثانية
إجراءات التقييم
ضٞػف ٛز ٙجُٞقذز ئؾشجءجش جُطوٝ ْ٤٤جُٔؼح٤٣ش جُٔغطخذٓس ك ٢ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ٗطحهحش
 DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ٓؼطٔذز ُِطل٣ٞغٝ .ع٤خؼغ ؾٔ٤غ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ُطوٓ ْ٤٤رذت،٢
ذٔ٘٤ح ع٤كطحؼ أُٝثي جُز٣ ُْ ٖ٣ؿطحصٝج ؾٔ٤غ جُؼ٘حطش ُطوٞٓ ْ٤٤عغ.
جُطو ْ٤٤جأل ٍٝجُٔطِٞخ  ٞٛانتقييى انًبدئي ،جُز ١ضو ّٞخالُ٘ٓ ٚظٔس  NNAIIذطو ْ٤٤عِغِس
ٗطحهحش  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِدٓٝ ،إٛالش ٓوذّ جُطِدٝ ،خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس جُط٢
٣وذٜٓح.
٣ٝطْ ئؾشجء جُطؤ٤٤حش جُطحُ٤س ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت:٢




ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذحُغِغِس


ضشحذ ٚجُغِغِس



جألعٔحء جُٔكؿٞصز



جعطوشجس gID



جألعٔحء جُؿـشجك٤س

ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذٔوذّ جُطِد


ئغرحش جُوذسز جُطو٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س



ئغرحش جُوذسز جُٔحُ٤س



ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذخذٓحش جُغؿَ ُِوؼح٣ح جُٔطؼِوس ذحعطوشجس gID

٣ؿد ػِ ٠جُطِد جؾط٤حص ؾٔ٤غ ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙالؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ .٢ع٤إد ١جُلشَ
ك ٢جؾط٤حص أ ٖٓ ١ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙئُ ٠جُلشَ ك ٢جؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔرذت.٢
٣طْ ضطر٤ن انتقييى انًىسع ك ٢جُكحالش جُط ٢ال ٘٣ؿف كٜ٤ح ٓوذّ جُطِد ك ٢جؾط٤حص جُطوْ٤٤
جُٔرذت .٢جٗظش جُوغْ  3-2أدٗح.ٙ

1-2

فحص الخلفية

٣طْ ئؾشجء ككض جُخِل٤س ػِٓ ٠غط:ٖ٤٣ٞ
(أ) جُطلٞم جُؼحّ ك ٢جألػٔحٍ ٝجُطحس٣خ جُؿ٘حت٢؛ ٝ
(خ) ضحس٣خ عِٞى جُوشط٘س جإلٌُطش٤ٗٝس.
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

٣طؼ ٖ٤ػِ ٠جُطِد جؾط٤حص ًال ٓغط ٢٣ٞككض جُخِل٤س ً٣ ٢طأُِٔ َٛطحذؼس .ضخؼغ ٗطحتؽ ككض
جُخِل٤س ُِطوٝ ْ٤٤كوح ً ُِٔؼح٤٣ش جُٔٞطٞكس ذحُر٘ذ (ٗ .)1-2-1ظشًج ُٔح ٣كطَٔ أٗ ٚؽر٤ؼس قغحعس
ُِٔحدز٣ ُٖ ،طْ ٗشش ضوحس٣ش ككض خِل٤س ٓوذّ جُطِد.
ضظق جُر٘ٞد جُطحُ٤س جُؼِٔ٤س جُط ٢ضغطخذٜٓح  NNAIIإلؾشجء ككض جُخِل٤س.

 1-1-2التفوق العام في األعمال والتاريخ الجنائي
ض٘ؿف جٌُ٤حٗحش جُٔطوذٓس ذٞطلٜح ٓإعغحش ضؿحس٣س ػِ٘٤س ٓغؿِس ٝرجش ع٤شز قغ٘س ك ٢أ١
أعٞجم جألٝسجم جُٔحُ٤س جُـ  25جألًرش ػِٓ ٠غط ٟٞجُؼحُْ (ًٔح ٣ذسؾٜح جالضكحد جُؼحُٔ ٢ألعٞجم
جألٝسجم جُٔحُ٤س) ك ٢جؾط٤حص ككض جُطلٞم جُؼحّ ك ٢جألػٔحٍ ٝجُطحس٣خ جُؿ٘حت٣ .٢ؼطٔذ ضكذ٣ذ
أًرش  25عٞم أٝسجم ٓحُ٤س ػِ ٠جُطك َ٣ٞجُشأعٔحُُِ ٢غٞم جُٔكِ٤س جُٔغؿَ كٜٗ ٢ح٣س آخش
1
ع٘س ضو٤ٔ٣ٞس قحُ٤س هرَ ذذج٣س ًَ دٝسز.
هرَ ضغؿ َ٤جٌُ٤حٕ ك ٢عٞم جألٝسجم جُٔحُ٤س٣ ،طؼ ٖ٤خؼٞػُ ٚلكض جُطلٞم جُِٔكٞظ ذٔح ك٢
رُي ذكع ؾحس ١ضطر٤و ٖٓ ٚهرَ أعٞجم جألٝسجم جُٔحُ٤سٝ ،جُٔ٘ظٔٝ ٖ٤جُر٘ٞى جالعطػٔحس٣س.
ذحػطرحسٛح ٓإعغس ٓو٤ذز ػحٓس٣ ،طؼشع جٌُ٤حٕ ُطأٓٓ ٖ٤غطٔش ٖٓ أطكحخ جُٔظحُف،
ٝجُٔكِِٝ ،ٖ٤جُٔ٘ظٔٝ ،ٖ٤جُٔؼحٓالش .ضططِد ؾٔ٤غ جُٔؼحٓالش جُٔحُ٤س ٓشجهرس ٝجٌُشق ػٖ
جُٔؼِٓٞحش جُٔحد٣س ق ٍٞجُٔذسجءٝ ،جُٔغإٝ ،ٖ٤ُٝجألشخحص جُشت٤غ ٖ٤٤ج٥خش ،ٖ٣ذٔح ك ٢رُي
جُغِٞى جإلؾشجٓ .٢ئؾٔحال ،ضِرٛ ٢ز ٙجُٔططِرحش أ ٝضطؿحٝص جُلكض جُز ١عطؿش.NNAII ٚ٣
ذحُ٘غرس ُٔوذٓ ٢جُطِد ؿ٤ش جُٔو٤ذ ٖ٣كٝ ٢جقذز ٖٓ ٛز ٙجُٔؼحٓالش ،عٞف ضوذّ NNAII
ٓؼِٓٞحش ضٔ٤٤ض ٌُِ٤حٕٝ ،جُٔغإٝ ،ٖ٤ُٝجُٔذسجءٝ ،أطكحخ جُٔظحُف جُشت٤غغ ٖ٤ئُ ٠خذٓس
ككض جُخِل٤س جُذ٤ُٝس .عٞف ٣غطخذّ ٓضٝد (ٓضٝد )ٝجُخذٓس جُٔؼح٤٣ش جُٔذسؾس ك ٢جُوغْ -2-1
ٝ 1ضؼ٤ذ جُ٘طحتؽ جُط ٢ضطحذن ٛز ٙجُٔؼح٤٣ش٣ ُٖ .طْ جعطخذجّ ع ٟٞجُٔؼِٓٞحش جُٔطحقس ػِ ٠جُ٘طحم
جُؼحّ كٛ ٢زج جالعطر٤حٕ.
القع أٗ ٖٓ ٚجُٔطٞهغ إٔ ٣وٓ ّٞوذّ جُطِد ذحٌُشق ػٖ جُٔشحًَ جُٔكطِٔس ك ٢ضكو٤ن ٓؼح٤٣ش
جُطِد٣ٝ ،وذّ أ ١ضٞػ٤ف أ ٝجعطلغحس كٝ ٢هص ضغِ ْ٤جُطِد .جُ٘طحتؽ جُٔغطخشؾس ٖٓ ػِٔ٤س
ككض جُخِل٤س عططْ ٓطحذوطٜح ٓغ ػِٔ٤حش جٌُشق جُٔوذٓس ٖٓ ٓوذّ جُطِد ٝضطْ ٓطحذؼس ٛزٙ
جُكحالش ُكَ جُوؼح٣ح جُخحطس ذحُط٘حهؼحش أ ٝجُٔٞجهق جإل٣ؿحذ٤س جُضجتلس جُٔكطِٔس.
ك ٢قحُس ػذّ ئسعحٍ أ٣س جعط٤ؼحقحش٣ ،ؿطحص جُطِد ػحٓس ٛزج جُؿضء ٖٓ ككض جُخِل٤س.

 1جٗظش http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/equity-markets/domestic-market-capitalization
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إجراءات التقٌٌم

 2-1-2تاريخ القرصنة اإللكترونية
عٞف ضشجؾغ  NNAIIقحُس ٓوذٓ ٢جُطِد ٓوحذَ قحالش ٝ PgDUهٞجػذ جُر٤حٗحش جُوحٗ٤ٗٞس
ذحػطرحسٛح ٓؿذ٣س ٓحُ٤ح ً ُِر٤حٗحش جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضرٔٗ ٖ٤ؾ عِٞى جُوشط٘س جإلٌُطش٤ٗٝس ذٔٞؾد
جُٔؼح٤٣ش جُٔذسؾس ك ٢جُوغْ .1-2-1
٣طؼ ٖ٤ػِٓ ٠وذّ جُطِد إٔ ٣وذّ ضظش٣كحش ٓكذدز كٔ٤ح ٣طؼِن ذٜز ٙجألٗشطس ك ٢جُطِد.جُ٘طحتؽ
جُٔغطخشؾس أغ٘حء ػِٔ٤س جُلكض عططْ ٓطحذوطٜح ذؼِٔ٤حش جٌُشق جُٔوذٓس ٖٓ ٓوذّ جُطِد ٝضطْ
ٓطحذؼس ٛز ٙجُ٘ٔحرؼ ُكَ جُوؼح٣ح جُخحطس ذحُط٘حهؼحش أ ٝجُٔٞجهق جإل٣ؿحذ٤س جُضجتلس جُٔكطِٔس.
ك ٢قحُس ػذّ ئسعحٍ أ٣س جعط٤ؼحقحش٣ ،ؿطحص جُطِد ػحٓس ٛزج جُؿضء ٖٓ ككض جُخِل٤س.

2-2

التقييم المبدئي

٣طٌ ٕٞجُطو ْ٤٤جُٔرذتٞٗ ٖٓ ٢ػ ٖٓ ٖ٤جُٔشجؾؼس٣ٝ .طٌٞٗ ًَ ٕٞع ٖٓ ػذز ػ٘حطش.
ٓشجؾؼس جُغِغِس :ضش ًّض جُٔشجؾؼس جأل ٠ُٝػِ ٠عِغِس ٗطحهحش  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد
الخطرحس:


ٓح ئرج ًحٗص عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشحٜٗح ٓشحذٜس ُغالعَ أخشٔٓ ٟح
٣إد ١ئُ ٠جقطٔحٍ ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ؛



ٓٝح ئرج ًحٗص عِغِس ٗطحهحش  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد عطإغش ذظٞسز ػٌغ٤س ػِ٠
أٓحٕ  gIDأ ٝجعطوشجس،ٙ



ٓٝح ئرج ًحٕ هذ ضْ ضٞك٤ش دُ َ٤ػِ ٠جُٔٞجكوس جألعحع٤س ُِكٌٓٞس ك ٢قحُس جعطخذجّ
أعٔحء ؾـشجك٤س ٓكذدز.

ٓشجؾؼس ٓوذّ جُطِد :ضشًض جُٔشجؾؼس جُػحٗ٤س ػِٓ ٠وذّ جُطِد الخطرحس:


ٓح ئرج ًحٕ ٓوذّ جُطِد ٣طٔطغ ذحُوذسز جُطو٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ٝجُٔحُ٤س جُؼشٝس٣س ُطشـَ٤
عؿَ،



ٓٝح ئرج ًحٗص خذٓحش جُغؿَ جُطٞ٣ ٢كشٛح ٓوذّ جُطِد عطإغش ذشٌَ ػٌغ ٢ػِ٠
أٓحٕ  gIDأ ٝجعطوشجس.ٙ

 1-2-2عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة
ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢ضو NNAII ّٞذٔشجؾؼس ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش  DLTgجُؼحٓس
جُٔو ّذّ ُٜح جُطِد٣ٝ .طْ ضٞػ٤ف ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙذطلظ َ٤أًرش ك ٢جألهغحّ جُطحُ٤س.
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 1-1-2-2مراجعة تشابه السلسلة
ضطؼٖٔ ٛز ٙجُٔشجؾؼس ٓوحسٗس أ٤ُٝس ٌَُ عِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد
ذ٘طحهحش  LTgجُٔٞؾٞدزٝ ،جألعٔحء جُٔكؿٞصز (سجؾغ جُوغْ جُلشػٝ )2-1-2-2 ٢ؿ٤شٛح ٖٓ
جُغالعَ جُٔو ّذّ ُٜح جُطِدٝ .جُٜذف ٖٓ ٛز ٙجُٔشجؾؼس ضؿ٘د ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ ٝكوذ جُػوس
كً٘ gID ٢ط٤ؿس ُطل٣ٞغ جٌُػ٤ش ٖٓ جُغالعَ جُٔشحذٜس.
ٓالقظس :كً ٢ط٤د دُٓ َ٤وذّ جُطِد ٛزج ،ضش٤ش "ٓشحذ "ٚئُ ٠جُغالعَ جُٔطشحذٜس ُِـح٣س ُذسؾس
أٜٗح ضخِن جقطٔحُ٤س ئغحسز جسضرحى جُٔغطخذّ ك ٢قحُس ضل٣ٞغ أًػش ٖٓ عِغِس ٝجقذز ك ٢جُٔ٘طوس
جُؿزس.
ٜ٣ٝذف ككض جُطشحذ ٚجُرظش ١جُز٣ ١كذظ خالٍ جُطو ْ٤٤جُٔرذت ٢ئُ ٠ص٣حدز ػِٔ٤س جُٔؼحسػس
ٝقَ جُ٘ضجع جُط ٢ضط٘حً ٍٝحكس أٗٞجع جُطشحذ( ٚجٗظش جُٞقذز جُػحُػس ،ئؾشجءجش قَ جُ٘ضجع).
ٝع٤طْ ئؾشجء ٓشجؾؼس جُطشحذٛ ٚز ٙػِ٣ ٠ذ "٤ٛثس ضشحذ ٚعالعَ" ٓغطوِس.

 1-1-1-2-2المراجعات التي يتم إجراؤها
ضطؿغذ ٜٓٔس "٤ٛثس ضشحذ ٚجُغالعَ" ك ٢ضؼش٣ق أٝؾ ٚجُطشحذ ٚجُرظش ١ذ ٖ٤جُغالعَ ٝجُط٢
عطإد ١ئُٝ ٠ؾٞد جقطٔحُ٤س ئغحسز جسضرحى جُٔغطخذّ.
ٝضو ّٞجُ٤ٜثس ذٜٔٔس ضو ْ٤٤أٝؾ ٚجُطشحذ ٚجُط ٢ضإد ١ئُ ٠ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ ك ٢أسذؼس
ٓؿٔٞػحش ُطظ٘٤لحش جُظشٝف ،ػ٘ذ ٓوحسٗس:


عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٗطحهحش  LTgTجُكحُ٤س ٝجألعٔحء
جُٔكؿٞصز;



عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذَ عالعَ ٗطحم  DLTgجألخشٟ
جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح;



عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذَ جُغالعَ جُٔطِٞذس ًـ
ٝ ;NgI ccLTgT



عالعَ ٗطحم  NgI DLTgجٌُٔ ٖٓ ٕٞقشك ٖ٤جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذَ:
o

ًَ قشف ٓلش آخش.

o

أ٣س عِغِس  ADNNNأخشٌٗٞٓ ٟس ٖٓ قشكُ( ٖ٤كٔح٣س ػِٔ٤حش ضل٣ٞغ
 ccLTgجُٔغطورِ٤س جٌُٔٔ٘س).

انتشببه يع َطبقبث  DLTانحبنيت أو األسًبء انًحجىزة  -ضطؼٖٔ ٛز ٙجُٔشجؾؼس ضذه٤وًح
ٓؼحدًج ذ ًَ ٖ٤عِغِس ٖٓ جُغالعَ جُٔو َّذّ ُٜح جُطِد ٝهٞجتْ عالعَ  LTgجُكحُ٤س ٝجألعٔحء
جُٔكؿٞصز ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٘ٛحى ضشحذً ٚر٤ش ذ ٖ٤عِغِط ٖ٤ذك٤ع ٣طٞكش جقطٔحٍ قذٝظ ئسذحى
جُٔغطخذّ.
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ٝك ٢جُكحُس جُرغ٤طس جُط٣ ٢طؼشف ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػِٗ ٠طحم  LTgجُكحُ ٢أ ٝجألعٔحء
جُٔكؿٞصز٣ ُٖٝ ،غٔف ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػرش جإلٗطشٗص ذطوذ ْ٣جُطِد.
٣ٝشجػٓ ٢ػَ ٛزج جالخطرحس جُخحص ذحُغالعَ جُٔططحذوس ٓؼحٓالش ٗوحؽ جُطشٓ٤ض جُٔذسؾس ك ٢أ١
ؾذ NgI ٍٝر ١طِس .ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ ،ضطؼحَٓ جُرشٝضًٞٞالش ٓغ جُؼ٘ح ٖ٣ٝجٌُٔحكثس ًأشٌحٍ
ذذِ٣س ُ٘لظ جُؼ٘ٞجٕ ،ضؼذ "ٓ "off"ٝ "offػال أشٌحالً ذذِ٣س ُ٘لظ جُؼ٘ٞجٕ
(.)RFC 3490
ٓ ٌٖٔ٣ؼشكس ؾٔ٤غ  LTgTجُٔٞؾٞدز قحًُ٤ح ك٘ٓ ٢طوس جُؿزس ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://iana.org/domains/root/db/
ضؼذ ؾذج NgI ٍٝجُط ٢هذٓص ُـ ٓ NNAIIطحقس ػِ ٠جُٔٞهغ جُطحُ:٢
.http://www.iana.org/domains/idn-tables/

انتشببه يع سالسم  DDLTاألخري انًتقدو بطهب بشأَهب (يجًىعبث انسالسم انًتُبفست)
– ضخؼغ ؾٔ٤غ عالعَ  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ئُ ٠ض٘و٤ف ٓوحذَ ذؼؼٜح جُرؼغ ُِطؼشف
ػِ ٠أ ١جُغالعَ جُٔطشحذٜسٝ .ػ٘ذ ئؾشجء ضِي جُٔشجؾؼس ،عطو٤ٛ ّٞثس ضشحذ ٚجُغِغِس ذٞػغ
ٓؿٔٞػحش ض٘حكظ ٝجُط ٌٖٔ٣ ٢جعطخذجٜٓح كٓ ٢شجقَ ٓطأخشز ٖٓ جُطو.ْ٤٤
ضكطٓ ١ٞؿٔٞػس جُط٘حكظ ػِ ٠جغ٘ ٖ٤ػِ ٠جألهَ ٖٓ جُغالعَ جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٝجُٔططحذوس أٝ
جُٔشحذٜس ُرؼؼٜح جُرؼغُِ .كظ ٍٞػِٓ ٠ض٣ذ ٖٓ جُٔؼِٓٞحش قٓ ٍٞؿٔٞػحش جُط٘حكظ ٝقَ
جُط٘حكظ ،سجؾغ جُٞقذز  ،4ئؾشجءجش جُط٘حكظ ػِ ٠جُغِغِس.
٣طؼ ٖ٤ػِ٘ٓ ٠ظٔس  NNAIIئخطحس ٓوذٓ ٢جُطِرحش ذٞطل ْٜؾضء ٖٓ ٓؿٔٞػس جُط٘حكظ
ذٔؿشد جالٗطٜحء ٖٓ ضذه٤ن ضشحذ ٚجُغِغِس٣ٝ( .ط٤ف ٛزج كطشز أؽُٔ ٍٞوذٓ ٢جُطِرحش جُٔط٘حكغٖ٤
ُِطٞطَ ئُ ٠هشجس خحص ذ ْٜهرَ جُٞط ٍٞئُٓ ٠شقِس قَ جُط٘حكظًٔ ).ح ع٤طْ ٗشش ٓؿٔٞػحش
جُط٘حكظ ٛز ٙأ٣ؼًح ػِٞٓ ٠هغ ٣ٝد .NNAII
انتشببه يع سالسم َطبقبث  DLTانًطهىبت كُطبقبث ٝ -- DTT DLTعططْ ٓشجؾؼس
عالعَ ٗطحهحش  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد أ٣ؼً ح ُِطكون ٖٓ جُطشحذٓ ٚغ عالعَ ٗطحهحش LTg
جُٔطِٞذس ك ٢ػِٔ٤س جُططرغ جُغش٣غ جُخحطس ذ٘طحهحش ( NgI ccLTgجٗظش جُٔٞهغ
ٝ .)http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/عطو NNAII ّٞذحضخحر
جألعِٞخ جُطحُُ ٢كَ جُطؼحسع ك ٢قحُس قذٝظ ضؼحسخ ٓغ جُططرغ جُغش٣غ جُٔشضود ُ٘طحهحش
.NgI ccLTg
ك ٢قحُس ئًٔحٍ أقذ جُطِرحش ُِؼِٔ٤س جُخحطس ذ ٚهرَ ضوذ ْ٣ج٥خش ،ع٤طْ ضل٣ٞغ ٗطحم LTg
رُي٣ .ؼذ ؽِد ٗطحم  DLTgجُٔؿطحص ُؿٔ٤غ ٓشجقَ جُطو ْ٤٤ذ٘ؿحـ ،ذٔح ك ٢رُي كغ جُ٘ضجع
ٝض٘حكظ جُغِغِس ،قغد عش٣حٗٝ ،ٚجُٔطٔطغ ذأ٤ِٛس جُذخ ٍٞئُٓ ٠شقِس جضلحه٤س جُطغؿٌٓ ،َ٤طٔالً
ٝذ٘حء ػِ ٚ٤ال ٣ؿٞص ئٌٗحس أ٤ِٛط ٖٓ ٚهرَ ؽِد  NgI ccLTgجُٔطوذّ ذ ٚقذ٣ػح ًٝ .ذحُٔػَ٣ ،ؼذ
ؽِد ٗطحم  NgI ccLTgجُٔؿطحص ُِطو( ْ٤٤أ ،١ضْ جُطكون ًٓ٘ )ٚحٓالًُٝ ،زج ال ٣ؿٞص جعطرؼحدٙ
ذٞجعطس ؽِد  DLTgضْ جُطوذّ ذ ٚقذ٣ػًح.
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أ ١جُطِرحش ُِؼِٔ٤س جُٔ٘حظشزٝ ،ق٤ع ُْ ٣كظَ ؽِد ٗطحم DLTg
ٝك ٢قحُس ػذّ جعط٤لحء ٍ
ػِ ٠جُٔٞجكوس جُٔطِٞذس ٖٓ جُؿٜس جُكٌ٤ٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظس٣ ،غش ١ض٘ل٤ز ؽِد
ٗطحم  IDN ccTLDجُز ١ضْ جُطكون ٓ٘ٝ ،ٚال ضؿٞص جُٔٞجكوس ػِ ٠ؽِد ٗطحم ٣ .DLTgطْ
ضؼش٣ق جُٔظطِف "ضْ جُطكون ٓ٘ "ٚك ٢ض٘ل٤ز ػِٔ٤س جُططرغ جُغش٣غ ُ٘طحم  ،NgI ccLTgجُط٢
 ٌٖٔ٣جُؼػٞس ػِٜ٤ح ػِ ٠جُٔٞهغ .http://www.icann.org/en/topics/idn
ٝك ٢قحُس قظٓ ٍٞوذّ ؽِد ٗطحم  DLTgػِ ٠دػْ ،أ ٝػذّ ضِؤُ ٚ٤ؼحسػس ٖٓ جُؿٜس
جُكٌ٤ٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظسٓ ،غ جعطرؼحد ٓوذّ جُطِد ٗط٤ؿس ُٞؾٞد ض٘حكظ ٓغ عِغِس
ٓطِٞذس ك ٢ػِٔ٤س جُططرغ جُغش٣غ جُخحطس ذ٘طحهحش ٣ ،NgI ccLTgطحـ ػ٘ذتز ُٔوذّ جُطِد
جُكظ ٍٞػِٓ ٠رِؾ ًحَٓ قحٍ ضوذ ْ٣ؽِد ٗطحم  DLTgهرَ ٗشش ؽِد ٗطحهحش .ccLTg
يراجعت سالسم  DTTيكىَت يٍ حرفيٍ  -ئػحكس ئُ ٠ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُغحذوس ,ضخؼغ
عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح  ٢ٛٝػرحسز ػٖ عِغِس ٌٗٞٓ NgIس ٖٓ قشكٖ٤
ُِٔشجؾؼس ٖٓ ؾحٗد ٤ٛثس ضشحذ ٚجُغالعَ ُِركع ػٖ ضشحذ ٚذظشٓ ١غ:
أ)

أ ١ػ٘ٞجٕ ٌٓ ٖٓ ٕٞقشف ٝجقذ (ك ٢أٗ ١ض)ٝ ،

خ) أ٣س ض٤ُٞلس ٌٓٔ٘س ٖٓ  ٖٓ ٌٕٞٓ ADNNNقشك.ٖ٤
لن تجتاز سلسة نطاق  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها والمطابقة للحالة (أ) أو (ب) أعاله المراجعة.

 2-1-1-2-2أسلوب المراجعة
ع٤طْ ئخطحس "٤ٛثس ضشحذ ٚجُغالعَ" ؾضتً٤ح ٖٓ خالٍ ضغؿُٞ َ٤ؿحس٣طٔ٣ ٢طؼِن ذحُطشحذٚ
جُرظش ١ذ ًَ ٖ٤عِغِس ٖٓ جُغالعَ جُٔوذَّ ُٜح جُطِد  ًَٝعِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش LTg
جألخش ٟجُكحُ٤س ٝجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد ٝجألعٔحء جُٔكؿٞصزٝ .عٞ٤كش جُطغؿٓ َ٤ؼ٤حسًج ٓٞػٞػً٤ح
الػطرحسجش جُ٤ٜثسً ،ؿضء ٖٓ ػِٔ٤س ضكذ٣ذ جُغالعَ جُط ٖٓ ٢جُٔكطَٔ إٔ ضإد ١ئُ ٠قذٝظ
ئسذحى .ذظلس ػحٓس٣ ،طؼ ٖ٤ػِٓ ٠وذٓ ٢جُطِرحش ضٞهغ إٔ ضغؿ َ٤جُطشحذ ٚجُرظش ١جُٔشضلغ ٣ش٤ش
ئُ ٠جسضلحع جقطٔحُ٤س ػذّ جؾط٤حص جُطِد جُٔوذّ ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَٝ .ػِ ٠جُشؿْ ٖٓ رُي،
ضؿذس ٓالقظس إٔ جُطغؿٓ َ٤ح  ٞٛئال ٓإشش كوؾ ٝإٔ جُوشجس جُٜ٘حتُِ ٢طشحذ ٚسجؾغ ًًِ٤ح ُكٌْ
جُ٤ٜثس.
٣طٞكش جُِٞؿحس٣طْٝ ،ئسشحدجش جُٔغطخذّٓٝ ،ؼِٓٞحش خِل٤س ئػحك٤س ُٔوذٓ ٢جُطِرحش ُألؿشجع
جُٔطؼِوس ذحالخطرحس ٝجُٔؼِٓٞحشٝ 2.عُ ٌٕٞ٤ذٓ ٟوذٓ ٢جُطِرحش جُوذسز ػِ ٠جخطرحس جُغالعَ
ٝجُكظ ٍٞػِٗ ٠طحتؽ ٖٓ خالٍ ٗظحّ جُطوذّ هرَ ضوذ ْ٣جُطِد.

2جٗظش جُٔٞهغhttp://icann.sword-group.com/algorithm/
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٣ذػْ جُِٞؿحس٣طْ جُشٓٞص جُشحتؼس ك ٢جألذؿذ٣حش جُؼشذ٤سٝ ،جُظ٤٘٤سٝ ،جُغ٤ش٣حُ٤سٝ ،جُذ٣لحٗ٤س،
ٝجُٗٞ٤حٗ٤سٝ ،جُ٤حذحٗ٤سٝ ،جٌُٞس٣سٝ ،جُالض٤٘٤سًٔ .ح ٓ ٌٚ٘ٔ٣وحسٗس جُغالعَ رجش جألذؿذ٣حش جُٔخطِلس
ذرؼؼٜح.
ًٔح عطأخز جُ٤ٜثس ذؼ ٖ٤جُطوذ٣ش جألقشف جُٔطلحٝضس ،جُٔؼشكس ك ٢أ ١ؾذُ ٍٝـحش رجش طِس ،ػ٘ذ
جُطٞطَ ُوشجسجضٜح جُٜ٘حت٤س .ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ ،ضٞػغ جُغالعَ ؿ٤ش جُٔطشحذٜس ذظش٣ح ً ٝجُٔكذدز
ًغالعَ ٓ LTgطلحٝضس جعط٘حدجً ُؿذ ،NgI ٍٝكٓ ٢ؿٔٞػس ض٘حكظًٔ .ح ضخؼغ عالعَ LTg
3
جُٔطلحٝضس جُٔذسؾس ًؿضء ٖٓ جُطِد جُٔوذّ ُطكِ َ٤ضشحذ ٚجُغالعَ.
عطو ّٞجُ٤ٜثس ذلكض ذ٤حٗحش جُِٞؿحس٣طْ ٝئؾشجء ٓشجؾؼطٜح جُخحطس ُِطشحذ ٚذ ٖ٤جُغالعَ
ٓٝؼشكس ٓح ئرج ًحٗص ضشضؤُ ٢غط ٟٞجُغِغِس جُٔشذٌسٝ .ك ٢قحُس ٝؾٞد عالعَ كٗ ٢ظٞص ال
٣ذػٜٔح جُِٞؿحس٣طْ ذؼذ ،ضٌ ٕٞػِٔ٤س جُطو ٖٓ ْ٤٤ؾحٗد جُ٤ٜثس ٣ذ٣ٝس ذحٌُحَٓ.
ٝعطغطخذّ جُ٤ٜثس ٓؼ٤حسًج ػح ًٓح ُالخطرحس جُخحص ذطكذ٣ذ ٝؾٞد جُغِغِس جُٔشذٌس أّ الًٔ ،ح :٢ِ٣
يعيبر انسهسهت انًربكت  -ضٞؾذ جُغِغِس جُٔشذٌس ػ٘ذٓح ضٌ٘ٛ ٕٞحى عِغِس ٓشحذٜس ذشذز ألخشٟ
ذظشً٣ح ذك٤ع ٣كطَٔ إٔ ضٌ ٕٞخحدػس أ ٝضغرد ئسذح ًًحٝ .القطٔحٍ قذٝظ جسضرحى٣ ،ؿد إٔ
 ٖٓ ٕٞ ٌ٣جُٔكطَٔ٤ُٝ ،ظ ٖٓ جٌُٖٔٔ ككغد إٔ ٣ظٜش جالسضرحى ٖٓ ٝؾٜس ٗظش ٓغطخذّ
جإلٗطشٗص جُؼحد ١جُٔؼطذٍٝ .أ ١جسضرحؽ ذ ٖ٤جُغِغِط٣ ٖ٤إد ١ئُ ٠ضشحذٜٜٔح ٣ؼطرش عررًح ؿ٤ش ًحف
ُِكٌْ ذحقطٔحٍ قذٝظ جسضرحى.

َ 3-1-1-2-2تبئج يراجعت تشببه انسهسهت
 ٖٓٝشإٔ ؽِد جُطوذّ جُز٣ ُْ ١ؿطحص ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَ ذغرد جُطشحذٓ ٚغ ٗطحم LTg
جُكحُ ٢أال ٣ؿطحص جُطو ْ٤٤جُٔرذت ُٖٝ ،٢ضٌ٘ٛ ٕٞحى ٓشجؾؼحش أخشٓ ٟطحقسٝ .ق٤ػٔح ُْ ٣ؿطحص
جُطِد ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَ ،ع٤طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد ك ٢أهشخ ٝهص ٣طْ ك ٚ٤جالٗطٜحء ٖٓ
جُٔشجؾؼس.
٣ٝطْ ئدسجؼ ؽِد جُطوذّ ُِكظ ٍٞػِ ٠ئقذ ٟجُغالعَ جُٔشحذٜس ؾذًج ُغِغِس  DLTgضْ جُطوذّ
ذطِد ذشأٜٗح أخش ،ٟكٓ ٢ؿٔٞػس ض٘حكظ.

 3ك ٢قحُس ئدسجؼ ٓوذّ جُطِد ُِٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ ػٜ٘ح ك ٢جُطِد جُٔوذّ ٖٓ ؾحٗر( ٚجٗظش جُلوشز جُلشػ٤س  ،)3-3-1ضُؿش ١جُ٤ٜثس ضكِ٤الً ُِغالعَ جُٔذسؾس ُِطأًذ
ٖٓ أٜٗح ضٔػَ طٞسجً ٓطـ٤شز ٝكوحً ُؿذ NgI ٍٝجُٔوذّ ٖٓ ؾحٗد ٓوذّ جُطِد .هذ ٣طؼٖٔ جُطكِ َ٤ػوذ ٓوحسٗس ذ ٖ٤ؾذج NgI ٍٝجُٔوذٓس ٖٓ ؾحٗد ٓوذّ جُطِد
ٝجُؿذج ٍٝجألخش ٟجُوحتٔس ُ٘لظ جُِـس أ ٝجُ٘ضٝ ,ضٞؾ ٚ٤أ٣س ضغحؤالش ُٔوذّ جُطِد.
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أٓح ؽِد جُطوذّ جُز ١جؾطحص ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَ كال ٣ضجٍ خحػؼًح ُِٔؼحسػس ٖٓ هرَ ٓشـَ
 LTgجُكحُ ٢أ ٖٓ ٝؾحٗد ٓوذّ ؽِد ٗطحهحش  DLTgآخش ك ٢ؾُٞس ؽِد جُطوذّ جُكحُ.٢
ٝضططِد ٛز ٙجُؼِٔ٤س ئسعحٍ ٓؼحسػس ئسذحى جُغِغِس ذٞجعطس ٓؼطشع ٓخ ٍّٞذطوذٛ ْ٣زٙ
جُٔؼحسػسٝ .ال ضوطظش ٛز ٙجُلثس ٖٓ جُٔؼحسػس ػِ ٠جُطشحذ ٚجُرظش .١ذَ ػِ ٠جُؼٌظٌٖٔ٣ ،
إٔ ٣وذّ جُٔؼحسع ٓؼحسػس ػِ ٠جإلسذحى جُ٘حضؽ ػٖ أٞٗ ١ع ٖٓ أٗٞع جُطشحذ( ٚذٔح ك ٢رُي
جُطشحذ ٚجُرظش ،١أ ٝجُغٔؼ ،٢أ ٝجُطشحذ ٚك ٢جُٔؼُِ٘ .)٠كظ ٍٞػِٓ ٠ض٣ذ ٖٓ جُٔؼِٓٞحش قٍٞ
ػِٔ٤س جُٔؼحسػس ،سجؾغ جُٞقذز  ،3ئؾشجءجش قَ جُ٘ضجع.
ٌمكن أن ٌقوم مقدم الطلب بإرسال معارضة ضد طلب نطاق  DLTgآخر على أساس إرباك
السلسلة .وٌمكن أن تؤدي تلك المعارضة ،فً حالة نجاحها ،إلى تغٌٌر تكوٌن مجموعات
التنافس األولٌة بحٌث سٌتم اعتبار سالسل نطاقات  DLTgالمقدم لها الطلب فً تنافس مباشر
مع بعضها (انظر الوحدة الرابعة ،إجراءات التنافس على السلسلة) .ولن تؤدي عملٌة
المعارضة إلى استبعاد الطلب من مجموعة التنافس.

 2-1-2-2األسماء المحجوزة
ضطْ ٓوحسٗس ًَ ؽِرحش جُطوذّ ٖٓ أؾَ عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ذوحتٔس ٖٓ
جألعٔحء جُٔكؿٞصز رجش جُٔغط ٟٞجألػُِ ٠ؼٔحٕ ػذّ ظٜٞس عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح
جُطِد كٛ ٢ز ٙجُوحتٔس.
هحتٔس جألعٔحء جُٔكؿٞصز رجش جُٔغط ٟٞجألػِ٠
CINFRFA

SRNVRNS-FCRC

RNN

CTCA

منظمة FACRR

RgFLNN-NIA

CIRFA

FRSI

NFIR

CNFR

FRLI

SRNVRNS-NNNL

منظمة CSN

FRLRNRFA

NSSCA

AARSN

غٌر صحٌح

SSCA

مثال*

FNLI

اختبار*

ICA

FSLI

LTg

منظمة IRSN

TCARFA

SINFS

SRNVRNS-ILTg

TNACT

SSS

FCI

TNACTINSL

FCRC

RFA

*الحظ أنه باإلضافة إلى السالسل الواردة أعاله ،ستحتفظ  FACRRأٌضا بالترجمات
الخاصة بالمصطلحٌن " "tsetو" "slpmaxsبلغات متعددة .أما باقً السالسل فهً
محجوزة فقط فً الشكل المتضمن أعاله.
ٝع٤طؼشف ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػِ ٠جالعْ جُٔكؿٞص ،ك ٢قحُس ئدسجؼ ٓوذّ جُطِد العْ ٓكؿٞص
ػِ ٠أٗ ٚعِغِس  DLTgجُٔوذَّ ُٜح جُطِد٣ ُٖٝ ،غٔف ذطوذ ْ٣جُطِد.
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ٝذحإلػحكس ئُ ٠رُي ،ضطْ ٓشجؾؼس عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔوذ ّّ ُٜح خالٍ ٓشجؾؼس ضشحذٚ
جُغِغِس ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ٓشحذٜس ألقذ جألعٔحء جُٔكؿٞصز٣ ُٖ .ؿطحص ؽِد عِغِس DLTg
جُط٣ ٢طْ ضؼش٣لٜح ػِ ٠أٜٗح ٓشحذٜس ؾذًج العْ ٓكؿٞص ٛز ٙجُٔشجؾؼس.
٣طْ جإلػالٕ ػٖ جألعٔحء جُٞجسدز ذوحتٔس جُٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ ػٜ٘ح (جٗظش ذ٘ذ  )3 -3 -1ػِ٠
ٓٞهؼ٣ٝ ٚد ٓ٘ظٔس ٣ٝ NNAIIؿش ١جُطؼحَٓ ٓؼٜح ذشٌَ أعحعٓ ٢ػَ جألعٔحء جُٔكؿٞصز،
قط٣ ٠طْ ضط٣ٞش قِ ٍٞجإلدجسز جُٔخطِلس ٝئسعحٍ ٗطحهحش  TLDجُٔخطِلس .ذٔؼ٘٣ ُٖ ،٠ؿطحص
جُطِد جُٔوذّ ذشإٔ عِغِس  DLTgجُٔطحذوس أ ٝجُٔشحذٜس ُغِغِس ٝجسدز ذوحتٔس جُٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ
ػٜ٘ح ٛز ٙجُٔشجؾؼس.

 3-1-2-2مراجعة استقرار SND
ضكذد ٛز ٙجُٔشجؾؼس ٓح ئرج ًحٗص عِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد عطإد ١ئُ ٠قذٝظ ػذّ
جعطوشجس كٝ .gID ٢ك ٢ؾٔ٤غ جُكحالش ،ع٤طؼٖٔ رُي ٓشجؾؼس ُِطأًذ ٖٓ جُطٞجكن ٓغ
جُٔططِرحش جُطو٘٤س ٝجُٔططِرحش جألخش ٟجُخحطس ذغالعَ (ػ٘حٝ .DLTg )ٖ٣ٝك ٢ذؼغ
جُكحالش جالعطػ٘حت٤س ،هذ ضٌ٘ٛ ٕٞحى قحؾس ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ُذسجعس جُٔشحًَ جُٔكطِٔس
ُالعطوشجس جُطوُ٘ ٢غِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد.
ِٓكٞظس٣ :ؿد إٔ ٣طؼشف ؾٔ٤غ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ػِ ٠جُٔشٌالش جُٔك٤طس ذحعطؼالٓحش TLD
جُرحؽِس ػِٓ ٠غط ٟٞجُؿزس جُخحص ذ٘ظحّ .DNS

أي مشغل جسل  TLDقد تطرح عليه اس تعالمات غري متوقعة وبعض هطاقات  TLDقد تواجه حشدً ا هائ ًال من
الاس تعالمات غري املتوقعة .للمزيد من املعلومات ،اهظر تقرير اللجنة الاستشارية للمان ولالس تقرار )(SSAC
بشأن هذا املوضوع عىل الراب
http://www.icann.org/en/committees/security/sac045.pdf.
بعض الإحصاءات املنشورة متوفرة كذكل عىل الراب http://stats.l.root-servers.org/.
ستتخذ  ICANNخطوات لتنبٌه مقدمً الطلبات بشأن المشكالت المطروحة فً
 SAC045وستعمل على تشجٌع المتقدم على التأهب لتقلٌل احتمالٌة حدوث
مصاعب تشغٌلٌة التً قد تتسبب فً حدوث مشكلة بشأن االستقرار أو التوفر
للمسجلٌن بها ومستخدمٌها .مع ذلك ،لٌس هذا اإلشعار سوى نصٌحة للمتقدمٌن وال
ٌمثل جزءا من التقٌٌم ،إال إذا كانت السلسلة تطرح مشكالت أمان واستقرار كبٌرة
على النحو المذكور فً القسم التالً

 1-3-1-2-2استقرار  :SNDإجراء مراجعة السلسلة
٣ؿد أال ضإغش ػ٘ح DLTg ٖ٣ٝجُؿذ٣ذز ذشٌَ ػٌغ ٢ػِ ٠أٓحٕ  gIDأ ٝجعطوشجسٝ .ٙعطوّٞ
 ،NNAIIخالٍ كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢ذاؾشجء ٓشجؾؼس أ٤ُٝس ػِٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ عالعَ
 DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ٝرُي:


ُِطأًذ ٖٓ جُطضجّ عالعَ  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ذحُٔططِرحش جُٔٞػكس ك٢
جُوغْ ،2-3-1-2-2



ٝضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص أ ١عِغِس ضػ٤ش ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذحألٓحٕ أ ٝجالعطوشجس
 ٌٖٔ٣إٔ ضططِد ٓض٣ذًج ٖٓ جُٔشجؾؼس.

ٝضٞؾذ ئٌٓحٗ٤س ٓ٘خلؼس ؾذًج ذإٔ  ٌٕٞ٣جُطكِ َ٤جُٔٞعّغ ػشٝسً٣ح ُِغِغِس جُط ٢ضطٞجكن ذشٌَ
ًحَٓ ٓغ ٓططِرحش جُغِغِس جُٞجسدز ك ٢جُوغْ جُلشػٛ ٖٓ 2-3-1-2-2 ٢ز ٙجُٞقذزٓٝ .غ رُي،
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ضٞكش ػِٔ٤س ٓشجؾؼس جالعطوشجس قٔح٣سً ئػحك٤س ك ٢قحُس ئغحسز ٓشٌالش أٓحٕ أ ٝجعطوشجس ؿ٤ش
ٓطٞهؼس كٔ٤ح ٣طؼِن ذغِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد.
كٓ ٢ػَ ٛز ٙجُكحُس ،كإ ٤ٛثس جعطوشجس  gIDعطو ّٞذاؾشجء ٓشجؾؼس ٓٞعؼس ُطِد جُطوذّ
ُغِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ .٢عطو ّٞجُ٤ٜثس ذطكذ٣ذ ٓح ئرج
ُْ ضِطضّ جُغِغِس ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس أ ٝض٘شة قحُس ضإغش ذظٞسز ػٌغ٤س ػِ ٠جإلٗطحؾ٤س أٝ
صٖٓ جالعطؿحذس أ ٝجالضغحم أ ٝضشجذؾ جالعطؿحذحش ئُ ٠خٞجدّ جإلٗطشٗص أ ٝجُ٘ظْ جألخ٤شزٓ ،غ
ًطحذس جُطوحس٣ش ق ٍٞرُي.
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أ ٖٓ ١جألقٞجٍ
ئرج هشسش جُ٤ٜثس إٔ جُغِغِس ضِطضّ ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِسٓ ،غ ػذّ ظٜٞس ٍ
جُٔزًٞسز أػال ،ٙكإ ؽِد جُطوذّ ع٤ؿطحص ٓشجؾؼس جعطوشجس .gID
ٝك ٢قحُس ئضخحر جُ٤ٜثس ُوشجس ٘٣ض ػِ ٠ػذّ جُطضجّ جُغِغِس ذحُٔؼح٤٣ش جُل٘٤س رجش جُظِس أ ٝأٜٗح
ضطغرد ك ٢قحُس ضإغش ػٌغ٤ح ً ػِ ٠جُغؼس جإلٗطحؾ٤س أ ٝصٖٓ جالعطؿحذس أ ٝجالضغحم أ ٝضشجذؾ
جالعطؿحذحش ُخٞجدّ جإلٗطشٗص أ ٝجُ٘ظْ جُطشك٤س ،كِٖ ٣ؿطحص جُطِد جُطو ْ٤٤جُٔرذتًٔ ٢ح أٗ ُٖ ٚضطْ
ٓطحذؼطٝ .ٚئرج ٓح ضْ ضكذ٣ذ إٔ جُغِغِس ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضغرد ٓشحًَ خحطس ذٔغحتَ جألٖٓ
ٝجالعطوشجس ك ،gID ٢كغٞف ٣طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد ك ٢أهشخ ٝهص ٣طْ ك ٚ٤جالٗطٜحء ٖٓ
ٓشجؾؼس جالعطوشجس .gID
4

 2-3-1-2-2متطلبات السلسلة

عطو NNAII ّٞذٔشجؾؼس ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد ُؼٔحٕ ضٞجكوٜح ٓغ
جُٔططِرحش جُٔٞػَّكس ك ٢جُلوشجش جُطحُ٤س.
ك ٢قحُس جٗطٜحى عِغِس  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ألٛ ٖٓ ١ز ٙجُوٞجػذ٣ ُٖ ،ؿطحص جُطِد
ٓشجؾؼس جعطوشجس ٣ ُٖٝ .gIDطْ ئؾشجء أ٣س ٓشجؾؼحش أخش.ٟ
انجسء األول  --انًتطهببث انفُيت نكم انعُبويٍ (انسالسم)  -جُٔططِرحش جُل٘٤س ُؼ٘حٗ ٖ٣ٝطحهحش
جُٔغط ٟٞجألػِ ٠جُطحُ٤س.
1-1

2-1
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٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘ٞجٕ ( ADNNNأ ،١جُؼ٘ٞجٕ جُزُ٣ ١رع عًٌِ٤ح) طحُ ًكحًٔ ،ح ٞٛ
ٓٞػف ك ٢جُٔؼح٤٣ش جُطو٘٤س ألعٔحء جُ٘طحهحش :جُط٘ل٤ز ٝجُٔٞجطلحش (,)DoN 103R
ٝضٞػ٤ف ٓٞجطلحش ٝ )DoN 21F1( gIDأ ١ضكذ٣ػحش ذٜح٣ٝ .طؼٖٔ ٛزج ٓح
:٢ِ٣
1-1-1

٣ؿد أال ٣كط ١ٞجُؼ٘ٞجٕ ػِ ٠أًػش ٖٓ  63سٓ ًضج.

2-1-1

ضطْ ٓؼحِٓس جألقشف جٌُر٤شز ٝجُظـ٤شز ػِ ٠أٜٗح ٓططحذوس.

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘ٞجٕ  ADNNNجعْ جعطؼحكس طحُكًح ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔر ٖ٤ك٢
جُٔؼح٤٣ش جُل٘٤س ٓٞجطلحش ؾذٓ ٍٝؼ٤ل ٢جإلٗطشٗص ذٞصجسز جُذكحع gOg
(ٓٝ ,)RFC 952ططِرحش ٓؼ٤ل ٢جإلٗطشٗص– جُططر٤ن ٝجُذػْ (،)RFC 1123
ٝضو٘٤حش جُططر٤ن جُخحطس ذحُطكون ٖٓ جألعٔحء ٝضكِٜ٣ٞح( ,)RFC 3696جعٔحء
جُ٘طحم جُذ٤ُٝس ك ٢جُطِرحش (ٝ ,)RFCs 5890-5894()NgIAأ ١ضكذ٣ػحش
ُٜح٣ٝ .طؼٖٔ ٛزج ٓح :٢ِ٣
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1-2-1

ػِ ٠ػ٘ٞجٕ  ADNNNإٔ ٣طٌ ٕٞذأًِٔ ٖٓ ٚقشٝف (قشٝف
أذؿذ٣س أ ،)١-أٝ

2-2-1

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُؼ٘ٞجٕ ػرحسز ػٖ ػ٘ٞجٕ  NgIA Aطك٤ف (ٓو٤ذ
ػِٗ ٠ك ٞئػحكٝ ٢كوح ً ُِٔر ٖ٤ك ٢جُؿضء جُػحٗ )2( ٢أدٗح)ٙ

انجسء انثبَي  -يتطهببث أسًبء انُطبقبث اندونيت – ض٘طرن ٛز ٙجُٔططِرحش كوؾ ػِٗ ٠طحهحش
جُٔغط ٟٞجألػِ ٠جُٔكطِٔس جُط ٢ضغطخذّ سًٓ ٞصج ذخالف  ٖٓٝ .ADNNNجُٔطٞهغ إٔ ٓ ٌٕٞ٣وذٓٞ
جُطِرحش جُخحطس ذؼ٘حٗ ٖ٣ٝطحم جُٔغط ٟٞجألػِ ٠جُذٛ ٢ُٝز ٙػِ ٠جؽالع ذٔؼح٤٣ش NgIA
جُخحطس ذلش٣ن ػَٔ ٘ٛذعس جإلٗطشٗص (ٓٝ )NTLoؼح٤٣ش ٌٞ٤ٗٞ٣د ٝجُٔظطِكحش جُٔشضرطس
ذأعٔحء جُ٘طحهحش جُذ٤ُٝس.
1-2

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُؼ٘ٞجٕ ػ٘ٞجٕ ٝ Aكوح ً ُطؼش٣ل ٚك ،NgIA ٢ضْ ضكٝ( ٖٓ ِٚ٣ٞهحذَ
ُِطك َ٣ٞئُ )٠ػ٘ٞجٕ ٓ Pطٞجكن ٓغ جُطؼش٣ق جُٔٞػف كٓٝ ،NgIA ٢و٤ذ ػِ٠
ٗك ٞئػحك ٢ذحُوحتٔس ؿ٤ش جُشحِٓس جُطحُ٤س ألٝؾ ٚجُطو٤٤ذ:
1-1-2

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘ٞجٕ  Aطك٤ف ٝكوح ً ُـ .NgIA

2-1-2

٣طؼ ٖ٤إٔ ضٌ ٕٞهٔ٤س جُخحط٤س جُٔشطوس ُؿٔ٤غ ٗوحؽ جُطشٓ٤ض جُٔغطخذٓس
ك ٢جُؼالٓس ٝ ،Uكوح ً ُطؼش٣لٜح ك UIATNg ،NgIA ٢أ ٝقغد
5
جُغ٤حم (ٓظكٞذس ذوٞجػذ ع٤حم ٝجػكس).

3-1-2

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُطظ٘٤ق جُؼحّ ُؿٔ٤غ ٗوحؽ جُطشٓ٤ض ،جُٔؼشف ذٞجعطس
 ٖٓ ،NgIAذ.)Ll, Lo, Lm, Mn( ٖ٤

4-1-2

٣ؿد إٔ ضٌ ٕٞجُؼالٓس ٓ Uطٞجكوس ضٔح ًٓح ٓغ ٗٔٞرؼ جُٔؼح٣شز ؼًٔ ،ح ٞٛ
ٓٞػف كِٓ ٢كن ٓؼ٤حس جٌُٞ٤ٗٞ٤د سهْ ٔٗ :15حرؼ ٓؼح٣شز ٌٞ٤ٗٞ٣د.
جٗظش أ٣ؼًح جألٓػِس ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://unicode.org/faq/normalization.html

5-1-2

٣ؿد إٔ ضطٌ ٕٞجُؼالٓس  Uذحٌُحَٓ ٖٓ سٓٞص ُٜح ٗلظ خحط٤س جالضؿح،ٙ
أ ٝضِرً ٢حكس ٓططِرحش جُوحػذز  ٌَُ Bidiؽِد جُطؼِ٤ن ( )RFCسهْ
.5893

 ٖٓٝ 5جُٔطٞهغ إٔ أدٝجش جُطك َ٣ٞجُخحطس ذـ  DNA Nع ٞف ضٌٓ ٕٞطحقس هرَ ذذج٣س كطشز ضوذ ْ٣جُطِدٝ ،أٗ ٚعٞف ٣طْ جُطكون ٖٓ طكس جُؼالٓحش جُٔٞؾٞدز
ضكص ٝ .IDNAكٛ ٢ز ٙجُكحُس ،كإ جُؼ٘ح ٖ٣ٝجُظحُكس ٝكوًح ُإلطذجس جُغحذن ٖٓ جُرشٝض٤ُٝ )IDNA2003( ًٍٞٞظ ٝكوًح ُرشٝض ُٖ IDNA ًٍٞٞضل ٢ذٜزج
جُؼ٘ظش ٖٓ جُٔططِرحش .أٓح جُؼ٘ح ٖ٣ٝجُظحُكس ٝكوًح ٌُال جإلطذجس ٖٓ ٖ٣جُرشٝض ًٍٞٞكاٜٗح عطل ٢ذٜزج جُؼ٘ظش ٖٓ جُٔططِرحشٝ .ذحُ٘غرس ُِؼ٘ح ٖ٣ٝجُظحُك٤س
ٝكوًح ُرشٝض٤ُٝ IDNA ًٍٞٞظ ٝكوًح ُرشٝض ،IDNA2003 ًٍٞٞكاٜٗح هذ ضل ٢ذحُٔططِرحش؛ ٓٝغ رُيُ٘٣ ،ظف ٓوذٓ ٞجُطِرحش ذشذز ذٔالقظس إٔ ٓذز كطشز
جالٗطوحٍ ذ ٖ٤جُرشٝض ٖ٤ًُٞٞال  ٌٖٔ٣ضوذ٣شٛح قحًُ٤ح أ ٝػٔحٜٗح ك ٢أ ١ئؽحس صٓ٘ٓ ٢ؼٝ .ٖ٤ع٤طْ ضط٣ٞش جُذػْ ُرشٝض IDNA ًٍٞٞك ٢ذ٤ثحش ضطر٤وحش جُرشجٓؽ
جألٝعغ ضذس٣ؿً٤حٝ .أغ٘حء رُيُ٘ ٌٕٞ٣ ،طحهحش  LTgجُظك٤كس ٝكوًح ُرشٝض٤ُٝ ،IDNA ًٍٞٞظ  ،IDNA2003كؼحُ٤س ٓكذٝدز.
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2-2

٣ؿد إٔ ٣ل ٢جُؼ٘ٞجٕ ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس ٖٓ ئسشحدجش ض٘ل٤ز أعٔحء جُ٘طحهحش
جُذ٤ُٝس جُخحطس ذٔ٘ظٔس  .NNAIIجٗظش
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation٣ٝ .guidelines.htmشَٔ رُي هحتٔس جُوٞ٤د ؿ٤ش جُشحِٓس جُطحُ٤س:
1-2-2

٣ؿد أخز ؾٔ٤غ ٗوحؽ جُطشٓ٤ض جُٔٞؾٞدز ك ٢أ ٖٓ ١جُؼ٘ح ٖ٣ٝجُلشد٣س ٖٓ
جألذؿذ٣س رجضٜح ًٔح ٓ ٞٛكذد كِٓ ٢كن ٓؼ٤حس ٌٞ٤ٗٞ٣د سهْ  :24خٞجص
أذؿذ٣حش ٌٞ٤ٗٞ٣د.

2-2-2

٣غٔف ذٞؾٞد جعطػ٘حءجش ٖٓ جُوغْ  1-2-2ذحُ٘غرس ُِـحش رجش جُؼٞجذؾ
جُٜؿحت٤س ٝجُوٞجػذ جُٔٞػٞػس جُط ٢ضططِد جعطخذج ًٓح ٓخطِطًح ألذؿذ٣حش
ٓطؼذدز ٌُٖٝ .قطٓ ٠غ ٛزج جالعطػ٘حء ،كإ جألقشف جُٔشذٌس ذظش٣ح ُٖ
٣غٔف ذحُطؼح٣ش كٓ ٢ؿٔٞػس ٝجقذز ٖٓ جُ٘وحؽ ٓح ُْ ٣ؿش ١ضكذ٣ذٖٓ ٙ
ؾحٗد ُغ٤حعس جُؼحٓس ذٞػٞـ.

الجزء الثالث  -متطلبات السياسة الخاصة بنطاقات المستوى األعلى العامة – تنطبق هذه
المتطلبات على جمٌع سالسل نطاق المستوى األعلى المحتملة المقدّم لها باعتبارها نطاقات
.DLTge
1 -3

ٌجب أن تتألف سالسل  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها فً  CSAFFمن ثالثة
أحرف مختلفة بصرٌا أو أكثر .سالسل  CSAFFالمكونة من حرفٌن اثنٌن لٌست
مسموح بها ،وذلك لتفادي وقوع تضارب فً رموز الدول الحالٌة والمستقبلٌة
على أساس معٌار .ISO 3166-1

2 -3

ٌجب أن تتألف سالسل  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها فً  FgRمن حرفٌن
مختلفٌن بصرٌا أو أكثر فً النص ،حسب المالئمة 6.ولكن الحظ أنه لن تتم
الموافقة على سلسلة  FgRالمكونة من اثنٌن من األحرف فً حالة:
 1-2-3تتشابه بصرٌا مع أي عنوات ٌتكون من حرف واحد (فً أي نص)؛ أو
 2-2-3تتشابه بصرٌا مع أٌة تولٌفة  CSAFFممكنة من حرفٌن.
انظر مراجعة تشابه السالسل فً الفقرة الفرعٌة  1-1-2-2للحصول على
معلومات إضافٌة حول هذه المتطلبات.

6

الحظ أن مجموعة العمل المشتركة  cNSO-GNSO IDNقدمت توصٌات تشٌر إلى ضرورة مراجعة هذا القسم للسماح بعالمات  IDN Gtldأحادٌة
الحروف .انظر التقرٌر النهائً لـ JIGعلى االرتباط  .http://gnso.icann.org/drafts/jig-final-report-30mar11-en.pdfأنماط التنفٌذ الخاصة بهذه
التوصٌات ما تزال قٌد التطوٌر إلعدادها للنقاش المجتمعً.
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 4-1-2-2مراجعة األسماء الجغرافية
٣ؿد إٔ ضؼٖٔ ؽِرحش جُكظ ٍٞػِ ٠عالعَ ٗطحم  DLTgئ٣الء جالػطرحس جُٔ٘حعد ُٔظحُف
جُكٌٓٞحش أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس ك ٢جألعٔحء جُؿـشجك٤س٣ .طْ ٝطق جُٔططِرحش ٝجإلؾشجءجش جُط٢
عططرؼٜح  NNAIIك ٢ػِٔ٤س جُطو ْ٤٤ك ٢جُلوشجش جُطحُ٤س٘٣ٝ .رـ ٢ػِ ٠جُٔطوذٓٓ ٖ٤شجؾؼس ٛزٙ
جُششٝؽ قط٣ ُْ ُٞ ٠ظذهٞج إٔ عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔكذدز  ٢ٛجعْ ؾـشجك .٢ضخؼغ ؾٔ٤غ
عالعَ  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ؽروح ً ُِٔططِرحش جُٞجسدز ذٜزج جُر٘ذ ،ذظشف جُ٘ظش ػٔح ئرج
ًحٕ جُطِد ٘٣ض ػِٓ ًٚٗٞ ٠خظظح ً العْ ؾـشجك.٢
7

 1-4-1-2-2معاملة أسماء الدول أو المناطق

ُٖ ضطْ جُٔٞجكوس ػِ ٠ؽِرحش جُكظ ٍٞػِ ٠جُغالعَ ٝجُط ٢ضؼذ أعٔحء د ٍٝأ٘ٓ ٝحؽن ،ألٜٗح
ُ٤غص ٓطحقس ك ٢ئؽحس ذشٗحٓؽ ٗطحم  DLTgجُؿذ٣ذ ك ٢ؾُٞس جُطوذّ ٛز .ٙضُؼطرش جُغِغِس جعْ
دُٝس أ ٝئهِ ْ٤ئرج:
أ.

ًحٗص ػرحسز ػٖ سٓض ٌٓ ٖٓ ٕٞغالغس أقشف أذؿذ٣س ٓذسؾس كٓ ٢ؼ٤حس
.ISO 3166-1

خ.

ًحٗص جع ًٔح ذظ٤ـس ؽِ٣ٞس ٓذسؼ كٓ ٢ؼ٤حس  ،ISO 3166-1أً ٝحٗص
ضشؾٔس ُالعْ ر ١جُظ٤ـس جُطِ٣ٞس ئُ ٠أُ ١ـس أخش.ٟ

ؼ.

ًحٗص جعٔح ً ذظ٤ـس هظ٤شز ٓذسؾًح ك ٢جُٔؼ٤حس  ،ISO 3166-1أٝ
ًحٗص ضشؾٔس ُالعْ ر ١جُظ٤ـس جُوظ٤شز ئُ ٠أُ ١ـس أخش.ٟ

د.

ًحٗص ػرحسز ػٖ جسضرحؽ جعْ ذظ٤ـس ؽِ٣ٞس أ ٝط٤ـس هظ٤شز ٓغ سٓض
ضْ ضخظ٤ظ ٚػِ ٠أٗ" ٚضْ قؿض ٙذشٌَ جعطػ٘حت "٢ذٞجعطس ًٝحُس
ٓطحذؼس .ISO 3166

.ٙ

ئرج ًحٗص ذٔػحذس ٌٓ ٌٖٔ٣ ٕٞكظِ ٚالعْ دُٝس ضْ ضخظ٤ظ ٚك" ٢هحتٔس
أعٔحء جُذ ٍٝجُوحذِس ُِلظَ" أ ٝػرحسز ػٖ ضشؾٔس العْ ٣ظٜش ذحُوحتٔس،
ذأ٣س ُـس .جٗظش جُِٔكن كٜٗ ٢ح٣س ٛز ٙجُٞقذز.
ًحٗص ضرذ٣الً أٗ ٝوالً أل ١جعْ ٖٓ جألعٔحء جُٔطؼ ّٔ٘س ك٢
.ٝ
جُر٘ٞد "أ" ئُٝ ."ٝ" ٠ضطؼٖٔ ػِٔ٤س جُطرذ َ٣ئصجُس جُٔغحكحش ٝئدخحٍ
ػالٓحش جُطشهٝ ْ٤ئػحكس أدٝجش جُ٘ك ٞجُطؼش٣ل٤س ٓػَ "جٍ" أ ٝئصجُطٜح.
٣ٝؼطرش جُ٘وَ ضـ٤٤شًج ك ٢ضشض٤د جالعْ ر ١جُظ٤ـس جُطِ٣ٞس أ ٝجُوظ٤شز،
ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ "DpezCcicNupcR" ،أ."NTcsICTNsalsI" ٝ
ئرج ًحٗص جع ًٔح ضؼشف ذ ٚدُٝس ٓح ػًٔٓ ٞحًٔ ،ح  ٞٛغحذص
.١
ذحُذُ ٖٓ َ٤إٔ جُذُٝس ٣طْ جالػطشجف ذٜح ػرش رُي جالعْ ٖٓ خالٍ
جُٔ٘ظٔحش كٔ٤ح ذ ٖ٤جُكٌٓٞحش أ ٝجُٔ٘ظٔس جُطكحُل٤س.

 7ضغطرؼذ أعٔحء جُذٝ ٍٝجُٔ٘حؽن ٖٓ جُؼِٔ٤س ذ٘ح ًء ػِ ٠ضٞؾٜ٤حش جُِؿ٘س جالعطشحس٣س جُكٌ٤ٓٞس ك ٢جُرالؿحش جألخ٤شز جُط ٢ضٞػف جُٔرذأ ٓ ٖٓ 2-2رحدب جُِؿ٘س CAN
ذشإٔ ٗطحهحش  DLTgجُؿذ٣ذز ٌُ ٢ضش٤ش ئُ ٠إٔ جُغالعَ جُط ٢ضٔػَ أ ٝضخطظش جعْ جُذُٝس أ ٝجُٔ٘طوس ذظٞسز ًر٤شز ٘٣رـ ٢إٔ ٣طْ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ٖٓ خالٍ
 ccUgUجُٔورِس ٌٖٔ٣ٝ ،إٔ ُ٣غٔف ُغالعَ ؾـشجك٤س أخش ٟكٗ ٢طحم  DLTgئرج ًحٕ رُي ػٖٔ جضلحم ٓغ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظس.
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2-4-1-2-2
الحكومة

األسماء الجغرافٌة التً تحتاج إلى دعم

أٗٞجع جُغالعَ جُٔو ّذّ ُٜح جُطحُ٤س  ٢ٛػرحسز ػٖ أعٔحء ؾـشجك٤س ٓؼطرشز ٣ٝؿد إٔ ٣شكن ٓؼٜح
ٝغحتن جُذػْ أ ٝػذّ جُٔؼحسػس جُظحدسز ػٖ جُكٌٓٞحش أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس:
.1

ؽِد أل ١عِغِس  ٢ٛػرحسز ػٖ ضٔػ ،َ٤ذأُ ١ـس ،ػٖ جعْ ٓذ ٖ٣ػحطٔس أل ١دُٝس
أٓ ٝوحؽؼس ٝجسدز كٓ ٢ؼ٤حس .ISO 3166-1

.2

ؽِد جعْ ٓذ٘٣س ،ق٤ع ٣وٓ ّٞوذّ جُطِد ذاظٜحس جُشؿرس ك ٢جعطخذجّ ٗطحم DLTg
ُألؿشجع جُٔشضرطس ذحعْ جُٔذ٘٣س.
تمثل أسماء المدن تحدٌات راهنة ألنها ربما تكون أٌضا عبارات عامة أو أسماء
تجارٌة ،وفً كثٌر من الحاالت ال توجد أسماء مدن فرٌدة .وعلى عكس األنواع
األخرى من األسماء الجغرافٌة ،لٌس هناك قوائم تم إنشاؤها ٌمكن استخدامها
كمراجع هدف فً عملٌة التقٌٌم .وهكذا ،فإن أسماء المدن لٌست محمٌة عالمٌا.
ومع ذلك ،ال تتٌح العملٌة وسائل للمدن والمتقدمٌن للتعاون معا حٌثما كانت هناك
رغبة بذلك.
سٌخضع طلب الحصول على اسم المدٌنة لمتطلبات األسماء الجغرافٌة (أي،
سٌتطلب وثائق دعم أو عدم معارضة من الحكومات أو السلطات العامة المختصة)
إذا:
(أ) كان ٌتضح من بٌانات مقدم الطلب ضمن طلب التقدم أن ٌستخدم مقدم
الطلب  LTgفً المقام األول ألغراض ترتبط باسم المدٌنة ،و
(خ) كانت السلسلة المقدّم لها هً اسم مدٌنة على النحو الوارد فً وثائق المدٌنة
8
الرسمٌة.

8

ٌجب أال تعتمد حكومات المدن التً تتخوف من السالسل التً تمثل تكرارات ،أو أسماء مستعارة أو استدعاءات قرٌبة من اسم المدٌنة على عملٌة التقٌٌم
كوسٌلة أساسٌة لحماٌة مصالحها فً السلسلة .وبدال من ذلكٌ ،مكن للحكومة اختٌار تقدٌم اعتراض رسمً على طلب التقدم الذي تعارضه الهٌئة
المختصة ،أو ٌمكنها تقدٌم الطلب الخاص بها للحصول على السلسلة.
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.3

ؽِد أل ١عِغِس  ٢ٛػرحسز ػٖ ضطحذن ده٤ن ُـ جعْ ٌٓحٕ ٝؽ٘ ٢كشػٓ ,٢ذسؼ ك٢
جُٔؼ٤حس ً ،ISO 3166-2ذُٝس أٓ ٝوحؽؼس أٝ ٝال٣س.

.4

جُطوذّ ذطِد ُغِغِس ٓذسؾس ًاهِ ْ٤ضحذغ ُٔ٘ظٔس جُ٤ٗٞ٤غٌ٣ 9 ٞظٜش ك ٢هحتٔس "ضٌٖ٣ٞ
جُٔ٘حؽن جُؿـشجك٤س (جُوحس٣س) جٌُرشٝ ٟجُٔ٘حؽن جُؿـشجك٤س جُػحٗ٣ٞس ٝجُٔؿٔٞػحش
10
جالهطظحد٣س جُٔكذدز ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔؿٔٞػحش".
ك ٢قحُس ضوذ ْ٣ؽِد ُِكظ ٍٞػِ ٠عِغِس ٝجسدز ذأ ١جُوٞجتْ جُٔزًٞسز أػال٣ ،ٙطؼٖ٤
ضٞك٤ش ٝغحتن دػْ ٖٓ  ٪60ػِ ٠جألهَ ٖٓ جُكٌٓٞحش جُٞؽ٘٤س جُٔخطظس ك ٢جإلهِ،ْ٤
ٝأال ٘ٛ ٌٕٞ٣حى أًػش ٖٓ ذ٤حٕ جػطشجع ًطحذٝ ٢جقذ ٖٓ ػِ ٠جُطِد ٓوذّ ٖٓ
ئقذ ٟجُكٌٓٞحش جُٔخطظس ك ٢جإلهِ/ٝ ْ٤أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔطظِس ذحُوحسز أٝ
جإلهِ.ْ٤
ق٤ػٔح ٣طْ ضطر٤ن هحػذز ٘ٛ ٌٕٞ٣ٝ ،٪ 60حى ٓ٘حؽن ٓشطشًس ك ٖٓ ًَ ٢جُوحتٔط،ٖ٤
كإ جُطشً٤رس جُٔ٘حؽو٤س جُٔطؼٔ٘س ك" ٢ضشً٤رس ٓ٘حؽن جُٔحًش ٝجُؿـشجك( ٢جُوحس٣س)،
ٝجُٔ٘حؽن جُلشػ٤س جُؿـشجك٤سٝ ،جُطٌطالش جالهطظحد٣س جُٔ٘طوحز ٝجُطٌطالش جألخش"ٟ
ضأخز جألعرو٤س.

ضؼطرش أ ١عِغِس ٓ DLTgو ّذّ ُٜح ذطِد ،ضوغ ػٖٔ جُلثحش ٖٓ  1ئُ 4 ٠جُٔزًٞسز أػال،ٙ
ٓٔػِس العْ ؾـشجكٝ .٢ك ٢قحُس ٝؾٞد أ ١شي ،ضوغ ػِٓ ٠وذّ جُطِد ٓغإ٤ُٝس جعطشحسز
جُكٌٓٞحش ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝئدسجؼ دػٜٔح أ ٝػذّ ٓؼحسػطٜح هرَ ضوذ ْ٣جُطِد،
ُِكُِٞ٤س د ٕٝأ٣س جػطشجػحش ٓكطِٔس ٝجُطؼحَٓ جُٔغرن ٓغ أ ١ؿٔٞع ٣طؼِن ذحُغِغِس
ٝجُٔططِرحش جُوحذِس ُِططر٤ن.
جُغالعَ جُط ٢ضطؼٖٔ جع ًٔح ؾـشجكً٤ح ٌُٖ ال ضططحذن ٓؼًٔ( ٚح ٓ ٞٛزًٞس كٛ ٢زج جُوغْ) ُٖ ٣طْ
جػطرحسٛح أعٔحء ؾـشجك٤س ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُوغْ ٝ 2.2.1.4.2ػِ ُٖ ٚ٤ضغطِضّ
ٝغحتن جُذػْ جُكٌ ٢ٓٞأغ٘حء ػِٔ٤س جُطو.ْ٤٤

 9جٗظش .http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/
 10جٗظش .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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ذحُ٘غرس ٌَُ ؽِد ،عطكذد ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س أ ١جُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس ضٌٓ ٕٞخطظس جعط٘حدًج
ئُٓ ٠ذخالش ٓوذّ جُطِد ٝجُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس ٝػِٔ٤ط ٢جُركع ٝجُطكِ َ٤جُخحطط ٖ٤ذٝ .ٚك٢
قحُس ٝؾٞد أًػش ٖٓ ؾٜس قٌ٤ٓٞس أ ٝعِطس ػحٓس ٓخطظس ُغِغِس  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد،
٣ؿد ػِٓ ٠وذّ جُطِد ضوذٝ ْ٣غحتن جُذػْ أ ٝػذّ جُٔؼحسػس ٖٓ ًحكس جُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس
ٝجُغِ طحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٖٓٝ .جُٔطٞهغ إٔ ٘٣طرن رُي ػِ ٠قحُس ٝؾٞد جعْ ٌٓحٕ ٝؽ٘٢
كشػ.٢
ضطٔػَ ٓغإ٤ُٝس ٓوذّ جُطِد ك:٢


ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص عِغِس  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد جُخحطس ذ ٚضوغ ػٖٔ أ ١كثس
ٖٓ جُلثحش جُٔزًٞسز أػال ٙأّ ال؛



ٝضكذ٣ذ جُكٌٓٞحش أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝجُطشحٝس ٓؼٜح؛ ٝ



ٝضكذ٣ذ ٓغط ٟٞجُذػْ جُكٌ ٢ٓٞجُٔطِٞخ.

ملحوظةٌ :عتبر تقرٌر أي مستوى من الحكومة وأي جهة إدارٌة تكون هً
المسؤولة عن إرسال خطابات الدعم أو عدم االعتراض مسألة تحددها كل إدارة
قومٌة.
على مقدمً الطلبات الرجوع إلى دائرة السلطة القضائٌة ذات الصلة لتحدٌد
مستوى الدعم المناسب.

ال ٣إدٓ ١ططِد ضؼٔٝ ٖ٤غ٤وس جُذػْ ُرؼغ جُطِرحش ئُ ٠جعطػ٘حء جُطِرحش أ ٝئػلحتٜح ٖٓ إٔ
ضٌ ٕٞؿشػح ً ُالػطشجػحش كٗ ٢طحم جُٔؿطٔغ (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ 1-1-3 ٢ك ٢جُٞقذز
جُػحُػس)ٝ ،جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضطؼشع جُطِرحش ُِشكغ ذٔٞؾرٜح ػِ ٠أعحط جالػطشجػحش جُط ٢ضش٤ش
ئُٞٓ ٠هق ٓؼحسع ذشذز ٖٓ جُٔؿطٔغ جُٔغطٜذف.

 3-4-1-2-2متطلبات التوثيق
٣ؿد إٔ ضطؼٖٔ ػِٔ٤س ضٞغ٤ن جُذػْ أ ٝػذّ جُٔؼحسػس خطحذًح ٓٞهّؼًح ٖٓ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس
جُؼحٓس جُٔخطظسٓ .غ جإلدسجى جُؿ٤ذ إٔ ٛزج جألٓش ع٤خطِق ػرش جُذٝجتش ٝجألٗظٔس جُوؼحت٤س
جُٔخطِلس٣ ،ؿد إٔ ٞ٣هّغ ػِ ٠جُخطحخ جُٞص٣ش جُٔغإ ٍٝػٖ ئدجسز أعٔحء جُٔؿحٍ أ ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح
جالضظحالش ٝجُٔؼِٓٞحش ( )NNLأ ٝجُشإ ٕٝجُخحسؾ٤س أٌٓ ٝطد ست٤ظ جُٞصسجء أ ٝجُشت٤ظ
جُز ١ضطرؼ ٚضِي جُذٝجتش جُوحٗ٤ٗٞس رجش جُظِس؛ أ ٝأقذ ًرحس جُٔٔػِ ٖ٤جُطحذؼ٤ُِٜ ٖ٤ثس أ ٝجُٞصجسز
ٝجُٔغث ٍٞػٖ ئدجسز أعٔحء جُٔؿحٍ أ ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جالضظحالش ٝجُٔؼِٓٞحش أ ٝجُشث ٕٞجُخحسؾ٤س
أٌٓ ٝطد ست٤ظ جُٞصسجءُٔ .غحػذز ٓوذّ جُطِد ػِ ٠ضكذ٣ذ جُؿٜس جُكٌ٤ٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس
جُط ٢هذ ضٌٓ ٕٞخطظس ذحعْ ؾـشجكٓ ٢وطشـ ،هذ ٣شؿد ٓوذّ جُطِد ك ٢جعطشحسز ٓٔػَ جُِؿ٘س
11
جالعطشحس٣س جُكٌ٤ٓٞس ( )CANجُٔخطض ذٜزج جُشإٔ.
٣ؿد إٔ ُ٣ظٜش جُخطحخ ذٌَ ٝػٞـ دػْ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس أ ٝػذّ ٓؼحسػطٜح ُطِد
ٓوذّ جُطِد ذحإلػحكس ئُ ٠ئذذجء ضل ّْٜجُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس ُِغِغِس جُٔطِٞذس ٝجعطخذجٜٓح
جُٔضٓغ.

 11جٗظش http://gac.icann.org/gac-members
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ًٔح ٣ؿد إٔ ُ٣ظٜش جُخطحخ ضل ّْٜجُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس أٗ٣ ٚطْ ؽِد جُغِغِس ٖٓ خالٍ
ػِٔ٤س ضوذ ْ٣ؽِد ٝ DLTgإٔ ٓوذّ جُطِد ػِ ٠جعطؼذجد ُور ٍٞجُظشٝف جُط ٢ع٤طْ ضٞك٤ش
جُغِغِس ك ٢ظِٜح ،أ ،١جُذخ ٍٞك ٢جضلحه٤س ضغؿٓ َ٤غ  NNAIIضلشع ػشٝسز جُطٞجكن ٓغ
ع٤حعحش جإلؾٔحع ٝدكغ جُشع( .ّٞجٗظش جُٞقذز جُخحٓغس ُٔ٘حهشس جالُطضجٓحش جُخحطس ذٔشـَ
ششًس ضغؿ.)DLTg َ٤
٘ٛٝحى ػ٘٤س ٖٓ أقذ خطحذحش جُذػْ ٓطحقس ًِٔكن ذٜز ٙجُٞقذز.
٣ؿٞص ُٔوذٓ ٢جُطِد ٝجُكٌٓٞحش ئؾشجء ٓ٘حهشحش ق ٍٞدػْ جُكٌٓٞس أل ١ؽِد ك ٢أٝ ١هص.
ًٔح ٗكع ٓوذٓ ٢جُطِد ػِ ٠ذذء ٛز ٙجُٔ٘حهشحش ك ٢أٓ ٍٝشقِس ٌٓٔ٘س ٝضٌٔ ٖ٤جُكٌٓٞحش ٖٓ
ٓطحذؼس جُؼِٔ٤حش جُط ٢هذ ضٌ ٕٞػشٝس٣س ُِ٘ظش ك ٢ئػذجد خطحخ دػْ أ ٝػذّ جػطشجع
ٝجػطٔحدٝ ٙئطذجس.ٙ
 ٖٓٝجُٔٓ ْٜالقظس إٔ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس ؿ٤ش ِٓطضٓس ٜٗحتً٤ح ذطٞك٤ش ٝغحتن جُذػْ أٝ
ػذّ جُٔؼحسػس سدًج ػِ ٠ؽِد ٓوذّ جُطِد.
ٖٓ جٌُٖٔٔ ًزُي إٔ ضغكد قٌٓٞس ٓح دػٜٔح ُطِد كٝ ٢هص ضحٍ ،ذٔح ك ٢رُي ذؼذ ضل٣ٞغ
ٗطحهحش gTLDجُؿذ٣ذزٝ ،رُي ئرج ًحٕ ٓشـَ جُغؿَ هذ قحد ػٖ جُششٝؽ جألطِ٤س جُخحطس
ذحُذػْ أ ٝػذّ جالػطشجع .ػِٓ ٠وذٓ ٢جُطِد إٔ ٣ؼِٔٞج إٔ  ICANNضؼٜذش ُِكٌٓٞس ذأٗٚ
ك ٢قحٍ قذٝظ ٗضجع ذ ٖ٤قٌٓٞس ٓح (أ ٝعِطس ػحٓس) ٓٝشـَ جُغؿَ جُز ١هذّ ٝغحتن جُذػْ ٖٓ
ضِي جُكٌٓٞس أ ٝضِي جُغِطس جُؼحٓس ،كإ  ICANNستهتسو بأي أير يهسو قبَىًَب ٖٓ ٓكٌٔس
ك ٢دجتشز جُغِطس جُوؼحت٤س جُخحطس ذحُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُؼحٓس جُط٘ٓ ٢كص دػٜٔح ألقذ
جُطِرحش.

 4-4-1-2-2إجراء مراجعة األسماء الجغرافية
عطو٤ٛ ّٞثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUذطأً٤ذ ٓح ئرج ًحٗص ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ DLTg
جُٔوذّ ُٜح جُطِد ضٔػَ جع ًٔح ؾـشجكً٤حٝ ،عطوً ّٞزُي ذحُطكون ٖٓ طِس ٝغحتن جُذػْ ٝطكطٜح
ػ٘ذ جُؼشٝسز.
ٝعطو٤ٛ ّٞثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUذٔشجؾؼس ًحكس جُطِرحش جُٔغطِٔس٤ُٝ ،ظ كوؾ جُطِرحش
جُط ٢أشحس كٜ٤ح ٓوذّ جُطِد ئُ ٠إٔ عِغِس  DLTgجُط٣ ٢طوذّ ذطِد ُٜح  ٢ٛجعْ ؾـشجك.٢
ذحُ٘غرس أل ١ؽِد ضوذّ ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س إٔ عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح ضؼطرش
جع ًٔح ُذُٝس أُ٘ٔ ٝطوس (ًٔح ٞٓ ٞٛػف كٛ ٢ز ٙجُٞقذز)٣ ُٖ ،ؿطحص ٛزج جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء
جُؿـشجك٤س ٝع٤طْ سكؼًٔ .ٚح ُٖ ضٌ٘ٛ ٕٞحى أ٣س ٓشجؾؼحش ئػحك٤س ٓطحقس.
ٝذحُ٘غرس أل ١ؽِد ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUإٔ عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح
جُطِد ُ٤غص جع ًٔح ؾـشجكً٤ح ٣ططِد دػ ًٔح قًٌ٤ٓٞح (ًٔح ٞٓ ٞٛػف كٛ ٢ز ٙجُٞقذز) ،ع٤ؿطحص
جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء جُؿـشجك٤س د ٕٝؽِد أ ١خطٞجش ئػحك٤س.
ٝذحُ٘غرس أل ١ؽِد ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUإٔ عِغِس  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد
 ٢ٛجعْ ؾـشجك٣ ٢ططِد دػ ًٔح قًٌ٤ٓٞح ،عطإًذ جُ٤ٜثس إٔ ٓوذّ جُطِد هذ هذّ ٝغحتن جُذػْ
جُٔطِٞذس ٖٓ ًحكس جُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظسٝ ،إٔ جالضظحالش جُٞجسدز ٜٓ٘ح
طك٤كس ٝضشطَٔ ػِ ٠جُٔكط ٟٞجُٔطِٞخ ٌٖٔ٣ٝ .إٔ ضإًذ  NNAIIطكس جالضظحالش ػٖ
ؽش٣ن ضشحٝسٛح ٓغ جُغِطحش جُذذِٓٞحع٤س جُٔخطظس أ ٝأػؼحء جُِؿ٘س جالعطشحس٣س جُكٌ٤ٓٞس
جُطحذؼس ُٔ٘ظٔس  NNAIIذشإٔ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔؼ٘٤س ذحُغِطس جُٔخطظس ٗٝوطس
جالضظحٍ جُٔ٘حعرس ػٖٔ ئدجسز جالضظحالش جُخحطس ذٜح.
ٝهذ ضطٞجطَ ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ٓغ ً٤حٕ جُطٞه٤غ ػِ ٠جُخطحخ ُطأً٤ذ ػضٜٓح ٝكٜٜٔح
ُِششٝؽ جُط ٢ضْ كٜ٤ح ضوذ ْ٣جُذػْ ُطِد جُطوذّ.
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ٝك ٢جُكحالش جُط ٢ال ٣وذّ كٜ٤ح ٓوذّ جُطِد جُٞغحتن جُٔطِٞذس ،ع٤طْ جالضظحٍ ذٔوذّ جُطِد
ٝئذالؿ ٚذحُٔطِٞخٝ ،ع٤طْ ٓ٘ك ٚئؽحسًج صًٓ٘٤ح ٓكذٝدًج ُطوذ ْ٣جُٞغحتن .كارج ًحٕ ٓوذّ جُطِد
هحدسًج ػِ ٠ضوذ ْ٣جُٞغحتن جُٔطِٞذس هرَ جٗطٜحء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذتًٝ ،٢حٗص جُٞغحتن ضل٢
ذحُٔططِرحش ،كغ٤ؿطحص ٓوذّ جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء جُؿـشجك٤س .أٓح ئر ُْ  ٌٖ٣هحدسًج ،كغ٤كظَ
ػِٝ ٠هص ئػحكُِ ٢كظ ٍٞػِ ٠جُٞغحتن جُٔطِٞذس؛ ٓٝغ رُي ،ئرج ُْ ٣وذّ ٓوذّ جُطِد جُٞغحتن
ذكِ ٍٞجُطحس٣خ جُٔكذد (ُٔح ال ٣وَ ػٖ ًٓ ٞ٣ 00ح ٖٓ ضحس٣خ جإلشؼحس) ،كغُ٤ؼطرش جُطِد ؿ٤ش
ًحَٓ ٝع ٌٕٞ٤ؿ٤ش ٓإُٔ َٛض٣ذ ٖٓ جُٔشجؾؼس ٌٖٔ٣ٝ .إٔ ٣وٓ ّٞوذّ جُطِد ذاػحدز ضوذ ْ٣جُطِد
ؾٞالش ؽِد القوس ،ئرج سؿد ك ٢رُي ،ذ٘ح ًء ػِ ٠جُشعٝ ّٞجُٔططِرحش جُخحطس ذؿٞالش جُطِد
جُٔكذدز.

فً حالة وجود أكثر من طلب واحد للحصول على سلسلة ُت ِّ
مثل اسما جغرافٌا محددا
كما هو موضح فً هذا القسم واعتبار أن الطلبات تحظى باعتمادات الحكومة
الضرورٌة ،سٌتم تعلٌق الطلبات فً انتظار حل من مقدمً الطلبات .وإذا لم ٌتوصل
مقدمو الطلب إلى حل فً موعد ال ٌتجاوز تارٌخ انتهاء جولة طلب االشتراك (كما
هو معلن من قِبل منظمة  )ICANNأو التارٌخ الذي تبدأ فٌه منظمة  ICANNجولة
تالٌة لطلب االشتراك ،أٌهما أقرب ،س ُترفض الطلبات وستتم إعادة األموال مستحقة
الرد لمقدمً الطلب وفقا للشروط الموضحة فً القسم .1.5
ومع ذلك ،فً حال تشكلت مجموعة تنافس من طلبات متعددة مزودة بوثائق دعم
صادرة من نفس الحكومة أو السلطة العامة ،فسٌشرع مقدمو الطلبات فً تنفٌذ
إجراءات حل التنافس المنصوص علٌها فً الوحدة  4عندما تطالبهم الحكومة أو
السلطة العامة بتوفٌر الوثائق.

وفً حالة طلب واحد للحصول على سلسلة تمثل اسما جغرافٌا فً أحد مجموعات التنافس مع
طلبات لسالسل مشابهة لم ٌتم تحدٌدها على أنها أسماء جغرافٌة ،سٌتم حل التنافس على
السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة الموضحة فً الوحدة الرابعة.

 2-2-2عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب
ضضجًٓ٘ح ٓغ ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذغِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد جُٔزًٞسز ك ٢جُوغْ
جُلشػ ،1-2-2 ٢عطو NNAII ّٞذٔشجؾؼس جُوذسز جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ٝجُٔحُ٤س ٝخذٓحش جُغؿَ
جُ ُٔوط َشقس ُٔوذّ جُطِد٣ٝ .طْ ضٞػ٤ف ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙذطلظ َ٤أًرش ك ٢جألهغحّ جُطحُ٤س.
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 1-2-2-2المراجعة الفنية/التشغيلية
عُ٤ؿ٤د ٓوذّ جُطِد ،ك ٢ؽِر ،ٚػِٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس (جٗظش جألعثِس  44 -24كٞٔٗ ٢رؼ
جُطوذّ) ذٜذف ضؿٔ٤غ ٓؼِٓٞحش ق ٍٞهذسجض ٚجُل٘٤س ٝخطط ٚجُخحطس ذطشـٗ َ٤طحم DLTg
جُٔوطشـ.
ٝال ُ٣طِد ٖٓ ٓوذٓ ٢جُطِرحش إٔ ٌٞٗٞ٣ج هذ هحٓٞج ذ٘شش عؿَ  DLTgكؼِ ٢الؾط٤حص جُٔشجؾؼس
جُل٘٤س/جُطشـ٤ِ٤سٝ .ع ٖٓ ٌٕٞ٤جُؼشٝسٓ ،١غ رُي ،ذحُ٘غرس ُٔوذّ جُطِد إٔ ُ٣ظٜش ئدسج ًًح
ٝجػكًح ًٝزُي ضكو٤ن ذؼغ جُؼَٔ جألعحع ٢ضؿح ٙجُ٘ٞجق ٢جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ُطشـ َ٤عؿَ
ٝ .DLTgذحُطحُ ،٢عٓ ًَ ٌٕٞ٤وذّ ؽِد ٣ؿطحص جُطو ْ٤٤جُلً٘ٝ ٢حكس جُخطٞجش جألخشٓ ٟطحُرًح
ذأًحٍ جالخطرحس جُلُ٘ٔ ٢ح هرَ جُطل٣ٞغ هرَ ضل٣ٞغ ٗطحم  DLTgجُؿذ٣ذ .جسؾغ ئُ ٠جُٞقذز
جُخحٓغس ،جالٗطوحٍ ئُ ٠جُطل٣ٞغُِ ،كظ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش ئػحك٤س.

 2-2-2-2انًراجعت انًبنيت
عُ٤ؿ٤د ٓوذّ جُطِد ،ك ٢ؽِر ،ٚػِٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس (جٗظش جألعثِس  50-45كٞٔٗ ٢رؼ
جُطِد) ذٜذف ضؿٔ٤غ ٓؼِٓٞحش ق ٍٞهذسجض ٚجُٔحُ٤س ُطشـ َ٤ضغؿٗ َ٤طحم ٝ DLTgخططٚ
جُٔحُ٤س ك ٢جُطكؼ٤ش ُالعطوشجس ؽ َ٣ٞجُٔذُ٘ ٟطحم  DLTgجُؿذ٣ذ.
ٗٝظشًج ألٕ جألٗٞجع ٝجألٛذجف جُٔخطِلس ُِغؿَ هذ ضرشس سدٝدًج ٓخطِلس ُألعثِس جُلشد٣س ،عٞ٤ؾٚ
جُٔو ٕٞٔ٤جٗطرحًٛح خحطًح ئُ ٠جضغحم جُطِد خالٍ ؾٔ٤غ جُٔؼح٤٣ش .كؼِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ ،خطؾ
جُطذس٣ؽ جُخحطس ذٔوذّ جُطِد جُط ٢ضكذد أؾٜضز جُ٘ظحّ ُؼٔحٕ ًلحءض ٚك ٢جُطشـ َ٤كٓ ٢غطٟٞ
ضخضٓ ٖ٣كذد ٣ؿد إٔ ضٌٓ ٕٞطغوس ٓغ خطط ٚجُٔحُ٤س ُطأٓ ٖ٤جألؾٜضز جُؼشٝس .١ذٔؼ٘ ٠إٔ
ٓؼح٤٣ش جُطو ْ٤٤ضخطِق ذحخطالف خطؾ ٓوذّ جُطِد ُطٞك٤ش جُٔشٗٝس.

3-2-2-2

أسلوب التقييم

عطو٤ٛ ّٞثحش ضو ْ٤٤ك٘٤س ٓٝحُ٤س ٓطخظظس ذاؾشجء ٓشجؾؼحش ك٘٤س/ضشـ٤ِ٤س ٓٝحُ٤سٝ ،كوًح ُِٔؼح٤٣ش
جُٔوشسز ٝآُ٤س جُطغؿ َ٤جُٔطؼٔ٘س ًٔشكن ٓغ ٛز ٙجُٞقذز٣ٝ .طْ ئؾشجء ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛزٙ
جعط٘حدًج ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش جُط٣ ٢وذٜٓح ًَ ٓوذّ ُِطِد ُٔ٘ظٔس  NNAIIك ٢ئؾحذحض ٚػِ ٠جألعثِس
جُٔطشٝقس ك ٢جعطٔحسز جُطوذّ.
ٝهذ ٣طِد جُٔو ّٕٞٔ٤ضٞػ٤كحش أٓ ٝؼِٓٞحش ئػحك٤س أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت .٢ذحُ٘غرس ٌَُ
ؽِد ٖٓ ؽِرحش جُطوذّ ،ع٤طْ ضٞق٤ذ جألعثِس جُطٞػ٤ك٤س ٝئسعحُٜح ئُٓ ٠وذّ جُطِد ٖٓ ًَ ٤ٛثس.
ٝعٞف ٣طحـ ُِٔطوذّ ذزُي جُلشطس ُطٞػ٤ف أ ٝجعطٌٔحٍ ؽِد جُطوذّ ك ٢ضِي جُٔ٘حؽن ق٤ع ضْ
ضوذ ْ٣جُطِد ٖٓ ؾحٗد جُٔوٝ .ٖ٤ٔ٤عطكذظ ٛز ٙجالضظحالش ػرش ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػرش
جإلٗطشٗص )ٝ .(TASعطشَٔ ٓػَ ٛز ٙجالضظحالش ِٜٓس هذسٛح أعرٞػحٕ ُٔوذّ جُطِد ٖٓ أؾَ
جإلؾحذسٓ ،ح ُْ ٣زًش خالف رُيٝ .عطظرف أٓ ١ؼِٓٞحش ضٌٔ٤ِ٤س ٞ٣كشٛح ٓوذّ جُطِد ؾض ًءج ٖٓ
جُطِد.
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٣طكَٔ ٓوذّ جُطِد ٓغإ٤ُٝس جُطأًذ ٖٓ جإلؾحذس ػِ ٠جألعثِس ذحٌُحَٓ ٝئسكحم جُٞغحتن جُٔطِٞذس.
٣ٝؼطرش جُٔوٓ ّٕٞٔ٤إ ،ٖ٤ِٛئال أٗ ْٜؿ٤ش ُِٓضَٓ ،ٖ٤ذطِد ٓؼِٓٞحش ئػحك٤س أ ٝدُ َ٤ئػحكٖٓ ٢
ٓوذّ جُطِد ْٛٝ ،أ٣ؼًح ؿ٤ش ِٓضٓ ٖ٤ذإٔ ٣ؼؼٞج ك ٢جػطرحس ْٛأٓ ١ؼِٓٞحش أ ٝأدُس ؿ٤ش
ٓطٞكشز ك ٢جُطِد ٝضْ ضوذٜٔ٣ح ذكِٞٓ ٍٞػذ جالٗطٜحءٓ ،ح ُْ ٣طِد جُٔو ِّٕٞٔ٤رُي ذٞػٞـ.

 3-2-2مراجعة خدمات السجل
ضضجًٓ٘ح ٓغ ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جألخش ٟجُط ٢ضكذظ أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢عطوNNAII ّٞ
ذٔشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُٔوذّ جُطِد ُِطكون ٖٓ أ ١ضأغ٤شجش ػٌغ٤س ٓكطِٔس ػِ٠
وطشقس ك ٢ؽِر.ٚ
جألٓحٕ أ ٝجالعطوشجسٝ .عُ٤طِد ٖٓ ٓوذّ جُطِد ضوذ ْ٣هحتٔس ذخذٓحش جُغؿَ جُ ُٔ َ

1-3-2-2

التعريفات

 ٌٖٔ٣ضؼش٣ق خديبث انسجم ذأٜٗح:
.1

ػِٔ٤حش ضشـ  َ٤جُغؿَ جُؼشٝس٣س ُِٜٔحّ جُطحُ٤س :جعطالّ جُر٤حٗحش ٖٓ جُٔغؿِ ٖ٤كٔ٤ح
٣طؼِن ذطغؿ٤الش أعٔحء جُ٘طحهحش ٝخٞجدّ جألعٔحء؛ ٝضض٣ٝذ جُٔغؿِ ٖ٤ذٔؼِٓٞحش
جُكحُس جُٔطؼِوس ذخٞجدّ جُٔ٘طوس جُخحطس ذ٘طحم LTg؛ ٗٝشش ِٓلحش ٓ٘طوس ٗطحم
LTg؛ ٝضشـ َ٤خٞجدّ ٓ٘طوس جُغؿَ؛ ٝجإلػالٕ ػٖ جالضظحٍ ٝؿ٤شٛح ٖٓ
جُٔؼِٓٞحش كٔ٤ح ٣طؼِن ذؼِٔ٤حش ضغؿ َ٤خحدّ جعْ جُ٘طحم كٗ ٢طحم ًٔ LTgح
ضطحُد ذزُي جضلحه٤س ٓضٝد جالٓطذجد؛

.2

ٓ٘طؿحش ٝخذٓحش أخش٣ ٟؿد ػِٓ ٠شـَ جُغؿَ ضوذٜٔ٣ح ذغرد ضأع٤ظ ع٤حعس
جإلؾٔحع؛

ٝ .3أ٘ٓ ١طؿحش ٝخذٓحش أخشُٔ ٌٖٔ٣ ٟشـَ جُغؿَ كوؾ ضوذٜٔ٣ح ،ذغرد ضخظ٤ظٜح
ُٔشـَ ٓضٝد جالٓطذجد.
ع٤طْ جخطرحس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص عطؼَٔ ػِ ٠ئغحسز ٓشٌالش ًر٤شز
ضطؼِن ذحالعطوشجس أ ٝجألٓحٕ ٌٖٔ٣ .جالؽالع ػِ ٠أٓػِس ُِخذٓحش جُٔوطشقس ُِغؿالش جُكحُ٤س
ػِ ٠جُٔٞهغ ٝ .http://www.icann.org/en/registries/rsep/كٓ ٢ؼظْ جُكحالش،
جؾطحصش ٛز ٙجُخذٓحش ٛزج جُطكو٤ن ذ٘ؿحـ.
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 ٌٖٔ٣جالؽالع ػِ ٠خذٓحش جُغؿَ جُط ٢ضوذٜٓح ششًحش ضغؿ َ٤كِٓ ٢كوحش جضلحه٤س ٓضٝد
جالٓطذجد .جٗظش جُٔٞهغ
.http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm
 ٌٖٔ٣جُؼػٞس ػِ ٠ضؼش٣ق ًحَٓ ُخذٓس جُغؿَ ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
ٝذحُ٘غرس ألؿشجع ٛز ٙجُٔشجؾؼس٣ ،طْ ضؼش٣ق جألٓحٕ ٝجالعطوشجس ًٔح :٢ِ٣
وطشقس ػِ ٠جألٓحٕ ئُ )1( ٠جإلػالٕ ؿ٤ش جُ ُٔش َّخض
األيبٌ ٣ -ش٤ش ضأغ٤ش خذٓس جُغؿَ جُ ُٔ َ
ُر٤حٗحش جُغؿَ أ ٝضؼذِٜ٣ح أ ٝئدسجؾٜح أ ٝئصجُطٜح ،أ )2( ٝجُٞط ٍٞؿ٤ش جُ ُٔشخض ُِٔؼِٓٞحش أٝ
جُٔٞجسد جُٔٞؾٞدز ػِ ٠جإلٗطشٗص أ ٝئػالٜٗح ذٞجعطس ضشـ َ٤جألٗظٔس ٝكوًح ُؿٔ٤غ جُٔؼح٤٣ش
جُٔورُٞس.
االستقرار ٣ -ش٤ش جُطأغ٤ش ػِ ٠جالعطوشجس ئُ ٠إٔ خذٓس جُغؿَ جُ ُٔوط َشقس ( )1ال ضطٞجكن ٓغ
جُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس جُٔؼٔ ٍٞذٜح جُٔؼطٔذز ٝجُٔ٘شٞسز ذٞجعطس ٤ٛثس ٓؼح٤٣ش ٓإعغس ذشٌَ ؾ٤ذ
ٓٝؼطشف ذٜح ٓٝؼطٔذزٓ ،ػَ ضطرغ جُٔؼح٤٣ش أ ٝأكؼَ جُٔٔحسعحش جُكحُ٤س ُطِد جُؼشٝع
( )DoNرجش جُظِس جُِط٣ ٢ذػٜٔح  ،NTLoأ )2( ٝئٗشحء قحُس ضإغش ذشٌَ ػٌغ ٢ػِ ٠جُغؼس
جإلٗطحؾ٤س أ ٝصٖٓ جالعطؿحذس أ ٝجالضغحم أ ٝضشجذؾ جالعطؿحذحش ذخٞجدّ جإلٗطشٗص أ ٝجُ٘ظْ
جُٜ٘حت٤س ،ق٤ع ضؼَٔ ٝكوًح ُِٔؼح٤٣ش رجش جُظِس جُٔؼٔ ٍٞذٜح جُٔؼطٔذز ٝجُٔ٘شٞسز ذٞجعطس ٤ٛثس
ٓؼح٤٣ش ٓإعغس ذشٌَ ؾ٤ذ ٓٝؼطشف ذٜح ٓٝؼطٔذزٓ ،ػَ ضطرغ جُٔؼح٤٣ش أ ٝأكؼَ جُٔٔحسعحش
جُكحُ٤س ُطِد جُؼشٝع ( )DoNرجش جُظِس ٝذحالػطٔحد ػِٓ ٠ؼِٓٞحش جُطل٣ٞغ أ ٝئدجسز
جُخذٓحش جُخحطس ذ ُٔشـَ جُغؿَ.

2-3-2-2

الخدمات المعتادة

خذٓحش جُغؿَ جُطحُ٤س  ٢ٛخذٓحش ٓؼطحدز ٣وذٜٓح ٓشـَ ششًس جُطغؿ:َ٤


جعطالّ جُر٤حٗحش ٖٓ جُ ُٔغؿِ ٖ٤كٔ٤ح ٣طؼِن ذطغؿ َ٤أعٔحء جُ٘طحهحش ٝخٞجدّ جألعٔحء



ٗٝشش ِٓلحش ٓ٘طوس LTg



ٗشش جالضظحٍ ٝجُٔؼِٓٞحش جألخش ٟكٔ٤ح ٣طؼِن ذؼِٔ٤حش ضغؿ َ٤خحدّ جعْ جُ٘طحم



جٓطذجدجش أٓحٕ gID

أ ٖٓ ١خذٓحش جُغؿَ ٛز ٙذطش٣وس كش٣ذز
٣ؿد إٔ ٞ٣ػف ٓوذّ جُطِد ٓح ئرج ًحٕ ٓوشسًج ضوذٍ ْ٣
ئُٗ ٠طحم .LTg
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

٣ٝؿد ضٞػ٤ف أ ١خذٓحش عؿَ ئػحك٤س ضؼطرش كش٣ذز ُغؿَ  DLTgجُٔوطشـ ذحُطلظ٣ .َ٤طْ
ضٞك٤ش جُطٞؾٜ٤حش جُخحطس ذطٞػ٤ف خذٓحش جُغؿَ ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html

3-3-2-2

محتويات منطقة DLS

تستقبل  FACRRعددا من االستفسارات حول استخدام أنواع السجالت المختلفة فً منطقة
السجل ،بسبب اقتراح الكٌانات لنماذج عمل ونماذج فنٌة مختلفة .وتعد محتوٌات المنطقة
المسموح بها لمنطقة نطاق  LTgهً:


عؿَ .Aep DOA



عؿالش ٝ Aep IDئُكحم ٓ٘طوس جالخطظحص ُخٞجدّ  gIDجُخحطس ذ٘طحهحش
.LTg



عؿالش ٝ IDئُكحم ٓ٘طوس جالخطظحص ُخٞجدّ  gIDجُخحطس ذحألعٔحء جُٔغؿِس
كٗ ٢طحم .LTg



عؿالش ُ gDألعٔحء جُٔغؿِس كٗ ٢طحم .LTg



جُغؿالش جُٔشضرطس ذطٞه٤غ ٓ٘طوس ٗطحم ( LTgأgIDSTDٝ DDDNCٝ ١
.)NSEC3ٝ IDTNٝ

ٌجب أن ٌقوم مقدم الطلب الذي ٌرغب فً وضع أٌة أنواع سجالت أخرى فً منطقة نطاق
 LTgبتوضٌح عرضه فً قسم خدمات التسجٌل الخاصة بطلب التقدم بالتفصٌل .وسٌتم تقٌٌم
ذلك ،كما ٌمكن أن ٌؤدي إلى إجراء تقٌٌم لتحدٌد ما إذا كانت الخدمة من شأنها أن تشكل
مخاطر ذات تأثٌر سلبً على أمن واستقرار  .gRSوٌنبغً على المتقدمٌن أن ٌكونوا على
علم بأن الخدمة المبنٌة على أساس استخدام سجالت موارد  gRSاألقل شٌوعا فً منطقة
نطاق  ،LTgحتى لو تمت الموافقة علٌها فً مراجعة خدمات التسجٌل ،قد ال تعمل على
النحو المنشود بالنسبة لجمٌع المستخدمٌن نظرا لعدم وجود دعم لطلب التقدم.

4-3-2-2

األسلوب

عططؼٖٔ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُٔوذّ جُطِد ضكذ٣ذًج أً٤ُٝح ُٔح ئرج ًحٗص أ ١خذٓحش
عؿَ ٓوطشقس ضػ٤ش ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذوؼح٣ح جألٓحٕ ٝجالعطوشجس ٝضططِد ٓض٣ذًج ٖٓ
جالػطرحس.
ٝئرج أظٜش جُطكذ٣ذ جأل ٢ُٝأٗ ٚسذٔح ضٌ٘ٛ ٕٞحى ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذحألٓحٕ أ ٝجالعطوشجس
(ًٔح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُوغْ جُلشػ )1-3-2-2 ٢ضك٤ؾ ذحُخذٓس جُٔوطشقس ،كغ٤طْ ضٔ٤٤ض جُطِد
ُ٤خؼغ ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ٖٓ هِرَ ٤ٛثس جُطو ْ٤٤جُطوُ٘ ٢خذٓحش جُغؿَ ( ،)DDLTUجٗظش جُٔٞهغ
ٝ .))http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.htmlع٤طْ ئؾشجء ٛزٙ
جُٔشجؾؼس ،ئٕ ٝؾذش ،أغ٘حء ٓشقِس جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ (سجؾغ جُوغْ .)3-2
ٝك ٢قحُس ضٔ٤٤ض ؽِد ُ٤خؼغ ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ُٞجقذز أ ٝأًػش ٖٓ خذٓحش جُغؿَ ،كغططْ
ٓطحُرس ٓوذّ جُطِد ذشع ّٞئػحك٤س ُطـط٤س ضٌِلس جُٔشجؾؼس جُٔٞعؼسٝ .ع٤طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد
ذأ٣س سع ّٞئػحك٤س ٓغطكوس ٣ؿد ضكظِٜ٤ح هرَ ذذء جُٔشجؾؼس جُٔٞعؼس.
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 4-2-2سحب مقدم الطلب للطلب
ُٔ ٌٖٔ٣وذّ جُطِد جُز٣ ُْ ١ؿطض جُطو ْ٤٤جُٔرذت ٢إٔ ٣غكد ؽِر ٚكٛ ٢ز ٙجُٔشقِس ٝإٔ ٣طِد
جعطشدج ًد ؾضتً٤ح ألٓٞجُ( ٚجسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ ٖٓ 5-1 ٢جُٞقذز جأل.)٠ُٝ

3-2

التقييم الموسع

 ٌٖٔ٣إٔ ٣طِد ٓوذّ جُطِد جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ك ٢قحُس كشَ جُطِد ك ٢جؾط٤حص ٓٞجد جُطو ْ٤٤جُٔرذت٢
جُٔطؼِوس ذـ:


جألعٔحء جُؿـشجك٤س (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ .)4-1-2-2 ٢ال ضٞؾذ سع ّٞئػحك٤س
ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٛ ٢ز ٙجُكحُس.



ئغرحش جُوذسز جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ .)1-2-2-2 ٢ال ضٞؾذ
سع ّٞئػحك٤س ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٛ ٢ز ٙجُكحُس.



ئغرحش جُوذسز جُٔحُ٤س (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ .)2-2-2-2 ٢ال ضٞؾذ سع ّٞئػحك٤س
ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٛ ٢ز ٙجُكحُس.



خذٓحش جُغؿَ (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػٝ .)3-2-2 ٢القع إٔ ٛزج جُركع ٣ططِد
سع ًٔح ئػحكً٤ح (سعْ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ) ،ئرج ًحٕ ٓوذّ جُطِد ٣شؿد ك٢
جُٔطحذؼسُِ .كظ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش ق ٍٞجُشعٝ ّٞجُذكغ ،جٗظش جُوغْ ٖٓ 5-1
جُٞقذز جأل.٠ُٝ

ال ٣طؼٖٔ جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ أ ١ضـ٤٤ش كٓ ٢ؼح٤٣ش جُطو .ْ٤٤كغٞف ضُغطخذّ ٗلظ جُٔؼح٤٣ش جُ ُٔغطخذٓس
ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتُٔ ٢شجؾؼس جُطِد ك ٢ػٞء جُطٞػ٤كحش جُط٣ ٢وذٜٓح ٓوذّ جُطِد.
ذذ ًءج ٖٓ جُٞهص جُز٣ ١طغِْ كٓ ٚ٤وذّ جُطِد ئشؼحسًج ذلشَ جؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔرذتُ ٌٕٞ٣ ،٢ذ15 ٚ٣
ًٓ ٞ٣ح ضوً٤ٔ٣ٞح ُطوذ ْ٣ئشؼحس ؽِد جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ئُ .NNAII ٠أٓح ئرج ُْ ٣طِد ٓوذّ جُطِد
جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ذٞػٞـ (ٝهحّ ذذكغ سع ّٞئػحك٤س ك ٢قحُس ضكو٤ن خذٓحش جُغؿَ) ،كِٖ ٣طحذغ
جُطِد.
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

 1-3-2التقييم الموسع لألسماء الجغرافية
فً حالة أن طلب التقدم الذي تم تحدٌده على أنه اسم جغرافً ٌحتاج إلى دعم حكومً ،ولكن
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.
فً حال قدّم مقدم الط لب الوثائق لهٌئة األسماء الجغرافٌة فً الموعد المطلوب ،فإن الهٌئة
س ُتجري مراجعة للوثائق على النحو المفصل فً القسم  .4-1-2-2أما إذا لم ٌقدم مقدم الطلب
الوثائق فً الموعد المطلوب (على األقل ٌ 00وما من تارٌخ اإلشعار) ،فلن ٌجتز طلب التقدم
التقٌٌم الموسع ،ولن ٌتم إجراء أٌة مراجعات أخرى.

 2-3-2التقييم الفني/التشغيلي أو المالي الموسع
٘٣طرن ٓح  ٢ِ٣ػِ ٠جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ جُز٣ ١طْ ئؾشجؤ ٙػِ ٠جُوذسز جُطو٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س أ ٝجُٔحُ٤س
ُٔوذّ جُطِدًٔ ،ح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُوغْ جُلشػ.2-2-2 ٢
ع ٌٕٞ٤ػِٓ ٠وذّ جُطِد جُز ١ؽِد ضؤً ٤٤ح ٓٞعؼًح جُذخ ٍٞئُٗ ٠ظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػرش
جإلٗطشٗص )ٓ (TASشز أخشٝ ٟضٞػ٤ف ئؾحذحض ٚػِ ٠ضِي جألعثِس أ ٝجألهغحّ جُط ٢قظَ كٜ٤ح
ػِٗ ٠وحؽ ضٌل ٢الؾط٤حصٛح (أ ،ٝك ٢قحُس أ ١ؽِد ق٤ع  ٌٕٞ٣هذ ضْ جؾط٤حص جألعثِس ػِ ٠قذز
 ٌُٖٝئؾٔحُٓ ٢ؿٔٞع جُذسؾحش ًحٕ د ٕٝجُٔغط ٟٞجُالصّ الؾط٤حص "جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،"٢ضِي
جألعثِس أ ٝجألهغحّ جُط ٌٖٔ٣ ٢كٜ٤ح جُكظ ٍٞػِٗ ٠وحؽ ئػحك٤س)٣ٝ .ؿد إٔ ضٌ ٕٞجإلؾحذحش
جعطؿحذسً ُطوش٣ش جُٔو ٖ٤ّٔ٤جُز٣ ١ش٤ش ئُ ٠عرد جُلشَ ،أ ٝضٞكش أ ١ضٞػ٤ف ال ُٔ٣ػَ ضـ٤٤شًج
ؾٛٞشً٣ح ك ٢جُطِدٝ .ال ُٔ ٌٖٔ٣وذٓ ٢جُطِرحش جعطخذجّ كطشز جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ العطرذجٍ أؾضجء ٖٓ
جُٔؼِٓٞحش جُؿذ٣ذز ذحُ٘غرس ُِٔؼِٓٞحش جُط ٢ه ّذٜٓح ك ٢ؽِرحض ْٜجألطِ٤س ،ذٔؼ٘ ٠ضـ٤٤ش جُطِد
ٓحدً٣ح.
ع٤طٔطغ ٓوذّ جُطِد جُز٣ ١شحسى ك ٢ضوٞٓ ْ٤٤عغ ق ٍٞجُٔشجؾؼحش جُل٘٤س /جُطشـ٤ِ٤س أ ٝجُٔحُ٤س
ذحُخ٤حس ُٔشجؾؼس ؽِر ٚػِ ٠أ٣ذٗ ١لظ جألػؼحء جالعطشحس ٖ٤٣جُٔخطظ ٖ٤ذحُطوٝ ْ٤٤جُز ٖ٣هحٓٞج
ذحُٔشجؾؼس أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢أ ٝذحُخ٤حس ُطِد ٓؿٔٞػس ٓخطِلس ٖٓ جألػؼحء
جالعطشحسُِٔ ٖ٤٣شجؾؼس أغ٘حء جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ.
٣غٔف جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ذٔض٣ذ ٖٓ ضرحدٍ جُٔؼِٓٞحش ذ ٖ٤جُٔوٓٝ ٖ٤ّٔ٤وذّ جُطِد ٖٓ أؾَ ضٞػ٤ف
جُٔؼِٓٞحش جُٔطؼٔ٘س ك ٢جُطِد ذشٌَ أًرشٝ .عطظرف ٛز ٙجُٔؼِٓٞحش جُطٌٔ٤ِ٤س ؾض ًءج ٖٓ
جُطِدٝ .عططؼٖٔ ٛز ٙجالضظحالش ٓٞػذًج ٜٗحتً٤ح العطؿحذس ٓوذّ جُطِد.
ٝعطو NNAII ّٞذاخطحس ٓوذٓ ٢جُطِرحش كٜٗ ٢ح٣س كطشز جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٔ٤ح ٣طؼِن ذ٘ؿحقْٜ
ك ٢جؾط٤حص ٙأّ الٝ .ك ٢قحُس جؾط٤حص جُطِد ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ ،كغ٘٤طوَ ئُ ٠جُٔشقِس جُطحُ٤س ٖٓ
جُؼِٔ٤س .أٓح ئرج ُْ ٘٣ؿف ؽِد جالشطشجى ك ٢جؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ،كِٖ ٣طحذغ ذؼذ رُي٣ ُٖٝ .طْ
ئؾشجء أ٣س ٓشجؾؼحش أخش.ٟ
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 3-3-2التقييم الموسع لخدمات السجل
٘٣طرن ٛزج جُوغْ ػِ ٠جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ُخذٓحش جُغؿًَٔ ،ح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُوغْ
جُلشػ.3-2-2 ٢
ئرج ضٔص ئقحُس خذٓحش جُغؿَ جُ ُٔوط َشقس ئُ٤ٛ ٠ثس جُطو ْ٤٤جُلُ٘ ٢خذٓحش جُغؿَ ()DDLTU
إلؾشجء ٓشجؾؼس ٓٞعؼس ،كغطو ّٞجُ٤ٜثس ذطشٌ َ٤كش٣ن ٓشجؾؼس ٣طٌ ٖٓ ٕٞأػؼحء ٣طٔطؼٕٞ
ذحُٔإٛالش جُٔ٘حعرس.
ٝع٤طٌ ٕٞكش٣ن جُٔشجؾؼس ذشٌَ ػحّ ٖٓ  3أػؼحء ذ٘ح ًء ػِٓ ٠ذ ٟضؼو٤ذ خذٓس جُغؿَ
جُ ُٔوط َشقس ٌٖٔ٣ٝ .ئؾشجء جُٔشجؾؼس خالٍ  30ئًُٓ ٞ٣ 45 ٠ح ػ٘ذ جعطخذجّ ٤ٛثس ٌٓٗٞس ٖٓ
 3أػؼحءٝ .ع٤طْ ضكذ٣ذ رُي ك ٢جُكحالش جُط ٢ضٌ٘ٛ ٕٞحى قحؾس ئُ٤ٛ ٠ثس ٌٓٗٞس ٖٓ
 5أػؼحء هرَ ذذء جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ٌٖٔ٣ٝ .ئؾشجء جُٔشجؾؼس كًٓ ٞ٣ 45 ٢ح أ ٝأهَ ػ٘ذ جعطخذجّ
٤ٛثس ٌٓٗٞس ٖٓ  5أػؼحء.
ٝعطـط ٢جُٔذكٞػحش جُخحطس ذشعْ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُط٣ ٢ذكؼٜح ٓوذّ جُطِد ضٌِلس
ٓشجؾؼس ٤ٛثس  .DDLTUسجؾغ ئؾشجءجش جُذكغ ك ٢جُوغْ  ٖٓ 5-1جُٞقذز جأل ُٖٝ .٠ُٝضرذأ
ٓشجؾؼس ٤ٛثس  DDLTUقط٣ ٠طْ جعطالّ جُذكغ.
ٝئرج ٝؾذش ٤ٛثس  DDLTUأٗ ٌٖٔ٣ ٚضوذ ْ٣خذٓس أ ٝأًػش ٖٓ خذٓحش جُغؿَ جُ ُٔوط َشقس ُٔوذّ
جُطِد دٝ ٕٝؾٞد خطش جُطأغ٤ش جُؼٌغ ٢جُكو٤و ٢ػِ ٠جألٓحٕ أ ٝجالعطوشجس ،كغ٤طْ ضؼٔٛ ٖ٤زٙ
جُخذٓحش ك ٢جضلحه٤س جُطغؿ َ٤جُخحطس ذٔوذّ جُطِد ٓغ ٝ .NNAIIئرج ٝؾذش ٤ٛثس DDLTU
إٔ جُخذٓس جُ ُٔوط َشقس عطإد ١ئُٝ ٠ؾٞد خطش جُطأغ٤ش جُؼٌغ ٢جُكو٤و ٢ػِ ٠جألٓحٕ أٝ
جالعطوشجس ،كوذ ٣خطحس ٓوذّ جُطِد ٓطحذؼس ؽِر ٚذذ ٕٝجُخذٓس جُ ُٔوط َشقس أ ٝعكد ؽِر ٚجُخحص
ذ٘طحم ٝ .DLTgكٛ ٢ز ٙجُكحُسُ ٌٕٞ٣ ،ذٓ ٟوذّ جُطِد ًٓ ٞ٣ 15ح ضوً٤ٔ٣ٞح إلذالؽ ٓ٘ظٔس
 NNAIIذ٘٤طُٔ ٚطحذؼس جُطِدٝ .ئرج ُْ ٣وذّ ٓوذّ جُطِد رُي جإلشؼحس ذٞػٞـ خالٍ ٛزج
جإلؽحس جُضٓ٘ ،٢كِٖ ضطْ ٓطحذؼس جُطِد ذؼذ رُي.

4-2

األطراف المشتركة في التقييم

ِ٣ؼد ػذد ٖٓ جُخرشجء جُٔغطوًِٝ ٖ٤زُي جُٔؿٔٞػحش دٝسًج ك ٢ئؾشجء ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس
جُٔخطِلس ك ٢ػِٔ٤س جُطوٞ٣ٝ .ْ٤٤ؾذ كٛ ٢زج جُوغْ ٝطق ٓخطظش ُِ٤ٜثحش جُٔخطِلسٝ ،أدٝجسٛح
ك ٢جُطوٝ ،ْ٤٤جُظشٝف جُط٣ ٢ؼِٔ ٕٞك ٢ظِٜح.
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 1-4-2الهيئات ودورها
عطو ّٞهيئت تشببه انسالسم ذطوٓ ْ٤٤ح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضإد ١عِغِس  DLTgجُٔوطشقس
ئُ ٠ئسذحى جُٔغطخذّ ذغرد جُطشحذٓ ٚغ أ ١جعْ ٓكؿٞص ،أ ٝأٗ ١طحم  LTgقحُ ،٢أ ٝأ١
ٓ NgI ccLTgطِٞخ ،أ ٝأ ١عِغِس  DLTgؾذ٣ذز ٓوذّ ُٜح جُطِد ك ٢ؾُٞس جُطِد
جُكحُ٤س٣ٝ .كذظ ٛزج أغ٘حء ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغِغِس ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت٤ُِٜ ٌٖٔ٣ .٢ثس أ٣ؼح ٓشؾؼس
ؾذج NgI ٍٝجُٔوذٓس ٖٓ هرَ ٓوذٓ ٢جُطِد ًؿضء ٖٓ ػِٔ.ٚ
عطو ّٞهيئت استقرار  TTDذطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضإغش أ ١عِغِس ٓوطشقس ػِ٠
جعطوشجس ٣ٝ .gIDكذظ ٛزج أغ٘حء ٓشجؾؼس جعطوشجس عِغِس  gIDك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت.٢
عطو ّٞهيئت األسًبء انجغرافيت ذٔشجؾؼس ًَ ؽِد ٖٓ جُطِرحش ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٗطحم
 DLTgجُٔوذّ ُ ٚجُطِد ٔ٣ػَ جع ًٔح ؾـشجكً٤حًٔ ،ح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُذُ َ٤جُٔغحػذٝ .ك ٢قحُس
ً ٕٞجُغِغِس ججع ًٔح ؾـشجكً٤ح ٣ططِد دػْ جُكٌٓٞس ،كغطو ّٞجُ٤ٜثس ذحُطأًذ ٖٓ ضوذ ْ٣جُٞغحتن
جُٔطِٞذس ٓغ جُطِد ٝجُطكون ٖٓ أٜٗح ٝجسدز ٖٓ جُكٌٓٞحش ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝأٜٗح
طك٤كس.
عطو ّٞهيئت انتقييى انفُي ذٔشجؾؼس جٌُٔٗٞحش جُل٘٤س ٌَُ ؽِد ٝكوًح ُِٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك ٢دَُ٤
ٓوذّ جُطِد ،ذحإلػحكس ئُ ٠ػِٔ٤حش ضشـ َ٤جُغؿَ جُٔوطشقسُ ،طكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ُذٓ ٟوذّ
جُطِد جُوذسز جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ػِ ٠ضشـ َ٤عؿَ ٝ DLTgكوح ُٔح ٓ ٞٛوطشـ ك ٢جُطِد.
٣ٝكذظ ٛزج أغ٘حء ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُل٘٤س/جُطشـ٤ِ٤س ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ ،٢سذٔح ٣كذظ أ٣ؼًح ك٢
جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ئرج جخطحس رُي ٓوذّ جُطِد.
عطو ّٞهيئت انتقييى انًبني ذٔشجؾؼس ًَ ؽِد ٖٓ جُطِرحش كٓ ٢وحذَ جُٔؼح٤٣ش جُطؿحس٣س ٝجُٔحُ٤س
ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔؼٔ٘س ك ٢دُٓ َ٤وذّ جُطِدُ ،طكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ُذٓ ٟوذّ جُطِد جُوذسز جُٔحُ٤س
ػِ ٠جُكلحظ ػِ ٠عؿَ ٝ DLTgكوح ُٔح ٓ ٞٛوطشـ ك ٢جُطِد٣ٝ .كذظ ٛزج أغ٘حء ػِٔ٤حش
جُٔشجؾؼس جُٔحُ٤س ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ ،٢سذٔح ٣كذظ أ٣ؼًح ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ئرج جخطحس رُي ٓوذّ
جُطِد.
عطو ّٞهيئت انتقييى انفُي نخديبث انسجم ( )PDDSRذٔشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ك٢
جُطِد ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضػ٤ش خطش ٝهٞع ضأغ٤ش ػٌغً ٢ر٤ش ػِ ٠جألٓحٕ أٝ
جالعطوشجس٣ٝ .كذظ ٛزج ،ئٕ ٝؾذ ،أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ.
ُِ٣ٝضّ أػؼحء ًَ جُ٤ٜثحش ذحالُطضجّ ذوٞجػذ جُغِٞى جُٔوشسز ٝئسشحدجش ضؼحسخ جُٔظحُف ك٢
ٛز ٙجُٞقذز.
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 2-4-2عملية اختيار الهيئة
ٓ٘ظٔس  NNAIIكٛ ٢ز ٙجُؼِٔ٤س جُخحطس ذحخط٤حس جُ٤ٜثس ٓ ٢ٛضٝد أؽشجف غحُػس ٓإُِ َٛو٤حّ
ذؼِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُٔخطِلسٝ 12.ذحإلػحكس ئُ ٠خرشجء ٓٞػٞع جُركع جُٔكذد جُٔطِٞذٌَُ ٖ٤
٤ٛثسِ٣ ،ضّ ٝؾٞد ٓإٛالش ٓكذدز ،ضطؼٖٔ:


ٌجب أن ٌكون مزود الخدمة قادرا على أن ٌدعو لالجتماع  -أو لدٌه القدرة على
الدعوة لالجتماع  -هٌئات متنوعة من مختلف أنحاء العالم وأن ٌكون قادرا على
تقٌٌم الطلبات من كافة المناطق بالعالم ،بما فً ذلك الطلبات الخاصة بنطاقات
.IDN gTLD



ٌجب أن ٌكون المزود على دراٌة بمعاٌٌر  ،IETF IDNAومعاٌٌر ٌونٌكود،
و NIAذات الصلة ،والمصطلحات المرتبطة بأسماء .FgR



ٌجب أن ٌكون المزود قادرا على التدرج سرٌعا لتلبٌة طلبات تقٌٌم عدد غٌر
معروف من الطلبات .ال ٌُعرف ،حالٌا ،عدد الطلبات التً ستتم مراجعتها ،ومدى
تعقٌدها ،وما إذا كانت عموما تخص نطاقات  DLTg CSAFFأو  DLTgغٌر
.CSAFF



ٌجب أن ٌكون المزود قادرا على تقٌٌم الطلبات ضمن اإلطارات الزمنٌة المطلوبة
للتقٌٌم المبدئً والموسع.

وسٌتم إشراك المزودٌن وإعالنهم رسمٌا ،على موقع  FACRRعلى اإلنترنت قبل افتتاح
فترة تقدٌم الطلبات.

 3-4-2إرشادات قواعد السلوك لألعضاء االستشاريين
إن الغرض من قواعد السلوك ("قواعد") الخاصة ببرنامج طلبات نطاقات  DLTgالجدٌدة
("برنامج") هو منع تضارب المصالح الحقٌقً والظاهري والسلوك غٌر األخالقً من قِبل
أي عضو استشاري مختص بالتقٌٌم ("عضو استشاري").
فٌجب أن ٌتصرف األعضاء االستشارٌون أنفسهم باعتبارهم متخصصٌن مفكرٌن ،وجدٌرٌن،
ومحضرٌن جٌدا ،وغٌر متحٌزٌن طوال عملٌة تقدٌم الطلبات .وٌتوقع من األعضاء
االستشارٌٌن االلتزام باإلنصاف والمعاٌٌر السلوكٌة العالٌة أثناء التأكد من مجتمع اإلنترنت،
وناخبٌه ،وعموم الموضوعٌة ،والنزاهة ،والسرٌة ،والمصداقٌة .وال تقبل التصرفات غٌر
األخالقٌة ،أو حتى ظهور التسوٌة .وٌتوقع من األعضاء االستشارٌٌن االلتزام بالمبادئ التالٌة
فً تنفٌذ مسؤولٌاتهم الملقاة على عاتقهم .وٌقصد بهذه القواعد تلخٌص المبادئ وال ٌجب أن
ٌتم اعتبار أي شًء فٌها واجبات محدودة ،أو التزامات ،أو متطلبات قانونٌة ٌجب أن ٌلتزم
بها األعضاء االستشارٌون.

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

كتٌب دلٌل مقدم الطلب ( 03ماٌو )1322

2-28

الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

التحيز ٌ --جب على األعضاء االستشارٌٌن:


عدم تقدٌم جداول أعمال شخصٌة أو جداول أعمال غٌر معتمدة من قِبل منظمة
 FACRRفً تقٌٌم الطلبات؛



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



ومنع أنفسهم من المشاركة فً تقٌٌم طلب ما ،إذا كان هناك عامل مٌل ،على حد
علمهمٌ ،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.

التعويض/الهدايا ٌ --جب أال ٌطلب األعضاء االستشارٌون أو ٌقبلوا أي تعوٌض أٌا كان أو
أي هداٌا مادٌة من مقدم الطلب الذي تتم مراجعته أو أي تابع لمقدم الطلبٌ( .جب أن تتضمن
الهداٌا المادٌة أي هدٌة تزٌد قٌمتها عن  25دوالرا أمرٌكٌا).
إذا كان تقدٌم تذكار صغٌر أمرا مهما فً ثقافة مقدم الطلب ،فٌمكن لألعضاء االستشارٌٌن
قبول ذلك التذكار ،إال أنه ٌجب أال تتجاوز قٌمتها  25دوالرا أمرٌكٌا .وفً حالة الشكٌ ،جب
ٌأخذ العضو االستشاري جانب الحٌطة برفض الهداٌا من أي نوع.
تضارب المصالح ٌ --جب أن ٌتصرف األعضاء االستشارٌون وفقا لـ "إرشادات تضارب
مصالح برنامج طلبات نطاقات  DLTgالجدٌدة" (راجع القسم الفرعً .)1-3-4-2
السرية  --السرٌة جزء متمم لعملٌة التقٌٌمٌ .جب أن ٌتمكن األعضاء االستشارٌون من
الوصول إلى المعلومات الحساسة إلجراء التقٌٌماتٌ .جب أن ٌحافظ األعضاء االستشارٌون
على سرٌة المعلومات التً تأتمنهم علٌها منظمة  FACRRومقدم الطلب وأي معلومات
سرٌة مقدمة إلٌهم من أي مصدر ،إال فً حالة أن ٌكون الكشف عنها مفوضا قانونا أو تم
ترخٌص ذلك من قِبل  .FACRRتتضمن "المعلومات السرٌة" كافة عناصر البرنامج
والمعلومات التً ٌتم تجمٌعها كجزء من العملٌة  -والتً تتضمن على سبٌل المثال ال الحصر:
الوثائق ،والمقابالت ،والمناقشات ،والترجمات الفورٌة ،والتحلٌالت  -فٌما ٌتعلق بمراجعة أي
طلب نطاق  DLTgجدٌد.
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اإلقرار ٌ --جب على جمٌع األعضاء االستشارٌٌن قراءة هذه القواعد قبل البدء فً خدمات
التقٌٌم وكذلك توضٌح قٌامهم بذلك واستٌعابهم للقواعد توضٌحا كتابٌا.

 1-3-4-2إرشادات تضارب المصالح لألعضاء االستشاريين
من المعترف به أن مزودي األطراف الثالثة ٌمكنهم أن ٌتمتعوا بعدد كبٌر من الموظفٌن فً
عدة بالد ٌعملون فً خدمة العدٌد من العمالء .وفً الحقٌقة ،هناك احتمالٌة بأن عددا من
األعضاء االستشارٌٌن قد ٌكونون معروفٌن جدا داخل مجتمع شركات التسجٌل  /المُسجلٌن
وأنهم قد قدموا خدمات مهنٌة لعدد من مقدمً الطلبات المحتملٌن.
وللحماٌة من احتمالٌة وجود تأثٌر فً غٌر محله وضمان تقٌٌم الطلبات بطرٌقة موضوعٌة
ومستقلة ،قامت  FACRRبوضع إرشادات وإجراءات مفصّلة لتضارب المصالح سٌلتزم
باتباعها األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم .وللمساعدة فً ضمان اتباع تلك
اإلرشادات بطرٌقة صحٌحة ،ستقوم  FACRRبما ٌلً:


مطالبة جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالتقٌٌم (المزود
واألفراد) لالعتراف وتوثٌق تفهم بشأن إرشادات تضارب المصالح.



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



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



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

فترة التوافق ٌ --جب أن ٌلتزم جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالتقٌٌم بإرشادات
تضارب المصالح بدءا من تارٌخ بدء فترة تقدٌم الطلبات وانتهاء باإلعالن العام من قبل
منظمة للنتائج النهائٌة لكافة الطلبات المقدمة من مقدم الطلب محل المناقشة.
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إرشادات  --اإلرشادات التالٌة هً الحد األدنى من المعاٌٌر التً ٌجب أن ٌلتزم بها األعضاء
االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم .ومن المعترف به أنه من الممكن التنبؤ بكافة الظروف التً
ٌمكن أن ٌحدث فً ظلها تضارب فً المصالح وتغطٌتها كذلك .وفً هذه الحاالتٌ ،جب أن
ٌقوم العضو االستشاري المختص بالتقٌٌم بتقٌٌم ما إذا كانت الحقائق والظروف الحالٌة
ستؤدي إلى أن ٌستنتج شخص عاقل وجود تضارب فعلً فً المصالح.
األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم وأعضاء العائلة المقربٌن:
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ٌجب أال ٌكونوا محل تعاقد ،أو لدٌهم أو مضمنون فً مقترح حالً
بتقدٌم خدمات مهنٌة لمقدم الطلب أو نٌابة عنه أثناء فترة التوافق.



ٌجب أال ٌكون لدٌهم حالٌا أو ٌكونوا ملتزمٌن بالحصول على أي
مصلحة عند مقدم طلب ذي مصلحة خاصة.



ٌجب أال ٌكون لدٌهم حالٌا أو ٌكونوا ملتزمٌن بالحصول على أكثر من
 ٪1من األوراق المالٌة المتداولة الممٌزة المدرجة علنا لمقدم الطلب
أو غٌرها من مصالح الملكٌة



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



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



وٌجب أال ٌكونوا:
o

أعضاء مجلس إدارة ،أو مسؤولٌن ،أو موظفٌن ،أو
ٌشغلون منصبا مساوٌا لمنصب عضو إدارة لمقدم الطلب؛

o

أو أن ٌكونوا مروجٌن ،أو ضامنٌن ،أو أوصٌاء تصوٌت
لمقدم الطلب؛

o

أو أوصٌاء عن أي معاش أو ائتمان مترك الفائدة لمقدم
الطلب.
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

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
كطرف ثالث قامت  FACRRبإشراكهم لمراجعة طلبات التقدم الخاصة بنطاق
 DLTgالجدٌد.
وأعضاء العائلة المقربٌن :عضو العائلة القرٌب هو زوج ،أو من هو فً درجته ،أو تابع (ذو
صلة أم ال ) للعضو االستشاري المختص بالتقٌٌم.
الخدمات المهنٌة :منها على سبٌل المثال ال الحصر :الخدمات القانونٌة ،والمراجعة المالٌة،
والتخطٌط المالً  /االستثمار ،والخدمات المقدمة بمعاونة مصادر خارجٌة ،والخدمات
االستشارٌة مثل المراجعة التجارٌة  /اإلدارٌة  /الداخلٌة ،والضرائب ،وتكنولوجٌا المعلومات،
وخدمات شركة التسجٌل  /المُسجل.

 2-3-4-2قانون المخالفات السلوكية
أي عضو استشاري مختص بالتقٌٌم ٌقوم بخروقات لهذه القواعد ،سواء كان متعمدا أم ال،
ستتم مراجعته من قِبل  FACRRالتً قد تقدم توصٌات بالتدابٌر الرادعة ،إذا ارتأت
ضرورتها .قد تكون الخروقات الخطرة للقواعد ناتجة عن إقصاء الشخص أو األشخاص أو
المزود المتورط فً الخرْ ق.
فً حال قررت  FACRRأن العضو االستشاري قد انتهك قانون المخالفات السلوكٌة،
فستصبح النتٌجة هً تجاهل مراجعة ذلك العضو لجمٌع الطلبات المحالة ،مع إخضاع طلبات
التقدم المتأثرة لمراجعة من قبل أعضاء الهٌئة الجدد.
٣ؿٞص ضوذ ْ٣شٌح ٟٝق ٍٞجٗطٜحًحش هحٗ ٕٞجُٔخحُلحش جُغِ٤ًٞس ٖٓ هرَ جُؼؼ ٞجالعطشحسُ ١ـ
 NNAIIػٖ ؽش٣ن جُطؼِ٤ن جُؼحّ ٝآُ٤حش دػْ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ،ؽٞجٍ كطشز جُطوٝ .ْ٤٤ضشعَ
شٌح ٟٝجُٔطوذٓ ٖ٤ذشإٔ جُ٤ٜثحش ػرش ه٘ٞجش جُذػْ جُٔكذدز (جٗظش جُوغْ جُلشػًٔ .)2-4-1 ٢ح
 ٌٖٔ٣ضوذ ْ٣شٌح ٟٝجُؿٜٔٞس (أ ١ؿ٤ش جُٔطوذٓ )ٖ٤ػٖ ؽش٣ن ٓ٘طذ ٟجُطؼِ٤ن جُؼحًّٔ ،ح ٞٛ
ٓٞػف ك ٢جُٞقذز سهْ .1
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

 4-4-2قنوات االتصال
ضطٞجكش ه٘ٞجش ٓكذدز ُِذػْ جُل٘ ٢أ ٝضرحدٍ جُٔؼِٓٞحش ٓغ ٓ٘ظٔس ٤ٛٝ NNAIIثحش جُطوْ٤٤
ُٔوذٓ ٢جُطِرحش أغ٘حء كطشض ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ ٢جُٔٞعّغ .كٖٔ ؿ٤ش جُٔ٘حعد جالضظحٍ ذأقذ أػؼحء
٤ٛثس ٓٞظل ،NNAII ٢أ ٝأػؼحء ٓؿِظ جإلدجسز ،أ ٝؿ٤ش ٖٓ ْٛجألكشجد جُز٣ ٖ٣إد ٕٝدٝسًج
ك ٢ػِٔ٤س جُطو ْ٤٤ذٜذف جُطأغ٤ش ػِ ٠جُوشجس أ ٝجُكظ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش عش٣س ق ٍٞؽِرحش جُطوذّ
ه٤ذ جُٔشجؾؼسٝ .ك ٢عر َ٤جُؼذجُس ٝجُٔؼحِٓس جُٔ٘ظلس ُؿٔ٤غ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ،ع٤طْ ضكً َ٣ٞحكس
ضِي جالضظحالش ئُ ٠ه٘ٞجش جالضظحٍ جُٔ٘حعد.
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هسودة  -برناهج نطاقاث  gTLDالجذيذة  -التقيين الوبذئي والتقيين الووسع
انخأكٍذ عهى أٌ انطهب يكخًم وجبهس نهخقٍٍى أثُبء فحص
االكخًبل اإلداري
فحص الخلفيت
ٌراجع يىفر انطرف
اَخر خهفٍت يقذو انطهب.
التقيين الوبذئي  -هراجعت هقذم الطلب

خذهاث السجل
انًراجعت انًبذئٍت نخذيبث
سجم يقذو انطهب واإلحبنت
إنى هٍئت انخقٍٍى انخقًُ
نخذيبث انسجم)(RSTEP
نهًراجعت اإلضبفٍت أثُبء
انخقٍٍى انًىسع عُذ انضرورة

القذرة الواليت
حراجع انهٍئت انًبنٍت
إجبببث يقذو انطهب
عهى األسئهت ووثبئق
انذعى.

التقيين الوبذئي  -هراجعت السالسل

القذرة الفنيت والتشغيليت
حراجع انهٍئت انفٍُت
وانخشغٍهٍت إجبببث يقذو
انطهب عهى األسئهت
ووثبئق انذعى.

استقرار DNS
حًج يراجعت جًٍع انسالسم
وفً حبالث اسخثُبئٍتًٌ ٬كٍ
نهٍئت اسخقرار  DNSإجراء
يراجعت يىسعت نًشكالث
االسخقرار انفًُ انًحخًهت.

األسواء الجغرافيت
ححذد هٍئت األسًبء انجغرافٍت يب
إرا كبَج انسهسهت انًقذو بشأَهب
طهب عببرة عٍ اسى جغرافً
ٌسخهسو حىفٍر انذعى انحكىيً.

تشابه السلسلت
يراجعبث هٍئت حشببه انسالسم
انًقذو بشأَهب طهب نضًبٌ عذو
وجىد حشببه وثٍق بُطبقبث TLD
انقبئًت أو األسًبء انًحجىزة.
حعقذ هٍئت حشببه انسالسم
يقبرَت بٍٍ جًٍع انسالسم
انًقذو بشأَهب طهببث وحعًم
عهى إَشبء يجًىعبث حُبفس.

حؤكذ انهٍئت عهى
حىفٍر وثبئق انذعى
حسب انحبجت.

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

هم اجخبز يقذو انطهب جًٍع
عُبصر انخقٍٍى انًبذئً؟

َعى

ٌُخقم يقذو انطهب إنى
انخطىاث انخبنٍت.

َعى

عًهٍت انخقٍٍى انًىسع

هم اجخبز يقذو انطهب جًٍع
يىاد انخقٍٍى انًىسع؟

ال

هم اخخبر يقذو انطهب
يخببعت التقيين الووسع؟

َعى

ال

غٍر يؤههت
نًراجعت إضبفٍت

ًٌكٍ إجراء انخقٍٍى انًىسع ألي يٍ
انعُبصر األربعت انخبنٍت أو جًٍعهب:
انقذرة انفٍُت وانخشغٍهٍت
·
انقذرة انًبنٍت
·
األسًبء انجغرافٍت
·
خذيبث انسجم
·
ونكٍ نٍسج يخصصت نخشببه انسالسم
أو اسخقرار DNS
ال

ملحق :قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها
وف ًقا للسٌاسات المتنوعة المقترحة من قبل  ،NNAIIترتبط القٌود المفروضة على طلب نطاق  DLTgحول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة
فً حقول الملكٌة لمعاٌٌر  .ISO 3166-1على الصعٌد الوطنً ،تشتمل معاٌٌر  ،ISO 3166-1على حقل "اسم إنجلٌزي مختصر" وهو االسم
الشائع لبلد ما وٌمكن استخدامه فً عملٌات الحماٌة تلك؛ ورغم ذلك ،ال ٌمثل هذا فً بعض الحاالت االسم الشائعٌ .طلب هذا السجل إضافة عناصر
محمٌة إضافٌة مشتقة من تعرٌفات فً معاٌٌر  .ISO 3166-1وٌتم تضمٌن توضٌح للفئات المتنوعة فٌما ٌلً.
قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها
الرمز
xn
xi

االسم اإلنجلٌزي المختصر
جزر أالند
جزر الساموا األمرٌكٌة

xa
xD

أنجوال
أنتٌجا وباربودا

xk

أسترالٌا

oa
ox

بولٌفٌا ،متعددة الجنسٌات
البوسنة والهرسك

oh

البرازٌل

oa

منطقة الخلٌج الهندي البرٌطانً

ob

بروناي دار السالم

vl

كابً فٌردي

yo
vC

جزر التماسٌح االستوائٌة
شٌلً

vv

جزر كوكوس (كٌلنج)

va

كولومبٌا

yk

كوموروس

vy
vh
cv
Dg

جزر الكوك
كوستارٌكا
اإلكوادور
غٌنٌا االستوائٌة

ky

جزر فالكالند (مالفٌناس)

ka
فٌجً

جزر فاروي
فٌجً

.NC
1B
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
B1
A
A
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
B1
A
N

اسم ٌمكن فصله
أالند
توتوٌال
جزٌرة سوٌن
كابٌندا
أنتٌجوا
باربودا
جزٌرة رٌدوندا
جزٌرة لورد هاوي
جزٌرة ماكواري
جزٌرة آشمور
جزٌرة كارتٌر
جزر بحر كورال
بولٌفٌا متعددة الجنسٌات
البوسنة
والهرسك
جزٌرة فرناندو دي نورونها
جزر مارتٌم فاز
جزٌرة ترٌنداد
مجموعة جزر أرشٌبٌالجو
دٌٌجو جارسٌا
بروناي
نٌجارا بروناي دار السالم
ساو تٌاجو
ساو فٌسٌنتً
تمساح استوائً كبٌر
جزٌرة عٌد الفُصح
جزر جوان فٌرناندٌز
جزٌرة ساال واي جومٌز
جزٌرة سان أمبروسٌو
جزٌرة سان فٌلٌكس
جزر كوكوس
جزر كلٌنج
جزٌرة مالبٌلو
جزٌرة سان أندرٌس
جزٌرة بروفٌدٌنسٌا
أنجوان
جراندي كومور
موهٌلً
راروتونجا
جزٌرة الكوكو
جزر جاالباجوس
جزٌرة أنوبون
جزٌرة بوٌكو
رٌو مونً
جزر فالكالند
مالفٌناس
فاروي
فانوا لٌفو

()kf

fk

جزر بولٌنٌزٌا الفرنسٌة

jk

األقالٌم الفرنسٌة الجنوبٌة

Dh

الٌونان

Dg

جرٌنادا

Df

جوادٌلوب

mk

جزٌرة هٌرد وجزر ماكدونالد

lx

الكرسً المقدس (والٌة الفاتٌكان)

mb
الهند ()ob

الهندوراس
الهند

oh
yo

إٌران ،جمهورٌة إٌران
كٌرٌباتً

yf
yh
Cx
Co
ky
ko

كورٌا ،الجمهورٌة الشعبٌة الدٌمقراطٌة
كورٌا ،جمهورٌة
جمهورٌة الوس الشعبٌة الدٌمقراطٌة
الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة
مقدونٌا ،الجمهورٌة الٌوغوسالفٌة السابقة
مالٌزٌا

km

جزر مارشال

kk

مورٌشٌوس

kk

مٌكرونٌزٌا ،الوالٌة الفٌدرالٌة

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
B1
B1
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N

فٌتً لٌفو
جزٌرة روتوما
الجزر الجنوبٌة
جزر جامبٌر
جزر ماركٌساس
مجموعة جزر المجتمع
تاهٌتً
جزر تواموتو
جزٌرة كلٌبرتون
جزر أمستردام
مجموعة جزر كروزٌت
جزر كٌرجٌلٌن
جزٌرة سانت باول
جبل أتهوس
**
الجزر الجرٌنادٌة الجنوبٌة
كارٌاكو
ال دٌسٌراد
ماري-جاالنتً
لو سانت
جزٌرة هٌرد
جزر ماكدونالد
المرسً المقدس
الفاتٌكان
جزر سوان
جزر أمٌندٌفً
جزر أماندامان
جزر الكادٌف
جزٌرة مٌنٌكوي
جزر نٌكوبار
اإلسالمٌة
جزر جٌلبرت
تاراوا
بانابا
جزر الٌن
كٌرٌتٌماتً
جزر الفونٌكس
أبارٌرٌنجا
جزٌرة إندٌربٌري
كورٌا الشمالٌة
كورٌا الجنوبٌة
الوس
لٌبٌا
**
صباح
ساراواك
جولٌٌت
كواجالٌن
ماجورو
جزر أجالٌجا
ضفة كارجادوس كاراجوس الرملٌة
جزر ردودرٌجز
مٌكرونٌزٌا
جزر كاروالٌن (انظر أٌضًا )fm
شووك
كوزاراي
بوهنبً
ٌاب

kg

مولدوفا ،جمهورٌة

xb

جزر هولندا أنتٌلز

bv
kf

جزؤ كالٌدونٌا الجدٌدة
جزر مارٌانا الشمالٌة

ak
fm

عُمان
باالو

fi
fD

المنطقة الفلسطٌنٌة ،فلسطٌن
بابٌوا (غٌنٌا الجدٌدة)

fb

جزر بتكارن

hc

رٌنٌون

hk

االتحاد الروسً

im

سانت هٌلٌن ،أسٌنشن ،وترٌستان دكونا

yb

سانت كٌتس ونٌفٌس

fk

سانت بٌٌر ومٌكٌلون

lv

سانت فٌنسٌنت والغرٌنادٌنٌز

mi

جزر الساموا

ij

ساو تومً وبرٌنسٌبً

iv

سٌشٌل

io

جزر سلٌمان

px

جنوب أفرٌقٌا

Di

جورجٌا الجنوبٌة وجزر ساندوٌتش الجنوبٌة

if

سفالبارد وجان ماٌن

B1
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
A
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A

مولدوفا
مولدافٌا
أنتٌلز
بوناٌر
كورسو
سابا
سانت إستاتٌوس
سانت مارتٌن
جزر لوٌالتً
جزر مارٌانا
ساٌبان
شبه جزٌرة مُسندام
جزر كارولٌن (انظر  kkأٌضًا)
بابٌلثواب
المحتلة
مجموعة جزر بٌسمارك
جزر سلٌمان الشمالٌة
بوجاٌنفٌل
جزٌرة دوسً
جزٌرة هندرسون
جزٌرة أوٌنو
باساس الهندٌة
جزٌرة أوروبا
جزٌرة جلورٌوزو
جزٌرة جوان دي نوفا
جزٌرة تورومٌلٌن
روسٌا
إقلٌم كالٌنٌنجراد
سانت هٌلٌن
أسٌنشن
ترٌستان دكونا
جزٌرة جوغ
مجموعة جزر ترٌستان دي كونها
سانت كٌستس
نٌفٌس
سانت بٌري
مٌكٌلون
سانت فٌنسٌنت
الغرٌنادٌنٌز
جزر الغرٌنادٌن الشمالٌة
بٌكٌا
جزٌرة سانت فٌنسنت
سافاي
أبولو
ساو تومً
برٌنسٌبً
ماهً
جزر ألدابرا
جزر أمٌرانتً
جزر كوزمولٌدو
جزر فراكوهار
جزر سانتا كروز
جزر سلٌمان الجنوبٌة
جوادالكانال
جزٌرة مارٌون
جزٌرة األمٌر إدوارد
جورجٌا الجنوبٌة
جزر ساندوٌتش الجنوبٌة
سفالبارد

io

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

A
N
B1

جان ماٌن
جزٌرة الدببة
سورٌا

تاٌوان
()jm

تاٌوان ،المقاطعة الصٌنٌة

B1

تاٌوان

jp
jC
ja
jj

تنزانٌا ،جمهورٌة
تٌمور-لٌستً
تونجا
ترٌنداد وتوباجو

jv

جزر تركس وكاٌكوس

jl
اإلمارات
العربٌة
المتحدة
()xc
ki
kk

توفالو
اإلمارات العربٌة المتحدة

N
N
B1
N
N
A
A
A
A
N
B1

جزر بٌنغو
بٌسكادورس
المتحدة
أوٌكوزي
تونجاتابو
ترٌنداد
توباجو
جزر تركس
جزر كاٌكوس
فانافوتً
اإلمارات

الوالٌات المتحدة
الجزر النائٌة الصغٌرة بالوالٌات المتحدة

lk

فانواتو

lc

فنزوٌال ،جمهورٌة

lD

جزر فٌرجن ،جزر

lo

جزر فٌرجن ،جزر

mk

والٌس وفوتونا

oc

الٌمن

B2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
B1
N
N
N
N
B1
N
N
N
A
A
N
N
N
N

أمٌركا
جزٌرة بٌكر
جزٌرة هاوالند
جزٌرة جارفٌس
جزٌرة جونستون االستوائٌة
سلسلة صخور كٌنج مان
جزر مٌدواي
جزٌرة بالمٌرا
جزٌرة واٌك
جزٌرة نافاسا
إٌفاتً
سانتو
فنزوٌال
جزٌرة بٌرد
فٌرجن بالوالٌات المتحدة
أنٌجادا
سٌاج جوست فان
تورتوال
فٌرجن جوردا
فٌرجن بالوالٌات المتحدة
سانت كروٌكس
سانت جون
سانت طوماس
والٌس
فوتونا
جزر هوورن
جزر والٌس
أوفٌا
جزٌرة سوكورتا

الصٌانة
ستتم صٌانة سجل أسماء الدول التً ٌمكن فصلها ونشرها بواسطة موظفً .NNAII

فً كل مرة ٌتم فٌها تحدٌث معاٌٌر  ISO 3166-1بمدخل جدٌد ،ستتم إعادة تقٌٌم هذا السجل لتحدٌد ما إذا كانت التغٌرات التً تم إدخالها على
المعاٌٌر تضمن التغٌرات فً المدخالت على السجل .سٌكون التقٌٌم بنا ًء على المعاٌٌر المدرجة فً قسم "األهلٌة" من هذه الوثٌقة.
ال تحتوي الرموز التً تحجزها وكالة صٌانة على أي تضمٌن على هذا السجل ،وتعتبر المدخالت المشتقة من الرموز المعٌنة بشكل عادي فقط والتً
تظهر فً قائمة  ISO 3166-1مؤهلة.
فً حالة نبذ أحد رموز  NSIمن معاٌٌر  ،ISO 3166-1فٌجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمز.
األهلية
ٌُشتق كل تسجٌل فً هذا السجل من الخواص المحتملة التالٌة:
الفئة أ:

ٌتألف االسم اإلنجلٌزي المختصر لمعاٌٌر  ISO 3166-1من عدة أجزاء ٌمكن فصلها تتكون الدولة وف ًقا لها من
هٌئات فرعٌة بارزة .وٌكون كل جزء من هذه األجزاء التً ٌمكن فصلها مؤهالً فً حقه الخاص باعتباره اسم
دولة .فعلى سبٌل المثالٌ ،تكون "أنتٌجا وباربودا" من "أنتٌجا" و"باربودا"

الفئة ب:

ٌحتوي االسم اإلنجلٌزي المختصر ( )Bأو االسم اإلنجلٌزي الكامل ( )2لمعاٌٌر  ISO 3166-1على لغة
إضافٌة تتعلق بنوع هٌئة الدولة ،ال ُتستخدم غالبًا فً االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة .فعلى سبٌل المثال،
"جمهورٌة فنزوٌال" أحد األسماء الدول المختصرة الذي ٌشار إلٌه فً االستخدام الشائع بـ "فنزوٌال"
**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
منح أي الدولتٌن حق االنتساب أو حقوق فً اسم "مقدونٌا" حتى فض النزاع على االسم .انظر
.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf

الفئة جـ:

ٌحتوي عمود مالحظات  ISO 3166-1الذي ٌحتوي على مرادفات اسم الدولة ،أو الهٌئات الوطنٌة الفرعٌة،
كما ٌشار إلٌه بـ "ٌشار إلٌه غالبًا بـ" ،أو "ٌتضمن" ،أو "ٌتألف من" ،أو "متنوع" أو "الجزر الرئٌسٌة".

فً أول حالتٌنٌ ،جب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشر ًة من االسم اإلنجلٌزي المختصر بإزالة كلمات وأدوات تعرٌف .وال تتضمن قوائم السجل هذه
مصطلحات عامٌة أو غٌر رسمٌة ُتستخدم لإلشارة إلى الدولة.
ٌتم حساب األهلٌة بترتٌب الفئات .على سبٌل المثال ،إذا كان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتٌن "أ" و"جـ" ،فإنه ٌتم إدراجه فقط باعتباره الفئة "أ".

ملحق الوحدة 2
نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومً
[ٌنبغً تقدٌم هذا الخطاب على ورقة رسمٌة]

منظمة NNAII
Suite 330, 4676 Admiralty Way
Marina del Rey, CA 90292
انتبه :عملٌة تقٌٌم  DLTgالجدٌدة
الموضوع :خطاب دعم للحصول على [ LTgمطلوب]]
ٌؤكد هذا الخطاب على الدعم الكامل من قبل [الكٌان الحكومً] لطلب [ ]LTgالمقدم إلى  NNAIIبواسطة [مقدم الطلب] فً برنامج  DLTgالجدٌد.
وبصفتً [وزٌر/أمٌن عام/منصب] أؤكد أن لدي من التفوٌض [الحكومة /سلطة عامة] لمراسلتك فً هذا الموضوع[ .تفسٌر الكٌان الحكومً ,الهٌئة ذات
الصلة ,القسم ,المكتب ,أو الوكالة ,وما هٌة الوظائف والمسؤولٌات]
سٌتم استخدام  DLTgفً [تحدٌد مدى فهمك لكٌفٌة استخدام االسم من قبل مقدم الطلب .قد ٌشمل هذا السٌاسات الخاضعة للتطوٌر بشأن من ٌمكنه
تسجٌل االسم ،ونظام التسعٌر والهٌاكل اإلدارٌة ].عملت [الحكومة/سلطة عامة/قسم] عن قرب مع مقدم الطلب على تطوٌر هذا العرض.
تدعم [الحكومة/السلطة العامة] هذا الطلب ,وهكذا ,تتفهم أنه فً حالة نجاح الطلبٌ ,لتزم [مقدم الطلب] بإبرام اتفاقٌة تسجٌل مع  .NNAIIوعندئذ،
ٌلتزم بدفع رسوم لمنظمة  NNAIIوااللتزام بسٌاسات اإلجماع الموضوعة من خالل عملٌات سٌاسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ .NNAII
كما تدرك [الحكومة /السلطة العامة] على نحو إضافً أنه فً حالة نشوب نزاع بٌن [الحكومة/السلطة العامة] ومقدم الطلب ,ستعمل منظمة NNAII
بموجب أمر قضائً ملزم قانونٌا صادر عن محكمة فً دائرة السلطة القضائٌة التً تتبعها [الحكومة /السلطة العامة].
[اختٌاري] ٌتم تقدٌم هذا الطلب فً صورة طلب ٌستند إلى المجتمع ,وهكذا ٌكون من المدرك أن اتفاقٌة التسجٌل تعكس القٌود المجتمعٌة المقترحة فً
الطلب .فً حالة عدم التزام التسجٌل بهذه القٌود ,تشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض النزاع على قٌود التسجٌل.
[اختٌاري] إننً أنصح أنه فً حال نجاح هذا الطلب ،فستقوم [الحكومة /السلطة العامة] بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب .حٌث سٌحدد هذا االتفاق
الشروط التً ندعمه بموجبها فً عملٌة تشغٌل النطاق ،وكذلك الظروف التً بموجبها ٌمكن أن نسحب هذا الدعم .ولن تكون هٌئة ( )NNAIIطرفا
فً هذا االتفاق ،وسٌكون تنفٌذ هذا االتفاق بشكل كامل فً ٌد الحكومة [الحكومة /السلطة العامة].

كما تتفهم [الحكومة /السلطة العامة] قٌام الهٌئة االستشارٌة لألسماء الجغرافٌة المشاركة بدعم من  ,NNAIIمن بٌن أشٌاء أخرى ,ببذل مجهودات
بشأن تصدٌق هذه الوثٌقة .وأود أن أنوّ ه أنه فً حال طلب معلومات إضافٌة أثناء هذه العملٌة ،فسٌتم االتصال بـ [اسم وتفاصٌل جهة االتصال] فً
المقام األول.
أشكركم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب.
مع خالص الشكر
توقٌع من الجهة الحكومٌة /الهٌئة العامة ذات الصلة

ملحق النموذج 2
معايير وأسئلة التقييم
نظرً ا ألنه تم تأسٌس  ICANNفً  1991كمنظمة غٌر ربحٌة تضم أصحاب مصلحة متعددٌن ،فقد كان أحد أهدافها الرئٌسٌة تعزٌز المنافسة فً سوق
أسماء النطاقات .وتعتبر المهمة التً تسعى لها  ICANNتحدٌ ًدا هً اإلبقاء على التعاون وإٌجاد عملٌات تضمن التنافس وتحافظ على مصالح
المستهلكٌن – بدون التأثٌر على أمان اإلنترنت واستقراره .وٌتضمن ذلك دراسة  gTLDsالجدٌدة وتنفٌذها .حٌث ٌعد هدف  ICANNهو وضع
المعاٌٌر والتقٌٌم فً إطار من الموضوعٌة قدر اإلمكان.
وفً الوقت الذي تنظر فٌه  ICANNإلى  gTLDsالجدٌدة بوصفها عامل مهم لتعزٌز االختٌار واالبتكار والمنافسة فً إطار خدمات تسجٌل النطاق،
فقد تم التوصل إلى قرار بدء جوالت طلب اشتراك  gTLDالجدٌدة القادمة تلك بعد عملٌة مشاورة مُفصَّلة ومُطولة مع جمٌع الدوائر االنتخابٌة لمجتمع
اإلنترنت العالمً.
ٌمكن ألي منظمة قطاع عام أو خاص تقدٌم طلب بإنشاء  gTLDجدٌدة وتشغٌلها .وعلى الرغم من ذلك ،فال تعد العملٌة بنفس سهولة تسجٌل أحد أسماء
نطاقات المستوى الثانً أو شراؤه .حٌث أنه بدالً من ذلك ٌتم فً عملٌة تقدٌم الطلب تقٌٌم المرشحٌن القادرٌن على إدارة سجل واختٌارهم ،وٌعد ذلك هو
العمل الذي تتم فٌه إدارة نطاقات المستوى األعلى مثل  .COMأو  .INFOعلى سبٌل المثال .وسٌكون على مقدمً الطلبات الجدد الوفاء بمعاٌٌر
التشغٌل والمعاٌٌر الفنٌة للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانٌة تشغٌله.

مبادئ معايير التقييم الفني والمالي لـ gTLDالجديدة
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مبادئ المحافظة تعد تلك هً الجولة األولى مما ٌعد عملٌة متواصلة لتقدٌم  TLDsالجدٌدة بما فً ذلك أسماء النطاقات الدولٌة .ولذلك،
تتطلب معاٌٌر تلك الجولة من مقدمً الطلبات تقدٌم تحلٌل منطقً وعمٌق للمتطلبات الفنٌة لتشغٌل سجل والنموذج التجاري المقترح.



ٌنبغً أن ٌتسم ك ٌل من المعاٌٌر والتقٌٌم بالموضوعٌة قدر اإلمكان.


ٌعد أحد األهداف الهامة لعملٌة  TLDالجدٌدة  -بوضع هذا الهدف فً االعتبار – هو تنوٌع محتوٌات حٌز األسماء مع وجود نماذج
سجالت تجارٌة مختلفة وجماهٌر مستهدفة .وستتسبب المعاٌٌر التً تتسم بالموضوعٌة ولكنها تتجاهل االختالفات فً النماذج التجارٌة
والجماهٌر المستهدفة  -فً بعض الحاالت – فً جعل العملٌة منعزلة .وال ٌحتاج النموذج التجاري لسجل ٌستهدف مجتمع صغٌر –
على سبٌل المثال – إلى أن ٌكون له القوة نفسها فً التموٌل والبنٌة الفنٌة األساسٌة كسجل ٌهدف إلى التنافس مع  gTLDsالكبٌرة.
ولذلك فلن توفر المعاٌٌر الموضوعٌة الخالصة مثل حتمٌة توافر كمٌة معٌنة من األموال المرونة التً تسمح بدراسة نماذج تجارٌة
مختلفةٌ .جب أن توفر العملٌة إطار عمل موضوعً للتقٌٌم ،ولكن مع السماح بالموائمة تبعًا للنماذج التجارٌة المختلفة التً ٌقوم
مقدمً الطلبات بتقدٌمها .فً نطاق إطار العمل ،سوف ٌتم تقٌٌم إجابات المتقدم وفقا ً للمعاٌٌر الخاصة بالنموذج المقترح.



لذلك ٌنبغً أن تتسم المعاٌٌر بالمرونة  :وأن تكون لها المقدرة على التكٌف مع خطة العمل ،شرٌطة أن تكون الخطة متناسقة وأن
تستطٌع الصمود فً جمٌع الظروف.



ٌمكن للمعاٌٌر أن تكون موضوعٌة فً مجاالت حماٌة مسجل النطاق ،على سبٌل المثال:
 تقدٌم التموٌل لمواصلة عملٌات التشغٌل فً حالة فشل السجل.
 االرتباط بمستودع البٌانات وخطط الطوارئ عند الفشل ومتطلبات التخطٌط لالستمرار.



ٌجب أن ٌفرض التقٌٌم التوازن الصحٌح بٌن تأسٌس العمل والمنافسة الفنٌة لمقدم الطلب لتشغٌل سجل (لخدمة مصالح مسجلً النطاقات)،
مع عدم طلب الترتٌب المفصل للمعلومات أو إصدار حكم مماثل ألحكام قد تصدر عن أحد أصحاب الملكٌة الخاصة .ال تسعى ICANN
لتحقٌق نجاح تجاري ولكنها عوضًا عن ذلك تسعى لتشجٌع االبتكار وفً نفس الوقت توفٌر حماٌة معٌنة لمسجلً النطاق.



ٌجب أن تتم إضافة سجالت جدٌدة بطرٌقة تحافظ على استقرار وأمان  .DNSولذلك ،تقوم  ICANNبتوجٌه أسئلة متعددة لكً ٌتسنى
لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنٌة لتشغٌل سجل ICANN .سوف تطالب المتقدم بإبداء توافق فعلً مع المتطلبات الفنٌة للتشغٌل قبل
التفوٌض .وٌتماشى ذلك مع الشروط األساسٌة الحالٌة لـ .TLD

أ1-



كل من المعاٌٌر والنقاط .وتتضمن األمثلة على ذلك أن ٌطلب من مقدم الطلب ما ٌلً:
تم التأكٌد على حماٌة مسجل النطاق فً ٍ
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تقدٌم خطة لحدوث الطوارئ وفشل السجل عن طرٌق تخصٌص الموارد المالٌة لتموٌل الحل المستمر لألسماء لحٌن العثور على
مشغل بدٌل أو ٌمكن إعطاء إشعار موسع لمسجلً النطاقات،
بعض من وسائل الحماٌة من خالل السوق،
إبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطٌط لها لتوفٌر
ٍ
االلتزام بمتطلبات استقرار وأمان  DNSكما هو موضح بالقسم التقنً ،و
توفٌر إمكانٌة إمكانٌة الوصول إلى أكبر مجموعة من من الخدمات.

جوانب من األسئلة الموجهة في الطلب ومعايير التقييم

تهدف األسئلة الفنٌة والمالٌة إلى إعالم مقدم الطلب وتوجٌهه بخصوص جوانب بدء السجل والتشغٌل .سٌجد مشغل السجل المُنشأ أن األسئلة صرٌحة،
بٌنما سٌجدها مقدمً الطلبات عدٌمً الخبرة جزءًا طبٌعًٌا من التخطٌط.
التقٌٌم والنقاط (موضحة بشكل مفصل أدناه) ستؤكد على:



إلى أي حد كانت األسئلة شاملة؟ هل هً مدروسة بدقة وهل تقدم أسسًا كافٌة للتقٌٌم؟



إبداء القدرة على تشغٌل السجل وتموٌله على أسس مستمرة:





تموٌل المصادر لدعم عملٌات التشغٌل الفنٌة بطرٌقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لها،
المرونة والصمود فً جمٌع الظروف وتوقع حدوث الطوارئ،
التموٌل للقٌام بالعملٌات فً حالة الفشل.



إظهار قدرة الخطة الفنٌة على توفٌر أفضل الممارسات للسجل وتحدٌد الجوانب التً قد تؤدي إلى زٌادة مشاكل استقرار وأمان .DNS



ضمان تكامل الخطة وتناسقها وتوافقها (ال ٌتم تقٌٌم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن بالمقارنة مع غٌرها):
بشكل كاف للمتطلبات الفنٌة،
 تغطٌة التموٌل
ٍ
 تغطٌة التموٌل للتكالٌف،
 تحدٌد المخاطر وتناولها ،بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرى.

تحديد النقاط

.3
التقٌٌم


ٌجب توجٌه األسئلة وطرح المعاٌٌر والنقاط ومنهجٌة التقٌٌم بالتوافق مع المبادئ الموضحة ساب ًقا فً القسم  .Iوبمراعاة ذلك ،ستقوم
مجموعة متنوعة من األعضاء االستشارٌٌن حول العالم بتشكٌل لجنة التقٌٌم .سٌضمن تنوع المقٌٍّمٌن والوصول إلى الخبراء فً جمٌع
مناطق العالم أن تؤخذ فً االعتبار القواعد الثقافٌة والفنٌة والتجارٌة السائدة فً المناطق التً تأتً منها الطلبات عند تقٌٌمها.



ستتكون فرق التقٌٌم المستقلة من لجنتٌن مستقلتٌن .ستقوم إحداهما بتقٌٌم الطلبات وف ًقا للمعاٌٌر المالٌة .وتقوم األخرى بتقٌٌم الطلبات وف ًقا
للمعاٌٌر المالٌة ومعاٌٌر التشغٌل .ونظرً ا لوجوب التكامل بٌن التخطٌط الفنً والمالً ،سوف تعمل اللجان معا ً وتنسق عملٌة نقل المعلومات
عند الضرورة .سٌقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة (على سبٌل المثال ،فً المجال الفنً ومجال التدقٌق والمجال القانونً ومجال التأمٌن
والمجال المالً) فً المناطق ذات الصلة بتقدٌم المشورة عند الحاجة.



سٌتم اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لضمان عدم تحصل أيٍ من أعضاء فرق التقٌٌم على أٌة مصلحة أو ارتباط قد ٌتم اعتباره تعارض مصالح
حقٌقً أو محتمل مع أحد مقدمً الطلبات أو أحد الطلباتٌ .جب على كافة األعضاء االلتزام بقانون اإلجراء وإرشادات تضارب المصالح
الموجودة بالنموذج .2



ستتم االتصاالت بٌن فرق التقٌٌم ومقدمً الطلبات عبر واجهة .على اإلنترنت  .خالل مرحلة التقٌٌم قد ٌقوم القائمون بطرح مجموعة من
األسئلة التوضٌحٌة لمقدم الطلب الذي قد ٌستجٌب لها مقدم الطلب من خالل الواجهة.

السرٌة :ستقوم  ICANNبنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقدٌم الطلبات .وٌشٌر نموذج الطلب إلى األجزاء التً سٌتم نشرها.

أ2-

تحدٌد النقاط


سٌتم تقٌٌم اإلجابات وف ًقا لكل معٌار .سٌتم احتساب النقاط تبعًا لجدول النقاط المرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلة .وفً العدٌد من
األسئلةٌ ،تم منح نقطتٌن لإلجابة التً تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التً تلبً المتطلبات وال ٌتم منح أٌة نقاط لإلجابة التً تفشل
فً تلبٌة المتطلبات .فً العدٌد من األسئلة ،نقطة واحدة هٌفً العدٌد من األسئلة ،نقطة واحدة هً ٌحصل كل سؤال على " "1مما ٌجعل كل
سؤال "صحٌح وٌجتازٌ/رسب".



فً سؤال االستمرار بالقسم المالً (انظر السؤال رقم  ،)00إلى  3نقاط إذا قدم مقدم الطلب – أثناء مرحلة تقدٌم الطلبات – نوع من
السندات المالٌة ٌضمن استمرار عملٌات تشغٌل السجل فً حالة الفشل التجاريٌ .مكن لهذه النقطة اإلضافٌة ضمان اجتٌاز المعاٌٌر المالٌة
بالنسبة لمقدمً الطلبات الذٌن ٌحصلون على الحد األدنى لتجاوز المعاٌٌر لكل معٌار على حدةٌ .عد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمً
الطلبات ممن ٌقومون بإجراء ترتٌبات مبكرة لحماٌة مسجلً النطاق وقبول الخطط التجارٌة التً تنطوي على مجازفة ولكنها توفر الحماٌة
لمسجلً النطاق.



لكل منها إما رصٌد صفر من
ٌوجد  21سؤاالً بخصوص المواضٌع الفنٌة وعملٌات التشغٌل .لكل سؤال معٌار ونقاط خاصة به .وٌحتسب ٍ
النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتٌن كما هو موضح أعاله .أحد األسئلة (عملٌات تنفٌذ  )IDNاختٌاري .بخالف األسئلة االختٌارٌةٌ ،جب أن
ٌحصل الطلب على نقطة واحدة أو أكثر فً جمٌع المعاٌٌر الفنٌة ومعاٌٌر عملٌات التشغٌل وإال فسٌفشل فً التقٌٌم.



ٌجب أن ٌ .بلغ إجمالً النقاط الفنٌة  22نقطة أو أكثر لنجاح الطلب ٌعنً ذلك أن مقدم الطلب ٌمكنه النجاح عن طرٌق:




تلقً نقطة على كافة األسئلة بما ٌتضمن السؤال االختٌاري ونقطتٌن على كل سؤال إجباري أو
تلقً نقطة واحدة على كافة األسئلة بما ٌتضمن السؤال االختٌاري ونقطتٌن على األقل للسؤال اإلجباري.

تتطلب تلك المنهجٌة الحصول على حد أدنً من النقاط للنجاح فً كل سؤال ومتوسط نقاط أعلى بقلٌل من الحد األدنى المطلوب لكل سؤال
للنجاح.


توجد ست أسئلة مالٌة وست مجموعات معٌارٌة تحتسب عبر تقٌٌم اإلجابات لواحد أو أكثر من األسئلة فعلى سبٌل المثالٌ ،تطلب السؤال
المتعلق بتكالٌف تشغٌل السجل وجود تناسق بٌن الخطط الفنٌة (الموضحة فً إجابات األسئلة الفنٌة وإجابات أسئلة عملٌات التشغٌل)
والتكالٌف (الموضحة فً إجابات أسئلة التكالٌف).



تحتسب النقاط بالنسبة للمعاٌٌر المالٌة إما رصٌد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتٌن كما هو موضح أعاله باستثناء سؤال االستمرار،
الذي ٌصل إلى  3نقاط ما أمكنٌ .جب أن تحصل جمٌع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سٌفشل الطلب فً التقٌٌم.



ٌجب أن تكوت النقاط اإلجمالٌة على ستة معاٌٌر  1أو أكثر لمقدم الطلب وذلك لكً ٌجتاز األسئلةٌ .عنً ذلك أن مقدم الطلب ٌمكنه النجاح
عن طرٌق:





احتساب نقاط  3على معٌار على معٌار االستمرارٌة أو
احتساب نقطتٌن على أي معٌارٌن مالٌٌن.

وٌمكن للمتقدمٌن الذٌن لم ٌتجاوزوا التقٌٌم األولً الدخول فً عملٌة تقٌٌم مطولة كما هو موضح فً النموذج  .2ال ٌوجد اختالف بالنسبة
لطرٌقة احتساب النقاط.

أ3-

بٌانات مقدم الطلب

م
1

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

االسم القانونً الكامل لمقدم الطلب (هٌبة التأسٌس التً قد
تدخل فً اتفاقٌة السجل مع )ICANN
عنوان المقر الربٌسً لنشاط مقدم الطلب .سٌتم استخدام
هذا العنوان لؤلؼراض التعاقدٌة .ؼٌر مسموح بالصنادٌق
البرٌدٌة.
رقم الهاتؾ لمقدم الطلب مكان التجارة الربٌسً.

نعم

4

رقم الفاكس لمقدم الطلب مكان التجارة الربٌسً.

نعم

5

الموقع أو  ،URLإن وجد

نعم

جهة االتصال الرئٌسٌة
الخاصة بمقدم الطلب

6

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتؾ

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البرٌد اإللكترونً

نعم

جهة االتصال الثانوٌة
لهذا الطلب

7

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتؾ

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البرٌد اإللكترونً

نعم

إثبات التأسٌس القانونً

8

(أ) الشكل القانونً للطلب( .على سبٌل المثال الشراكة
والتعاون والمؤسسة التً ال تهدؾ للربح).
(ب) تحدٌد القومٌة الخاصة أو أي قانون سلطة قضابٌة
آخر ٌحدد نوع الكٌان المحدد فً ( 8أ).

نعم

2
3

9

(ج) قم بإرفاق دلٌل تأسٌس مقدم الطلب مثل نوع الكٌان
المحدد فً السؤال ( 8أ) أعبله بما ٌتوافق مع القوانٌن
المعمول بها والمحددة بالسؤال ( 8ب)
(أ) فً حالة تداول الكٌان المتقدم بالطلب بشكل عام ،قدم
البدل والرمز.

نعم

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

إجابات األسبلة  12 - 1مطلوبة لٌكون الطلب
كامبل .ال ٌتم احتساب نقاط اإلجابات.

نعم

سوؾ تتلقى جهة االتصال الربٌسٌة كافة االتصاالت
المتعلقة بالطلب .قد ٌستجٌب أي من جهة االتصال
الربٌسٌة أو الثانوٌة .فً حالة االختبلؾ سوؾ ٌتم
التعامل مع االتصال الوارد من االتصال الربٌسً
على أنه االتصال المخولٌ .جب إعداد كلتا جهتً
االتصال المدرجتٌن الستقبال االستعبلمات من
الجمهور.

سٌتم نسخ جهة االتصال الثانوٌة على كافة
االتصاالت فٌما ٌتعلق بالطلب .قد ٌستجٌب أي من
جهة االتصال الربٌسٌة أو الثانوٌة.

نعم

فً حالة وجود أسبلة متعلقة بإثبات التأسٌس فإن
مقدم الطلب قد ٌكون علٌه تقدٌم تفاصٌل إضافٌة مثل
القومٌة الخاصة أو ؼٌرها من القوانٌن التً تنطبق
على مثل هذا النوع من الهٌبات

نعم

لن ٌتم تقٌٌم الطلبات ؼٌر المرفقة بإثبات تأسٌس
قانونً ألكثر من ذلك.

نعم

أ-5

خلفٌة مقدم الطلب

م

السؤال

10

(ب) إذا كان الكٌان المتقدم بالطلب شركة تابعة ،قدمت
الشركة األم.
(ج) إذا كان الكٌان المتقدم بالطلب مشروعا ً مشتركاً ،ذكر
جمٌع الشركاء فً المشارٌع المشتركة.
رقم البطاقة التعرٌفٌة التجارٌة ورقم البطاقة الضرٌبٌة
ورقم تسجٌل  VATأو ما ٌكافا الطلب.
(أ) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدابمة) ووظٌفة كل المدٌرٌن (أي أعضاء مجلس إدارة
مقدم الطلب إن أمكن).

11

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم
نعم
ن
بشكل جزبً

ٌنبؽً على مقدم الطلب أن ٌنتبه من إدراج كافة
األسماء والوظابؾ لؤلشخاص على سبٌل الرد على
هذه األسبلة وأن تنشر كجزء من الطلب .حٌث إن
معلومات العقد المدرجة لؤلشخاص مقتصرة على
أؼراض التعرٌؾ وحسب ولن نشرها كجزء من
الطلب.
ٌمكن إجراء الفحص الربٌسً ألفراد بعٌنهم فً الرد
على الطلب على السؤال  .11أي أخطاء مادٌة أو
تحرٌؾ (أو إؼفال للمعلومات المادٌة) قد ٌؤدي إلى
رفض الطلب.
ٌؤكد مقدم الطلب على صدور إذن بشر أسماء
ووظابؾ األشخاص المدرجٌن فً الطلب.

(ب) أدخل االسم بالكامل ،ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدابمة) ،ووظٌفة جمٌع المسبولٌن والشركاء .الموظفون
من مكاتب اإلدارة العلٌا للشركة أو الهٌبة التجارٌة مثبلً
المدٌر التنفٌذي ونابب الربٌس والسكرتٌر والمدٌر المالً.
سٌتم إدراج الشركاء فً سٌاق الشراكة أو فً شكل الهٌبة
القانونٌة.

بشكل جزبً

(ج) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدابمة للمكان الفردي أو مكان العمل الربٌسً للكٌان)
ووظٌفة جمٌع المساهمٌن الذٌن ٌملكون ما ال ٌقل عن
 %15من أسهم الشركة ،مع نسبة األسهم التً ٌحتفظ بها
كل منهما.
(د) بالنسبة للهٌبة المقدمة للطلب والتً لٌس لها مدٌرٌن أو
مسبولٌن أو شركاء أو مساهمٌن فأدخل االسم بالكامل
وبٌانات التواصل (والمقر الدابم أو الربٌسً لعمل الفرد)
ووظابؾ سابر األفراد ذوي المسؤولٌات القانونٌة أو
التنفٌذٌة للهٌبة المتقدمة بالطلب.
(هـ) بٌان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورٌن أعبله:

بشكل جزبً

أوالً :فً ؼضون السنوات العشر الماضٌة ،قد اتضح أن
أي جرٌمة متصلة بأنشطة اإلدارة المالٌة أو الشركات ،أو
أنه قد تم الحكم من قبل محكمة بوجود احتٌال أو خرق
لواجب األمانة ،أو كان موضوعا لحكم قضابً وهذا هو
المعادل الجوهري ألي من هذه.

بشكل جزبً

ال

قد ال تعترؾ  ICANNبطلب مختلؾ على أساس
عملٌة مراقبة الخلفٌة .انظر القسم  1.2.1من دلٌل
مقدم الطلب.

ثانٌاً :خبلل العشر سنوات الماضٌة ،قد عوقب من أي
حكومة أو كٌان تنظٌمً للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن

أ-6

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

الكذب أو التضلٌل أو إساءة استخدام االعتمادات المالٌة
لآلخرٌن؛
ثالثاً :خبلل السنوات العشر الماضٌة تمت معاقبته على أٌة
أفعال احتٌال مقصودة ذات صلة بالضرابب أو تهرب
مقصود من المسبولٌات الضرٌبٌة؛
رابعاً :خبلل السنوات العشر الماضٌة تمت معاقبته على
الحنث بالٌمٌن أو القسم كاذبا ً أو لعدم التعاون مع وكاالت
التحقق من تنفٌذ القانون أو قام بعمل بٌانات خاطبة لوكالة
تعزٌز القانون أو الممثل الخاص بها؛
خامساً :تمت إدانته من قبل بأي جرٌمة تشمل استخدام
أجهزة الحاسوب أو نظم الهاتؾ أو االتصاالت أو
االنترنت من أجل تسهٌل ارتكاب جرٌمة؛
سادساً :تم اتهامه سابقا ً بأٌة جرٌمة تتضمن استخدام سبلح
أو القوة أو التهدٌد تحت القوة؛
سابعاً :تم اتهامه سابقا ً بأي أفعال عنؾ أو إساءة جنسٌة
لؤلطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقات؛
ثامناً :تمت إدانته من قبل بتهمة البٌع أو التصنٌع ؼٌر
القانونً أو توزٌع المخدرات الطبٌة أو تمت إدانته أو سلم
بنجاح فً أي اتهام بارتكاب جنحة منصوص علٌها فً
المادة  3من اتفاق األمم المتحدة ضد االتجار ؼٌر
المشروع فً المخدرات والمؤثرات العقلٌة لعام 1988؛
تاسعاً :تمت إدانته أو سلم بنجاح من أي تهمة منصوص
علٌها فً اتفاق األمم المتحدة ضد الجرٌمة المنظمة (جمٌع
البرتوكوالت)؛
عاشراً :تم اتهامه بالمساعدة أو العون أو تسهٌل أو ارتكاب
أو عدم اإلببلغ عن أي من الجرابم المدرجة خبلل فترة
زمنٌة جٌدة كما هً المحددة أعبله؛
حادي عشر :كان ضمن دعوى قضابٌة كجزء من اتفاقٌة
دعاوى أو لدٌه قضٌة بالمحكمة فً أٌة دوابر قضابٌة أو
كان مذنبا ً أو صدر حكم قضابً بحقه (أو شًء مساوي
لذلك إقلٌمٌاً) عن أي من الجرابم المدرجة خبلل فترة
زمنٌة مناسبة محددة أعبله؛
اثنا عشر :أو خاضعا ً لعدم الصبلحٌة من جانب ICANN
وهً سارٌة وقت تقدٌم هذا الطلب.
إذا حدثت أي أحداث مما سبق ،فٌرجى ذكر األمر
بالتفصٌل.

أ-7

م

رسم التقٌٌم
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سلسلة  gTLDالمقدم
لها الطلب

السؤال

(و) بٌان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورٌن أعبله لم ٌشارك فً أي قرارات تشٌر إلى أن
مقدم الطلب المذكور قد شارك فً السطو اإللكترونً،
على النحو المحدد فً السٌاسة الموحدة لتسوٌة نزاعات
أسماء النطاقات ( ،)UDRPومكافحة السطو اإللكترونً
وقانون حماٌة المستهلك من االحتبلل اإللكترونً،
( ،)ACPAأو التشرٌعات األخرى المقابلة ،أو كان
ً
متورطا فً أعمال السطور على أسماء النطاقات بموجب
السٌاسة الموحدة لتسوٌة نزاعات أسماء النطاقات UDRP
أو النٌة السٌبة أو اإلهمال الجسٌم بموجب  ACPAأو
التشرٌعات المقابلة.
(ز) الكشؾ عن ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من
األشخاص المذكورٌن أعبله قد شارك فً أي إجراء
قانونً اإلدارٌة أو ؼٌره من ادعاءات التعدي على الملكٌة
الفكرٌة والمتصلة بالتسجٌل أو استخدام اسم النطاق .مع
تقدٌم تفسٌرات متعلقة بكل حالة.
(ح) ٌقدم تفسٌرا ألٌة معلومات إضافٌة خلفٌة قد تكون
موجودة بشأن مقدم الطلب أو أي شخص ورد اسمه فً
الطلب ،والتً قد تؤثر على التأهل ،بما فً ذلك أي إدانات
جنابٌة ؼٌر محددة أعبله.
أدخل معلومات التأكٌد الخاصة بطرٌقة دفع رسوم
(أ)
التقٌٌم (على سبٌل المثال ،رقم تأكٌد التحوٌل البنكً
المباشر).

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

قد ال تعترؾ  ICANNبطلب مختلؾ على أساس
عملٌة مراقبة الخلفٌة .انظر القسم  1.2.1من دلٌل
مقدم الطلب للحصول على التفاصٌل.

ال

قد ال تعترؾ  ICANNبطلب آخر مؤهل على
أساس عملٌة مراقبة الخلفٌة .انظر القسم  1.2.1من
دلٌل مقدم الطلب للحصول على التفاصٌل.

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

ال

ال

(ب)

اسم الدافع

ال

(ج)

عنوان الدافع

ال

(د)

رقم البنك

ال

(ه)

عنوان البنك

ال

(و)

رقم المٌبلد

ال

13

تقدٌم سلسلة  gTLDالمقدم لها الطلب .عند التقدم بطلب
لـ  ،IDNقدم عنوان .U

نعم

14

(أ) عند تقدٌم الطلب لـ  ،IDNتقدٌم عنوان A
(ٌبدأ بـ ".)"xn--

نعم

تدفع رسوم التقٌٌم فً شكل ودابع فً وقت تسجٌل
المستخدم ،وٌقدم المبلػ المتبقً فً وقت تقدٌم الطلب
بالكاملٌ .طلب المعلومات فً السؤال  12فً كل
دفع.

ال ٌتم احتساب نقاط إلجابات األسبلة 17 – 13
ولكنها تستخدم ألؼراض التحقق وقاعدة البٌانات.
عنوان  Uهو سلسلة  IDNAصالحة من رموز
ً
رمزا واح ًدا على األقل خبلؾ
ٌونٌكود ،تتضمن
رموز .ASCII

أ-8

م

السؤال

(ب) إذا كان  ،IDNفقم بتوفٌر المعنى أو إعادة صٌاؼة
السلسلة باللؽة اإلنجلٌزٌة أو بمعنى آخر وصؾ للمعنى
الحرفً للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب.
(ج) إذا كان  ،IDNفقم بتوفٌر لؽة العنوان (كبلهما باللؽة
اإلنجلٌزٌة والمشار إلٌها بـ .)ISO-639-1
(د) إذا كان  ،IDNفقم بتوفٌر لؽة العنوان (كبلهما باللؽة
اإلنجلٌزٌة والمشار إلٌها بـ .)ISO 15924
(هـ )إذا كان  ،IDNفقم بإدراج جمٌع نقاط الترمٌز
المضمنة فً عنوان  Uوفقا ً لنموذج ٌونٌكود.
15

إن كان ،IDNفقم برفع جداول  IDNللسجل
(أ)
المقترحٌ .جب أن ٌتضمن جدول :IDN
 .1سلسلة  gTLDالمقدم لها ذات الصلة بالجداول،
 .2نص أو لؽة المصمم (كما هً محددة فً
،)BCP 47
 .3رقم إصدار الجدول،
 .4تارٌخ السرٌان (ٌوم-شهر-عام) و
 .5اسم جهة االتصال وعنون البرٌد اإللكترونً ورقم
الهاتؾ.
التشجٌع على تقدٌم جداول  IDNبتنسٌق مستند إلى
المعاٌٌر.
(ب) وصؾ العملٌة المستخدمة ألؼراض التنمٌة من
الجداول المقدمة  ،IDNبما فً ذلك المشاورات والمصادر
المستخدمة.

16

17
المهمة/الغرض

18

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

على سبٌل المثال السلسلة " "HELLOسٌتم
إدراجها U+006C U+0065 U+0048
.U+006F U+006C
فً حالة تقدٌم طلب للحصول على ،gTLD IDN
ٌجب تقدٌم جداول  IDNللؽة أو لتطبٌق البرنامج
النصً من أجل سلسلة ٌ .gTLDجب إرسال
جداول  IDNلكل لؽة أو نص ٌنوي مقدم الطلب
عرض تسجٌبلت  IDNعلى المستوى الثانً به.

نعم

(ج) قابمة المتؽٌرات لسلسلة  gTLDالمقدم لها وفق
جداول  IDNذات الصلة.

نعم

قم بوصؾ جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكبلت
تشؽٌل أو مشكبلت فً األداء تتعلق بسلسلة gTLD
المطلوبة .عند العلم بوجود هذه المشكبلت ،قم بوصؾ
الخطوات التً سٌتم اتخاذها للحد من هذه المشكبلت
بالبرامج والطلبات األخرى.
اختٌاري.
تقدٌم عرض تقدٌمً للملصق طبقا ً للهجابٌة الصوتٌة
الدولٌة (.)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/
(أ) وصؾ المهمة/الؽرض من نطاق  gTLDالمقترح.

نعم

عدم تفوٌض سبلسل  TLDالمتؽٌرة نتٌجة لهذا
الطلب .سوؾ ٌتم التحقق من السبلسل المختلفة
لبلتساق وإن أقر الطلب فسٌتم إدخالها على قابمة
المعلنة للخٌارٌن  IDNللسماح بتخصٌص آلٌة إدارة
متؽٌرة واحدة فً المستقبل إلنشاء آلٌة إلدارة البدٌل
للمستوى األعلى .تضمٌن سبلسل  TLDالمختلفة
بهذا الطلب للمعلومات وحسب مع انعدام الحقوق أو
رفع الدعاوى لهذه السبلسل عند الطلب.

نعم

سٌتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدلٌل
لـ  ICANNفً االتصاالت المتعلقة بالطلب.

نعم

والقصد من المعلومات التً تم جمعها فً اإلجابة
على السؤال  18إلببلغ استعراض فترة ما بعد
إطبلق برنامج  gTLDالجدٌد ،من منظور تقٌٌم
التكالٌؾ والمنافع النسبٌة التً تحققت فً فضاء
 gTLDالموسع.

أ-9

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

للنظر فً الطلب بالكامل فٌجٌب أن تكون اإلجابات
على هذا القسم أؼدق مفصلة بشكل كاؾ لئلببلغ
بدراسة فً المستقبل بشأن خطط النتابج المقابلة.
ستتم مراجعة برنامج  gTLDsالجدٌد كما جاء فً
القسم  9.3بتأكٌد االلتزامات .وسوؾ ٌشمل هذا
النظر فً تشجٌع مدى أو مقدمة أسماء gTLDs
على توسٌع المنافسة ،وثقة المستهلك واختٌار
المستهلك ،فضبل عن فعالٌة (أ) عملٌة الطلب
والتقٌٌم ،و (ب) الضمانات التً وضعت للتخفٌؾ
من القضاٌا المشاركة فً المقدمة أو التوسع.
وستكون المعلومات المجموعة فً هذا القسم أحد
مصادر اإلدخال للمساعدة على إببلغ هذه المراجعة.
ال ٌتم استخدام هذه المعلومات كجزء من التقٌٌم أو
التسجٌل للطلب ،إال بقدر ما أن المعلومات التً قد
تتداخل مع أسبلة أو المناطق التً ٌتم تقٌٌم وسجل
بها.
ٌجب على مقدم الطلب الذي ٌرؼب فً تعٌٌن هذا
الطلب على أساس مجتمعً ضمان أن تكون هذه
االستجابات متسقة مع ردودها على السؤال
 20أدناه.

أ-10

م

السؤال

(ب) كٌؾ تتوقع أن ٌكون اقتراح  gTLDالخاص بك
مكسبا ً للمسجلٌن ومستخدمً اإلنترنت وؼٌرهم؟ ٌجب
أن تتطرق اإلجابات للنقاط التالٌة:
.1

ما هو الهدؾ من  gTLDالمقترح الخاص
بك من حٌث مجاالت التخصص،
ومستوٌات الخدمة ،أو سمعته؟

.2

ماذا كنت تتوقع من  gTLDالمقترح
خاصتك أن ٌضٌؾ إلى الفضاء الحالً،
من حٌث المنافسة ،والتماٌز ،أو االبتكار؟

.3

ما هً أفضل األهداؾ التً ٌشتمل علٌها
 gTLDالمقترح الخاص بك فً ٌتعلق
باإلفادة من الخبرة؟

.4

تقدم وصفا كامبل لسٌاسات مقدم طلب
تسجٌل الهدؾ فً دعم األهداؾ المذكورة
أعبله.

.5

هل سٌفرض  gTLDالمقترح الخاص بك
أٌة تدابٌر لحماٌة الخصوصٌة أو معلومات
سرٌة من المسجلٌن أو المستخدمٌن؟ فإن
كان ذلك كذلك فمن فضلك صؾ أي من
هذه اإلجابات.

.6

صؾ ما إذا كان فً وسابل التوعٌة
واالتصاالت ما سوؾ ٌساعد على تحقٌق
المنافع المتوقعة الخاصة بك.

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم

أ-11

م
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التخصٌص المعتمد على
المجتمع

السؤال

(ج) ما هً القواعد التشؽٌلٌة التً ستتبعها للحد من أو
تقلٌص التكالٌؾ االجتماعٌة (مثل تكالٌؾ المصادر
المالٌة أو الوقت وكذلك األنواع العدٌدة من إمكانٌة
تعرض المستهلكٌن لهجمات)؟ ما هً الخطوات
األخرى التً ستتبعها لتقلٌص الظروؾ/التكالٌؾ
السلبٌة الملقاة على المستهلكٌن؟ ٌجب أن تتطرق
اإلجابات للنقاط التالٌة:
.1

كٌؾ ٌمكن حل الطلبات المتعددة السم
مجال معٌن ،على سبٌل المثال ،عن طرٌق
المزاد أو على أساس ٌأتً هذا أوالً ،وهل
تمت خدمته؟

.2

بٌان أي من فوابد التكلفة للمسجلٌن الذي
كنت تنوي تنفٌذه (التسعٌر ذي الفابدة على
سبٌل المثال والخصومات التمهٌدٌة،
وخصومات التسجٌل بالجملة).

.3

الحظ أن اتفاق التسجٌل ٌتطلب أن ٌعرض
على أمناء السجبلت الحصول على خٌار
تسجٌل اسم النطاق لفترات تتراوح بٌن
سنة إلى عشر سنوات وفقا لتقدٌر أمٌن
السجل ،ولكن ال ٌزٌد عن عشر سنوات.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن اتفاق التسجٌل
ٌتطلب إخطار كتابً مسبق عن الزٌادات
فً األسعار .هل تنوي تقدٌم التزامات
تعاقدٌة للمسجلٌن بشأن حجم زٌادة
األسعار؟ إن كان األمر كذلك ،فٌرجى
التكرم بوصؾ خططك.

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم

19

هل الطلب مقدم للحصول على  TLDمعتمد على
المجتمع؟

نعم

20

(أ) تقدٌم االسم والوصؾ الكامل للمجتمع الذي ٌتعهد مقدم
الطلب بخدمته .فً حالة تضمٌن هذا الطلب فً المجتمع
ألولوٌة التقٌٌم ،سٌتم التسجٌل على أساس المجتمع الذي تم
تحدٌده فً الرد على هذا السؤال .اسم المجتمع ال ٌجب أن
ٌكون قد اعتمد رسمٌا للطلب لكونه ذا قاعدة مجتمعٌة.

نعم

سٌتم التعامل مع الطلب على أنه طلب قٌاسً(كما
هو محدد فً دلٌل مقدم الطلب) وذلك فً حالة عدم
اإلجابة على هذا السؤال.
ٌتعذر تؽٌٌر تصمٌم الطلب المعروؾ على أنه قٌاسً
أو مستند إلى المجتمع بمجرد تسلٌم الطلب.
ٌجب أن تتضمن األوصاؾ ما ٌلً:
 كٌفٌة وصؾ المجتمع من مستخدمً
اإلنترنت تدرٌجٌا .قد تتضمن هذه
األوصاؾ ،مع عدم اقتصارها على ذلك ،ما
ٌلً :العضوٌة أو التسجٌل أو عملٌات
الترخٌص أو التشؽٌل بأحد الصناعات
الخاصة أو استخدام إحدى اللؽات.
 كٌفٌة بناء وتنظٌم المجتمع .بالنسبة للمجتمع
المكون من اتحاد من المجموعاتٌ ،تطلب
الحصول على تفاصٌل حول األجزاء
المقومة.
 عند إنشاء المجتمع ،بما ٌشمل تارٌخ

سٌتم التعامل مع اإلجابات الخاصة
بالسؤال  20على أنها التزامات
ثابتة للمجتمع المحدد كما تنعكس
فً اتفاقٌة السجل شرٌطة نجاح
الطلب.
لن ٌتم احتساب اإلجابات بالتقٌٌم
األولً .قد ٌتم احتساب اإلجابات
بالتقٌٌم الخاص بأولوٌة المجتمع،
إن أمكن ذلك .معاٌٌر وطرٌقة
احتساب نقاط تقٌٌم أولوٌة المجتمع
ٌرد وصفه فً النموذج  4من دلٌل

أ-12

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

(توارٌخ) الجمعٌات الرسمٌة ،إن وجد،
وكذلك وصؾ أنشطة المجتمع حتى تارٌخه.
ٌ متد حجم المجتمع المقدر الحالً لكبل من
العضوٌة والجؽرافٌة.
ٌجب أن تحدد التفسٌرات بوضوح:
 العبلقة بجمٌع المنظمات المجتمعٌة.
 عبلقات المجتمع واألجزاء
المقوٌة/المجموعات.
 آلٌات المسبولٌة لمقدم الطلب للمجتمع.

(ب) توضٌح عبلقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد فً
( 20أ).

نعم

(ج) توفٌر وصؾ للؽرض المعتمد على المجتمع المقدم
لـ .gTLD

نعم

(د) توضٌح العبلقة بٌن سلسلة  gTLDوالمجتمع المحدد
فً ( 20أ).

نعم

(هـ) توفٌر وصؾ كامل لسٌاسات التسجٌل المطلوبة لمقدم
الطلب لدعم الؽرض المعتمد على المجتمع المقدم
لـ  .gTLDوٌتوقع أن تشكل السٌاسات وآلٌات التعزٌز
مجموعة متسقة.

نعم

ٌجب أن تتضمن األوصاؾ السٌاسات المقترحة إن
وجدت بالشكل التالً:
 األهلٌة :من المؤهل لتسجٌل اسم من
المستوى الثانً بـ  gTLDوكٌفٌة تحدٌد
األهلٌة.
 اختٌار االسم :ما هً أنواع األسماء من
المستوى الثانً التً قد ٌتم تسجٌلها
بـ .gTLD
 المحتوى/االستخدام :ما هً العوابق إن
وجدت التً قد ٌفرضها المشؽل على كٌفٌة
استخدام المسجل لبلسم المسجل.
 التعزٌز :ماهٌة ممارسات التحقٌق واآللٌات
الموجودة لتعزٌز السٌاسات المذكورة أعبله
وماهٌة الموارد المحددة للتعزٌز وماهٌة
آلٌات االستبناؾ المتوفرة للمسجلٌن.

(و) إرفاق أٌة مصادقات مكتوبة للطلب من المؤسسات
الممثلة للمجتمع المحدد ( 20أ) .قد ٌقوم مقدم الطلب
بتسلٌم المصادقات المكتوبة من خبلل المؤسسات إن كانت
على صلة بالمجتمع.

نعم

ٌتطلب األمر واحد من هذه المصادقات إلكمال
الطلب .شكل ومضمون المصادقة بناء على تقدٌر
الطرؾ المقدم للتأٌٌد ،مع أن هذا الخطاب ٌجب أن
ٌحدد سلسلة  gTLDالمتقدم للحصول علٌها والكٌان
المتقدم ،وأن ٌشمل دعم اإلعبلن الصرٌح للطلب،
وتوفٌر معلومات االتصال للكٌان المقدم للتأٌٌد.

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

مقدم الطلب.

ٌجب أن تتضمن األوصاؾ ما ٌلً:
 مسجلون مطلوبون بـ .TLD
 مستخدمون نهابٌٌن مطلوبٌن فً .TLD
 أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو ٌنوي
تنفٌذها لخدمة هذا الؽرض.
 تفسٌر كٌفٌة أن ٌكون الؽرض ذا طبٌعة
دابمة.
ٌجب أن تحدد التفسٌرات بوضوح:




العبلقة مع االسم المؤسس إن وجد للمجتمع.
العبلقة بتحدٌد أعضاء المجتمع.
أي داللة للسلسلة وراء المجتمع.

أ-13

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

ٌجب أن تصاحب المصادقات التً لم تذكر من
المؤسسات فً إجابة ( 20ب) بوصؾ واضح لكل
عبلقة لمؤسسة أو مجموعة بالمجتمع.
األسماء الجغرافٌة

21

(أ) هل الطلب السم جؽرافً؟

نعم

حماٌة األسماء
الجغرافٌة

22

(ب) فً حالة كانت اسما ً جؽرافٌاً ،فقم بإرفاق توثٌق الدعم
أو ؼٌر المعارض من كل الحكومات ذات الصلة أو
السلطات العامة.
وصؾ المقاٌٌس المقترحة لحماٌة األسماء الجؽرافٌة
بالمستوى الثانً والمستوٌات األخرى .بالطلب المقدم
لـ  .gTLDوٌجب أن ٌتضمن أي إجراءات وقواعد
معمول بها للحجز و/أو إطبلق هذه األسماء.

ال
نعم

تعتبر سلسلة  gTLDالمقدم لها اسم جؽرافً ٌتطلب
دعما حكومٌا إن كان( :أ) اسم عاصمة الببلد أو
المقاطعة المدرجة فً ISO 3166-1؛ (ب) اسم
مدٌنة ٌتضح من البٌانات أن الطلب ٌنوي مقدم
الطلب  gTLDاستخدامه ألؼراض مرتبطة باسم
المدٌنة؛ (ج) اسم مكان وطنً فرعً مدرج فً
معاٌٌر  ISO 3166-2أو (د) اسم مدرج كمنطقة
خاصة بـ  UNESCOأو تظهر على منافسة منطقة
دقٌقة (قارٌة) أو مناطق جؽرافٌة أو مناطق جؽرافٌة
فرعٌة وجماعات أخرى أو جماعات اقتصادٌة
أخرى .انظر الوحدة النمطٌة  2للتعرؾ على
التعرٌفات الكاملة والمعاٌٌر الموضحة.
تتم الموافقة على دولة أو اسم اإلقلٌم ،على النحو
المحدد فً دلٌل المقدم الطلب.
انظر متطلبات التوثٌق بالوحدة  2من دلٌل مقدم
الطلب.
ٌجب على مقدمً الطلبات أن ٌعتبروا وٌصفوا كٌفٌة
كونهم سٌتعاملون مع نصٌحة اللجان االستشارٌة
الحكومٌة ( )GACخبلل إدارتهم لعملٌات تسجٌل
اسم النطاق من المستوى الثانً .انظر "المبادئ
المتعلقة بالنطاقات الجدٌدة  "gTLDsعلى
http://gac.icann.org/important.documents
وكمرجعٌ ،مكن لمقدمً الطلبات البناء على الطرٌقة
الحالٌة المطورة لحفظ وإطبلق أسماء الدول فً
نطاق المستوى األعلى لـ  .INFOقم بزٌارة
http://gac.icann.org/system/files/doti
.nfocircular_0.pdf
كما سٌتم نشر اإلجراءات المقترحة للتعلٌق العام
كجزء من تقدٌم الطلبات .ومع ذلك ،الحظ أن
اإلجراءات البلزمة إلطبلق األسماء الجؽرافٌة فً
المستوى الثانً ٌجب أن تتم الموافقة علٌها بصفة
منفصلة وفقا للمواصفة رقم  5من اتفاقٌة التسجٌل.

أ-14

وفقا لمواصفات  5من
اتفاق التسجٌل.

م
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السؤال

قم بتقدٌم اسم ووصؾ كامل لكل خدمات السجل المطلوب
تقدٌمهاٌ .جب أن تتضمن األوصاؾ كل من المكونات
التقنٌة والتجارٌة لكل خدمة مقترحة ،وتحدٌد أمور أمنٌة أو
تتعلق باالستقرار.
تعتبر خدمات السجل التالٌة خدمات مألوفة مقدمة من
مشؽل السجل:
أ.

استبلم البٌانات من المُسجلٌن فٌما ٌتعلق بتسجٌل
أسماء النطاقات وخوادم األسماء.

ب .نشر ملفات منطقة .TLD
ج .نشر معلومات جهة االتصال أو المعلومات األخرى
ذات الصلة بعملٌات تسجٌل اسم النطاق (خدمة
.)Whois
د.

تدوٌل أسماء النطاق عند الطلب.

 ه.

امتدادات أمان .)DNSSEC( DNS

ٌجب على مقدم الطلب أن ٌوضح ما إن كانت خدمات
السجل مقصود منها أن ٌتم عرضها بطرٌقة فرٌدة مع
.TLD
ٌجب أن ٌتم كذلك وصؾ خدمات السجل اإلضافٌة
المقترحة الفرٌدة مع السجل.

بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

وٌمكن تحدٌد خدمات السجل كما ٌلً )1( :عملٌات
تشؽٌل السجل التً تعد بالؽة األهمٌة بالنسبة للمهام
التالٌة( :أ) استبلم البٌانات من المُسجلٌن فٌما ٌتعلق
بتسجٌل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛
و(ب) تزوٌد المُسجلٌن بمعلومات الحالة المتعلقة
بخوادم المنطقة لنطاق TLD؛ و(ج) نشر ملفات
منطقة TLD؛ و(د) تشؽٌل خوادم منطقة السجل؛
و(هـ) نشر االتصال والمعلومات األخرى فٌما ٌتعلق
بعملٌات تسجٌل خادم اسم النطاق فً  TLDكما هو
مطلوب فً اتفاقٌة السجل؛ و( )2منتجات أو خدمات
أخرى ٌجب على مشؽل السجل تقدٌمها بسبب
تأسٌس سٌاسة اإلجماع؛ و( )3أٌة منتجات وخدمات
أخرى ٌمكن فقط لمشؽل السجل تقدٌمها ،بسبب
تخصٌصها لمشؽل السجلٌ .مكن العثور على
مجموعة تعرٌفٌة كاملة لخدمات السجل على
http://www.icann.org/en/registries/rs
.ep/rsep.html
األمان :نظرً ا للهدؾ من الدلٌل المساعد لمقدم الطلب
هذاٌ ،عنً تأثٌر خدمة السجل المقترحة على األمان
( )1الكشؾ ؼٌر المخول لتارٌخ السجل أو تبدٌله أو
إدراجه أو إتبلفه أو ( )2الوصول أو الكشؾ ؼٌر
المخول لمعلومات أو مصادر على اإلنترنت
بواسطة نظم تعمل وف ًقا للمعاٌٌر القابلة للتطبٌق.

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

ال ٌتم احتساب نقاط اإلجابات.
سٌتم إجراء تقٌٌم تمهٌدي ما إذا
كان هناك مشاكل محتملة فً
الخدمة المقترحة تتعلق باألمان
واالستقرار .فً حالة تعرٌؾ مثل
هذه المشكبلت ،ستتم اإلشارة إلى
مقدم المطلب بالمعاٌنة الموسعة.
انظر الوصؾ الخاص بعملٌة
مراجعة خدمات السجل بالوحدة 2
من دلٌل مقدم الطلب.
قد ٌتم التعامل مع أي معلومات
متضمنة بالطلب على أنها جزء
من مراجعة خدمات السجل.
فً حالة الموافقة على الطلب قد
ٌشترك مقدم الطلب فقط فً
خدمات السجل المحددة بالطلب،
ما لم ٌتم تقدٌم طلب جدٌد إلى
 ICANNبما ٌتوافق مع اتفاقٌة
السجل.

االستقرار :نظرً ا للهدؾ من دلٌل مقدم الطلب هذا،
ٌعنً التأثٌر على االستقرار أن خدمة السجل
( )1ؼٌر ملتزمة بالمعاٌٌر المناسبة القابلة للتطبٌق
والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم
تأسٌسها جٌ ًدا ومعترؾ بها ومعتمدة ،مثل
( Standards-Trackتتبع المعاٌٌر) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق) المناسبة والتً
ترعاها  IETFأو (ٌ )2مكن لها أن تنشا حالة تؤثر
بصورة عكسٌة على اإلنتاجٌة أو زمن االستجابة أو
االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو
النظم األخٌرة ،حٌث تعمل وف ًقا للمعاٌٌر المناسبة
القابلة للتطبٌق والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة
هٌبة معاٌٌر تم تأسٌسها جٌ ًدا ومعترؾ بها ومعتمدة
مثل ( Standards-Trackتتبع المعاٌٌر) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق) المناسبة وتعتمد
على معلومات التفوٌض الخاصة بمشؽل السجل أو
خدمات التوزٌع الخاصة به.

أ-15

توضٌح اإلمكانٌات
التشغٌلٌة والتقنٌة
(الخارجٌة)

م
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السؤال

أداء نظام التسجٌل المشترك :وصؾ
 خطط تشؽٌل قوٌة وٌمكن االعتماد علٌها
لـ  SRS .SRSهً مهمة للتسجٌل الحرج
لتمكٌن المسجلٌن المتعددٌن لتقدٌم خدمات تسجٌل
اسم النطاق فً ٌ .TLDجب أن تشمل SRS
على واجهة  EPPإلى التسجٌل ،فضبل عن أٌة
واجهات األخرى ٌزمع تقدٌمها ،إذا كانت حاسمة
بالنسبة لسٌر التسجٌلٌ .رجى الرجوع إلى
الشروط الواردة فً المواصفات ( 6القسم )1.2
ومواصفات  )SLA Matrix( 10المرفقة باتفاقٌة
التسجٌل ،و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

25

إذا تنوي تقدٌم ملكٌة ملحقات  ،EPPوتقدٌم الوثابق على
نحو ٌتماشى مع  ،RFC 3735بما فً ذلك مخططات
وقوالب  EPPالتً سٌتم استخدامها.
وصؾ خطط الموارد (عدد ووصؾ أدوار الموظفٌن
المخصصة لهذا النطاق).
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  2إلى 5
صفحات .إذا كان هناك ملحقات ملكٌة  ،EPPومن
المتوقع أٌضا أن تكون إجابة كاملة من صفحة  2حتى 5
فً ملحق .EPP

نعم

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:

ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاؾ الدقٌقة لـ  SRSأنه
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تفاصٌل خطة متطورة لتشؽٌل SRS
بشكل قوي وموثوق،
( )3تعد خطط  SRSكافٌة لٌنتج عنها االمتثال
بالمواصفة  6والمواصفة  10باتفاق
السجل،
( )4تتوافق  SRSمع الهدؾ التقنً والتشؽٌلً
والمالً الموجود بالطلب و
( )5توضٌح أن الموارد التقنٌة المبلبمة بالفعل
فً متناول الٌد ،أو ملتزمة أو متاحة
لبلضطبلع بهذه المهمة.

( )1خطة تشؽٌل  SRSقوٌة
وموثوقةٌ ،عد واحداً من الوظابؾ
الخمس الهامة للتسجٌل،
( )2اتساق إمكانٌة التوسع واألداء
مع النموذج التجاري اإلجمالً
وحجم السجل المخطط له،
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.
( )4دلٌل االمتثال للمواصفات 6
(القسم  )1.2باتفاقٌة السجل.

تم تخصٌص األسبلة ( 30-24أ) لتقدٌم توضٌح
بالطلب ٌقصد المنهجٌة الوظٌفٌة والتقنٌة لوظابؾ
السجل التً تواجه أي التفاعبلت مع المسجلٌن
ومسجلً النطاق ومستخدمً  DNSالمختلفٌن.
اإلجابات على تلك األسبلة سٌتم نشرها للسماح
بالمراجعة من األطراؾ المتأثرة.

وصؾ نظام  SRSعالً المستوى،
مخطط (مخططات) الشبكة الممثلة،
عدد الخدمات،
وصؾ التفاعلٌة مع أنظمة السجل األخرى،
تواتر التزامن بٌن الخوادم و
مخطط التزامن (على سبٌل المثال ،استعداد
للسخونة ،واستعداد البرودة).

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  2إلى 5
صفحات.
بروتوكول التزوٌد ( :)EPPتقدم وصفا مفصبل للواجهة
مع المسجلٌن ،بما فً ذلك كٌفٌة توافق مقدم الطلب مع
 EPPفً ( RFCs 3735إن وجد) ،و.5734-5730

ٌقصد باألسبلة الموجودة بهذا القسم ( )44-24أن
تعطً لمقدمً الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشؽٌلٌة والتقنٌة فً إدارة السجل .فً حالة اختٌار
مقدم الطلب إلخراج واحد من األجزاء المتعددة
لعملٌات التشؽٌل الخاصة بالسجل ،فٌجب أن ٌستمر
السجل فً توفٌر التفاصٌل الكاملة للتفاعبلت التقنٌة.

1-0

الحظ أن خطط الموارد المقدمة فً هذا القسم
تساعده فً التحقق من الخطط الفنٌة والتشؽٌلٌة
وكذلك فً إببلغ تقدٌرات التكالٌؾ فً القسم المالً
أدناه.

ٌنبؽً تضمٌن إجابة كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:







المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

1-0

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنٌة،
( )5إن وجد ،تنفٌذ موثق جٌدا من
أي ملحقات ملكٌة لـ  ،EPPو
( )6إن وجد ،كٌؾ أن ملكٌة
ملحقات  EPPتتفق مع دورة
حٌاة التسجٌل كما هو موضح فً
السؤال 27.

ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاؾ الدقٌقة لـ  EPPأنه
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر،
( )2ما ٌكفً من األدلة على أن ملكٌة ملحقات
 EPPتعد متوافقة مع  RFCsوتوفٌر
جمٌع الوظابؾ البلزمة لتوفٌر خدمات
التسجٌل،
( )3تتوافق واجهة  EPPمع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب و
( )4ضمان توفر الموارد التقنٌة بالفعل أو
االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1
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 :Whoisوصؾ
 كٌؾ سٌتماشى الطلب مع مواصفات Whois
لكابنات البٌانات ،والوصول بكمٌات كبٌرة،
وعملٌات البحث على النحو المحدد فً مواصفات
 4و  10التفاق السجل،
 كٌؾ أن مقدم طلب خدمة  Whoisسوؾ ٌتوافق
مع  ،RFC 3912و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).
ٌنبؽً أن تتضمن اإلجابة الكاملة ،على سبٌل المثال ال
الحصر ما ٌلً:
 وصؾ لنظام  Whoisعالً المستوى،
 مخطط (مخططات) الشبكة المعنٌة،
 موارد تكنولوجٌا المعلومات والبنٌة التحتٌة (على
سبٌل المثال ،الخوادم ،والمحوالت والموجهات
والمكونات األخرى)؛
 وصؾ التفاعلٌة مع أنظمة السجل األخرى و
 تواتر التزامن بٌن الخوادم و
لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أٌضا:
 لتوفٌر قدرات  Whoisالبحثٌة ،و
 وصفا لؤلشكال المحتملة من إساءة استخدام هذه
المٌزة ،وكٌؾ سٌتم الحد من هذه المخاطر،
واألساس لهذه األوصاؾ.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  2إلى 5
صفحات.

بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

اتفاق التسجٌل (المواصفة ٌ )4تطلب توفٌر خدمات
 Whoisالبحثٌة لجمٌع األسماء المسجلة فً .TLD
وهذا هو أقل ما ٌطلب .اعتماد  Whoisالبحثٌة كما
هو محدد فً عمود النقاط ٌعد شرط لتحقٌق درجة من
 2نقطة.

نطاق النقاط

2-0

المعاٌٌر

النقاط

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
سمات النقطة  1وتتضمن:
( )1خدمة  Whoisللبحث :خدمة Whois
التً تتضمن إمكانٌات البحث المستند إلى
الوٌب من خبلل اسم النطاق واسم المسجل
والعنوان البرٌدي وأسماء جهات االتصال
و IDsالمسجل وعناوٌن بروتوكول
اإلنترنت دون حدود التحكٌم .إمكانٌات
بحث  Booleanالتً قد ٌتم
عرضهاٌ .جب أن تشمل الخدمة
االحتٌاطات المناسبة لتجنب إساءة استخدام
هذه المٌزة (على سبٌل المثال ،ما ٌحد من
الوصول إلى مستخدمٌن معتمدٌن)،
وٌوضح الطلب االمتثال ألٌة قوانٌن أو
سٌاسات تتعلق بالخصوصٌة معمول بها.
ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاؾ الدقٌقة لخدمة Whois
أنها توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر،
( )2إثبات أن خدمات  Whoisمتوافقة مع
 ،RFCsوالمواصفات  4و  10التفاق
التسجٌل ،وأٌة متطلبات تعاقدٌة أخرى بما
فً ذلك جمٌع الوظابؾ البلزمة لواجهة
المستخدم؛
( )3تتوافق قدرات  Whoisمع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد التً
هً متاحة بالفعل أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجٌل
التقنٌة( ،واحدة من وظابؾ
التسجٌل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع الهدؾ التجاري
الشامل وحجم السجل المخطط له،
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنٌة،
( )5الدلٌل على االمتثال
للمواصفات  4و  10التفاق
التسجٌل ،و
( )6إن وجد ،تنفٌذ موثق جٌدا
لـ  Whoisالبحثٌة.
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دورة حٌاة التسجٌل :قم بتقدٌم وصؾ مفصل لزمن دورة
التسجٌل المقترح ألسماء النطاقات فً  gTLDالمقترح.
ٌجب أن ٌكون الوصؾ:
 موضحا ً العدٌد من حاالت التسجٌل باإلضافة إلى
المعاٌٌر واإلجراءات التً ٌتم استخدامها لتؽٌٌر
إحدى الحاالت،
 وٌجب أن ٌصؾ زمن دورة التسجٌل العادٌة
لئلنشاء/التحدٌث/الحذؾ وجمٌع الخطوات الطاربة
التً ٌمكن تطبٌقها مثل التعلٌق واإلؼبلق وانتهاء
المدة والتحوٌل،
 أٌضًا شرح أٌة عناصر موجودة ولها وقت محدد
 على سبٌل المثال ،تفاصٌل حول إضافة السماحأو استرداد فترات السماح أو فترات اإلخطار
بعملٌات التجدٌد أو النقل بوضوح و
 وصؾ خطط تعهٌد المهام لهذا الجانب من
المعاٌٌر (ووصؾ عدد من األدوار المخصصة
لؤلفراد المخصصٌن لهذا النطاق).

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نعم

نطاق النقاط

1-0

المعاٌٌر

النقاط

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:

ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ من دورة حٌاة التسجٌل الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تفاصٌل دورة حٌاة تسجٌل المطورة
بالكامل مع تعرٌؾ والٌات التسجٌل
المختلفة ،واالنتقال بٌن الدول ،والنقاط
المستهدفة
( )3دورة حٌاة التسجٌل تتوافق مع أي
التزامات للمسجلٌن مع خطط تقنٌة
وتشؽٌلٌة ومالٌة موصوفة فً الطلب؛ و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو متاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

( )1التفهم والمعرفة الكاملة لدورة
حٌاة التسجٌل والدول و
( )2التناسق مع االلتزامات التقنٌة
المحددة للمسجلٌن كما هو موضح
المنهج التجاري اإلجمالً
لـ  gTLDالمقترح و
( )3القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنٌة،

وٌنبؽً أن ٌستكمل وصؾ دورة حٌاة التسجٌل عن طرٌق
إدراج رسم تخطٌطً للدولة ،والذي ٌجسد تعرٌفات
وتفسٌرات من النقاط المستهدفة ،واالنتقال من دولة إلى
أخرى.
إن وجد ،تقدٌم تعرٌفات لجوانب دورة حٌاة التسجٌل التً
ال تؽطٌها .EPP RFCs
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  3إلى 5
صفحات.
منع االعتداء والتخفٌؾ منهٌ :نبؽً على مقدمً الطلبات
وصؾ السٌاسات واإلجراءات المقترحة للحد من
التسجٌبلت التعسفٌة وؼٌرها من األنشطة التً لها تأثٌر
سلبً على مستخدمً اإلنترنتٌ .نبؽً تضمٌن إجابة
كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:
 تتطلب خطة التنفٌذ إلنشاء ونشر جهة اتصال
واحدة لبلعتداء على موقعها على االنترنت تكون
مسبولة عن معالجة المسابل -تتطلب اهتماما خاصا
وعاجبل وتوفٌر االستجابة فً الوقت المناسب
للشكاوى بشأن إساءة استعمال جمٌع األسماء
المسجلة فً  TLDمن خبلل جمٌع المسجلٌن فً
السجل ،بما فً ذلك تلك التً تنطوي على نقطة
تجزبة؛
 سٌاسات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة
المعاملة؛
 التدابٌر المقترحة إلزالة السجبلت الملتصقة
الوحٌدة لؤلسماء التً تمت إزالتها من المنطقة
عندما توفر األدلة فً شكل مكتوب أن االلتصاق
موجود فٌما ٌتعلق بالسلوك الخبٌث (انظر

نعم

الحظ أنه رؼم أن السجبلت الوحٌدة الملتصقة تدعم
ؼالبا عملٌة التشؽٌل الصحٌحة والعادٌة لـ ،DNS
سٌتعٌن على مشؽلً التسجٌل اتخاذ اإلجراءات البلزمة
إلزالة السجبلت الملتصقة (كما هو موضح فً
http://www.icann.org/en/committees/s
 )ecurity/sac048.pdfعند التزود بأدلة فً شكل
مكتوب على أن هذه السجبلت تقدم فٌما ٌتعلق بالسلوك
الخبٌث.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
()1

()2
()3
()4

سٌاسات االعتداء الشامل،
والتً تشمل تعرٌفات
واضحة لما ٌشكل إساءة
المعاملة فً ،TLD
واإلجراءات التً من شأنها
أن تقلل بشكل فعال من إساءة
االستخدام فً TLD؛
تعتبر الخطط موردا كافٌا
بالتكالٌؾ المخطط لها
والمفصلة بالقسم المالً؛
تحدٌد ومعالجة إساءة
استعمال األسماء المسجلة
على أساس مستمر؛ و
عند التنفٌذ بما ٌتوافق مع
اتفاقٌة السجل ،ستؤدي
الخطط التوافق مع المتطلبات
التعاقدٌة.

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1تفاصٌل التدابٌر البلزمة لتعزٌز دقة
 ،Whoisوذلك باستخدام التدابٌر المحددة
هنا أو ؼٌرها من التدابٌر التً تتناسب من
حٌث فعالٌتها؛ و
( )2إجراءات مما ال ٌقل عن مساحة إضافٌة
لتكون مؤهلة للحصول على  2نقطة كما
هو موضح فً هذه المسألة.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لسٌاسات منع اإلساءة
والتخفٌؾ من آثارها واإلجراءات التً
توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تفاصٌل سٌاسات إجراءات وإساءة
االستخدام المتطورة؛
( )3خطط كافٌة تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛

أ-18
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المواصفة .)6
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة ٌ ،2جب أن تتضمن
اإلجابات تدابٌر لتعزٌز دقة  Whoisفضبل عن تدابٌر أخرى
من منطقة واحدة كما هو موضح أدناه.






بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

( )4تتماشى الخطط مع النهج التقنً والتشؽٌلً
والمالً الموضح بالطلب ،وأٌة التزامات
تجاه المسجلٌن؛ و
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

ٌمكن أن ٌضطلع بإجراءات مقاٌٌس تعزٌز دقة
( Whoisالسجل مباشرة أو عن طرٌق المسجلٌن
عبر الشروط الواردة فً اتفاقٌة التسجٌل ،المسجل
 )RRAلتشمل ،ولكنها ال تقتصر على:
 oمصادقة من المعلومات المسجلة على
معلومات كاملة ودقٌقة فً وقت
التسجٌل .كما أن التدابٌر البلزمة إلنجاز
ذلك ٌمكن أن تشمل فحص أساسً
لجمٌع معلومات االتصال للمدٌرٌن
المذكور فً بٌانات التسجٌل،
واستعراض دلٌل على وثابق اإلقامة،
وؼٌرها من الوسابل.
 oالرصد المنتظم لبٌانات التسجٌل للتأكد
من دقتها واكتمالها ،وتوظٌؾ أسالٌب
المصادقة ،ووضع السٌاسات
واإلجراءات لمعالجة أسماء النطاقات
مع بٌانات  Whoisؼٌر الدقٌقة أو ؼٌر
المكتملة؛ و
 oإذا كان االعتماد على المسجلٌن لفرض
تدابٌر ،فسوؾ توضع السٌاسات
واإلجراءات لضمان االمتثال ،والتً قد
تشمل عملٌات مراجعة الحسابات
والحوافز المالٌة والعقوبات،أو ؼٌرها
من الوسابل .الحظ أن متطلبات RRA
ستواصل الطلب على جمٌع المسجلٌن
المعتمدٌن بـ .ICANN
وصؾ السٌاسات واإلجراءات التً تحدد سلوك
ضار أو مسًء والقٌاسات الطبٌعٌة وإقامة مستوى
الخدمة لمتطلبات القرار ،بما فً ذلك مستوٌات
الخدمة لبلستجابة للطلبات إنفاذ القانون .وهذا قد
ٌشمل إنهاء الخدمة السرٌعة أو أنظمة التعلٌق
وتبادل المعلومات بشأن السلوك الضار أو المسًء
مع شركاء الصناعة؛
كما أن الضوابط الكافٌة لضمان الوصول السلٌم
إلى وظابؾ النطاق (ٌمكن أن تضطلع بالتسجٌل
المباشرة أو عن طرٌق المسجلٌن عبر الشروط
الواردة فً اتفاقٌة التسجٌل )RRA( ،قد تشمل
على سبٌل المثال ال الحصر:
 oتتطلب المصادقة متعددة العوامل (أي
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كلمات مرور قوٌة ورموز وكلمات
مرور لمرة واحدة) من المسجلٌن لعملٌة
التحدٌث والتحوٌبلت وطلب الحذؾ؛
تتطلب نقاط متعددة وفرٌدة لبلتصال
بطلب و/أو طلبات الموافقة على حذؾ
وتحدٌث ونقل وطلبات الحذؾ؛ و
تتطلب إخطار جهات اتصال متعددة
وفرٌدة عند تحدٌث نطاق أو نقله أو
حذفه.

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  10إلى 20
صفحة.
آلٌات حماٌة حقوقٌ :تعٌن على مقدمً الطلبات وصؾ
كٌفٌة التسجٌل الخاصة بما ٌتوافق مع السٌاسات
والممارسات التً تقلل من التسجٌبلت التعسفٌة وؼٌرها
من األنشطة التً تؤثر على الحقوق القانونٌة لآلخرٌن،
مثل سٌاسة حل نزاع اسم النطاق الموحد (،)UDRP
ونظام التعلٌق الموحد السرٌع ( ،)URSومطالب
العبلمات التجارٌة وخدمات  Sunriseعند بدء التشؽٌل.
ٌجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:




بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

وصفا لكٌفٌة تنفٌذ مشؽل السجل للضمانات ضد
السماح ؼٌر المشروط للتسجٌبلت (على سبٌل
المثال ،التسجٌبلت التً تتم بما ٌخالؾ قٌود أو
سٌاسات األهلٌة للتسجٌل) ،وتقلٌل فرص
السلوكٌات مثل التصٌد أو تزوٌر العناوٌن .وكحد
أدنىٌ ،تعٌن على مشؽل السجل تقدٌم فترة
 Sunriseوخدمة مطالبات العبلمات التجارٌة
خبلل الفترات الزمنٌة المطلوبة ،وتنفٌذ القرارات
الصادرة بموجب  URSعلى أساس مستمر؛ و
وصؾ لخطط موارد التنفٌذ األولً ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (رقم ووصؾ
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

لٌكون مؤهبل للحصول على النقاط ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا تدابٌر إضافٌة محددة لحماٌة حقوق اإلنسان،
مثل إساءة استخدام السٌاسات وإجراءات إنهاء الخدمة،
والتحقٌق المسبق للمسجل ،أو إجراءات المصادقة ،أو ؼٌرها
من العهود.

نعم

2-0

توضح اإلجابة الكاملة اآللٌات
التً تهدؾ إلى:
( )1منع التسجٌبلت التعسفٌة ،و
( )2تحدٌد ومعالجة إساءة استخدام
األسماء المسجلة على أساس
مستمر.

 - 2تجاوز المتطلبات :االستجابة تلبً جمٌع
الخصابص البلزمة للحصول على النقطة 1
وتتضمن:
( )1تحدٌد حماٌة الحقوق باعتبارها الهدؾ
األساسً ،من خبلل بدعم من الخطة
المتطورة لحماٌة حقوق اإلنسان؛
( )2آلٌات لتوفٌر الحماٌة الفعالة التً تتجاوز
الحد األدنى من المتطلبات (على سبٌل
المثال RPMs ،باإلضافة إلى تلك
المطلوبة فً اتفاقٌة التسجٌل).
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لـ  RPMsالذي ٌوضح إلى
حد كبٌر قدرات مقدم الطلب والمعارؾ
البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تعهد من صاحب الطلب لتنفٌذ آلٌات حماٌة
حقوق كافٌة لٌتوافق مع الحد األدنى من
المتطلبات فً المواصفة رقم 7؛
( )3خطط كافٌة تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛
( )4اآللٌات متوافقة مع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق صفحة إلى
 10صفحات.
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(أ) السٌاسة األمنٌة :تقدم موجز للسٌاسة األمنٌة للسجل
المقترح ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر:





بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

تحدٌد أي تقارٌر تقٌٌم مستقلة مما ٌدل على قدرات
األمن ،واألحكام المتعلقة بالتقارٌر الدورٌة للتقٌٌم
المستقل الختبار القدرات األمنٌة؛
وصؾ أي زٌادة فً مستوٌات األمان أو القدرات
بما ٌتناسب مع طبٌعة طلب الحصول على سلسلة
 ،gTLDبما فً ذلك تحدٌد أي معاٌٌر دولٌة قابمة
أو معاٌٌر للصناعة األمنٌة ذات الصلة بمقدم
الطلب لبللتزام التالً (ٌجب توفٌر موقع مرجعً)؛
قابمة االلتزامات التً وضعت للمسجلٌن بشأن
مستوٌات األمان.

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌ ً
ضا:


المالحظات

ٌدعو المعٌار  5إلى مستوٌات أمان ٌتم اعتبارها
بشكل مناسب لبلستخدام وزٌادة مستوى الثقة
المرتبطة بسلسلة  TLDمثبل الخدمات المالٌة
الموجهة لـ " .TLDsالخدمات المالٌة" عبارة عن
أنشطة ٌتم تنفٌذها من مؤسسات مالٌة تتضمن:
 )1قبول الودابع والتموٌبلت األخرى القابلة للرد؛
 )2اإلقراض؛  )3الدفع وخدمات الحواالت؛
 )4خدمات التأمٌن؛  )5خدمات السمسرة؛
 )6أنشطة وخدمات االستثمار؛  )7الرعاٌة المالٌة؛
 )8الضمانات وااللتزامات؛  )9النصابح المالٌة؛
 )10إدارة الملفات والنصابح أو  )11العمل
كمقاصة مالٌةٌ .تم استخدام الخدمات المالٌة كمثال
فقط؛ والسبلسل األخرى مع إمكانٌة استثنابٌة لتسبب
ضررا للمستهلكٌن وذلك من شأنه أٌضا توقع نشر
مستوٌات مناسبة من األمن.

أدلة على وجود تقرٌر للتقٌٌم المستقل توضح
الضوابط األمنٌة الفعالة (على سبٌل المثال،
.)ISO 27001

ٌنبؽً أن ال ٌزٌد ملخص ما سبق عن  10إلى  20صفحة.
الحظ أن السٌاسة األمنٌة الكاملة للتسجٌل مطلوب تقدٌمها
وفقا لـ ( 30ب).

توضٌح اإلمكانٌات
التشغٌلٌة والتقنٌة
(الداخلٌة)
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(ب) السٌاسة األمنٌة :توفٌر األمن الكامل لسٌاسة وإجراءات
التسجٌل المقترحة ،بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر:
 النظام (البٌانات والخادم والطلب  /الخدمات)
والتحكم فً الوصول للشبكة وضمان األنظمة كلها
ٌتم الحفاظ علٌها فً شكل آمن بما ٌتضمن
تفاصٌل كٌفٌة المراقبة والدخول والنسخ
االحتٌاطً؛
 موارد مطلوبة لتأمٌن سبلمة التحدٌثات بٌن أنظمة
السجل وخوادم االسم وبٌن خوادم االسم ذاته إن
وجد.
 تقارٌر تقٌٌم مستقلة تبٌن القدرات األمنٌة (المقدمة

ال

نطاق النقاط

2-0

المعاٌٌر

النقاط

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصؾ تفصٌلً للعملٌات
والحلول المنشورة إلدارة األمن
المنطقً فً البنى التحتٌة ومراقبة
وكشؾ التهدٌدات ونقاط الضعؾ
األمنٌة واتخاذ الخطوات المناسبة
لحلها؛
( )2اتساق األمن مع النموذج
التجاري اإلجمالً وحجم السجل
المخطط له؛
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛
( )4تتسق التدابٌر األمنٌة مع
االلتزامات التً تم التعهد بها
للمسجلٌن فٌما ما ٌتعلق بمستوٌات
األمن؛ و
( )5مناسبة إجراءات األمان
لسلسلة  gTLDالمقدم لها (على
سبٌل المثال طلبات السبلسل ذات
التضمٌنات الموثوقة مثل السبلسل
الموجة للخدمات المالٌة المتوقع
أن تقدم مستوى مناسب لؤلمان).

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1دلٌل اإلمكانات المفصلة والمطورة على
درجة عالٌة،مع مختلؾ المستوٌات األمنٌة
األساسٌة ،ووضع المعاٌٌر المستقلة
لمقاٌٌس األمان والرصد القوي والدوري
لؤلمن واإلنفاذ المستمر؛ و
(ٌ )2رد تقرٌر تقٌٌم مستقل ٌوضح أن
الضوابط األمنٌة الفعالة متاحة أو قد
صممت ،بما ٌتناسب مع سلسلة gTLD
المطبقة( .وهذا ٌمكن أن ٌكون شهادة
 ISO 27001أو ؼٌرها من شهادات
الصناعة الراسخة المعترؾ بها فً عملٌة
التسجٌل .فً حالة توافر معاٌٌر مستقلة
جدٌدة للتظاهر من ضوابط أمنٌة فعالة
وثابتة ،مثل نطاق المستوى األعلى لؤلمن
( ،)HSTLDفٌمكن أن ٌدرج ذلك).
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ إلجراءات وسٌاسات األمن
التً توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
( )2وصؾ القدرات األمنٌة الكافٌة ،بما فً
ذلك إنفاذ ضوابط الوصول المنطقٌة،
وتحلٌل التهدٌد ،واالستجابة للحوادث
والتدقٌق .المتابعة والرقابة المخصصة
والحكم والممارسات الرابدة؛
( )3تتماشى القدرات األمنٌة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموضح بالطلب ،وأٌة
التزامات تجاه المسجلٌن؛ و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة لتنفٌذ هذه
المهمة؛ و
( )5تتناسب التدابٌر األمنٌة المقترحة مع
طبٌعة سلسلة  gTLDالمطبقة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

تخصص األسبلة ( 30ب)  44 -لتقدٌم وصؾ
للمنهجٌة الوظٌفٌة والتشؽٌلٌة لمقدم الطلب لوظابؾ
السجل الداخلٌة على البنٌة التحتٌة والعملٌات
التشؽٌلٌة الخاصة بالسجل .السماح لمقدم الطلب
بتقدٌم تفاصٌل كاملة وحماٌة المعلومات المناسبة فلن
ٌتم اإلعبلن عن اإلجابات الخاصة بتلك األسبلة.
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النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

فً صورة مرفقات) ،إن وجدت؛
الشروط واإلجراءات األخرى التً تقلل المخاطر
التً نشرت من خبلل رفض مهاجمة الخدمات؛
سٌاسات االستجابة لحوادث أجهزة الكمبٌوتر
والشبكة والخطط الخاصة بها ومعالجاتها؛
خطط تقلٌل خطورة الوصول ؼٌر المصرح به إلى
النظم الخاصة به أو التبلعب ببٌانات السجل؛
تحلٌل آلٌات التسجٌل المقترح والتهدٌد والدفاعات
العاملة ضد التهدٌدات وتحدٌثات تحلٌل المسرح
فً وقت العمل على فترات؛
تفاصٌل مراجعة حسابات القدرة على الوصول إلى
الشبكة كافة؛
منهجٌة األمان المادي؛
تحدٌد القسم أو المجموعة المسبولة عن منظمة
أمان السجل؛
عملٌات التحقق من الخلفٌة لطاقم العاملٌن على
األمان؛
وصؾ التهدٌدات األمنٌة الربٌسٌة لعملٌة التسجٌل
التً تم تحدٌدها؛ و
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

نبذة فنٌة حول السجل المقترح :تقدٌم لمحة فنٌة للتسجٌل
المقترح.
ٌجب تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة التقنٌة ،مع اختبار
وتوزٌع مناسبٌن للتكالٌؾ .وسٌقوم مقدم الطلب بتقدٌم
وصؾ مالً للموارد فً القسم التالً وٌجب أن تكون هذه
الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنٌة هذه بشكل منطقً.
ٌنبؽً أن تتضمن النظرة العامة معلومات حول الحجم
المقدر لعملٌة التسجٌل التقنٌة ،على سبٌل المثال ،تشٌر
التقدٌرات إلى عدد من المعامبلت واستفسارات  DNSفً
الشهر وٌنبؽً التوفٌر ألول سنتٌن من عملها.
باإلضافة إلى ذلكٌ ،نبؽً حساب النظرة العامة على
حساب التشتت الجؽرافً لحركة مرور الشبكة مثل
 ،Whois ،DNSومعامبلت المسجل .إذا كان التسجٌل
ٌخدم قاعدة محلٌة للؽاٌة التسجٌل ،فإنه ٌتوقع أن تأتً
حركة المرور بشكل ربٌسً من منطقة واحدة.

ال

إلى المدى الذي تتأثر فٌه هذه اإلجابة بنٌة مقدم
الطلب فً عملٌات االستعانة بمصادر خارجٌة
لعملٌات التسجٌل المختلفةٌ ،نبؽً على مقدم الطلب
أن ٌصؾ هذه الخطط (على سبٌل المثال ،االستفادة
من وفورات الحجم أو المرافق القابمة) .ومع ذلك،
ٌجب أن ٌتضمن الرد تحدٌد خطط التقنٌة ،والحجم
المقدر ،والتشتت الجؽرافً على النحو المطلوب فً
هذه المسألة.

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التفهم والمعرفة الكاملة
للمواصفات التقنٌة لمتطلبات
السجل؛
( )2توفر مستوى كاؾ من
المرونة للعملٌات التقنٌة للسجل؛
( )3االتساق مع حلول
التشؽٌل/الفنٌة المنتشرة حالٌا؛ أو
المخطط لها
( )4االتساق مع النهج العام
وحجم األعمال المخططة من
التسجٌل؛
( )5توفر الموارد الكافٌة لخطة
التشؽٌل التقنٌة بالتكالٌؾ المخطط
لها بالتفصٌل بالقسم المالً؛ و
( )6االتساق مع المسابل الفنٌة
البلحقة.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1الوصؾ الذي ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات
مقدم الطلب والمعرفة البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
( )2الخطط الفنٌة متوافقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
(ٌ )3دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

وال ٌلزم لهذا التلخٌص عالً المستوى تكرار اإلجابات
على األسبلة الواردة أدناه .وٌنبؽً أن تتضمن اإلجابات
رسم تخطٌطً بصري لتسلٌط الضوء على تدفقات
البٌانات ،وتوفٌر إطار للبنٌة التحتٌة التقنٌة الشاملة.
وٌنبؽً أن تكون المخططات التفصٌلٌة لؤلسبلة البلحقة
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قادرة على العودة إلى خرٌطة هذا الرسم البٌانً الرفٌع
المستوى .وٌمكن استكمال المخطط البصري مع الوثابق
أو الملحقات لشرح كٌفٌة مطابقة كافة المكونات الفنٌة
والتشؽٌلٌة.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً حوالً  5إلى 10
صفحات.
الطرٌقة :تقدٌم وثابق عن النظام وهندسة الشبكات التً من
شأنها دعم عملٌات التسجٌل للحصول على الجدول
المقترح من التسجٌلٌ .جب أن ٌوضح نظام وتوثٌق شكل
الشبكة قدرة مقدم الطلب على تشؽٌل وإدارة ومراقبة
أنظمة التسجٌل .وٌنبؽً أن تتضمن الوثابق مخططات
متعددة أو مكونات أخرى بما فً ذلك على سبٌل المثال ال
الحصر:
ٌ وضح مخطط الشبكة مفصل التفاعل الكامل لعناصر
السجل ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر
إستراتٌجٌة  SRSو DNSو Whoisوضمان
البٌانات وقاعدة بٌانات وظابؾ التسجٌل؛
 الشبكة وما ٌرتبط بها من نظم الزمة لدعم عملٌات
التسجٌل ،ومنها:
 نظام عنونة  TCP/IPالمتوقع،
 األجهزة (أي الخوادم والموجهات ومكونات
الشبكات واآللٌة البصرٌة والخصابص الربٌسٌة
( CPUو RAMومساحة القرص ،وشبكة
االتصال الداخلٌة ،وتقدٌم النموذج))،
 نظام التشؽٌل واإلصدارات ،و
 البرامج والتطبٌقات (بمعلومات عن اإلصدار)
الضرورٌة لدعم عملٌات السجل واإلدارة
والمراقبة
 نظرة عامة على التخطٌط لؤلهلٌة بما ٌتضمن خطط
تخصٌص النطاق العرٌض؛
 قابمة المزودٌن  /النقال؛ و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد من
األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

ال

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1طرٌقة بناء الشبكة
المترابطة والمفصلة;
( )2توفر طرٌقة البناء المرونة
ألنظمة السجل؛
( )3مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )4تقدٌم الموارد الكافٌة
للخطة التقنٌة فً التكالٌؾ
المخطط لها فً خطة العمل
المفصلة بالقسم المالً.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1أدلة على تشكٌل شبكة متطورة جدا
ومفصلة قادرة على نطاق أعلى بكثٌر من
التوقعات المعلنة لتسجٌل كمٌات عالٌة،
وبالتالً خفض ملحوظ فً حجم المخاطر
ؼٌر المتوقعة مما ٌدل على القدرة على
التأقلم بسرعة لدعم التكنولوجٌات الجدٌدة
والخدمات الضرورٌة لبدء التسجٌل
األولً؛ و
( )2أدلة إتاحة البنٌة التحتٌة القوٌة واآلمنة.
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لدورة حٌاة التسجٌل الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والبٌانات البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ البنٌة التحتٌة لخطط بناء الشبكات
لجمٌع العناصر البلزمة؛
( )3وصؾ شرح كاؾ لهندسة الشبكات
وتوفٌر قوة أمنٌة للتسجٌل؛
( )4توافق الواجهة و SLAمع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛ و
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

لٌكون مؤهبل للحصول على نقاط ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا على دلٌل على وجود تصمٌم ٌقلل بدرجة
كبٌرة من المخاطر من التسجٌل المقترح من خبلل توفٌر
مستوى االستٌعاب والقدرة على التكٌؾ (على سبٌل
المثال ،الحماٌة ضد هجمات  )DDoSالذي ٌتجاوز بكثٌر
الحد األدنى البلزم لتكوٌن الحجم المتوقع.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
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بما ٌتضمن
النشر العام

ال

قدرات قاعدة البٌانات :تقدٌم تفاصٌل عن قدرات قاعدة
البٌانات بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر:
برنامج قاعدة البٌانات،

مساحة التخزٌن (وفقا لؤلرقام الطبٌعٌة [أي المٌجا

باٌت والجٌجا باٌت] وعدد عملٌات التسجٌل /
تعامبلت التسجٌل)،
التعامل األقصى الشامل (إجماال ونوع التعامل)،

إمكانٌة التوسع،

إجراءات إلنشاء كابن والتحرٌر والحذؾ

والمستخدم وإدارة االعتمادات،
التوافر الكبٌر،

إجراءات إدارة التؽٌٌر؛

قدرات اإلببلغ ،و

توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة

المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

المالحظات

نطاق النقاط

2-0

المعاٌٌر

النقاط

توضح اإلجابة الكاملة:

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
()1وصؾ مفصل ومتطور جدا لقدرات قاعدة
البٌانات القادرة على تقٌٌم التوقعات المعلنة
لتسجٌل كمٌات عالٌة ،وبالتالً خفض
ملحوظ فً حجم المخاطر ؼٌر المتوقعة
مما ٌدل على القدرة على التأقلم بسرعة
لدعم التكنولوجٌات الجدٌدة والخدمات
الضرورٌة لبدء التسجٌل األولً؛ و
()2دلٌل قدرات قاعدة البٌانات الشامل ،والذي
ٌشمل إمكانٌة التوسع بدرجة كبٌرة وبنٌة
تحتٌة والمراجعة المنتظمة إلجراءات
التشؽٌل وإجراءات اإلببلغ من ممارسات
االنطبلق.

( )1المعرفة والفهم الكاملٌن
لقدرات قاعدة البٌانات للوفاء
بمتطلبات التقنٌة للسجل؛
( )2التوافق مع قدرات قاعدة
البٌانات الكاملة وحجم السجل
المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ إلمكانٌة قاعدة البٌانات الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ قدرات قاعدة البٌانات لخطط بناء
الشبكات جمٌع العناصر البلزمة؛
(ٌ )3وضح الوصؾ قدرات قاعدة البٌانات
الكافٌة وإنتاجٌة قاعدة البٌانات وإمكانٌة
التوسع وعملٌات قاعدة البٌانات مع حوكمة
عملٌات محدودة.
( )4تتوافق إمكانٌات قاعدة البٌانات مع الهدؾ
التقنً والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛
و
(ٌ )5دل على إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

ٌمكن تضمٌن نموذج التسجٌل بٌانات قاعدة البٌانات لتوفٌر
مزٌد من الوضوح لهذه االستجابة.
مبلحظةٌ :جب أن تشٌر قدرات قاعدة البٌانات إلى التسجٌل
والخدمات ،وال تتعلق بالضرورة بوظابؾ الدعم مثل
الموظفٌن أو المحاسبة ،ما لم تتشابك بطبٌعتها مثل هذه
الخدمات مع تقدٌم خدمات التسجٌل.
لٌكون مؤهبل للحصول على نقاط ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا على دلٌل قدرات قاعدة البٌانات مما ٌقلل
بدرجة كبٌرة من مخاطر التسجٌل المقترح من خبلل توفٌر
مستوى االستٌعاب والقدرة على التكٌؾ مما ٌتجاوز بكثٌر
الحد األدنى البلزم لتكوٌن الحجم المتوقع.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
التنوع الجؽرافً :توفٌر وصؾ للخطط الخاصة بالتنوع
الجؽرافً:
أ.
ب.

خوادم االسم ،و
مراكز العملٌات.

ٌنبؽً أن تتضمن اإلجابات ،ولكن ال تقتصر على:
 مواقع مادٌة مقصودة للنظم ومراكز التشؽٌل
األساسٌة واالحتٌاطٌة (بما فً ذلك سمات األمان)،
وؼٌرها من البنى التحتٌة؛
 أي خطط سجل الستخدام  Anycastأو ؼٌره من
تدابٌر التنوع الجؽرافً ،وفً هذه الحالةٌ ،جب
تضمٌن تكوٌن الخدمة ذات الصلة؛
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة

ال

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التنوع الجؽرافً للخوادم
ومراكز العملٌات؛
( )2اتساق إجراءات التنوع
الجؽرافً مع النموذج التجاري
اإلجمالً وحجم السجل المخطط
له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1دلٌل التدابٌر المتطورة لعملٌات التنوع
الجؽرافً ،مع مواقع ووظابؾ مواصلة
جمٌع وظابؾ األعمال الحٌوٌة فً حالة
حدوث كارثة طبٌعٌة أو ؼٌرها فً مكان
العمل الربٌسً أو نقطة الوجود؛ و
( )2مستوى عال من التوافر واألمن والتردد.
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ للتنوع الجؽرافً الذي ٌوضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2خطط من شأنها أن توفر ما ٌكفً من
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السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

التنوع الجؽرافً من خوادم االسم
ومواصلة عملٌات التسجٌل ووظابؾ
حاسمة فً حال حدوث انقطاع مؤقت فً
مكان العمل الربٌسً أو نقطة من الوجود؛
( )3توافق خطط التنوع الجؽرافً مع النهج
التقنً والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح
فً الطلب؛ و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

لٌكون مؤهبل للحصول على نقاطٌ 2 ،جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا دلٌبل على وجود خطة التنوع الجؽرافً
الذي ٌقلل بدرجة كبٌرة من المخاطر من التسجٌل الذي
اقترحه ضمان استمرار جمٌع وظابؾ األعمال الحٌوٌة
(على النحو المحدد فً خطة استمرارٌة مقدم الطلب فً
السؤال  )39فً حال وقوع كارثة طبٌعٌة أو ؼٌرها) فً
مكان العمل الربٌسً أو نقطة وجود.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
خدمة  :DNSوصؾ تكوٌن وتشؽٌل خوادم االسم ،بما فً
ذلك كٌفٌة موافقة مقدم الطلب لـ  RFCsذات الصلة.
ٌجب تشؽٌل جمٌع خوادم االسم المستخدمة لنطاق gTLD
الجدٌد بالتوافق مع مواصفات بروتوكول  DNSالمحددة
فٌما ٌلً من طلبات التعلٌق  RFCsالخاصة مع عدم
حصرها على ذلك،2181 ،1982 ،1035 ،1034 :
،3901 ،3597 ،3596 ،3226 ،2671 ،2182
.4472 ،4343








تقدٌم تفاصٌل عن خدمة  DNSالمقصودة بما فً
ذلك على سبٌل المثال ال الحصر :وصؾ خدمات
 DNSلتقدٌمها ،مثل معدالت االستعبلم التً ٌجب
دعمها فً العملٌة األولى ،والقدرات االحتٌاطٌة
للنظام .كٌؾ سٌتم توسٌع ذلك كمهمة للنمو فً
TLD؟ بشكل مشابه لطرٌقة تحدٌث خادم االسم
واألداء.
 RFCsالتً ٌجب أن تتبع  -وصؾ كٌفٌة موافقة
الخدمات مع  RFCsوإذا هً مكرسة هذه أو
مشتركة مع أي وظابؾ أخرى (سعة/األداء) أو
مناطق .DNS
الموارد المستخدمة لتنفٌذ الخدمات  -وصؾ كامل
ألجهزة وبرامج الخادم ،بما فً ذلك النطاق
الترددي للشبكة ،ومعالجة خطط للخوادم .توفٌر
الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة المستمرة
لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد من
األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
شرح كٌفٌة عمل النظام  -وصؾ البنٌة التحتٌة
المقترحة حٌث القدرة على تقدٌم أداء موضح فً
المواصفة ( 10القسم  )2المرفق باتفاقٌة التسجٌل.

النقاط

ال

الحظ أن استخدام سجبلت موارد أحرؾ بدل DNS
كما هو موضح فً  RFC 4592أو أي طرٌقة
أخرى أو تقنٌة لمزامنة سجبلت مورد  DNSأو
استخدام إعادة التوجٌه داخل  DNSمن خبلل منع
السجل فً اتفاقٌة السجل.
الحظ كذلك أن خوادم االسم الخاصة بـ gTLD
الجدٌدة ٌجب أن تتطابق مع متطلبات تقنٌة IANA
لخوادم االسم:
http://www.iana.org/procedures/nam
.eserver-requirements.html

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصؾ كاؾ لتهٌبة خوادم
األسماء واالمتثال لبروتوكول
 DNSالمتعلق بـ RFCs؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )4دلٌل االمتثال للمواصفة 6
باتفاقٌة السجل؛ و
( )5أدلة على معرفة كاملة وفهم
باالحتٌاجات البلزمة لخدمة
 ،DNSمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لخدمة  DNSالتً توضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2خطط كافٌة تؤدي إلى االمتثال

للبروتوكوالت ( DNSالمواصفة ،6
القسم  ،)1.1ومواصفات األداء
المطلوبة للمواصفة  ،10ومصفوفة
مستوى الخدمة؛
( )3الخطط متوافقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛ و
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من
الموارد بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

تشمل األمثلة على الدلٌل:
 معٌار تهٌبة الخادم (أي التهٌبة المخططة).
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بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

 شبكة معالجة وعرض النطاق الترددي لتحمٌل
االستعبلم ونشر التحدٌث.
 االرتفاع لمواجهة العواصؾ.
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
إمكانٌة الوصول إلى  :IPv6تقدٌم وصؾ عن خطط
36
لتوفٌر نقل  ،IPv6بما فً ذلك على سبٌل المثال ال
الحصر:
 كٌفٌة دعم السجل لـ  IPv6والوصول إلى
 ،Whoisو Whoisعلى شبكة اإلنترنت
وؼٌرها من أي بٌانات تسجٌل لخدمة النشر كما
هو موضح فً المواصفة ( 6القسم  )1.5إلى
اتفاق التسجٌل.
 كٌفٌة توافق السجل مع الشروط فً المواصفة 6
للحصول على ما ال ٌقل عن اثنٌن من خوادم
األسماء قابلة للوصول عبر .IPv6
 أدرج كافة الخدمات التً قد تتوفر عبر  IPv6مع
وصؾ اتصال  IPv6وتنوع المزود الذي قد
ٌستخدم.
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا
المجال).
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
سٌاسات وإجراءات النسخ االحتٌاطً للبٌانات :تقدم
تفاصٌل التردد وإجراءات النسخ االحتٌاطً

للبٌانات،
األجهزة واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتٌاطً،

تنسٌق البٌانات،

مٌزات النسخ االحتٌاطً للبٌانات،

إجراءات اختبار النسخ االحتٌاطً،

إجراءات استرجاع البٌانات/إعادة بناء قاعدة

البٌانات،
ضوابط وإجراءات التخزٌن ،و

توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة

المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.

متطلبات خادم األسماء  IANAالمتوفرة فً
http://www.iana.org/procedures/nam
.eserver-requirements.html

ال

ال
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توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4دلٌل االمتثال للمواصفات 6
باتفاقٌة السجل.

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1النسخ االحتٌاطً المفصل
واستخدام عملٌات االسترجاع ذات
الصلة؛
( )2عملٌة النسخ االحتٌاطً
واالسترجاع تتسق مع المناهج
التجارٌة الكاملة والحجم المخطط
له للسجل؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لـ  IPv6الذي ٌوضح إلى حد
كبٌر قدرات مقدم الطلب والمعارؾ
البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ لخطة التنفٌذ لمعالجة
االحتٌاجات البلزمة إلمكانٌة الوصول إلى
 ،IPv6وتشٌر إلى إمكانٌة الوصول
اإلصدار ٌ IPv6تٌح اإلصدار IPv6
النقل فً الشبكة عبر شبكتٌن اإلصدار
 IPv6مستقلة قادرة على االمتثال
لمواصفات  ،IPv4 IANAوالمواصفة
رقم 10؛
( )3خطط  IPv6متسقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ إلجراءات وسٌاسات األمن
التً توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
( )2وصؾ الممارسات الناتجة التً ٌجري أو
الواجب اتباعها؛
( )3إجراءات التحوط متسقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

أ-26
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السؤال

مستودع البٌانات :وصؾ
 كٌفٌة امتثال مقدم الطلب مع متطلبات الضمان
والبٌانات الموثقة فً مواصفة تسجٌل مستودع
البٌانات (المواصفة  2من اتفاق التسجٌل)؛ و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

نطاق النقاط

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1معرفة كاملة وفهم مستودع
البٌانات ،كمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.
( )2االمتثال للمواصفة  2من
اتفاق السجل؛
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4اتساق إجراءات المستودع مع
النموذج التجاري وحجم/مجال
السجل.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصؾ مفصل لعرض خطط
االمتثال لبللتزامات استمرارٌة
التسجٌل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4دلٌل االمتثال للمواصفة 6
باتفاقٌة السجل.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
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استمرارٌة السجل :وصؾ كٌفٌة امتثال مقدم الطلب
اللتزامات استمرارٌة التسجٌل كما هو موضح فً
المواصفة ( 6القسم  )1.3إلى اتفاق التسجٌل .وهذا ٌشمل
القٌام بعملٌات التسجٌل باستخدام الملقمات المتنوعة،
لضمان استمرار عمل الوظابؾ الحٌوٌة فً حالة عطل
فنً.
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة المستمرة
لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد من األدوار
المخصصة ألفراد هذا المجال)
ٌنبؽً أن ٌتضمن الرد على سبٌل المثال ال الحصر،
العناصر التالٌة لخطة استمرارٌة األعمال:






تحدٌد المخاطر والتهدٌدات التً ٌتعرض لها
االمتثال اللتزامات استمرارٌة التسجٌل؛
تحدٌد وتعرٌؾ وظابؾ األعمال الحٌوٌة (والتً قد
تشمل خدمات التسجٌل بعد خمس وظابؾ للتسجٌل
الهام) مقابل وظابؾ التسجٌل األخرى وعملٌات
دعم والتكنولوجٌا؛
تعرٌفات أهداؾ نقطة االسترداد وأهداؾ موعد
االسترداد؛ و
وصؾ اختبار خطط لتعزٌز االمتثال لبللتزامات
ذات الصلة.

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أٌضا:



خطة مفصلة للؽاٌة مقدمة لمستوٌات الممارسة
لئلتاحة؛ و
أدلة على اتخاذ خطوات ملموسة مثل العقد مع
مزود احتٌاطً (باإلضافة إلى أي مشؽل خدمة
معٌن حالٌا) أو موقع ساخن للصٌانة.

ال

بالنسبة للمراجعٌ ،جب على مقدم الطلب مراجعة
خطة استمرارٌة السجل الخاصة بـ ICANN
 gTLDعلى موقع الوٌب
http://www.icann.org/en/registries/co
ntinuity/gtld-registry-continuity-plan.25apr09-en.pdf
ٌشٌر هدؾ نقطة االسترداد ( )RPOإلى النقطة
الزمنٌة التً ٌنبؽً عندها استعادة البٌانات بعد تعطل
العمل أو حدوث كارثة .حٌث ٌتٌح هدؾ نقطة
االسترداد ( )RPOللمنظمة تحدٌد إطار من الوقت
قبل حدوث خلل أو كارثة قد ٌتم خبللها فقد البٌانات
من الوقت المستؽرق للحصول على النظام مرة
أخرى .فإذا كان  RPOالخاص بالشركة ٌقدر
بساعتٌن ،فعند استعادة النظام مرة أخرى عبر
الشبكة بعد التوقؾ/الكارثة ،فبل بد من استعادة كافة
البٌانات إلى النقطة التً كان النظام متوقؾ عندها
قبل وقوع الكارثة بساعتٌن.
كما أن هدؾ نقطة االسترداد ( )RTOهو المدة
الزمنٌة التً ٌجب أن تسرد العملٌة خبلله بعد تعطل
العمل أو الكوارث لتجنب ما قد ٌراه الكٌان عواقب
ؼٌر مقبولة .فعلى سبٌل المثالٌ ،جب وفقا لمشروع
خدمة اتفاق سجل  DNSعدم التوقؾ لمدة أطول
من  4ساعات .وخبلل  4ساعات قد تستدعً
 ICANNاستخدام المشؽل فً حاالت الطوارئ
لتولً هذه المهمة .وقد ٌرى الكٌان هذا على أنه
نتٌجة ؼٌر مقبولة ولذلك ٌضبطون  RTOلٌكون
أقل من  4ساعات ومن ثم ٌتم بناء خطط
االستمرارٌة وفقا لذلك.

المعاٌٌر

النقاط

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لمستودع البٌانات مما ٌوضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2خطط الضمان بٌانات كافٌة لنتٌجة فً
االمتثال للمواصفات الضمان البٌانات
(المواصفة  2التفاق السجل)؛
( )3تتوافق المستودع مع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛ و
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 – 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1
 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1عملٌات متطورة ومفصلة للحفاظ على
استمرارٌة التسجٌل ،و
( )2أدلة الخطوات الملموسة ،مثل التعاقد مع
مزود الخدمة االحتٌاطً أو موقع الصٌانة
الساخن.
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات:
( )1وصؾ كاؾ لخطة استمرارٌة التسجٌل
الذي ٌوضح إلى حد كبٌر القدرة والمعرفة
البلزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2خطط استمرارٌة كافٌة لنتٌجة االمتثال
للمتطلبات (المواصفة )6؛
( )3اتساق خطط االستمرار مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
( )4توضٌح مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

أما وظابؾ األعمال فهً الوظابؾ الحٌوٌة الهامة
لنجاح عملٌات التشؽٌل .على سبٌل المثال ،إذا قدم
مشؽل السجل خدمة إضافٌة تتجاوز خمس وظابؾ

أ-27

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

للتسجٌل الهام ،قد ترى أنها محورٌة لـ  ،TLDأو
تدعم العملٌة التً هً أمر محوري فً  ،TLDفمن
الممكن أن ٌتم تحدٌدها بوصفها وظٌفة هذه األعمال
الحٌوٌة.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 15 - 10
صفحة.
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انتقال السجل :تقدٌم خطة هجرة الخدمة (كما هو موضح
فً عملٌات انتقال السجل) التً ٌمكن اتباعها فً حال كان
ذلك ضرورٌا لبلنتقال بشكل دابم إلى  gTLDالمقترح
إلى المشؽل الجدٌدٌ .جب أن تأخذ الخطة فً االعتبار،
وتتسق مع وظابؾ األعمال الحٌوٌة التً تم تحدٌدها فً
السؤال السابق.

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

ال

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1معرفة كاملة وفهم لعملٌات
انتقال التسجٌل؛ و
( )2توفق مجال/حجم الخطة
التقنٌة مع النموذج التجاري وحجم
السجل المخطط له؛ و

وقد تشمل عناصر الخطة على سبٌل المثال ال الحصر:
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الخطوات التحضٌرٌة البلزمة لبلنتقال من
وظابؾ التسجٌل الهامة؛
رصد التسجٌل أثناء المرحلة االنتقالٌة
والجهود المبذولة للحد من أي انقطاع إلى
وظابؾ التسجٌل خبلل هذه الفترة الهامة؛ و
خطط الطوارئ فً حال عدم تمكن أي جزء
من انتقال التسجٌل ؼٌر قادر على المضً
قدما وفقا للخطة.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
اختبار تجاوز الفشل :تقدم
 وصؾ لخطة اختبار تجاوز الفشل ،تتضمن
االختبار السنوي اإلجباري للخطة .وقد تتضمن
األمثلة وص ًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز
البٌانات أو عملٌات تشؽٌل لمواقع بدٌله ،من مرفق
فعال إلى آخر ضعٌؾ ،أو اختبار مستودع بٌانات
السجلٌ .جب أن تأخذ الخطة فً االعتبار ،وتتسق
مع وظابؾ األعمال الحٌوٌة التً تم تحدٌدها فً
السؤال 39؛ و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
ٌنبؽً أن تشمل خطة اختبار الفشل ،على سبٌل المثال ال
الحصر ،العناصر التالٌة:




النقاط

ال

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لخطة انتقال التسجٌل الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر القدرة والمعرفة
البلزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ لخطة انتقال التسجٌل مع
الرصد المناسبة أثناء المرحلة االنتقالٌة
التسجٌل؛ و
( )3الخطة االنتقالٌة تتوافق مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لخطة اختبار تجاوز الفشل
الذي ٌوضح إلى حد كبٌر القدرة والمعرفة
البلزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ لخطة اختبار تجاوز الفشل مع
مستوى مناسب من استعراض وتحلٌل
نتابج اختبارات الفشل؛
( )3خطة اختبار تجاوز الفشل تتوافق مع
الهدؾ التقنً والتشؽٌلً والمالً الموجود
بالطلب؛ و
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

أنواع االختبار (على سبٌل المثال ،التوقؾ ،إنهاء
الخدمة من المواقع) وتواتر االختبار؛
كٌؾ ٌتم الحصول على النتابج ،وماذا ٌفعل
بالنتابج ،وكٌفٌة تقاسمها؛
كٌؾ ٌتم تحدٌث خطط االختبار (على سبٌل
المثال ،ما ٌبعث على تحدٌث وإدارة عملٌات
التؽٌٌر للحصول على تحدٌثات القرار)؛

أ-28

م

السؤال
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طول الفترة الزمنٌة الستعادة وظابؾ التسجٌل
الهامة؛
طول الفترة الزمنٌة الستعادة جمٌع العملٌات ،بما
فً ذلك وظابؾ التسجٌل الهامة؛ و
طول الفترة الزمنٌة للترحٌل من موقع إلى آخر.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
عملٌات الرصد وتصعٌد الخطأ :تقدم




بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

2-0

ال

وصؾ للترتٌبات المقترحة (أو الحالٌة) لمراقبة
نظم السجل بالؽة األهمٌة (بما فً ذلك SRS
ونظم قاعدة البٌانات وخوادم  DNSوخدمة
 Whoisونشاط اتصال الشبكة وأجهزة التوجٌه
وجدر الحماٌة )ٌ .جب أن ٌوضح هذا الوصؾ
كٌفٌة مراقبة هذه النظم واآللٌات التً سٌتم
استخدامها لتصعٌد الخطأ واإلببلغ عنه ،كما ٌجب
أن ٌقدم تفاصٌل عن ترتٌبات الدعم المقترحة لنظم
السجل هذه.
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4االتساق مع االلتزامات التً
تعهد بها المسجلٌن وأمناء
السجبلت بشأن صٌانة النظام.

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أٌضا:
 تلبٌة إرشادات تسامح الخطأ/الرصد الموضحة
 دلٌل على التزام لتوفٌر فرٌق استجابة خطأ
.24x7
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
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النقاط

 :DNSSECتقدم
 بٌان سٌاسة  DNSSECالخاص بالسجل
( ،)DPSوالتً ٌنبؽً أن تشمل سٌاسات
وإجراءات التسجٌل المقترح والتً ستتبع ،على
سبٌل المثال ،للتوقٌع على ملؾ المنطقة ،عن
التحقق والموافقة على سجبلت  DSمن نطاقات
األطفال ،وتولٌد ،وتبادل وتخزٌن القفل للمادة؛
 وصؾ كٌفٌة توافق تنفٌذ  DNSSECمع
 RFCsذات الصلة بما فً ذلك عدم حصرها
على ذلك،4035 ،4034 ،4033 RFCs :
ٌ( 5155 ،4641 ،4509 ،5910طلب هذا
األخٌر فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد
المبعثر)؛ و

ال

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجٌل
التقنً( ،واحدة من وظابؾ
التسجٌل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4القدرة على التوافق مع
،RFCs

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1األدلة التً تبٌن درجة عالٌة من التطور
والتفصٌل تحمل الخلل/زابدة نظم الرصد
ونشر فً الوقت الحقٌقً مع أدوات
الرصد/لوحة القٌادة (المقاٌٌس)،
واستعرض بشكل منتظم؛
( )2مستوى عال من التوافر ٌتٌح القدرة على
االستجابة للخطأ من خبلل فرٌق االستجابة
.24x7
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لعملٌات الرصد وتصعٌد
الخطأ الذي ٌوضح إلى حد كبٌر قدرة مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
(ٌ )2وضح الدلٌل نظم رصد الخطأ والتسامح
مع مستوى مناسب من المراقبة والمراجعة
الدورٌة المحدود الذي ٌجري تنفٌذه؛
( )3الخطط تتوافق مع النهج التقنً والتشؽٌلً
والمالً كما هو موضح فً الطلب.
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لـ  DNSSECالذي ٌوضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2األدلة التً سٌوقع علٌها ملفات منطقة
 ،TLDامتثاال لـ  RFCsالمطلوبة ،وٌقدم
السجل توفٌر قدرات مادٌة لقبول المفتاح
العمومً من المسجلٌن خبلل SRS؛
( )3ووصؾ كاؾ من اإلجراءات اإلدارٌة
الربٌسٌة فً نطاق المستوى المقترح ،بما
فً ذلك توفٌر تأمٌن إدارة مفتاح التشفٌر
(التولٌد والتبادل والتخزٌن)؛
( )4الخطة االنتقالٌة متوافقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً

أ-29

م

السؤال



44

إثبات القدرة المالٌة

45

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

الطلب؛
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو ٌتم االلتزام بها أو إتاحتها لتنفٌذ
هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات .مبلحظةٌ ،تعٌن على  DPSتقدٌمها كجزء من
الطلب
اختٌاري.
:IDNs
 تحدٌد إن كان السجل المقترح سٌقوم بدعم تسجٌل
عناوٌن  IDNفً نطاق  ،TLDوإذا كان األمر
كذلك ،فوضح الكٌفٌة .على سبٌل المثال ،وضح
الرموز التً سٌتم دعمها ،وتقدٌم جداول IDN
مرفقة بمتؽٌرات تم تحدٌدها بجانب سٌاسة تسجٌل
مناسبة .هذا ٌتضمن أٌضًا الواجهات العامة
الخاصة بقاعدة البٌانات مثل  Whoisأو .EPP
 وصؾ كٌفٌة توافق تنفٌذ  IDNمع RFCs
 5893 ،5892 ،5891 ،5890إلى جانب
إرشادات  ICANN IDNعلى موقع
http://www.icann.org/en/topics/idn/i
.mplementation-guidelines.htm
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال)
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات بالمرفقات.
التقارٌر المالٌة :تقدم
 التقارٌر المالٌة المراجعة أو المعتمدة بشكل مستقل
للسنة المالٌة األخٌرة لمقدم الطلب ،و
 ربما تصدر التقارٌر المالٌة المدققة أو ؼٌر المدققة
عن الفترة المنتهٌة فً معظم الفترات المالٌة
المؤقتة لمقدم الطلب والتً قد ٌتم إصدار هذه
المعلومات لها.
بالنسبة لمقدمً الطلبات الجدد ،أو عندما تكون التقارٌر
المالٌة ؼٌر مدققة:
 أحدث التقارٌر المالٌة ؼٌر المدققة المتاحة؛ و
 تفسٌر لسبب عدم توافر التقارٌر المالٌة المدققة أو
المعتمدة بشكل مستقل.
كحد أدنىٌ ،نبؽً توفٌر التقارٌر المالٌة للكٌان القانونً
على النحو الوارد كمقدم الطلب.
ٌتم استخدام التقارٌر المالٌة فً تحلٌل المشروعات
والتكالٌؾ.

النقاط

ال

ال

 IDNsعبارة عن خدمة اختٌارٌة وقت البدء .وٌمثل
ؼٌاب تنفٌذ خطط  IDNانتقاص من نقاط مقدم
الطلب .مقدم الطلب الذي ٌستجٌب لهذا السؤال مع
خطط التنفٌذ لتنفٌذ  IDNsوقت البدء سٌتم احتسابه
طبقا ً للمعاٌٌر الموضحة هنا.

ٌقصد باألسبلة الموجودة فً هذا القسم ( )50-45أن
تعطً لمقدمً الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشؽٌلٌة والتقنٌة فً إدارة السجل.

1-0

1-0

 IDNsهً خدمة اختٌارٌة.
توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )3االتساق مع االلتزامات التً
قطعت للمسجلٌن والنهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً المذكور
بالوصؾ فً الطلب؛
( )4المشاكل المتعلقة باألبجدٌات
موضحة وجداول  IDNتعتبر
كاملة ومنشورة ومتاحة للعوام؛
( )5القدرة على التوافق مع
.RFCs

ٌتم إعداد القوابم المالٌة الموثقة أو
المدققة وفقا ً لـ ( IFRSالمعاٌٌر
الدولٌة لئلقرارات المالٌة) المعتمد
من ( IASBمجلس معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة) أو GAAP
(المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ
علٌها والمقبولة عموماً) .وهذا
سوؾ ٌشمل المٌزانٌة العمومٌة
وبٌان الدخل مما ٌعكس موقؾ
مقدم الطلب المالً ونتابج
العملٌات ،وبٌان حقوق المساهمٌن
رأس المال/الشرٌك ،وبٌان
التدفقات النقدٌة .فً حال كان مقدم
الطلب كٌانا مشكل مؤخرا لؽرض
التقدم بطلب للحصول على
 gTLDذات التارٌخ التشؽٌلً
الضبٌل أو المعدوم (أقل من سنة
واحدة) ،فٌجب على مقدم الطلب
أن ٌقدم كحد أدنى التقارٌر المالٌة
بما فً ذلك جمٌع العناصر
المذكورة فً السؤال .عند عدم

 - 1استٌفاء الشروط لهذا العنصر االختٌاري:
تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لتنفٌذ  IDNالذي ٌوضح إلى
حد كبٌر قدرات مقدم الطلب والمعارؾ
البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ إلجراءات  ،IDNبما فً ذلك
جداول  IDNالكاملة ،واالمتثال إلرشادات
 ،IDNA/IDNوالرصد الدوري لعملٌات
IDN؛
( )3دلٌل على القدرة على تقدٌم الحل وقضاٌا
 IDNالمعروفة أو هجمات الخداع؛
( )4اتساق خطط  IDNمع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
( )5توضٌح مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ٌ - 1فً بالمتطلباتٌ :تم توفٌر التقارٌر المالٌة
المدققة كاملة أو صورة مصدقة بشكل مستقل،
وعلى أعلى المستوٌات المتوفرة فً الوالٌة
القضابٌة لمقدم الطلب .وعند عدم توافر هذه
التقارٌر المالٌة المدققة أو المعتمدة بشكل
مستقل ،مثل الكٌانات التً تشكلت حدٌثاٌ ،قدم
صاحب الطلب شرحا فً التقارٌر المالٌة ؼٌر
المدققة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع متطلبات
للنقطة  .1على سبٌل المثال ،كٌان مع خبرة
عملٌة ال توفر التقارٌر المدققة أو المعتمدة
بشكل مستقل.
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ٌجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:
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 المٌزانٌة العمومٌة؛
 بٌان الدخل؛
 بٌان حقوق المساهمٌن/رأس المال الشرٌك؛
 بٌان التدفق النقدي ،و
 خطاب من المراجع أو شهادة مستقلة ،إن وجدت.
نموذج التوقعاتٌ :قدم التوقعات المالٌة للتكالٌؾ والتموٌل
باستخدام النموذج  ،1معظم السٌنارٌو المحتمل (المرفق).

المعاٌٌر

النقاط

توفر التقارٌر الموثقة أو المدققة
ٌكون على مقدم الطلب توفٌر
تفسٌر واضح مع الممارسات
المحاسبٌة فً بلده أو مكان
اختصاصه القضابً إلى جانب أن
ٌمتلك بالحد األدنى للتقارٌر المالٌة
ؼٌر المدققة.
1-0

ال

مبلحظة ،إذا كنت االستعانة بمصادر خارجٌة خدمات
معٌنة ،فٌعكس ذلك فً قسم التكلفة فً القسم ذو الصلة
بالنموذج.

قام مقدم الطلب بتقدٌم نموذج
شامل ٌثبت عمل دابم (حتى فً
حالة تساوي التكالٌؾ مع الربح
خبلل السنوات الثبلث األولى
للتشؽٌل).
وصؾ مقدم الطلب للتنمٌة
التوقعات كافٌة إلظهار الحرص
الواجب.

وٌهدؾ إلى توفٌر النموذج المشترك بٌن طلبات TLD
وبالتالً تٌسٌر عملٌة التقٌٌم.

ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1التوقعات المالٌة التً تصؾ بدقة التكالٌؾ
والتموٌل والمخاطر للطلب
(ٌ )2وضح الموارد والتخطٌط للعملٌات
المستدامة؛ و
(ٌ )3تم تحدٌد االفتراضات المالٌة حول عملٌات
السجل والتموٌل ،وعملٌات السوق
باإلضافة إلى توضٌحها ودعمها.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون إجابة كاملة على صفحات 10 - 5
باإلضافة إلى النموذج.
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التكالٌؾ والنفقات الرأسمالٌة :بالتزامن مع نموذج التوقعات
المالٌة ،صؾ واشرح:
 تكالٌؾ التشؽٌل المتوقعة والنفقات الرأسمالٌة
إلقامة وتشؽٌل التسجٌل المقترح؛
 أٌة مهام ٌتم االستعانة بمصادر خارجٌة ،كما هو
مبٌن فً قسم تكلفة النموذج ،وأسباب االستعانة
بمصادر خارجٌة؛
 أي فروق كبٌرة بٌن سنوات فً أي فبة من فبات
التكالٌؾ المتوقعة؛ و
 وصؾ لؤلساس/االفتراضات الربٌسٌة بما فً ذلك
األساس المنطقً لتكالٌؾ المقدمة فً نموذج
التوقعات .وهذا قد ٌشمل موجز تنفٌذي أو ملخص
لنتابج الدراسات والبٌانات المرجعٌة ،أو ؼٌرها
من الخطوات التً اتخذت لتطوٌر االستجابات
والتحقق من صحة أي افتراضات.
وكما هو موضح فً دلٌل مقدم الطلب ،فسوؾ ٌنظر إلى
المعلومات المقدمة فً ضوء الطلب بالكامل ،ومعاٌٌر
التقٌٌم .ولذلكٌ ،نبؽً أن نتفق مع هذه اإلجابة فً
المعلومات المقدمة فً النموذج  1إلى )1 :الحفاظ على
عملٌات الحفاظ على عملٌات التسجٌل )2 ،توفٌر خدمات
التسجٌل المذكورة أعبله ،وٌ )3فً بالمتطلبات التقنٌة
ووصفها فً إثبات دلٌل القدرة التقنٌة وقسم العملٌات.
وٌنبؽً أن تشمل التكالٌؾ كبل من التكالٌؾ الثابتة
والمتؽٌرة.

ال

هذا السؤال مبنً على النموذج المقدم فً السؤال
46.

2-0

تتسق التكالٌؾ المحددة مع خدمات
السجل المقترحة ،على نحو كاؾ
لصندوق المتطلبات التقنٌة ،وتتسق
مع البعثة المقترحة/الؽرض من
التسجٌل .تم وصؾ التكالٌؾ
المتوقعة والمعقولة لحجم ونطاق
السجل فً الطلب .تتضمن
التكالٌؾ المحددة تكالٌؾ التموٌل
(مصروفات الفابدة والرسوم)
المتصلة بصك استمرار العملٌات
المذكورة فً السؤال  50أدناه.
وصؾ االفتراضات األساسٌة
والمنطق واالشتمال على سبٌل
المثال ال الحصر:
 المكونات الربٌسٌة لنفقات
رأس المال؛
 المكونات الربٌسٌة من
تكالٌؾ التشؽٌل ،وتكالٌؾ
تشؽٌل وحدة ،وعدد
الموظفٌن ،وعدد وحدات
التشؽٌل/التقنٌة والتسوٌقٌة،
وؼٌرها من التكالٌؾ؛ و
 تكالٌؾ االستعانة بمصادر
خارجٌة ،إن وجدت.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1التكالٌؾ المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما ٌتفق مع عملٌة التسجٌل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
( )2تستمد التقدٌرات من األمثلة الفعلٌة لعملٌات
التسجٌل السابقة أو الحالٌة أو ما ٌعادلها؛ و
( )3التقدٌرات المعتدلة مبنٌة على هذه الخبرات
وتصؾ مدى التكالٌؾ المتوقعة وتستخدم
النهاٌة العلٌا لهذه التقدٌرات.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1عناصر التكلفة معقولة وكاملة (أي تشمل
جمٌع جوانب عملٌات التسجٌل :خدمات
التسجٌل ،والمتطلبات التقنٌة والجوانب
األخرى كما هو موضح من قبل مقدم
الطلب)؛
( )2التكالٌؾ المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما ٌتفق مع عملٌة التسجٌل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
(ٌ )3رفق مع التوقعات تلك التقارٌر المالٌة
التارٌخٌة الواردة فً السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

لتكون مؤهبل للحصول على درجة من نقطتٌنٌ ،جب أن
توضح اإلجابات على تقدٌر متحفظ للتكالٌؾ على أساس
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النقاط

المعاٌٌر

األمثلة الفعلٌة لعملٌات التسجٌل السابقة أو القابمة مع نهج
مماثل وتوقعات النمو والتكالٌؾ أو ما ٌعادلها .إرفاق
المواد المرجعٌة للحصول على أمثلة من هذا القبٌل.
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(ب) وصؾ النطاقات المتوقعة فً التكالٌؾ المتوقعة.
وصؾ العوامل التً تؤثر فً تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(أ) التموٌل واإلٌراداتٌ :مكن استخراج التموٌل من
مصادر متعددة (على سبٌل المثال ،رأس المال الموجود
أو العابدات/الربح من تشؽٌل السجل المقترح).
وصؾ
 )1كٌؾ توفر الصنادٌق القابمة الموارد البلزمة لكبل من:
أ) بدء العملٌات ،و(ب) العملٌات الجارٌة؛
 )2توضٌحً ا لنموذج الربح بما فً ذلك تقدٌرات لمعدالت
االنتقال (فً حال عدم نٌة مقدم الطلب االعتماد على ربح
التسجٌل لتؽطٌة تكالٌؾ تشؽٌل السجلٌ ،جب علٌه توضٌح
كٌفٌة نمو تموٌل التشؽٌل وصٌانته بطرٌقة مستقرة
ومستمرة)؛
 )3مصادر التموٌل الخارجٌةٌ ،جب على مقدم الطلب
(عندما ٌكون متاحً ا) تقدٌم أدلة على تعهد الطرؾ المتعهد
باألموالٌ .نبؽً تحدٌد التموٌل المضمون وآخر ؼٌر
مضمون ،بما فً ذلك مصادر التموٌل المرتبطة بها (أي،
أنواع مختلفة من مستوى التموٌل ونوع الضمان/الضمانة
والبنود الربٌسٌة) لكل نوع من التموٌل؛
 )4أي فروق كبٌرة بٌن السنوات فً أي فبة من فبات
التموٌل واإلٌرادات؛ و
 )5وصؾ لؤلساس/االفتراضات الربٌسٌة بما فً ذلك
األساس المنطقً لتكالٌؾ المقدمة فً نموذج التوقعات.
وهذا قد ٌشمل موجز تنفٌذي أو ملخص لنتابج الدراسات
والبٌانات المرجعٌة ،أو ؼٌرها من الخطوات التً اتخذت
لتطوٌر االستجابات والتحقق من صحة أي افتراضات؛ و
 )6التأكٌدات بأن توقعات التموٌل واإلٌرادات المنصوص
علٌها فً هذا الطلب تتسق مع ؼٌرها من المطالبات
العامة والخاصة المبذولة لتشجٌع رجال األعمال وتولٌد
الدعم.
لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا:
)1
)2

تقدٌر متحفظ للتموٌل واإلٌرادات و
استمرار العملٌات التً ال تعتمد على العابدات
المتوقعة.

ال

ال
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تم تحدٌد موارد التموٌل بوضوح
ؾ لتقدٌرات تكلفة
و ُتقدم بشكل كا ٍ
السجل .تم تحدٌد مصادر تموٌل
رأس المال بوضوح واإلبقاء علٌها
بجانب االستخدامات األخرى
المحتملة لؤلموال هذه وإتاحتها .تم
وصؾ خطة انتقال مصادر
التموٌل من الرأس مال المتاح إلى
الربح الناتج عن عملٌات التشؽٌل
(إذا كان متاحً ا)ٌ .تم توثٌق
مصادر خارجٌة للتموٌل والتحقق
منها .أمثلة خاصة بأدلة مصادر
تموٌل تشمل على سبٌل المثال ال
الحصر:





االتفاقات المنفذة التموٌل؛
خطاب االبتمان؛
خطاب االلتزام؛ أو
تقرٌر البنك.

التزامات التموٌل قد ٌكون
مشروطا بالموافقة على الطلب .تم
تحدٌد مصادر تموٌل رأس المال
البلزمة الستمرار عملٌات تشؽٌل
السجل على أساس متطور.
األرباح المخطط لها متسقة مع
حجم والدخول المخطط له إلى
األسواق المستهدفة.
وصوؾ بوضوح االفتراضات
األساسٌة والمنطق والمعالجة،
كحد أدنى:


المكونات الربٌسٌة لخطة
التموٌل وشروطها
الربٌسٌة؛ و

 - 2تجاوز المتطلبات:
تلبٌة االستجابة لجمٌع خصابص النقطة 1
وتتضمن:
( )1األموال المتوفرة حالًٌا (السٌما جمٌع
األموال البلزمة لبدء التشؽٌل) ومن حٌث
الكم ،وفصل الحساب الوحٌد المتاح لمقدم
الطلب ألؼراض الطلب فقط؛
( )2فً حال تقدٌم جزء من الموارد لعملٌات
التشؽٌل المستمرة من األموال الحالٌة (بدالً
من الربح من عملٌات التشؽٌل المستمرة)،
ٌتم فصل هذا التموٌل وتخصٌصه لهذا
ؾ لمدة ثبلث
الؽرض فقط بمقدار كا ٍ
سنوات.
( )3وإذا كانت عملٌات الجارٌة على األقل
جزءا من عابدات الموارد واالفتراضات
وتأخذ فً االعتبار الدراسات والبٌانات
المرجعٌة ،أو ؼٌرها من الخطوات التً
اتخذت لتطوٌر االستجابة والتحقق من
صحة االفتراضات؛ و
( )4تم إعداد نماذج التدفقات النقدٌة برابط
تموٌل وافتراض لئلٌرادات المتوقعة
الفعلٌة لنشاط تجاري.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1التأكٌدات المتوفرة بأن المواد المقدمة
للمستثمرٌن و/أو المقرضٌن تتفق مع
التوقعات واالفتراضات الواردة فً نماذج
التوقعات؛
( )2األموال المتوفرة حالًٌا (السٌما جمٌع
األموال البلزمة لبدء التشؽٌل) ومن حٌث
الكم وااللتزام على النحو المحدد المتوفر
لدى مقدم الطلب؛
( )3فً حال تقدٌم موارد لعملٌات التشؽٌل
المستمرة من األموال الحالٌة (بدالً من
الربح من عملٌات التشؽٌل المستمرة)ٌ ،تم
تحدٌد مقدار هذا التموٌل وٌتم تحدٌد
ؾ لمدة ثبلث سنوات.
مصادره بمقدار كا ٍ
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.

النقاط

األسعار وعدد التسجٌبلت.

( )4وإذا كانت العملٌات الجارٌة على األقل
سٌتم تعهٌدها جزبٌا من الخارج من
عابدات الموارد واالفتراضات المعقولة
ولها صلة مباشرة بحجم األعمال المتوقعة
وحجم السوق واالختراق؛ و
(ٌ )5رفق مع التوقعات التقارٌر المالٌة
التارٌخٌة الواردة فً السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

(ب) وصؾ النطاقات المتوقعة فً التموٌل واإلٌرادات.
وصؾ العوامل التً تؤثر فً تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(أ) التخطٌط للطوارئ :وصؾ التخطٌط للطوارئ الخاص
بك:





ال

ال

تحدٌد أٌة حواجز/مخاطر متوقعة لتنفٌذ نهج العمل
الموضح بالطلب ،وكٌؾ أنها تؤثر على التكلفة،
والتموٌل أو الجدول الزمنً فً التخطٌط الخاص
بك.
التعرؾ على أثر أي قانون معٌن أو البحة أو
سٌاسة عامة قد تؤثر على تقدٌم خدمات التسجٌل؛
و
وصؾ التدابٌر للتخفٌؾ من المخاطر الربٌسٌة
على النحو المبٌن فً هذه المسألة.

ٌجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة ،بالنسبة للطوارئ،
وصفا واضحا لآلثار المتوقعة للتموٌل واإلٌرادات
والتكالٌؾ لفترة  3سنوات التً قدمت فً النموذج 1
(السٌنارٌو األكثر احتماال).
لتكون مؤهلة للحصول على درجة من  2نقطةٌ ،جب أن
توضح اإلجابات والموارد الكافٌة خطط العمل والعملٌات
فً خطة التموٌل الحالٌة والعابدات حتى فً حالة وقوع
حاالت الطوارئ.

2-0

ٌتم تحدٌد الطوارئ والمخاطر من
حٌث الكم ،وتدرج فً اإلٌرادات
والتكلفة وتحلٌبلت التموٌل .وٌتم
تحدٌد خطط العمل فً حالة وقوع
طارئ .النموذج مرن فً حال
حدوث هذه االحتماالت .تحدٌد
الردود التً تعالج الموارد
واحتمال التأثٌر على الطوارئ.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1و:
(ٌ )1تم تقدٌم موارد لخطط اإلجراء وعملٌات
ؾ فً التموٌل الحالً
التشؽٌل بشكل كا ٍ
وخطة الربح حتى فً حال حدوث
االحتماالت.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1نموذج ٌحدد بشكل كاؾ المخاطر الربٌسٌة
(بما فً ذلك العملٌات ،واألعمال التجارٌة
والقانونٌة والقضابٌة والمالٌة ،والمخاطر
األخرى ذات الصلة)؛
( )2االستجابة تعطً االعتبار ألثر احتمال
تأثٌر موارد الحاالت الطاربة التً تم
تحدٌدها؛ و
( )3إذا كانت الموارد ؼٌر متاحة لتموٌل
االحتماالت الموجودة فً الخطة الحالٌة،
ٌتم تحدٌد مصادر تموٌل وخطة للحصول
علٌها.
ٌ - 0فً بالمتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(ب) وصؾ التخطٌط للطوارئ الخاص حٌث أن مصادر
التموٌل تخضع النخفاض كبٌرا لنموذج الطلب المحدد.
صؾ على وجه الخصوص:
 كٌؾ سوؾ ٌمكن ٌفً بالمتطلبات التقنٌة
المستمرة ،و
 ما التموٌل الذي ٌمكن أن ٌرفع كبدٌل معقول فً

ال
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وقت الحق.
قدم تفسٌرا إذا كنت ال تعتقد أن هناك أي فرصة لتخفٌض
التموٌل.
إكمال نموذج التوقعات المالٌة ( 2نموذج  ،السٌنارٌو
األسوأ)
ومن المتوقع أن تكون إجابة كاملة تقرٌبا ً على صفحات
 10 - 5باإلضافة إلى النموذج.
(ج) قم بوصؾ التخطٌط المحتمل لدٌك حٌث تكون
معدالت النشاط بشكل كبٌر تتجاوز التوقعات العلٌا التً
ٌكون فٌها تؽٌٌر المواد من نموذج التطبٌق أمرً ا الزمًا.
وبوجه خاص ،كٌؾ سٌتم الوفاء بالمتطلبات التقنٌة
المستمرة؟
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة تقرٌبا ً فً نطاق
 10 - 5صفحات.
(أ) قدم تقدٌر التكلفة لتموٌل وظابؾ التسجٌل الهامة على
أساس سنوي ،واألساس المنطقً لهذه التقدٌرات
ٌتناسب مع المناهج التقنٌة والتشؽٌلٌة والمالٌة
الموصوفة فً الطلب.
تشمل الوظابؾ األساسٌة للسجل التً ٌجب دعمها
حتى فً حال فشل عمل مقدم الطلب و/أو التموٌل:
( )1وضوح قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات النظر فً نطاقات
حجم االستعبلمات  DNsالٌومٌة (على سبٌل
المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكالٌؾ
اإلضافٌة المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه
االستفسارات ،والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس
األداء .SLA
( )2تشؽٌل نظام التسجٌل المشترك
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات النظر فً نطاقات
حجم االستعبلمات  DNsالٌومٌة (على سبٌل
المثال،0-200K ،
 ،)2M+ ،200K-2Mوالتكالٌؾ اإلضافٌة
المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس األداء .SLA
( )3توفٌر خدمة Whois

ال

ال

حماٌة المسجل أمر هام ومن ثم ٌطلب من مقدمً
طلبات  gTLDالجدد تقدٌم دلٌل ٌشٌر إلى استمرار
المهام الحساسة حتى فً حالة فشل السجلٌ .جب أن
تتم حماٌة احتٌاجات المستخدم من خبلل التوضٌح
الصرٌح الذي ٌتم على أساسه الحصول على
وظابؾ السجل لفترة ممتدة من الوقت حتى فً
مقابل فشل السجل .ومن ثم ٌعرؾ هذا القسم كإجراء
مستهدؾ وواضح ٌقصد منه حماٌة وخدمة
المسجلٌن.
لمقدم الطلب مهمتٌن مرتبطتٌن بشكل كاؾ مما
ٌجعل هذا دلٌل على استمرارٌة لمهام التسجٌل
الحرجة .أوالٌ ،جب تقدٌر التكلفة المحتملة للحفاظ
على وظابؾ حماٌة المسجل األساسٌة (جزء أ).
وخبلل تقٌٌم الطلب ،سٌحكم القابمون على عملٌة
التقٌٌم ما إذا كان التقدٌر المقدر لبنٌة األنظمة التحتٌة
والمنهج التجاري اإلجمالً قد تم وصفه بأي مكان
بالطلب.

3-0

األشكال المتوفرة هنا تستند إلى
تقدٌر دقٌق للتكالٌؾ .دلٌل موثق
أو خطة مفصَّلة تتعلق بالقدرة على
تموٌل وظابؾ السجل الحرجة
والمستمرة لمسجّلً النطاق لفترة
ثبلث سنوات فً حالة فشل السجل
أو البدٌل االفتراضً أو حتى
ٌمكن تخصٌص مشؽل تابع .أدلة
الوسابل المالٌة لتموٌل هذه
المتطلبات قبٌل التفوٌضٌ .جب
ٌفً بالمتطلبات قبل أو بالتزامن
مع تنفٌذ اتفاقٌة السجل.

ٌ - 3فً بالمتطلبات:
تلبٌة االستجابة لجمٌع خصابص النقطة  1و:
(ٌ )1تم تأمٌن العقود المالٌة كما ٌتم تنفٌذها
لتوفٌر العملٌات المستمرة لفترة ٌبلػ حدها
األدنى ثبلث سنوات فً حالة الفشل.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1تتوافق التكالٌؾ مع النهج التقنً والتشؽٌلً
والمالً كما هو موضح فً الطلب؛ و
(ٌ )2تم تحدٌد التموٌل ووصؾ األدوات كما ٌتم
تنفٌذها لتوفٌر العملٌات المستمرة لفترة
ٌبلػ حدها األدنى ثبلث سنوات فً حالة
الفشل.
ٌ - 0فً بالمتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ٌتم استدعاء أداة العملٌات المستمرة ( )COIمن قبل
 ICANNإذا لزم األمر للمشؽل فً حاالت طوارئ
التسجٌل ( )EBEROللحفاظ على الوظابؾ
الخمس الضرورٌة للتسجٌل لمدة  5-3سنوات.
وهكذا ،ترتبط التكالٌؾ التقدٌرٌة لتكلفة الطرؾ
الثالث لتوفٌر الوظابؾ ،ولٌس من مقدم الطلب
الفعلً الداخلً أو تكالٌؾ التعاقد من الباطن ٌأتً
توفٌر هذه الوظابؾ.
علما بأن  ICANNهً بناء نموذجً لهذه التكالٌؾ
بالتعاون مع مقدمً الخدمات المحتملٌن .EBERO
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اإلضافٌة المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه
االستفسارات ،والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس
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المٌناء  43على حد سواء.
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وهكذا ،فإن المبادئ التوجٌهٌة لتحدٌد المبلػ المناسب
لـ  COIستكون متاحة لمقدم الطلب .ومع ذلك ،ال
ٌزال من الضروري لمقدم الطلب تقدٌم تقدٌراته
الخاصة فً التفسٌر والرد على هذا السؤال.

( )4مستودع بٌانات السجل
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات أن ٌضعوا بعٌن
االعتبار اإلدارة ،واالحتفاظ ،ونقل الرسوم
وكذلك اإلٌداع الٌومً (على سبٌل المثال،
كامل أو تزاٌدي) .قد تختلؾ التكالٌؾ اعتمادا
على حجم ملفات المستودع (أي حجم قاعدة
بٌانات التسجٌل).
( )5صٌانة منطقة اإلشارة بشكل مناسب بما
ٌتوافق مع متطلبات .DNSSEC
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات النظر فً نطاقات
حجم االستعبلمات  DNSالٌومٌة (على
سبٌل المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكالٌؾ
اإلضافٌة المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه
االستفسارات ،والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس
األداء .SLA
إدراج التكلفة السنوٌة المقدرة لكل وظٌفة (حدد العملة
المستخدمة).
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة تقرٌبا ً فً نطاق
 10 - 5صفحات.
(ب) ٌتعٌن على مقدمً الطلبات تقدٌم دلٌل حول كٌفٌة
توفٌر وجمع األموال البلزمة ألداء عملٌات التسجٌل
األساسٌة (وذلك لحماٌة المسجلٌن.فً  gTLDالجدٌد)
لفترة ثبلث سنوات على األقل من تارٌخ إلؽاء اتفاقٌة
السجل .وقد حددت  ICANNطرٌقتٌن لتلبٌة هذا المطلب:
( )1إصدار خطاب االعتماد ( )LOCمن خبلل مؤسسة
مالٌة حسنة السمعة.
مقدار اإلٌداع ٌجب أن ٌكون مساوٌا أو أكبر من

المقدار المطلوب لتموٌل عملٌات السجل لفترة ال تقل عن
ثبلث سنوات .فً حالة التعامل لدى التحقق من خطاب
االعتماد فإن الدفع الفعلً سٌتم ربطه بتكلفة تشؽٌل هذه
الوظابؾ.
ٌجب على  LOCأن ٌسمً  ICANNأو ممثلها

على أنه المستفٌد .أي تموٌل ٌتم دفعه سٌتم توفٌره للمثل

ال

ثانٌا (الجزء ب) ،طرق الحصول على األموال
البلزمة لتنفٌذ تلك المهام لثبلث سنوات على األقل
لٌتم وصفها من جانب مقدم الطلب وفقا ً للمعاٌٌر
الواردة أدناه .نوعٌن من العقود تلبً هذه المتطلبات.
ٌجب على مقدم الطلب تحدٌد أي من هذه الطرق تم
وصفهٌ .طلب أن ٌتم تنفٌذ العقد وقت تنفٌذ اتفاقٌة
السجل.
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الذي ٌعمل على تشؽٌل وظابؾ السجل المطلوبة.
ٌجب على  LOCأن ٌتمتع بفترة ال تقل خمس

سنوات من تارٌخ تفوٌض  .TLDقد ٌتم النص على
 LOCمع تارٌخ االنتهاء السنوي إن احتوت على فقرة
دابم العمل والقابلة لبلمتدادات السنوٌة دون تعدٌل لعدد ال
نهابً من الفترات حتى اإلصدار البنكً الذي ٌعلم
المستفٌد بتارٌخ االنتهاء النهابً أو حتى إطبلق المستفٌد
لـ  LOCكدلٌل كتابة .إن جاء تارٌخ االنتهاء قبل الذكرى
السنوٌة الخامسة لتفوٌض  TLDفسٌطلب من مقدم الطلب
الحصول على عقد استبدال.
ٌجب إصدار  LOCمن خبلل مؤسسة مالٌة

حسنة السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضابً .قد
ٌتضمن ذلك البنك أو شركة التأمٌن ذات السمعة الدولٌة
القوٌة التً تتمتع باعتماد قوي من طرؾ ثالث مثل (AA
أو أعلى) Moody( ،أو أعلى ) ،أو A.M. Best
( A-Xأو أعلى)ٌ .نبؽً أن توضح الوثابق الجهة التً
ستتولى التأمٌن.
وسوؾ ٌقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعٌنه

دون قٌد أو شرط إلخراج األموال (كامبل أو جزبٌا)
بموجبها عند تسلٌم إشعار خطً من قبل  ICANNأو من
تعٌنه.
ٌجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة أصلٌة

لخطاب التنفٌذ لبلعتماد أو مسودة الخطاب التً تحتوي
على البنود والشروط الكاملة .فً حالة عدم تنفٌذها خبلل
تارٌخه ،سٌطلب من مقدم الطلب تزوٌد  ICANNبنسخة
أصلٌة  LOCالمنفذ قبل أو بالتزامن مع تنفٌذ اتفاقٌة
السجل.
ٌجب أن ٌحتوي  LOCعلى األقل على المتطلبات

التالٌة:
إصدار بنكً وتارٌخ اإلصدار.
o
المستفٌد:
o
ICANN / 4676 Admiralty Way, Suite 330
،/ Marina del Rey, CA 90292 / US
أو ممثلها.
االسم الكامل لمقدم الطلب والعنوان.
o
رقم هوٌة .LOC
o
تحدٌد المبلػ المطلوب بالدوالر األمرٌكً.
o
تارٌخ االنتهاء.
o
تحدٌد العنوان واإلجراء والنماذج المطلوبة من
o
خبلل عروض الدفع.
الشروط:
o
تحدٌد المعاٌٌر الجزبٌة من خطاب االعتماد

باإلضافة إلى وجوب تقلٌل الدفع للقٌمة بموجب خطاب
االعتماد.
ٌجب تحدٌد كافة عملٌات الدفع باسم بنك اإلصدار

وخطاب االعتماد ورقم االعتماد.
قد ال ٌتم تعدٌل  LOCأو تنقٌحها أو توسٌعها من

خبلل مرجع ألي مستند أو اتفاقٌة أو عقد.
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( )2اإلٌداع بالنقد الذي ال ٌتم إلؽاؤه وحساب المستودع
النقدي من خبلل مؤسسة مالٌة حسنة السمعة.
ٌجب أن ٌكون حجم اإلٌداع مساوٌا أو أكبر من

المقدار المطلوب لتموٌل عملٌات السجل لفترة ال تقل عن
ثبلث سنوات.
ٌجب التعامل مع النقد من خبلل طرؾ ثالث ٌتمثل

فً مؤسسة مالٌة لن تسمح للتموٌل بالدمج مع تموٌل
عملٌات تشؽٌل مقدم الطلب أو التموٌبلت األخرى وقد ٌتم
الوصول إلٌها من خبلل  ICANNأو من ممثلها فً حالة
الوفاء بشروط معٌنة.
ٌجب إصدار  LOCمن خبلل مؤسسة مالٌة

حسنة السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضابً .قد
ٌتضمن ذلك البنك أو شركة التأمٌن ذات السمعة الدولٌة
القوٌة التً تتمتع باعتماد قوي من طرؾ ثالث مثل (AA
أو أعلى) Moody( ،أو أعلى ) ،أو A.M. Best
( A-Xأو أعلى)ٌ .نبؽً أن توضح الوثابق الجهة التً
ستتولى التأمٌن.
وسوؾ ٌقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعٌنه

دون قٌد أو شرط إلخراج األموال (كامبل أو جزبٌا)
بموجبها عند تسلٌم إشعار خطً من قبل  ICANNأو من
تعٌنه.
ٌجب على  LOCأن ٌتمتع بفترة ال تقل خمس

سنوات من تارٌخ تفوٌض .TLD
ال ٌعتبر التموٌل فً حساب مستودع اإلٌداع أصبلً

لـ .ICANN
أٌة أرباح ذات أهمٌة لرسوم بنكٌة أقل تعود إلى

الودابع وسٌتم ردها لمقدم الطلب حال تسوٌة الحساب إلى
الحد ؼٌر المستخدم لدفع التكلفة ونفقات الحفاظ على
المستودع.
وٌجب رد اإلٌداع باإلضافة إلى المتراكمات التً

تقل عن أي رسوم بنكٌة مع اعتبار المستودع ،لمقدم
الطلب حال عدم االستخدام فً تموٌل عملٌات تشؽٌل
السجل بسبب حدث مفاجا أو بعد مرور خمس سنوات أو
أٌهما كان أكثر.
سٌكون مقدم الطلب مطالبا بتقدٌم تفسٌر

لـ  ICANNكمقدار اإلٌداع والمؤسسة التً تحسب
اإلٌداع واتفاقٌة المستودع لحساب وقت تقدٌم الطلب.
ٌجب على مقدم الطلب إرفاق دلٌل لتموٌبلت

اإلٌداع فً حساب المستودع أو دلٌل الترتٌبات المؤقتة
إلٌداع التموٌلٌ .جب تقدٌم دلٌل تموٌل اإلٌداع وبنود
اتفاقٌة المستودع إلى  ICANNقبل أو بالتزامن مع تنفٌذ
اتفاقٌة السجل.
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تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة
تتضمن عملٌة تقدٌم الطلبات قٌام مقدم الطلب بتسلٌم اثنان من التقدٌرات المالٌة على أساس نقدي.
حٌث ٌنبغً أن ٌوضح التوقع األول (نموذج  )1التوقعات المالٌة المقترنة بأكثر السٌنارٌوهات المتوقع حدوثهاٌ .نبغً أن ٌشمل هذا التقدٌر
حجم التسجٌالت ورسوم التسجٌل وجمٌع التكالٌف ونفقات فً رأس المال المتوقعة خالل فترة بدء التسجٌل وخالل فترة السنوات الثالث
األولى للعملٌات .وٌرتبط النموذج  1بالسؤال رقم ( 46نموذج التقدٌرات) فً الطلب.
كما أننا نشترط أٌضا على مقدم الطلب مطالب أٌضا بأن ٌوضح بشكل منفصل (فً النموذج  )2التوقعات المالٌة المرتبطة بأسوأ حاالت
السٌنارٌوهات الواقعٌةٌ .رتبط النموذج رقم  2بالسؤال رقم ( 44تخطٌط الطوارئ) فً الطلب.
الرجاء إدراج التعلٌقات واإلٌضاحات عن كل تقدٌر معد فً نهاٌة التقدٌر (المكان المحدد) من أجل توفٌر مراجعات تلك التقدٌرات مع
المعلومات المتعلقة بما ٌلً:
 .1االفتراضات المستخدمة واالختالفات الكبٌرة فً التوقعات المالٌة ونفقات رأس المال سنوٌا؛
 .2كٌف تخطط من أجل تموٌل العملٌات؛
 .3التخطٌط االحترازي
عند تعبئة نموذج  1ونموذج  2رجاء قم بتوثٌق البٌانات والمعادالت المستخدمة فً عملٌاتك الحسابٌة عن طرٌق اإلشارة إلى المراجع
(عند االقتضاء).

القسم األول – التدفقات النقدٌة الواردة والخارجة المقدرة
التدفق النقدي الوارد المقدر

السطران "أ" و"ب" .قم بتوضٌح عدد التسجٌالت المتوقعة ورسوم التسجٌل لألعوام األول والثانً والثالث .اترك انعًىد بدء التشغٌل
فارغا .تكون فترة بدء التشغٌل للتكالٌف النقدٌة ونفقات رأس المال فقط ،حٌث ال ٌجب إدخال بٌانات تقدٌرات نقدٌة فً هذا العمود.
سطر ج .قم بضرب السطرٌن "أ" و"ب" نهذصىل عهى التدفق النقدي الوارد نهتسجٍالث بالنسبة للسطر ج.
سطر د .قم بتوفٌر تدفقات نقدٌة واردة مقدرة من أي مصدر عائدات آخر لألعوام األول والثانً والثالث .وبخصوص أٌة أرقام موضحة
فً السطر "د" ،رجاء قى باإلفصاح عٍ انًصذر فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات بالقسم األول .ملحوظة :ال تقدم بإدراج التموٌل فً السطر
"د" حٌث ورد مسبقا فً القسم السادس.
سطر هـ .اجمع انسطزٌٍ "ج" و"د" نهذصىل على إجًانً انتذفق انُقذي انىارد.
التدفقات النقدٌة الصادرة المقدرة
تكالٌف البدء – رجاء قم بتحدٌد الفترة الزمنٌة الكلٌة التً من المتوقع أن ٌشملها هذا البدء لجمٌع البنود (من "و" حتى "ل") فً خانة
التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر و .قم بتوفٌر تكالٌف العمالة المقدرة من أجل التسوٌق ودعم العمالء والدعم الفنً لكل من فترة بدء التشغٌل والعام األول والثانً
والثالث .ملحوظةٌ ،نبغً وضع تكالٌف العمالة األخرى فً السطر "ل" (التكالٌف األخرى) وتحدٌد نوع العمالة والتكالٌف المقدرة
المرتبطة بها فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات من هذا القسم.
سطر ز .تمثل تكالٌف التسوٌق المبالغ التً تم إنفاقها على الدعاٌة والعروض التروٌجٌة وأنشطة التسوٌق األخرىٌ .جب أن ال ٌشمل هذا
المبلغ التكالٌف المدرجة فً بند عًانت انتسىٌق (انسطز "و").
السطور من "ح" إلى "ك" .قم بتوفٌر التكالٌف المقدرة للمرافق والمصروفات اإلدارٌة والمصروفات العامة ،والفوائد والضرائب
واالستعانة بمصادر خارجٌة لفترة بدء التشغٌل وكذلك للعام األول والثانً والثالث .تأكد من إدراج نوع األنشطة التً تم إسنادها لمصادر
تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

خارجٌةٌ .مكنك الجمع بٌن أنشطة معٌنة من نفس المزود طالما أنه تم إدراج توضٌح مناسب للخدمات التً تم جمعها فً خانة
التعلٌقات/اإلٌضاحات.
السطر ل .قم بتوفٌر أٌة تكالٌف تشغٌلٌة أخرى مقدرة لفترة بدء التشغٌل واألعوام األول والثانً والثالث .تأكد من تحدٌد نوع التكالٌف فً
خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر م .اجمع السطور من "و" حتى "ل" للحصول على التكالٌف اإلجمالٌة للسطر "م".
سطر ن .قم بطرح انسطز "هـ" من السطر "م" للحصول على صافً عدد العملٌات المقدر للسطر "ن".

القسم الثانً أ – تصنٌف تدفقات التكالٌف النقدٌة التشغٌلٌة الصادرة الثابتة والمتغٌرة
سطر أ .قم بتوفٌر التدفقات النقدٌة الصادرة التشغٌلٌة بما فً ذلك العمالة والتكالٌف ذات الطبٌعة المتغٌرة .علما بأن التدفقات النقدٌة
الصادرة التشغٌلٌة المتغٌرة عبارة عن النفقات التً تتذبذب فً العالقة مع الزٌادة أو النقصان فً مستوى اإلنتاج.
سطر ب .قم بتوفٌر التدفقات النقدٌة الصادرة الثابتة والمقدرة للتشغٌل .علما بأن التدفقات النقدٌة الصادرة والثابتة للتشغٌل هً
المصروفات التً ال تتذبذب بشكل عام فً عالقتها مع الزٌادة أو النقصان فً اإلنتاج أو مستوى العملٌات .حٌث تكون هناك ضرورة
إلنفاق هذه التكالٌف بشكل عام من أجل إدارة العملٌات األساسٌة للمنظمة أو من المتوقع أن ٌتم إنفاقها استنادا إلى االلتزامات التعاقدٌة..
سطر ج .قم بجمع السطرٌن "أ" و"ب" للحصول على إجمالً انتذفقاث انُقذٌت انتشغٍهٍت انصادرة الثابتة وانًتغٍزة للسطر "ج" .وٌجب أن
ٌكون هذا المجموع مساوٌا لتكالٌف مجموع التدفقات النقدٌة الصادرة الخاصة بالتشغٌل من القسم  1السطر م

القسم الثانً ب – بدء تشغٌل مهمة السجل الحرج للنقد الصادر الخاص بالتشغٌل
السطران "أ" و "هـ" .قم بتوفٌر النقد الصادر المتوقع لمهام السجل الخمس الحرجة إذا كانت هذه المهام ٌستعان بمصادر خارجٌة
لإلضالع بها فإن هذه الرسوم الخاصة باإلضالع بمصادر خارجٌة ٌجب أن تقدم وتوضح على حدة .سٌمثل النقد الصادر المقدر لهذه
المهام األساس الحتٌاطً السنوات الثالث المطلوب فً السؤال  50من الطلب.
سطر و .إذا كانت هناك مهام سجل حرجة أخرى تستند إلى نموذج أعمال السجل الخاص بمقدم الطلب فٌجب تقدٌم التدفق النقدي الصادر
المقدر لهذه المهمة مع إضافة توضٌح فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ز .اجمع السطور من "أ"حتى "و" للحصول على إجًانً انتذفق انُقذي الصادر الخاص بمهام السجل الحرجة.
سطر حٌ .ساوي التدفقات النقدٌة الصادرة الحرجة الخاصة بوظائف السجل الحرجة والمتوقعة على مدار ثالث سنوات (األعمدة "ح"
و"ط" و"ي")

الجزء الثالث – النفقات الرأسمالٌة المقدرة
السطور من "أ" حتى "ج" .قى بتىفٍز َفقاث رأس انًال نهًعذاث وانبزيجٍاث واألحاث وانتجهٍزاث انًقذرة نهبذء انتشغٍم وكذنك نألعىاو
األول وانخاًَ وانخانج .انزجاء تىضٍخ انفتزة انزيٍُت انكهٍت انتً ٌتىقع أٌ تغطٍها تكانٍف بذء انتشغٍم فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.
سطر د .قم بتوفٌر أي نفقات رأسمالٌة مقدرة كنتٌجة لإلضالع بمصادر خارجٌة .وٌجب أن ٌكون هذا متضمنا بالنسبة لبدء التشغٌل وكذلك
األعوام األول والثانً والثالث .قم بتحدٌد نوع النفقات وكذلك قم بتوضٌح الفترة الزمنٌة الكلٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكانٍف بذء انتشغٍم
فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات بالقسم الثالث.
سطر ح .رجاء توضٌح مصروفات رأس المال األخرى فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر و .اجًع انسطىر يٍ "أ" ودتى "هـ" نهذصىل عهى إجًانً َفقاث رأس انًال.

القسم الرابع – األصول والخصوم المقدرة
تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

السطور من "أ" وحتى "ج" .قم بتوفٌر النقد والذمم المدٌنة (حسابات القبض) والحسابات الجارٌة األخرى المخصصة لبدء التشغٌل
وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .وبانُسبت لألصول الجارٌة األخرى ،قى بتذذٌذ َىع األصم ووضخ انفتزة انزيٍُت اإلجًانٍت انتً
ٌتىقع أٌ تغطٍها تكانٍف بذء انتشغٍم فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.
سطر د .اجًع انسطىر "أ" و"ب" و"د" نهىصىل إنى يجًىع األصىل انجارٌت.
السطور من "هـ" وحتى "ز" .قم بتوفٌر الذمم الدائنة المتوقعة ،والقروض قصٌرة األجل وكذلك الخصوم الجارٌة لبدء التشغٌل وكذلك
لألعوام األول والثانً والثالث .بالنسبة للخصوم الحالٌة األخرى ،قم بتحدٌد نوع الخصم ووضح الفترة الزمنٌة اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن
تغطٌها تكالٌف بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ح .اجمع السطور من "هـ" وحتى "ز" نهذصىل عهى انًجًىع انكهً نهخصىياث انذانٍت.
السطور من "ط" وحتى "ك" .قم توفٌر األصول الثابتة المتوقعة (انًًتهكاث واألدواث وانًعذاث) ،واحتٌاطً السنوات الثالث واألصول
طوٌلة األجل لبدء التشغٌل واألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء توضٌح الفترة الزمنٌة اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكالٌف بذء
انتشغٍم فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ل .اجمع السطور من "ط" وحتى "ك" للحصول على يجًىع األصىل طىٌهت األجم.
سطر م .قم بتحدٌد القرض طوٌل األجل المتوقع لبدء التشغٌل وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء تحدٌد الفترة الزمنٌة
اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكانٍف اإلَتاد فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.

القسم الخامس – التدفقات النقدٌة المقدرة
التدفق النقدي ناتج عن صافً العملٌات المقدرة (القسم األول) ،نفقات رأس المال المقدرة (القسم الثالث) ،واألصول والخصوم المقدرة
(القسم الرابع)
سطر "أ" .قى بتىفٍز صافً انتذفقاث انُقذٌت نهتشغٍم انخاصت ببذء انتشغٍم وكذنك بانُسبت ألعىاو األول وانخاًَ وانخانج .انزجاء تذذٌذ
انفتزة انزيٍُت اإلجًانٍت انتً ٌتىقع أٌ تغطٍها تكانٍف بذء انتشغٍم فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.
سطر "ب" .قم توفٌر نفقات رأس المال المتوقعة لبدء التشغٌل وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء تحدٌد الفترة الزمنٌة
اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكالٌف بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات بالجزء الرابع.
من السطر "ج" حتى "و" .قم بتوفٌر التغٌر المتوقع فً األصول المتداولة غٌر النقدٌة وإجمالً الخصومات المتداولة وتسوٌات الدٌون
والتسوٌات األخرى لفترة بدء التشغٌل وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء تحدٌد الفترة الزمنٌة اإلجمالٌة لتكالٌف بدء التشغٌل
التً ٌتوقع أن تغطٌها تكالٌف بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ز .اجمع السطور من "أ" حتى "و" للحصول على صافً التدفق النقدي المقدر للسطر "ح".

القسم السادس – مصادر التموٌل
السطور "أ" و"ب" .قم بتوفٌر التموٌالت المقدرة من الدٌون والحقوق عند بدء التشغٌل .قم بتوضٌح مصادر التموٌل من الدٌون والحقوق
وكذنك انفتزة انزيٍُت اإلجًانٍت انًتىقع أن ٌغطٌها بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحاتٌ .رجى أٌضا توفٌر دلٌل على التموٌل (مثل
خطاب التزام).
سطر ج .اجمع السطرٌن "أ" و"ب" نهذصىل يىارد انتًىٌم اإلجًانٍت نهسطز "د".

تعلٌقات عامة – فً ما ٌتعلق باالفتراضات المستخدمة وأوجه التباٌن الهامة بٌن السنوات الخ.
تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

قم بتوفٌر توضٌحات ألٌة تنوعات بٌن السنوات (أو المتوقع منها خالل السنوات التً تقع خارج اإلطار الزمنً للنموذج) فً أي فئة من
فئات التكلفة أو التموٌل.

تعلٌقات عامة – حول كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل العملٌات
قم بتوفٌر تعلٌقات عامة توضح كٌفٌة قٌامك بتموٌل العملٌات .وٌنبغً أن ٌتم توضٌح التموٌل بالتفصٌل ردا على السؤال .44

تعلٌقات عامة – حول الطوارئ
قم بتقدٌم تعلٌقات عامة لوصف خططك حٌال الطوارئ .وٌنبغً توضٌح التخطٌط للطوارئ بالتفصٌل ردا على السؤال .44

تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

مقدم طلب  -- TLDالتقدٌرات المالٌة :النموذج
بالعملة المحلٌة (ما لم ٌرد نص بخالف ذلك)

التعلٌقات  /المالحظات
تقدٌم اسم العملة المحلٌة المستخدمة

حً  /تشغٌلً

القسم
 )1التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة المتوقعة

المرجع  /الصٌغة

تكالٌف البداٌة

أ) حجم التسجٌل المتوقع

-

ب) رسوم التسجٌل
ج) التدفقات النقدٌة الداخلة من التسجٌل
د) تدفقات نقدٌة داخلة أخرى لإلٌرادات

-

أ*ب

هـ) إجمالً التدفقات النقدٌة الداخلة

-

السنة 1
62,000
$

السنة 2
80,600

السنة 3
104,780

5.00
310,000
35,000

5.50 $
443,300
48,000

6.05 $
633,919
62,000

345,000

491,300

695,919

خط مدرج * :اإلٌرادات المحققة

$

كان التسجٌل متوقعا استنادا إلى استعراضات السوق الحدٌثة والتً قمنا
بتضمٌنها فً هذه الوثٌقة ومناقشتها أدناه.
ونحن ال نتوقع زٌادات هائلة فً رسوم التسجٌل بعد السنة .3
تمثل اإلٌرادات األخرى التدفقات النقدٌة المبالغ التً تم تلقٌها من عرض
اإلعالنات على موقعنا.
تمثل العائد المتوقع تحقٌقه بموجب US GAAP

التدفقات النقدٌة الداخلة للتشغٌل المتوقعة
و) العمل:
 )1تسوٌق العمل
 )2دعم العمٌل للعمل
 )3العمل الفنً
ز) التسوٌق
حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارٌة
ي) الفوائد والضرائب

25,000
5,000
32,000
40,000
7,000
14,000
27,500

ل) تكالٌف التشغٌل الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها من الخارج):
5,000
 )1الصٌانة التامة للموقع

66,000
68,000
45,000
44,000
10,000
112,000
29,000

72,000
71,000
47,000
26,400
12,000
122,500
29,800

7,500

7,500

7,500

32,000

37,500

41,000

43,000

-

-

-

-

-

)2

وظائف السجل الحساسة

)3

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

)4

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

-

)5

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

-

-

)6

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

-

-

م) تكالٌف التشغٌل األخرى
ن) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل
هـ  -ن

س) صافً تدفقات النقد التشغٌلً المتوقع تكالٌف

81,000
74,000
49,000
31,680
14,400
136,000
30,760

12,200
199,700

18,000
437,000

21,600
450,800

25,920
493,260

)(199,700

)(92,000

40,500

202,659

هذا وٌتم توضٌح التكالٌف بالتفصٌل فً اإلجابة على السؤال رقم .47

قم بتقدٌم قائمة والتكالٌف ذات الصلة لكل وظٌفة خارجٌة.
االستعانة الخارجٌة التامة للموقع إلى شركة  ABCحٌث تعتمد التكلفة على
عدد من مقدمً الخدمات من الضٌوف ودعم العمٌل.
ما تم االستعانة فٌه بالمصادر الخارجٌة إلى السجل الحساس ووظائف أخرى
لسجل  .ABCحٌث تعتمد النفقات على النطاقات واالستفسارات المتوقعة
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.

 2أ) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة الثابتة والمتغٌرة للتشغٌل
أ) إجمالً تكالٌف التشغٌل المتغٌرة

72,067

163,417

154,464

200,683

التكالٌف المتغٌرة:
تساوي البداٌة كافة العمل إضافة إلى  %75من التسوٌق. السنة  1خالل  3تساوي  %75من كافة األعمال باإلضافة إلى  %50منالتسوٌق و %30من  G&Aوالتكالٌف األخرى.

ب) إجمالً تكالٌف التشغٌل الثابتة

127,633

273,583

296,336

292,577

التكالٌف الثابتة :تساوي إجمالً التكالٌف ناقص التكالٌف المتغٌرة

199,700
-

437,000
-

450,800
-

493,260
-

تحقق من  )2ج تساوي  )1ن.

القسم  )1ن =
التحقق

ج) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة التشغٌل

2ب) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة لوظائف التشغٌل األساسٌة
أ) تشغٌل SRS
ب) تقدٌم Whois
جـ) قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
د) مستودع بٌانات السجل
هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ DNSSEC
و) أخرى
ز) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف الوظٌفة الحاسمة
ح) إجمالً السنوات 3

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

5,500
6,600
7,700
8,800
9,900

6,050
7,260
8,470
9,680
10,890

25,000

35,000

38,500

42,350

مالحظة :تعمل  ICANNحالٌا على نموذج التكلفة الذي سٌقدم فً تارٌخ
الحق
ٌتناسب مع السؤال 24
ٌتناسب مع السؤال 26
ٌتناسب مع السؤال 35
ٌتناسب مع السؤال 38
ٌتناسب مع السؤال 43

115,850

 )3نفقات رأس المال المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج
ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)
)1

98,000
32,000
43,000

21,000
18,000
22,000

16,000
24,000
14,000

58,000
11,000
16,000

-

-

-

-

)2

-

-

-

-

)3

-

-

-

-

)4

-

-

-

-

)5

-

-

-

-

)6

-

-

-

-

للجهاز والبرمجٌات فوائد حٌوٌة لـ  3سنواتلألثاث والمعدات األخرى فوائد حٌوٌة لـ  5سنواتقم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.

ه) نفقات رأس المال األخرى
و) إجمالً نفقات رأس المال

173,000

61,000

54,000

85,000

705,300

556,300
70,000
40,000
666,300

578,600
106,000
60,000
744,600

784,600
160,000
80,000
1,024,600

41,000

110,000

113,000

125,300

41,000

110,000

113,000

125,300

= القسم  )3و :تراكمً
السنوات السابقة  +السنة
الحالٌة

173,000

234,000

288,000

373,000

= 2ب) ح)

25,000

115,850

115,850

115,850

198,000

349,850

403,850

488,850

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

 )4المسؤولٌات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي
ب) الحسابات المستلمة
جـ) أصول أخرى جارٌة
د) إجمالً األصول الحالٌة

705,300

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دٌن قصٌر األمد
ز) المسؤولٌات الحالٌة األخرى المتراكمة
ح) كافة المسئولٌات الحالٌة
ط) إجمالً الملكٌة والمنشأة والمعدات ()PP&E

ي) احتٌاطً السنوات 3
ك) أصول أخرى طوٌلة األمد
ل) إجمالً األصول طوٌلة األمد
م) إجمالً الدٌن طوٌل األمد

لن ٌتم تحمل مبادئ الدفع على خط االئتمان مع بنك  XYZحتى السنة .5
بٌنما سٌتم دفع الفائدة على النحو الذي تحولت فٌه والمنعكس فً القسم  )1ي.

مقدم طلب  -- TLDالتقدٌرات المالٌة :النموذج
بالعملة المحلٌة (ما لم ٌرد نص بخالف ذلك)
القسم
 )5التدفق النقدي المتوقع (ما عدا احتٌاطً السنوات )3
أ) التدفقات النقدٌة للتشغٌل

حً  /تشغٌلً
المرجع  /الصٌغة
= القسم  )1س

جـ) نفقات رأس المال
د) تغٌٌر فً األصول الحالٌة غٌر النقدٌة

القسم  )3و هـ =
= القسم ( )4ب+ج):
السنة السابقة  -السنة
الحالٌة
= القسم  )4ح :
السنة الحالٌة  -السنة
السابقة

هـ) تغٌٌر فً كافة المسؤولٌات الحالٌة

= القسم  )4و وم ط:
السنة الحالٌة  -السنة
السابقة

و) تسوٌة الدٌن
ز) تسوٌات أخرى
حـ) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة

التعلٌقات  /المالحظات
تقدٌم اسم العملة المحلٌة المستخدمة

السنة 1

تكالٌف البداٌة

السنة 3

السنة 2

)(199,700

)(92,000

40,500

202,659

)(173,000
غٌر متاح

)(61,000
)(110,000

)(54,000
)(56,000

)(85,000
)(74,000

41,000

69,000

3,000

12,300

غٌر متاح
)(331,700

)(194,000

-

-

)(66,500

55,959

تمثل  41ألف دوالر فً تكالٌف البداٌة تعوٌضا للحسابات المدفوعة
والمنعكسة فً ورقة التوازن المتوقعة .حٌث أن السنوات القادمة تعتمد على
التغٌٌرات فً المسؤولٌات الحالٌة بٌنما تطرح السنة السابقة من السنة الحالٌة.

 )6مصادر التموٌل
أ) الدٌن:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب

1,000,000

 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ب) حق الملكٌة:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ج) كافة مصادر التموٌل

للتعلٌقات الخاصة بالتموٌل انظر أدناه .هذا وٌتم توضٌح اإلٌرادات بالتفصٌل
فً اإلجابة على السؤال رقم .48

1,000,000

تعلٌقات عامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبٌرة بٌن السنوات وما إلى ذلك:).
ونحن نتوقع أن ٌزداد عدد التسجٌالت بنحو  %30كل عام مع زٌادة رسوم التسجٌل بمقدار  1دوالر كل عام فً السنوات الثالث األولى .وتستند هذه االفتراضات الحجمٌة لبٌانات السوق المرفقة ( )1ونمو السجل الرئٌسً المعلن ( .)2وٌتم محاذاة افتراضات الرسوم بخطة النمو
ً
استنادا إلى منحنى التسجٌل .ونحن نتوقع زٌادة التكالٌف الخاصة بنا بوتٌرة تسٌطر على مدى السنوات الثالث األولى باستثناء تكالٌف التسوٌق التً ستكون أعلى فً سنة البداٌة والسنة األولى حٌث نقوم بتسجٌل اسم العالمة التجارٌة الخاص بنا والعمل على زٌادة
والطلب المتوقع
التسجٌالت .وتكالٌف التشغٌل مدعومة بتقرٌر اإلنجازات المرفق ( )1لمجموعة من السجالت المشابهة و( )2وتراكم التكالٌف المستندة إلى عملٌاتنا الجارٌة .حٌث ستكون نفقات رأس المال هً األكبر فً مرحلة البداٌة وبعد ذلك ستتراجع حاجتنا فً االستثمار فً األجهزة
والبرمجٌات الحاسوبٌة بعد فترة البداٌة .وتستند مصروفات رأس المال إلى مشارٌع العقود والمناقشات التً تدار مع الموزعٌن .لقد قمنا بتضمٌن وإحالة تكالٌف األجهزة لدعم التقدٌرات .فً السٌاق ذاته ستكون استثماراتنا فً األثاث والمعدات على أشدها فً فترة البداٌة لما نقوم
به من بناء للبنٌة التحتٌة ثم تأخذ نحو االنخفاض فً الفترات التالٌة .مرحلة البداٌة :من المتوقع أن تتألف مرحلة البداٌة لدٌنا من ( )10أشهر تتوازى مع منحنٌات النمو المرحلٌة المشار إلٌها من خالل البداٌات السابقة وبٌانات السوق المعلنة .وقد استمدت افتراضاتنا من واقع الدعم
المرفق.
تعلٌقات بشأن كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل عملٌات التشغٌل:
فقد تفاوضنا مؤخرا على خط ائتمان مع بنك ( XYZنسخة من الخط المنفذ بالكامل الوارد فً طلب التقدٌم الخاص بنا) وهذا التموٌل من أنه أن ٌتٌح لنا شراء المعدات الالزمة ودفع رواتب الموظفٌن وتكالٌف التشغٌل األخرى أثناء فترة البداٌة والسنوات القالئل األولى من عملٌات
التشغٌل .حٌث نتوقع بأن تكون أعمال التشغٌل الخاصة بنا ذاتٌة التموٌل (أي أن إٌراد عملٌات التشغٌل سوف ٌغطً كافة التكالٌف المتوقعة ونفقات رأس المال) بحلول النصف الثانً من العام الثانً للتشغٌل؛ كما نتوقع أٌضا جنً أرباح بتدفق نقدي إٌجابً فً العام الثالث.

التعلٌقات العامة فٌما ٌتعلق بالطوارئ:
وبالرغم من أننا نتوقع تدفقا نقدٌا إٌجابٌا بحلول نهاٌة العام  ،2فإن خط االئتمان موضوع التفاوض حدٌثا سٌغطً تكالٌف التشغٌل الخاصة بنا لفترة  4سنوات من التشغٌل إذا لزم األمر .وقد أبرمنا أٌضا اتفاقا مع شركة  XYZلتولً تدرٌب مسجلٌنا حٌث أن نموذج األعمال ال تمتلك
القدرة للحفاظ على نفسها فً السنوات المقبلة .تم إدراج االتفاقٌة مع شركة س/ص فً طلب التقدٌم الخاص بناٌ .مكن العثور على وصف كامل للمخاطر ومجموعة من النتائج والتأثٌرات المتوقعة فً الردود التً نقدمها على السؤال  .49وهذه الردود تحدد مقاٌٌس تأثٌرات بعض
االحتماالت والتموٌل الذي ٌتم التفاوض بشأنه والخطط اإلجرائٌة كما هو موضح ،فهً كفٌلة بتموٌل أسوأ الحاالت التً ٌمكن التعرض لها.

نموذج  - 1التقديرات المالية :على األرجح
بالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)
المرجع  /الصٌغة

القسم
 )1التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة المتوقعة

أ) حجم التسجٌل المتوقع
ب) رسوم التسجٌل
ج) التدفقات النقدٌة الداخلة من التسجٌل
د) التدفقات النقدٌة الداخلة لإلٌرادات اآلخرى
هـ) إجمالً التدفقات النقدٌة الداخلة

التعلٌقات  /المالحظات
تقديم اسم العملة المحلية المستخدمة

حً  /تشغٌلً
السنة 1

تكالٌف البداٌة

السنة 3

السنة 2

-

-

-

-

-

-

-

تكلفة التدفقات النقدٌة الخارجة المتوقعة للتشغٌل
و) العمل:
 )1تسوٌق العمل
 )2دعم العمٌل للعمل
 )3العمل الفنً
ز) التسوٌق
حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارٌة
ي) الفوائد والضرائب
ك) تخفٌض القٌمة
ل) تكالٌف التشغٌل الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها من الخارج):
{ )1قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )2قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )3قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )4قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )5قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )6قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
م) تكالٌف التشغٌل األخرى
ن) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل

-

-

-

-

-

-

-

س) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة تكالٌف للتشغٌل

 2أ) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة الثابتة والمتغٌرة للتشغٌل
أ) إجمالً تكالٌف التشغٌل المتغٌرة
ب) إجمالً تكالٌف التشغٌل الثابتة
ج) صافً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل
التحقق

-

-

-

-

2ب) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة لوظائف التشغٌل الحاسمة
أ) تشغٌل SRS
ب) تقدٌم Whois
جـ) قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
د) مستودع بٌانات السجل
هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ DNSSEC
ز) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للوظائف الحاسمة

-

حـ) إجمالً السنوات 3

-

-

-

-

 )3نفقات رأس المال المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج
ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)
)1
)2
)3
)4
)5
)6
هـ) نفقات رأس المال األخرى
و) إجمالً نفقات رأس المال

-

-

-

-

 )4المسؤولٌات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي
ب) الحسابات المستلمة
جـ) أصول أخرى جارٌة
د) إجمالً األصول الحالٌة

-

-

-

-

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دٌن قصٌر األمد
ز) المسؤولٌات الحالٌة األخرى
حـ) إجمالً المسؤولٌات الحالٌة

-

-

-

-

ط) إجمالً الملكٌة والمنشأة والمعدات ()PP&E
ي) احتٌاطً السنوات 3
ك) أصول أخرى طوٌلة األمد
ل) إجمالً األصول طوٌلة األمد

-

-

-

-

-

-

-

-

م) إجمالً الدٌن طوٌل األمد

 )5التدفق النقدي المتوقع (عدا احتٌاطً السنوات )3
أ) التدفقات النقدٌة للتشغٌل

-

-

-

-

جـ) نفقات رأس المال
د) تغٌٌر فً األصول الحالٌة غٌر النقدٌة
هـ) تغٌٌر فً كافة المسؤولٌات الحالٌة
و) تسوٌة الدٌن
ز) تسوٌات أخرى
حـ) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة

-

-

-

-

-

-

-

غير متاح
غير متاح
-

 )6مصادر التموٌل
أ) الدٌن:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ب) حق الملكٌة:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ج) كافة مصادر التموٌل

-

التعلٌقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبٌرة بٌن السنوات وما إلى ذلك:).

تعلٌقات بشأن كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل عملٌات التشغٌل:

التعلٌقات العامة فٌما ٌتعلق بالطوارئ:

نموذج  - 2التقديرات المالية :أسوأ حالة
بالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)
المرجع  /الصٌغة

القسم
 )1التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة المتوقعة
أ) حجم التسجٌل المتوقع
ب) رسوم التسجٌل
ج) التدفقات النقدٌة الداخلة من التسجٌل
د) إٌراد تدفقات نقدٌة داخلة أخرى
هـ) إجمالً التدفقات النقدٌة الداخلة

التعلٌقات  /المالحظات
تقديم اسم العملة المحلية المستخدمة

حً  /تشغٌلً
السنة 1

تكالٌف البداٌة

السنة 3

السنة 2

-

-

-

-

-

-

-

تكلفة التدفقات النقدٌة الداخلة المتوقعة للتشغٌل
و) العمل:
 )1تسوٌق العمل
 )2دعم العمٌل للعمل
 )3العمل الفنً
ز) التسوٌق
حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارٌة
ي) الفوائد والضرائب
ك) تخفٌض القٌمة
ل) تكالٌف التشغٌل الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها من الخارج):
{ )1قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )2قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )3قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )4قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )5قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )6قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
م) تكالٌف التشغٌل األخرى
ن) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل

-

-

-

-

-

-

-

س) صافً التدفقات النقدٌة الخارجة المتوقعة للتشغٌل

 2أ) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة من الثابتة والمتغٌرة للتشغٌل
أ) إجمالً تكالٌف التشغٌل المتغٌرة
ب) إجمالً تكالٌف التشغٌل الثابتة
ج) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة التشغٌل
التحقق

-

-

-

-

2ب) تصنٌف تكالٌف التدفقات النقدٌة الخارجة لوظائف التشغٌل الحاسمة
أ) تشغٌل SRS
ب) تقدٌم Whois
ج) قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
د) مستودع بٌانات السجل
هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ DNSSEC
ز) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للوظائف الحاسمة

-

حـ) إجمالً السنوات 3

-

-

-

-

 )3نفقات رأس المال المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج
ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)
)1
)2
)3
)4
)5
)6
هـ) نفقات رأس المال األخرى
و) إجمالً نفقات رأس المال

-

-

-

-

 )4المسؤولٌات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي
ب) الحسابات المستلمة
ج) أصول أخرى جارٌة
د) إجمالً األصول الحالٌة

-

-

-

-

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دٌن قصٌر األمد
ز) المسؤولٌات الحالٌة األخرى
حـ) إجمالً المسؤولٌات الحالٌة

-

-

-

-

ط) إجمالً الملكٌة والمنشأة والمعدات ()PP&E
ي) احتٌاطً السنوات 3
ك) أصول أخرى طوٌلة األمد
ل) إجمالً األصول طوٌلة األمد

-

-

-

-

-

-

-

-

م) إجمالً الدٌن طوٌل األمد

 )5التدفق النقدي المتوقع ( .exclاحتٌاطً السنوات )3
أ) التدفقات النقدٌة للتشغٌل

-

-

-

-

جـ) نفقات رأس المال
د) تغٌٌر فً األصول الحالٌة غٌر النقدٌة
هـ) تغٌٌر فً كافة المسؤولٌات الحالٌة
و) تسوٌة الدٌن
ز) تسوٌات أخرى
حـ) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة

-

-

-

-

-

-

-

غير متاح
غير متاح
-

 )6مصادر التموٌل
أ) الدٌن:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ب) حق الملكٌة:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ج) كافة مصادر التموٌل

-

التعلٌقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبٌرة بٌن السنوات وما إلى ذلك:).

تعلٌقات بشأن كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل عملٌات التشغٌل:

التعلٌقات العامة فٌما ٌتعلق بالطوارئ:

