ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ gTLD

ﺇﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

 19ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2011

 19ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2011
ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ  ،2011ﻣﻣﺎ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﻭﺍﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﻗﺩ ﺃﺑﺭﺯﺕ ﺁﻻﻑ ﻣﻥ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ .ﻭﺟﺎء ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ .ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺣﻘﻕ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻓﺭﺹ ﻟﻺﺑﺩﺍﻉ ﻭﻁﺭﺡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ.
ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﻧﺣﻥ ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺩ ﺃﺷﻬﺭ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺡ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻟﺑﺎﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻟﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﺛﺭ .ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻌﻳﻧﺎ ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ ،ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ
ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﻳﻭﻡ  20ﻳﻭﻧﻳﻭ ﻓﻲ
ﺳﻧﻐﺎﻓﻭﺭﺓ.
ﻭﻳﻌﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻫﻭ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻭﻫﻭ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺧﺎﺹ ﺑﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﺃﺳﻠﻭﺏ  ICANNﺍﻟﻔﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺷﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻉ.
ﻭﺣﻳﺙ ﺃﻧﻧﺎ ﻗﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻭﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﻻﺣ ًﻘﺎ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺿﻣﻭﻥ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﻋﻁﺎء
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ .ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﺭﻱ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻡ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻬﺎﺕ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
ﻭﻳﻘﻊ ﺃﻣﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺻﻣﻳﻡ ﻣﻬﻣﺔ  .ICANNﻭﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﺑﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺧﻳﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺗﺗﻣﺎﺷﻰ
ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﻭﺃﺷﻛﺭﻙ ﺟﻣﻳ ًﻌﺎ ﻣﻘﺩﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻛﻡ ﻭﺩﻋﻣﻛﻡ.

ﺭﻭﺩ ﺑﻳﻛﺳﺗﺭﻭﻡ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ

ﺗﻣﻬﻳﺩ

ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺓ
ﺗﺗﺻﺩﺭ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ  ICANNﻣﻧﺫ ﺇﻧﺷﺎﺋﻬﺎ .ﻭﺳﻳﻛﺷﻑ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻋﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﻡ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ .DNS
ﻭﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﻡ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻣﻥ  22ﻣﻥ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﻭﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  250ﻧﻁﺎﻕ  ccTLDﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺯ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ gTLD
"ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ" ﻣﺧﺻﺹ ،ﻭﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ )ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺭﺍﻋﻳﺔ( ﻭﺑﻳﻥ  .ICANNﻭﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑـ  ،TLDﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ  TLDﺗﻠﻙ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ  gTLDﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ
 900ﻣﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻔﺎﻋﻠﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻛﻝ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺇﻧﺷﺎء ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ
ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺑﻁﺭﺡ ﺟﻭﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻓﺈﻥ  ICANNﺗﺗﻭﻗﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 IDNﻹﻧﺷﺎء ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
ﻭﻟﻠﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﺗﻣﻊ  .ICANNﻓﻔﻲ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﻋﺎﻡ  ،2007ﻗﺎﻣﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) – (GNSOﻭﻫﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ  – ICANNﺭﺳﻣﻳًﺎ ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻗﺎﻣﺕ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ  19ﺗﻭﺻﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ .ﻭﻗﺩ ﺍﺷﺗﺭﻙ ﻣﻣﺛﻠﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ
– ﺳﻭﺍء ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻭﺃﻧﺻﺎﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ – ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﺳﺗﻣﺭﺕ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ
 18ﺷﻬﺭً ﺍ ﺣﻭﻝ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟـ  gTLDﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻣﺯﺍﻳﺎﻫﺎ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻭﻛﻳﻑ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺧﺻﻳﺹ
ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺟﻼﺕ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺑﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫﻩ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ  ،2008ﻭﻳﻭﺟﺩ ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺷﺎﻣﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ .http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ  ICANNﺑﺗﺭﻛﻳﺯ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ :ﺃﻱ ﺇﻧﺷﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ
ﻣﻊ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺇﻣﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺧﺭﻳﻁﺔ ﻁﺭﻳﻕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﻗﺩ
ﺍﻧﻌﻛﺱ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻩ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻳﺛﻳﺎﺕ
ﻭﺭﺍء ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﻭﻗﺩ ﺳﺎﻋﺩﺕ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﺳﻭﺩﺓ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻣﺗﺻﻝ ،ﻗﺎﻣﺕ  ICANNﺑﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻁﺭﺡ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺟﺎﺡ .ﻭﻗﺩ
ﺍﻧﺗﻬﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻓﻲ ﻳﻭﻧﻳﻭ  2011ﻳﻘﺿﻲ ﺑﻁﺭﺡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.
ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﻌﻣﻠﻳ ﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ gTLD
ﺗﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻧﻅﺭ ًﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﻋﺎﻡ
ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ،ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ
ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻭﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ.
ﻭﺗﺗﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺑﺎﻟﻭﺻﻑ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻭﻣﺭﺍﺣﻝ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻭﻧﻭﺻﻲ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻗﺭﺍءﺓ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ،ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﻌﺭﻓﺗﻬﻡ ﺑﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻧﻬﻡ ،ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ.
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺧﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ،
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ.http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/
ﻳﻌﺩ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﻣﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ  gTLDsﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻭﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﻣﺩﺍﺭ ﻋﺎﻣﻳﻥ.

 1.1ﺯﻣﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻳﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺻ ًﻔﺎ ﻟﻠﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ .ﻭﺳﺗﺟﺭﻱ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﻭﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ.

 1.1.1ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺗﺑﺩﺃ ﻓﺗﺭﺗﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  00:01ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ) (UTCﻓﻲ  12ﻳﻧﺎﻳﺭ .2012
ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  23:59ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ )(UTC
ﻓﻲ  29ﻣﺎﺭﺱ  .2012ﻭﻟﻥ ﻳﻠﺗﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﻟـ  TASﺑﻌﺩ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﺳﻳﺗﻣﻛﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺩﺭﻙ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻧﻅﺭﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ )ﺃﻱ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ(
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻗﺩ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻭﻗﺗﺎ ً ﻁﻭﻳﻼً
ﻷﺩﺍء ﻛﻝ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻁﻠﺏ ﻛﺎﻣﻝ .ﻭﺑﻧﺎءﺍً ﻋﻠﻳﻪ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺑﺩء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻓﺎﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻭﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻗﺩ ﻻ ﻳﻣﻧﺣﻧﺎ ﻭﻗﺗﺎ ً ﻛﺎﻓﻳﺎ ً ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ .ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  23:59ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ) (UTCﻓﻲ
 12ﺃﺑﺭﻳﻝ .2012
ﻭﻟﻛﻲ ﺗﺅﺧﺫ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﻧﻅﺎﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺃﻳﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ:
•

ﻟﻭ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺇﻏﻼﻕ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ.

•

ﻋﺩﻡ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺳﻭﺍء ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ
ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ( .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ.

•

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

ﻭﻗﺩ ﻋﻣﻠﺕ  ICANNﻋﻠﻰ ﻣﺩ ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ ﻟﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﻁﻭﺍﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ،ﻓﺳﻭﻑ ﺗﻭﻓﺭ ICANN
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻋﺑﺭ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ.

 1.1.2ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻳﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  .ICANNﻭﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻝ  1-1ﻭﺻﻑ1ﺍً ﻣﺑﺳﻁﺎ ً ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺃﻗﺻﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﻛﺛﺭﻫﺎ ﺍﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧﻁ ﺍﻟﻌﺭﻳﺽ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ
ﺗﻧﻁﺑﻕ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻧﻁﺑﻕ ﺃﻳﺿًﺎ .ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﺻﻑ ﻣﺧﺗﺻﺭ ﻟﻛﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ  - 1-1ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ،ICANNﻓﺳﻭﻑ ﺗﻣﺭ ﺑﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ.

 1.1.2.1ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻧﺩ ﺑﺩء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺭﺍﻏﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ gTLD
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﺻﺑﺣﻭﺍ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭً ﺍ ).(TAS
ﺑﻌﺩ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻭﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻟﻛﻝ ﻓﺗﺣﺔ ﻁﻠﺏ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺑﻧﺩ (1.4
ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﺩﻫﺎ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺇﻛﻣﺎﻝ
ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻭﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ .ﻛﻣﺎ
ﻳﺟﺏ ﺃﻳﺿًﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  1.2.2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ
ﻋﺑﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

1-2

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 1

ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ ﺃﺛﻧﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ .ﻭﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1.5ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ.
ﻓﻛﻝ ﻣﺩﺧﻝ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺧﺻﺹ ﻟـ  gTLDﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻘﻁ .ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ
ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺭﻏﺏ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻟﻳﺱ ﺛﻣﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻟﻠﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  gTLDﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﺣﺩ.
ﻭﻋﻘﺏ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻘﺩﻡ  ICANNﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ
ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺭﺯ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ.

 1.1.2.2ﻓﺣﺹ ﺍﻻﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻓﻭﺭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ،ﺗﺑﺩﺃ  ICANNﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺣﺹ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ .ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ:
•

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻳﺔ؛

•

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻕ/ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ؛

•

ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻭﺟﺎﻫﺯﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ :ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ .ﺗﺗﻡ
ﻋﻧﻭﻧﺔ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ .ﺭﺍﺟﻊ ﻣﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .2
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻓﺣﺹ ﺍﻻﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻛﻝ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻣﺩﺓ  8ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً،
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ،ﻓﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻧﺷﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﻣﻌﺩ ﻣﻘﺭﺭ
ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء.

 1.1.2.3ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  .ICANNﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺗﺗﺧﺻﺹ  ICANNﻓﻲ :ﺣﻔﻅ
ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﻳﻥ ﻟﻺﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻭﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻋﺭﻳﺽ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺭﺗﻘﺎﺋﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻔﺗﺢ ﻓﺗﺭﺓ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ )ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ( ﻋﻧﺩ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ
ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  .(1.1.2.2ﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ )ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ "ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ"( .ﻭﺳﻳﺷﺗﺭﻁ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻘﻳﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻓﺗﺭﺓ  60ﻳﻭﻣﺎ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻧﺷﺭ ﻣﻭﺍﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻷﺩﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻟﻠﺗﻣﺩﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻗﺗﺿﻰ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﻟﻙ .ﻭﻟﻛﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻘﻭﻥ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ،ﻳﺟﺏ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺩﻯ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﻘ ّﻳﻣﻭﻥ ﺑﺑﺫﻝ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ )ﺃﻱ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻡ،
ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ،ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻐﺯﻯ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ( ﻭﺃﺧﺫ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺑﺎﻥ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺅﺛﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ،ﻳﺳﻌﻰ ﺍﻟﻣﻘﻳ ّﻣﻭﻥ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﺃﻣﺎ
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺛﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﺳﺗﻅﻬﺭ
ﻓﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘ ّﻳﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻌﺩ ﻣﺩﺓ  60ﻳﻭﻣﺎ ً ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺣﻔﻅﻬﺎ ﻭﺇﺗﺎﺣﺗﻬﺎ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ( ﻹﺟﺭﺍء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﺽ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺳﺎﺋﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﻣﻧﺗﺩﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﺁﻟﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ﻟﻛﺷﻑ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺇﺑﺭﺍﺯﻫﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﻌﻠﻳ ًﻘﺎ ﻓﻲ
ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ  :ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ
ﺗﻛﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ  ICANNﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ
ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻣﻭﺭ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻫﺫﻩ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎء
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺩﺍﺭﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺃﺳﺱ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ  ICANNﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﺭﺓ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ .(3.2
ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ.
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﺎﺡ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺃﺛﻧﺎء
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  .(1.1.2.9ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﻭﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺗﻠﻌﺏ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻭﺭً ﺍ ﻣﺣﺩﻭ ًﺩﺍ ﺟ ًﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ.
ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  :ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺗﺑﻁ
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،4ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  :ﻗﺩ ﺗﺭﺳﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻺﻋﻼﻥ
ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ .ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻻ ﻳﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ .ﻓﻼ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﺳﺎ ًﺳﺎ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  .gTLDﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺁﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ،ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻛﺑﺩﻳﻝ ﻹﺟﺭﺍء ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  1.1.2.4ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ،ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻳﺔ ﻣﺧﺎﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  :ﺳﻳﻅﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻔﺗﻭﺣً ﺎ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ،
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﻁﺭﺡ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ

 1.1.2.4ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ

ﺗﺯﺍﻣ ًﻧﺎ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  60ﻳﻭﻣﺎ ﻗﺩ ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ )(GAC
ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ
ﺃﻥ ﻳﺯﻭﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺩﻟﻳﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ِﻗﺑﻝ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺛﻳﺭﺍ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ ﺃﻭ ﺣﺳﺎﺳًﺎ.
ﻭﻻ ﻳﺗﻌﺩﻯ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻛﻭﻧﻪ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﻓﻘﻁ .ﻓﻬﻭ ﻟﻳﺱ ﺍﻋﺗﺭﺍ ً
ﺿﺎ ﺭﺳﻣ ًﻳﺎ ﺃﻭ ﻳﺅﺩﻱ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺅﺧﺫ ﺗﺣﺫﻳﺭ GAC
ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻳﺛﻳﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺷﻭﺭﺓ  GACﺑﺷﺄﻥ
 gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ )ﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (1.1.2.7ﺃﻭ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ
 (1.1.2.6ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺗﺄﺧﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 1

ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻳﺻﺩﺭ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺎ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﺷﻌﺎﺭ ﺗﺗﻠﻘﺎﻩ  GACﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﻁﻠ ًﺑﺎ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺛﻳﺭً ﺍ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻬﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺃﻭ
1
ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻭﺯ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ  .ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ
 GACﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ – ﻟﺗﺷﻛﻳﻝ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ ICANN
ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﺗﻠﻘﻳﻪ ﻣﻥ .GAC
ﻭﻗﺩ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
F0

ﻫﺫﺍ ﻭﻻ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﺇﺟﻣﺎ ًﻋﺎ ﻣﻥ  .GACﻭﻋﻠﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﺭﺳﻝ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ً ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺣﺕ ﻣﺳﻣﻰ ﻭﺍﺿﺢ
ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ "ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﻣﺑﻛﺭ" .ﻭﻗﺩ ﻳﺄﺧﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺷﻛﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺭﺋﻳﺱ
 GACﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  .ICANNﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻥ ﺗﺻﻝ ﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ ﻟﺫﺭﻭﺓ
ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.
ﻳﺣﻕ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ،ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺳﺣﺏ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺭﺩ ﺟﺯﺋﻲ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  ،(1.5.1ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻳﺷﻣﻝ ﻟﻘﺎءﺍ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ )ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ( ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ( .ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،1.5.1ﻳﺗﻌﻳﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟـ  ICANNﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭﻩ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  21ﻳﻭﻣﺎ
ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ.
ﻭﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺻﺩﻭﺭ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ،ﻳﻭﺻﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ(
ﺳﻠﻔﺎ ﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ.

 1.1.2.5ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ
ﺳﻳﺗﻡ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻓﺣﺹ ﺍﻻﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .ﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﻭﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﻟﻠﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻣﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ.
ﻭﻳﻭﺟﺩ ﻋﻧﺻﺭﻳﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ:
 .1ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ )ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ( .ﻭﺗﺷﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻗﺭﺍﺭً ﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
 gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺳﺑﺏ ﺃﻳﺔ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﻓﻲ  ،DNSﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺑﺑﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑـ  TLDsﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ.
 .2ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ )ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ( .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ.
ﻭﺑﺧﺗﺎﻡ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻡ
ﻧﺷﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ – ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ  -ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ.
ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻩ ،ﺇﻻ ﺃﻥ  GACﻗﺩ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺷﻭء ﺣﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ "ﺗﻭﻫﻡ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﻣﺛﻝ ﺃﻭ ﺗﺟﺳﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻬﻭﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺟﻧﺱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺗﻘﺎﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻠﻳﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺟﺯ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻥ،
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ(" ﻭ"ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﻭﻁﻧﻲ )ﻣﺙ
 .bankﻭ (.pharmacyﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻑ ﺃﻭ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻌﺭﺿﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ".
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺩﺓ ﺃﻗﺻﺎﻫﺎ  5ﺷﻬﻭﺭ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺟﺎﻭﺯ
ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ  500ﻁﻠﺏ ،ﻓﺳﺗﺟﺭﻱ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎء
ﺑﺎﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩ ﺑـ  5ﺃﺷﻬﺭ .ﻭﺗﻘﺗﺻﺭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ  500ﻁﻠﺏ ﻭﺗﻘﺗﺻﺭ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ  400ﻭﺫﻟﻙ ﻷﺧﺫ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩ ،ﻭﺗﻧﺎﻓﺱ
ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ،ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻛﻝ ﺩﻓﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ،ﻓﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﻟﺣﺟﺯ ﺍﻟﺗﺫﺍﻛﺭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺃﻭ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎً ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻗﺑﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻛﻛﻝ ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ.
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻥ ﻳﺗﺧﻁﻰ  1000ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ,
2
ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻠﻘﺎﺓ.
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 1.1.2.6ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ

ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻓﺗﺢ ﻓﺗﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ
 ،1.1.2.2ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﻟﻔﺗﺭﺓ  7ﺃﺷﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺏ.
ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﻳﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭ ًﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ) ،(DRSPsﻭﻟﻳﺱ ﺇﻟﻰ  .ICANNﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺇﻏﻼﻕ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ) ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  ،(1.1.2.5ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﺑﻳﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺑﻳﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﻓﺗﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 1.1.2.9
ﻭﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .3
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺿﺩ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ .ﻭﺳﺗﺗﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺫﻭﻱ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻣﺣﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺑﺔ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺭﺳﻣﻲ ﺿﺩ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ،ﻓﺳﻳﻘﻭﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﺗﺑﺎﻉ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .3
ﻳﻭﺻﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻳﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻭﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺳﻼﺳﻝ  TLDﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ،ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ،ﻭﻋﻘﺩ
ﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً.

 1.1.2.7ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺷﻭﺭﺓ  GACﺑﺷﺄﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻳﺣﻕ ﻟـ  GACﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺑﺷﺄﻥ
ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ .ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺇﺟﺭﺍء "ﻣﺷﻭﺭﺓ  "GACﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑـ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  3ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﻭﺭﺓ  GACﺑﺷﺄﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻗﺑﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ
ً
ﺷﺭﻁﺎ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﻭﺭﺓ .GAC
ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ
ﺍﻧﻅﺭ ﻣﻘﺎﻝ "ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻟﺑﺭﺍﻣﺞ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ" ﻋﻠﻰ http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-
 scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdfﻟﻌﺭﺽ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻓﻣﺷﻭﺭﺓ  GACﺑﺷﺄﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﺑﻳﺎﻥ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﻣﻥ  GACﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﻣﺿﻲ ﻗﺩﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ )ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ  GACﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ
ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺯﻡ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎ ﺧﻼﻝ ﻷﺳﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ،ﺳﻭﻑ
ﺗﺛﻳﺭ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ،ﻓﻼ ﺑﺩ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻲ ﻭﺭﺍء ﺫﻟﻙ.
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ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺷﻭﺭﺓ  GACﺑﺷﺄﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ
gTLDs؛ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ .3

 1.1.2.8ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ
ﻳﺗﻡ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻘﻁ.
ﻳﺣﻕ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺎﺯﻭﺍ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻣﻭﺳﻊ .ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻟﻡ ﻳﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ﻣﻭﺳﻌﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ،ﻓﻠﻥ
ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ .ﻭﺗﺗﻳﺢ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺍﺣﺩ ًﺓ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻘ ّﻳﻣﻳﻥ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﻗﺩ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﺎ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺳﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻧﻅﺎﻡ  .DNSﻭﺗﻭﻓﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ
ﺇﻁﺎﺭً ﺍ ﺯﻣﻧﻳًﺎ ﻟﻔﺣﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﺧﺑﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ.
ﻭﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻭﻥ ﻭﺃﻱ ﺧﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﺗﻡ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺗﻬﻡ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻭﺻﻠﻭﺍ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ.
ﻭﻓﻲ ﺧﺗﺎﻡ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ،ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺗﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻊ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﻓﺳﻳﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻧﺟﺢ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﻓﻠﻥ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻗﺻﺎﻫﺎ  5ﺷﻬﻭﺭ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ .ﻭﺃﻳﺿﺎ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ
 ICANNﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ.

 1.1.2.9ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ
ﻓﻘﻁ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺑﺩء ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻭﻥ ) - (DRSPsﻣﺗﻰ ﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ  -ﻭﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ .ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻫﻭ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺳﺑﻳﻝ ﻟﻣﻥ ﻳﺭﻳﺩ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ  .ICANNﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﻯ ﻟﻠﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ.
ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺣﺩﺙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻭﺩﻱ
ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.
ﻭﻧﺗﻳﺟﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﺳﻳﻔﻭﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ )ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ( ﺃﻭ ﺳﻳﻔﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ )ﺣﻳﺙ ﻟﻥ ﻳﻛﻣﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻹﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ( .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ،ﻳﺟﺏ
ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻛﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺇﻟﻰ
3

ﺗﻠﺗﺯﻡ  GACﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻧﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻉ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ /ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﺃﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻗﺻﺎﻫﺎ  5ﺷﻬﻭﺭ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻔﺎء ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ،
ﺳﺗﻌﻣﻝ  ICANNﻣﻊ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﺧﻠﻕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ.

 1.1.2.10ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﻣﺗﺄﻫﻝ ﻟﻧﻔﺱ ﺳﻼﺳﻝ
 gTLDﺃﻭ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.
ﻳﺷﻳﺭ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﻣﺅﻫﻝ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ
ﺃﻭ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻓﻲ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻫﺫﺍ ،ﺗﺷﻳﺭ "ﻣﺷﺎﺑﻪ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ
ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠﻕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ.
ﻭﻳﻧﺻﺢ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺣﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ،
ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭﻩ( ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺯﺍﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺑﻳﻥ ﺳﻼﺳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻣﺛﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ،ﻗﺩ ﻳُﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  2.2.1.4ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ  2ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
ﻭﻳُﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ  -ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ  -ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﺯء
ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻓﻠﻥ ﻳﺗﻡ ﺑﺩء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺟﻣﻳﻊ ﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻣﺗﻰ ﺃﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻟﻠﺗﻭﺿﻳﺢ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﻳﺿًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،1.2ﻳﻘﺩﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻭ"ﺝ"
ﺟﻣﻳﻌﻬﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ  .EXAMPLEﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﻡ ﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻗﺩ
ﺍﺟﺗﺎﺯ ﻣﻘﺩﻣﺎ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺃ" ﻭ"ﺝ" ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻓﺷﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺏ" .ﻭﻗﺎﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺏ" ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ .ﺛﻡ ﻗﺎﻡ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺿﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺝ" ،ﺛﻡ ﺍﻧﺗﻘﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺃ" ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻣﺎ ﺍﻟﻁﻠﺑﻳﻥ "ﺏ" ﻭ"ﺝ" ﻗﺩ ﺃﻛﻣﻼ ﻣﺭﺣﻠﺗﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻭﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ،ﻗﺑﻝ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺏ" ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻭﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺝ" ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻳﻥ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ "ﺃ" ﻭ"ﺏ".
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ

ﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
ﺔ

ﺭﻓﺾ

ﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ

ﺭﻓﺾ

ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ

ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ

ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ

ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ

ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ

ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  - 1.2ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻭﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺣﻼ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ.

ﻭﺳﻳﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﺟﺗﺎﺯﻭﺍ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﺔ ﻧﺣﻭ ﺗﻔﻭﻳﺽ gTLDs
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ  2.5ﺇﻟﻰ  6ﺷﻬﻭﺭ ﻹﻛﻣﺎﻝ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﺳﻳﺗﺑﺎﻳﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻷﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻡ
ﺣﻠﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺯﺍﺩ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎﻙ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻛﻼ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺗﻳﻥ.

 1.1.2.11ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
ﻭﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﻛﻣﻠﻭﺍ ﻭﺑﻧﺟﺎﺡ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  1.1.2ﺃﻥ ﻳﻧﻔﺫﻭﺍ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﻔﻭﻳﺽ  gTLDsﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ
 ICANNﻭﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺗﻘﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻣﻝ ﻣُﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺇﻋﺩﺍ ًﺩﺍ ﺗﻘﻧﻳًﺎ ﻭﺃﺩﺍ ًء ﻣﺭﺿﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻗﺑﻝ ﺗﻔﻭﻳﺽ  gTLDﺇﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺧﺗﺎﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺗﺭﺍﺋﻰ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ
ﻭﺣﺩﻫﺎ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ.
ﻭﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺑﻧﺟﺎﺡ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻣﺅﻫﻼً ﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺟﺫﺭ .DNS
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﺷﻬﺭﻳﻥ،
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﻣﺯﻳﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺣﺎﻟﻳًﺎ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

1-9

الوحدة 1

مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة ()DLTg

 1.1.3الجداول الزمنية لدورة الحياة
استنادا على التقديرات الخاصة بكل مرحلة موضحة في هذا القسم ،يمكن أن يصبح زمن
الدورة بالنسبة لعملية التقديم المباشرة حوالي  9شهور ،كما يلي:

الشكل  - 1.3يمكن أن يصبح زمن دورة عملية التقديم المباشرة  9شهور.

يمكن أن يكون زمن الدورة لعملية تقديم أكثر تعقيدا أطول بكثير ،كأن يطول إلى  02شهرا
في المثال التالي:

الشكل  - 1.4يمكن أن يصبح زمن دورة عملية التقديم المعقدة  02شهرً ا.

كتيب دليل مقدمي الطلبات | اإلصدار 1999-91-91
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 1

ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD

 1.1.4ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺷﺭ
ﺗﺗﺎﺡ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ
ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ )ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻧﺷﺭﻫﺎ
ﺧﻼﻝ  2ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺣﺹ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ(.
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ.

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻓﺗﺭﺓ ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ
ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ

ﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ.
ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺳﺣﺏ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﻣﺯﻳﺩ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ.
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ.
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻛﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ.

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ

ﻣﺷﻭﺭﺓ  GACﺑﺷﺄﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ
 gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ

ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ  /ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺃﺛﻧﺎء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ )ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺃﺛﻧﺎء ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ )ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ(
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﻣﺷﻭﺭﺓ  GACﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ.

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻛﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ.
ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﻣﻥ
ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻌﺔ.
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻭﻓﺭﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ.
ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻛﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧﺩ ﺍﻛﺗﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺃﻳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻛﺗﻣﺎﻟﻬﺎ.
ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻧﺩ ﺇﺑﺭﺍﻣﻬﺎ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.

 1.1.5ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎﺯ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺑﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻣﻥ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﻳﻭﺟﺩ ﺑﺎﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ .ﻭﻻ ﻳﻘﺻﺩ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ً
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ .ﻓﻬﻧﺎﻙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﻗﺩ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ.
ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩّﺭﺓ ﻟﻛﻝ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﺭﺑﻣﺎ ﺗﺗﺑﺎﻳﻥ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﺩﺓ ،ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ ICANN
ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺃﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻣﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻝ
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻥ ﺗﻣﺭ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﺃﻭ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺣﻝ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻣﺗﺩ
ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺗﺳﻌﺔ ﺷﻬﻭﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻛﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﺳﻌﺔ ﺷﻬﻭﺭ.

ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻷﻭﻟﻲ

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ

ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ/
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎ
ﺕ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ

ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﺧﻁﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻣﻧﻘﺿﻲ
ﺍﻟﻣﻘﺩّ ﺭ

1

ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ

ﻧﻌﻡ

 9ﺷﻬﻭﺭ

2

ﺭﻓﺽ

ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻻ

ﻧﻌﻡ

 14ﺷﻬﺭً ﺍ

3

ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﻧﻌﻡ

ﻧﻌﻡ

15 - 11.5
ﺷﻬﺭﺍ

4

ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻓﻭﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ

ﻻ

ﻧﻌﻡ

5

ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻓﻭﺯ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻻ

 14ﺷﻬﺭً ﺍ
 12ﺷﻬﺭً ﺍ

6

ﺭﻓﺽ

ﺧﺭﻭﺝ؟

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻻ

 7ﺷﻬﻭﺭ

7

ﺭﻓﺽ

ﺭﻓﺽ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

ﻻ

 12ﺷﻬﺭً ﺍ

8

ﺭﻓﺽ

ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ

ﻓﻭﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ

ﻧﻌﻡ

ﻧﻌﻡ

20 - 16.5
ﺷﻬﺭﺍ

9

ﺭﻓﺽ

ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ

ﻓﻭﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ

ﻧﻌﻡ

ﻻ

18 - 14.5
ﺷﻬﺭﺍ

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 1ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻧﺎﻓﺱ – ﻓﻲ
ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﺿﻭﺣً ﺎ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺳﻊ .ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻧﺯﺍﻉ ﻟﻳﺗﻡ ﺣﻠﻪ .ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﺟﻝ
ﻭﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻛﻣﻝ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 2ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺗﻧﺎﻓﺱ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻔﺷﻝ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﺧﻁﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺅﻫﻼً
ﻭﻳﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﻣﻭﺳﻌًﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻭﻫﻧﺎ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ .ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  ،1ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻧﺯﺍﻉ
ﻟﻳﺗﻡ ﺣﻠﻪ .ﻭﺑﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻳﻣﻛﻥ
ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﺟﻝ ﻭﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 3ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺗﻧﺎﻓﺱ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ،
ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺳﻊ .ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻳﺔ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻧﺯﺍﻉ ﻟﻳﺗﻡ ﺣﻠﻪ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻭﺟﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺃﺧﺭﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻭﺟﺩ ﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻔﻭﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻭﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﺣﻭ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 4ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻧﺎﻓﺱ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺳﻊ .ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﻳﻥ ﻣﻌﺗﻣ ًﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺃﺳﺱ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3؛ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ( .ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻳﺳﺗﻁﻳﻊ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﺟﻝ ﻭﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 5ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻭﺳﻊ .ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻋﺩﺓ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺃﺛﻧﺎء
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 1

ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻷﺳﺱ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﻳﺗﻡ ﺳﻣﺎﻉ ﻛﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻛﻭﻥ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ،
ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ .ﻭﻧﻅﺭً ﺍ ﻷﻧﻪ ﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺇﺣﺩﻯ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ،ﻓﻼ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 6ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻔﺷﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﺧﻁﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻭﻳﻘﺭﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ .ﻭﻻ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 7ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ – ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻔﺷﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﺧﻁﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﻣﻭﺳﻌًﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻔﺷﻝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ
ﺃﻳﺿًﺎ .ﻭﻻ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 8ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻔﺷﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﺧﻁﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺅﻫﻼً ﻭﻳﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﻣﻭﺳﻌًﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻭﻫﻧﺎ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ.
ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﻳﻥ ﻣﻌﺗﻣ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺃﺳﺱ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻭﺟﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺃﺧﺭﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻭﺟﺩ ﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻔﻭﺯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻭﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﺟﻝ ﻭﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﺣﻭ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ  gTLDﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺭﻗﻡ  – 9ﺍﻟﺗﻘ ﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ – ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ،
ﻳﻔﺷﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺧﻁﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺅﻫﻼً ﻭﻳﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﻣًﺎ ﻣﻭﺳﻌًﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻭﻫﻧﺎ ،ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ.
ﻳﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﻳﻥ ﻣﻌﺗﻣ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺃﺳﺱ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺃﺣﺩ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻭﺟﺩ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻭﺟﺩ ﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻔﻭﺯ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻭﻻ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ.
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ – ﺑﻌﺩ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻳﻛﻣﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﺅﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ،gTLD
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ  ICANNﻭﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺗﻘﻧﻲ ﺳﺎﺑﻕ ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺽ .ﺭﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  5ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻑ ﻟﻠﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ.

 1.1.6ﺍﻟﺟﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ
ﺗﻬﺩﻑ  ICANNﺇﻟﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺟﻭﻻﺕ ﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ  gTLDﺑﺄﺳﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ.
ﻭﺳﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺩﻗﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ.
ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻥ  ICANNﻗﺩ ﺗﻌﻬﺩﺕ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻧﻅﺎﻡ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺑﻌﺩ ﺟﻭﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺿﺎﺕ ﻓﻲ
ﺟﻭﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻻ
ﺗﻌﺭﺽ ﺃﻣﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻟﻠﺧﻁﺭ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD

 1.2ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
 1.2.1ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ
ﻳﺣﻕ ﻷﻳﺔ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻭﺿﻊ ﺟﻳﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﻔﺭﺩﺓ .ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺃﻭ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﺑﻌﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺭﺽ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻛﻳﺎﻥ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣﺷﺭﻭﻉ
ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻋﺎﻟﻕ(.
ﻗﺎﻣﺕ  ICANNﺑﺗﺻﻣﻳﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﺂﻟﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ .ﺗﻬﺩﻑ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ،ﺳﻣﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  ،gTLDﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﻭﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ.
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ،
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ .ﻫﺫﺍ
ﻭﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺃﺳﻣﺎء ﻭﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.
ﻭﺳ ُﺗﺟﺭﻯ ﻓﺣﻭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ،ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳُﺟﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
 11-1ﻣﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﻅﺭ  ICANNﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ
ﺃﻱ ﻣﺻﺩﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ.
ﺗﺟﺭﻱ  ICANNﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻳﻥ ﻓﻘﻁ (1) :ﺍﻟﺗﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ؛ ﻭ) (2ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ .ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻠﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
ﺑﻣﻌﻳﺎﺭ "ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ" ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ.
ﻓﻲ ﻅﻝ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻭﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻛﻳﺎﻥ ﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻊ
ﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ )ﺃ( ) -ﻡ( ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻫﻡ ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ.
ﺃ.

ﺃﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺃﻭ ﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺃﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﺭﺗﻛﺎﺏ
ﺧﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﺣﺗﻳﺎﻝ ﻷﻣﻭﺭ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺧﺿﻊ ﻟﺣﻛﻡ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﺗﻘﺑﻠﻪ
 ICANNﻭﺗﻌﺗﺑﺭﻩ ﻣﺳﺎﻭ ًﻳﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑﻕ؛

ﺏ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻗﺩ ﻋﻭﻗﺏ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ
ﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻻﺭﺗﻛﺎﺑﻪ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻛﺫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺿﻠﻳﻝ ﺃﻭ ﺇﺳﺎءﺓ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ؛
ﺝ .ﺃُﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻣﺔ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﺯﻭﻳﺭ ﺿﺭﻳﺑﻲ
ﺃﻭ ﺗﻬﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ؛
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ﺩ.

ﺃُﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ،ﺃﻭ
ﺍﻻﺑﺗﺯﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺑﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺧﺎﻁﺋﺔ ﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻠﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻣﺛﻝ ﻟﻬﺎ؛

ﻩ.

ﺃﺩﻳﻥ ﺑﺟﺭﻳﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﺳﺑﺎﺕ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺃﻭ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ؛
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻭ.

ﺗﻣﺕ ﺇﺩﺍﻧﺗﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺳﻼﺡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻧﻑ؛

ﺯ.

ﺗﻣﺕ ﺇﺩﺍﻧﺗﻪ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻋﻧﻑ ﺃﻭ ﺍﻋﺗﺩﺍء ﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ،ﺃﻭ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ؛

ﺡ .ﺗﻣﺕ ﺇﺩﺍﻧﺗﻪ ﺑﻌﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻥ ﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﺗﺻﻧﻳﻊ ﺃﻭ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻋﻘﺎﻗﻳﺭ
ﺩﻭﺍﺋﻳﺔ ﻣﺧﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺃﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ
ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  3ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻻﺗﺟﺎﺭ
4
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺛﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  1988؛
F

3

ﻁ .ﺗﻣﺕ ﺇﺩﺍﻧﺗﻪ ﺑﻌﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻣﻝ ﻏﻳﺭ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ
6، 5
ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ )ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ( ؛
4

F

5

F

ﻱ .ﺗﻣﺕ ﺇﺩﺍﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺗﺳﻬﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺃﻭ
ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﺍﻁﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ،ﺃﻭ ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻼﻩ )ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  10ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
"ﺃ" ﻭ"ﺩ" ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻟﻠﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ "ﻫـ"
ﻭ"ﻁ" ﺃﻋﻼﻩ(؛
ﻙ .ﺃﺻﺑﺢ ﻁﺭﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻗﺿﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺻﺩﻭﺭ ﺣﻛﻡ ﺣﻳﺎﻟﻪ
ﻛﻣﺫﻧﺏ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ )ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻛﺎﻓﺊ ﺫﻟﻙ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺎ ً( )ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 10
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ "ﺃ" ﻭ"ﺩ" ﺃﻋﻼﻩ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ
ﻟﻠﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ "ﻫـ" ﻭ"ﻁ" ﺃﻋﻼﻩ(؛
ﻝ.

ﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻭﺗﻛﻭﻥ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛

ﻡ.

ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺣﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﺽ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ) ،(UDRPﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻼﻝ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ACPAﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ،ﺃﻭ
ﺗﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﺧﻁﻑ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﺧﺎﻟﻑ ﺑﻣﻭﺟﺏ  UDRPﺃﻭ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﺃﻭ
ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺟﺳﻳﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ  ACPAﺃﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ.
ﺗﺷﻛﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻣﻁ.

ﻥ .ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﺯﻭﻳﺩ  ICANNﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ
ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺣﺹ
ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.
ﺱ .ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﻠﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻣﻥ )ﺃ( – )ﻡ(.
ﻳ��ﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳ��ﻕ ﺍﺧﺗﺑ��ﺎﺭ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳ��ﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳ��ﺔ ﺍﻟﻣﺻ��ﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ﻋﻧ��ﺩ ﺗﺧﺻ��ﻳﺹ ﻣ��ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧ��ﺕ ﺍﻟﺣﻳﻭﻳ��ﺔ،
ﻭﺗﺣ��ﺗﻔﻅ ﻣﻧﻅﻣ��ﺔ  ICANNﺑ��ﺎﻟﺣﻕ ﻓ��ﻲ ﺭﻓ��ﺽ ﺃﻱ ﻁﻠﺑ��ﺎﺕ ﻣﺅﻫﻠ��ﺔ ﺑﺧ��ﻼﻑ ﺫﻟ��ﻙ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺻ��ﺎﻝ
ﺑﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓ�ﻲ ﻓﺣ�ﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳ�ﺔ.
4

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
5
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
6
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻟﻡ ﺗﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺳﺎﻟﻔﺎ .ﻭﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺣﻳﺕ ﻳﺗﻡ
ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ .ﻭﻟﻡ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﺃﺩﻳﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻘﻁ ﺃﺩﻳﻥ ﺑﺟﺭﻳﻣﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻟﻠﻭﻓﺎء
ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﻣﻠﺯﻡ ﻗﺎﻧﻭ ًﻧﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳ�ﻪ ﻣ�ﻥ ﺧ�ﻼﻝ ﺇﻧﻔ�ﺎﺫ ﺍﻟﻘ�ﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻳﻘﺿﻲ ﺑ�ﺄﻥ ﻣﻘ�ﺩﻡ ﻁﻠ�ﺏ ﻗ�ﺩ ﺗ�ﻭﺭﻁ ﻓ�ﻲ ﻣﻣﺎﺭﺳ�ﺎﺕ ﺗ�ﺩﻟﻳﺱ ﺃﻭ
ﻏﺵ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳ�ﺔ ﺑﺈﺭﺷ�ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌ�ﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻁ�ﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻ�ﺎﺩﻱ
7
ﻟﺣﻣﺎﻳ��ﺔ ﺍﻟﻣﺳ��ﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻣ��ﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻟﻳﺳ��ﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐ��ﺵ ﺍﻟﺗﺟ��ﺎﺭﻱ ﻓ��ﻲ ﺟﻣﻳ��ﻊ ﺃﻧﺣ��ﺎء ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻡ ﻗ��ﺩ
ﺗﺳ��ﺑﺏ ﻓ��ﻲ ﺭﻓ��ﺽ ﺍﻟﻁﻠ��ﺏ ﺍﻟﻣﻘ��ﺩﻡ .ﻭﻳﺟ��ﻭﺯ ﻟ��ـ  ICANNﺍﻻﺗﺻ��ﺎﻝ ﺑﻣﻘ��ﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑ �ﺎﺕ ﻣ��ﻊ ﺃﺳ��ﺋﻠﺔ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.
F6

ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺳﻔﻳﺭ ﻛﺎﻣﻝ ﻭﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻱ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﻛﺟﺯء
ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN
ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ  -ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻠ ُﻣ ﺳﺟﻝ  -ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻟﺩﻯ  ICANNﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  .gTLDﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ  gTLDﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ
ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺹ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ .ﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ
ﺑﺄﻱ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ.
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ  -ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ  ICANNﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﻭﺃﺣﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺩﻳﺭﻩ ﻣﻛﺗﺏ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ) (OFACﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ .ﻭﻗﺩ ﻓُﺭﺿﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻛﺗﺏ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﺧﺻﻳﺻﺎ ﻭﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﻋﻳﻥ )ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ  .(SDNﺗﻣﻧﻊ  ICANNﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ  SDNsﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎء .ﺑﺻﻔﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ،ﻟﻥ ﺗﺳﻌﻰ  ICANNﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ
ﻛﻳﺎﻥ ﻣﺩﺭﺝ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ  .SDNﻭﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ  ICANNﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺩ  ،SDNsﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ،ﺳﻌﺕ ICANN
ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺗﻡ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻁﻠﻭﺏ .ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ،ﻗﺩ ﻳﻘﺭﺭ ﻣﻛﺗﺏ OFAC
ﻋﺩﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ.

 1.2.2ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ:
 .1ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ  -ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻛﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻟﻠﻛﻳﺎﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.
 .2ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭﻭﺍ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ،ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ
ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻷﺣﺩﺙ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ،
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ.
ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ .ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻹﺟﺭﺍء ﺗﺭﺟﻣﺎﺕ ﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ .ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ،ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ .2
ﻭﻳﺗﻁﻠﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺑﻌﺽ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﺣﺳﺏ.
 .1ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻁﻠﺏ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،(1.2.3ﻓﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻧﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﺷﺗﺭﺍﻛﻪ
ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ُﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩﻩ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻭﺍﺣﺩ
ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭﻳﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻓﻲ ﻗﺳﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
7
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻟﻁﻠﺏ ﻛﺎﻣﻝ .ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺷﻛﻝ ﻭﻣﺿﻣﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻳﻛﻭﻥ
ﻭﻓﻕ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺑﺩ ﻭﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟـ
 gTLDﻭﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺑﻳﺎ ًﻧﺎ ﺻﺭﻳﺣً ﺎ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭ.
ﺗﻘﺿﻲ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻣﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻓﻲ
ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ.
 .2ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺗﻛﻭﻥ ﺍﺳﻣًﺎ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳًﺎ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ( ،ﻓﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ
ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﻪ .ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﻣﺎء
ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  .2.2.1.4ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺑﻧﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
 .3ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﻪ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﺎﺣً ﺎ ،ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻬﺩ ﺑﺎﻷﻣﻭﺍﻝ .ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ.

 1.2.3ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﻡ ﻣﻌﺗﻣﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

 1.2.3.1ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ،ﺗﻌﺩ  gTLDﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ
ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﺑﻭﺿﻭﺡ .ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺃﻭ
ﻋﺩﻣﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ً
ﻛﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ .ﻭﻳﻣﻛﻥ
ﻷﻱ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﻭﻟﻛﻥ ،ﻳﻁﻠﺏ
ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺃﻥ ﻳﺛﺑﺕ ﻭﺿﻌﻪ ﻛﻣﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺑﻧﺩ  4.2ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  .(4ﻭﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  gTLDﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ:
 .1ﺃﻥ ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﺑﻭﺿﻭﺡ.
 .2ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
 .3ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺭﺡ ﺗﺳﺟﻳﻼ ﻣﺧﺻﺻﺎ ﻭﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺩﺩﻩ.
 .4ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺗﺣﺭﻳﺭﻱ ﻟﻁﻠﺑﻪ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ُﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺩﺩﻩ.
ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻛﻁﻠﺏ ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  gTLDﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﻣﺗﻭﺍﻓﻕ
ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻣﻊ ﺃﺧﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ .ﻭﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﻭﻣﺳﺟّﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﺣﺻﺭﻱ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻭﻗﺩ ﻻ
ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ .ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ .ﻭﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ
ﻣﻌﻳﺎﺭﻱ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﻫﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

 1.2.3.2ﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻛﻳﻑ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﺅﺛﺭﺍ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﺎﺟﺣﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻙ
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﺳﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻣﺷﻐﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ  ،gTLDﻛﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ/ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ – ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺃﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﺿﺩ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺣﺗﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ
ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻌﻠﻥ ﺃﻥ gTLD
ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﺩﺩ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3؛ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ – ﺭﺑﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻛﻭﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ،ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
•

ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ .ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻟﻬﺪﻑ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ .ﻭﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻞ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.

•

ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺑﻨﺠﺎﺡ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

•

ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺣﻞ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺰ
ﻭﺍﺿﺢ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺍﺩ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.

ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 4؛ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ.
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ – ﺳﻳﺧﺿﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  gTLDﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ .ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  gTLDﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺔ ﺑﻧﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ،
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻣﻊ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ  .ICANNﺃﻣﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﺭﻳﺔ ﺗﺻﺭﻑ  .ICANNﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ.
ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺋﺔ ﺿﻳﻘﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺟﻣﻌﺎﺕ ﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻪ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻭﻗﻑ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻠﺯﻣﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻳﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﺍ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ
ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳﻥ.

 1.2.3.3ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ
ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  gTLDﻟﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ.

 1.2.4ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻗﺑﻭﻝ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﻭﺩﺧﻭﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ ICANN
ﻻ ﻳﺿﻣﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻳﺩﻋﻣﻭﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺣﺗﻰ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺟﺫﺭ  ،DNSﺑﻡ ﺃﻥ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎ ،ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺣﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ.
ﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﻻ ﺗﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ .ﻭﻻ ﺗﻣﻠﻙ ICANN
ﺃﻱ ﺳﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻣﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺑﺎﺭﺯ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻷﺩﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
ﻭﺗﺷﺟﻊ  ICANNﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻭﺗﻭﺿﻳﺣﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺧﻁﻁ
ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ .ﻭﻗﺩ ﻳﺑﺫﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻭﻥ ﺑﺄﻧﻔﺳﻬﻡ ﺟﻬﻭﺩﺍ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻊ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻗﺑﻭﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
ﻭﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
 .http://www.icann.org/en/topics/TLD-acceptance/ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ
 IDNﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺟﺎﺭﺏ ﺳﻼﺳﻝ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  IDNﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ )ﺍﻧﻅﺭ
.(http://idn.icann.org/

 1.2.5ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻔﻭﻳﺿﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ TLD
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺗﻔﻭﻳﺿﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺟﺫﺭ ﻧﻅﺎﻡ
 ،DNSﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﺟﻼﺕ  NSﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺳﺟﻼﺕ  DSﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ .ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻭﺿﻊ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﻣﺛﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ
ﺳﺟﻼﺕ ﻧﻅﺎﻡ  DNSﺍﻷﺧﺭﻯ )ﻣﺛﻝ  ،Aﺃﻭ  ،MXﺃﻭ  (DNAMEﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ.

 1.2.6ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  6ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ.

 1.2.7ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺑﻕ ﻭﺃﻥ ﻗﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻏﻳﺭ
ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺩﻗﻳﻘﺔ ،ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺣﻛﻣﻪ.
ﻟـ  ICANNﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻱ .ﻭﻗﺩ ﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ
ﺭﺳﻭﻣًﺎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺄﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ
ﺃﻥ ﺗﺟﻌﻝ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺃﻭ ﻣﺿﻠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

 1.2.8ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻁﻭﻋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻁﻕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﻗﺎﻣﺕ ﺇﺣﺩﻯ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑـ  ICANNﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺧﺎﺹ
ﻭﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟـ "ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ" )" .("HSTLDsﻭﻳﻣﻛﻥ
ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-final-report11mar11-en.pdf
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﺣﻳﺙ ﺳﺗﺩﻋﻡ  ICANNﺍﻟﺟﻬﻭﺩ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ  TLDﺍﻟﺗﻁﻭﻋﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ
ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  gTLDﺍﻟﺭﺍﻏﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ.

 1.2.9ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ :ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻭﺳﻌﺔ ،ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﻭﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﺣﻭﻝ ﺇﻁﻼﻕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
 gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ  gTLDsﺇﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻟﻥ ﻳﺅﺛﺭ ﺑﺎﻟﺳﻠﺏ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ .DNS
ﻭﻳﻘﺩﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﻥ  200-300 TLDsﺳﻧﻭﻳﺎ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻟﻥ
ﺗﺟﺭﻱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  1000 gTLDsﺟﺩﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ .ﺣﻳﺙ ﻳﺅﺩﻱ ﺗﺣﻠﻳﻝ
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ،ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ،ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﺃﻥ ﺗﻔﻭﻳﺿﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺟﺫﺭ .ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﻣﺭﺍﻥ ﺃﺛﻧﺎء ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺩﺍﺭ
ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻛﻣﺎ ﻳﺧﻁﻭ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ.
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ,ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻌﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDsﺟﺩﻳﺩ ﻳﻛﻭﻥ
ﻣﺷﺭﻭﻁ ﺑﻐﻳﺎﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻥ  DNSﻭﻧﻅﺎﻡ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ
)ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ( .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﻭﺗﻌﺭﺿﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺗﺄﺧﻳﺭ ،ﻳﺟﺏ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻅﺎﻣًﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ.

 1.2.10ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻣﺗﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ  .gTLDﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻭﺗﻘﻭﻡ
 ICANNﺣﺎﻟﻳًﺎ ﺑﻭﺿﻊ ﺁﻟﻳﺔ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺳﻭﻑ ﺗﻭﻓﺭ  ICANNﺻﻔﺣﺔ ﻭﻳﺏ
ﻛﻣﺻﺩﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺗﻲ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﻳﻥ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
8
ﻋﻠﻰ .http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 1.2.11ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ،ICANNﻳﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
 gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﻭﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻼﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑـ .ICANN

 1.3ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﻌﺽ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺩﻭﻟﻳﺔ ) IDNs .(IDNﻫﻲ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻐﺎﺕ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺎﻷﺑﺟﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ) ،(z - aﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ )،(9 - 0
ﻭﺍﻟﻭﺍﺻﻠﺔ ) .(-ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  IDNﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﺳﻣﻳﺎﺕ  Aﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺟﺫﺭ
ﻧﻅﺎﻡ .DNS
8
ﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ  SO/ACﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ
 .gTLDﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD

 1.3.1ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء IDN
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ  IDNﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ  IDNAﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
 IDNAﻭﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ
.http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ) Uﻧﻁﺎﻕ  TLDﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﺳﻣﺎء  IDNﺑﺎﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ( ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ .A
ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ  Aﻫﻭ ﺷﻛﻝ  ASCIIﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ  .IDNﻳﺑﺩﺃ ﻛﻝ ﻋﻧﻭﺍﻥ  A IDNﺑﺳﺎﺑﻘﺔ،ACE IDNA
ﺛﻡ " "xn--ﻣﺗﺑﻭﻋﺔ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ  ،Punycodeﺑﺣﻳﺙ
ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻁﻭﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺣﺭﻭﻑ  ASCIIﻫﻭ  63ﺣﺭ ًﻓﺎ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺑﺎﺩﺋﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻌًﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺧﺯﻳﻧﻪ ﻓﻲ  DNSﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ
ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ) LDHﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺿﻳﻑ( ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ  RFC 1034ﻭ RFC 1123ﻭﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ
ﺁﺧﺭ.
ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ  Uﻫﻭ ﺷﻛﻝ ﻳﻭﻧﻳﻛﻭﺩ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ  ،IDNﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺿﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  IDNﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﺑﺟﺩﻳﺔ ﺳﺭﻳﺎﻧﻳﺔ ،ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ U
ﻫﻭ > <испытаниеﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ  Aﻫﻭ > .<xn--80akhbyknj4fﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ  Aﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ  ،Uﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ  Uﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ .A
ﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  IDN gTLDsﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ:
 .1ﻣﻌﻧﻰ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ..ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ
ﻣﻭﺟﺯ ﻟﻣﺎ ﺳﺗﻌﻧﻳﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻣﺛﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.
 .2ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ) .(ISO 639-1ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻐﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺣﺳﺏ ﺃﻛﻭﺍﺩ  ISOﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ.
 .3ﺃﺑﺟﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ) .(ISO 15924ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺑﺟﺩﻳﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ gTLD
ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺭﻣﺯ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ) (ISOﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء
ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.
 .4ﻧﻘﺎﻁ ﺗﺭﻣﻳﺯ ﻳﻭﻧﻳﻛﻭﺩ .ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺳﺭﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﺯ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ  Uﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻳﻭﻧﻳﻛﻭﺩ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ.
 .5ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺑﺫﻟﻬﻡ ﻟﺟﻬﻭﺩ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺳﻠﺳﻠﺔ
 IDNﺍﻟﻣﺭﻣﺯﺓ ﻷﻳﺔ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺷﺎﻛﻝ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﺫﺍﺕ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻣﺧﺗﻠﻁ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﻭﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﺇﻟﻰ
9
ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﻣﻼﺻﻘﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ)ﺃﻱ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ(.
F8

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ
ﻭﺿﻊ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻟﺧﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻧﻪ
ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻛﺑﺭ
ﻋﺩﺩ ﻣﻣﻛﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻣﺑﻛﺭ ﻭﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻳﻌﺩ ﻣﺩﺭﻛﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ
ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﻬﻡ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ) IDNAﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
 ,(http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htmﻭﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ) wiki IDNﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ  (http://idn.icann.org/ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻌﺽ
ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ.
9

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ http://stupid.domain.name/node/683
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
] .6ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ[  -ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻬﺟﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺳﻠﺳﻠﺔ
 gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺗﺗﻡ ﻣﻼﺣﻅﺗﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
) .(http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/ﻭﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎء ﻧﻘﺎﻁ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻣﺕ ،ﺳﻭﻑ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﺩﻟﻳﻝ ﻟـ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

 1.3.2ﺟﺩﺍﻭﻝ IDN
ﻳﻭﻓﺭ ﺟﺩﻭﻝ  IDNﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺯﻭﺩ
ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ .ﻭﻫﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﺃﻳﺔ ﺣﺭﻭﻑ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺳﺎﻭﻳﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
)"ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ"( .ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﺭﻓﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎﺩﻝ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ  IDNﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﻳﺋﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ) (IANAﻋﻠﻰ
.http://www.iana.org/procedures/idn-repository.html
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ  ،IDN gTLDﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ )"ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ"( .ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ
ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺃﻳﺿًﺎ ﻟﻛﻝ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﺃﺑﺟﺩﻳﺔ ﻳﻬﺩﻑ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ
 IDNﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻧﻰ.
ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺋﻭﻻً ﻋﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﻣﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ  IDNﻣﻥ
10
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺃﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:
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•

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﻨﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ).(IDN

•

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻦ )ﺃﻱ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻷﻛﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ(.

•

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ.

•

ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻷﻛﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻣﻮﺯ ﺭﺳﻢ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ،ﻭﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.

•

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

•

ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺟﺪﺍﻭﻝ  IDNﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ  IANAﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ) IDNﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻔﻮﻳﺾ .(TLD

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ
ﻋﻧﺩ ﻧﺷﺭ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  .IDNﻳﺗﻡ ﺣﺙ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺷﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻭﻣﺷﺎﻛﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺑﺏ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﻓﻲ
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻬﻡ ﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ.
ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﺭﻛﺎﺕ  TLDﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ
ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺑﺣﺭﻭﻑ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ.
ﻛﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻏﺎﻟﺑًﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺔ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺑﺻﺭﻱ ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ(.
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ﺍﻧﻅﺭ http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-guidelines-26apr07.pdf
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺟﺩﻭﻝ  IDNﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺟﺩﺍﻭﻝ IDN
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ  IANAﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺄﻱ ﺷﻛﻝ ﺁﺧﺭ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺗﻡ ﺷﺭﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﻓﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﺗﺗﺎﺡ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ.
ﺗﻘﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﻧﻁﺎﻕ  TLDﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ,
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ  IANAﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ
 .IDNﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ
 ،http://iana.org/domains/idn-tables/ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻠﻰ
.http://iana.org/procedures/idn-repository.html

 1.3.3ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻟـ ـ IDN
ﺗﻧﺟﻡ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺣﺭﻑ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺣﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻣﻐﺎﻳﺭ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
ﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﻭﺍﺣﺩﺓ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﻥ ﺃﻳﺔ ﺳﻼﺳﻝ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ  .TLDﻭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ,ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺳﻼﺳﻝ
 gTLDﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺻﻭﺭﺓ
11
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ .ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻫﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻘﻁ
ﻭﻻ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺃﻱ ﺣﻕ ﺃﻭ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ.
F10

ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻵﻟﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻭﺟﺏ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ.
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ :gTLD
ﺃ.

ﻳﻌﻠﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ
ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﺎﺟﺢ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺳﻠﺳﻠﺔ gTLD
ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ
ﻋﻧﻬﺎ ﻛﻣﺭﺟﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ .ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﻭﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻱ ﺣﻕ ﺃﻭ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ
ﻭﺗﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ "ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ" ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎﺡ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 .ICANNﺗﺗﺎﺡ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻘﺔ )ﺃﻱ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ
ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  ccTLDﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  IDNﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation.completion-en.htm

11

ﻭﺟﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺇﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ  25ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ,2010
.http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.5
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻠﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ،
ﻭﻟﻳﺱ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺭﺩﻫﺎ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ.
ﺏ .ﻳﺗﻘﺩﻡ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻭﺭ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻋﻥ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺗﺗﺑﻊ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ .4
ﺝ .ﻳﺗﻘﺩﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﻭﻻ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
 gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ .ﻟﻥ ﺗﺳﻌﻰ  ICANNﺇﻟﻰ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ
ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺗﺿﺢ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ )ﺏ( ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺑﻧﺩ
.2.2.1.3.2
ﺳﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻓﺣﺹ ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﻳﺔ ﺳﻼﺳﻝ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺟﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻻ ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻣﺎ ﺃﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺣﺟﻭﺯﺍﺕ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻋﻧﻬﺎ
ﻋﺭﺿﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ.
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺫﻛﺭ ﻫﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻷﻋﻠﻰ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺎﺡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ
ﺟﻭﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ.

 1.4ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺑﺎﺕ  (TAS) TLDﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑـ  .ICANNﻭﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ
ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﻣﺳﺗﺧﺩﻡ .TAS
ﻭﻛﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ  ،TASﺳﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺭﺑﻌﺎﺕ ﻧﺹ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ
ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻛﻣﺭﻓﻘﺎﺕ .ﻭﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﺳﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ .TAS
ﻭﻟﻥ ﺗﻘﺑﻝ  ICANNﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻋﺑﺭ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺃﺧﺭﻯ
ﺧﻼﻑ ) TASﺃﻱ ﻋﺑﺭ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ( ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ  ICANNﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.

 1.4.1ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ TLD
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻭﻗﻊ  TASﻣﺗﺎﺣً ﺎ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺻﻔﺣﺔ ﻭﻳﺏ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
) ،(http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htmﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻣﻳﻳﺯﻩ
ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ TASﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD

 1.4.1.1ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ) TASﻋﻣﻝ ﻣﻠﻑ ﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ  (TASﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻫﻭﻳﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺇﻟﻳﻛﻡ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺩﻧﺎﻩ:

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ

1

ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ ﻛﺎﻣﻼً

2

ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

3

ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺗﻑ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ

4

ﺭﻗﻡ ﻓﺎﻛﺱ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ

5

ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺃﻭ ﻋﻧﻭﺍﻥ  ،URLﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺳﺎﺭﻳًﺎ
ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ :ﺍﻻﺳﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ،
ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ،ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ :ﺍﻻﺳﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ،
ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ،ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

8

ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ

9
10

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺳﺟﻝ
ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ :ﺍﻹﺩﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﺣﺗﻼﻝ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

12

ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺑﻭﻥ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩ

6
7

11

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ .ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻭﻛﻳﻼً ،ﺃﻭ ﻣﻧﺩﻭﺑًﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻭﻅ ًﻔﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﻧﻭﺍﻓﺫ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻭﻱ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻣﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻭﺍﻓﺫ  gTLDﺧﻣﺳﺔ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﺗﺣﺎﺕ ،ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﺭﻗﻡ ﻣﻌﺭﻑ ﻓﺭﻳﺩ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺃﻳﺿًﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺭﺑﻭﻥ ﻣﻘﺩﺍﺭﻩ  5,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﻓﺗﺣﺔ
ﻁﻠﺏ .ﻭﻳﺗﻡ ﺧﺻﻡ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺭﺑﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻁﻠﺏ .ﻭﻳﺳﺎﻋﺩ ﻣﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﺑﻌﺩ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻳﺳﺗﻠﻡ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭ ﻧﻅﺎﻡ  TASﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﻭﺻﻭﻝ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻬﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ .ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻓﺗﺣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭﻫﺎ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻔﺗﺣﺎﺕ.
ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  23:59ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  29ﻣﺎﺭﺱ .2012
ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺗﺧﺫ  ICANNﺧﻁﻭﺍﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﺑﺭﻳﺭ ﺿﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻛﻳﺩﻳﺔ ﻣﻥ
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 1

ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺧﺭﻳﺏ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ،ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

 1.4.1.2ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ .ﻭﻣﻭﺿﺢ ﻫﻧﺎ ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ:

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

12

ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ

13

ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ

14

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺳﻠﺳﻠﺔ  ،IDNﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻁﺑﻘﺎ

15

ﺟﺩﺍﻭﻝ  ،IDNﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻁﺑﻘﺎ
ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺷﺎﻛﻝ  IDNﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ
ﻣﻁﺑﻘﺎ
ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ )ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ(

18

ﻣﻬﻣﺔ /ﻏﺭﺽ TLD

19

ﻫﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  TLDﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻘﻡ ﺑﺈﻳﺿﺎﺡ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ
ﻫﻝ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ؟ ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﻛﺫﻟﻙ ،ﻓﻣﻁﻠﻭﺏ
ﻭﺟﻭﺩ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ

22

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ :ﻳﺟﺏ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻛﻝ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ

16
17

20
21

23

ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ )ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ(
24

ﺃﺩﺍء ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ )(SRS

25

EPP

26

Whois

27

ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ

28

ﺗﺧﻔﻳﻑ ﻭﻣﻧﻊ ﺍﻹﺳﺎءﺓ

29

ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ

)30ﺃ(
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الوحدة 1

مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة ()DLTg

األسئلة التقنية والتشغيلية (داخلية)
(03ب)

اآلمان

03

نظرة عامة فنية على التسجيل المقترح

03

البنية

00

قدرات قاعدة البيانات

03

التنوع الجغرافي

03

التوافق مع خدمة DNS

03

إمكانية الوصول إلى IPv6

03

سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات

03

مستودع البيانات

03

استمرارية شركة التسجيل

33

نقل السجل

33

اختبار تجاوز الفشل

33

عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ

30

DNSSEC

33

( IDNsاختياري)
األسئلة المالية

كتيب دليل مقدمي الطلبات | اإلصدار 1999-91-91

33

البيانات المالية

33

نموذج التقديرات :التكاليف والتمويل

33

التكاليف :اإلعداد والتشغيل

33

التمويل والعائدات

33

التخطيط المحتمل :العقبات والتمويالت واألحجام

33

االستمرارية :مستند العمليات المتواصلة
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD

 1.4.2ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺭﻛﺯ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ) .(ASCﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻋﻣﻼء ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ) (ASCﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ،
ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭ.TAS

 1.4.3ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺑﺩﻳﻠﺔ
ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.

1.5

ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ

ﻳﺻﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺩﻓﻌﻬﺎ .ﻭﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻫﻧﺎ
ﺃﻳﺿًﺎ.

 1.5.1ﺭﺳﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ gTLD
ﻳﻌﺩ ﺭﺳﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﻣﻁﻠﻭﺑًﺎ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﺗﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ 185,000
ﺩﻭﻻﺭً ﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳًﺎ ,ﻭﻳﺟﺏ ﺳﺩﺍﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ  5,000ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻭﺩﻉ ﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ ﻓﺗﺣﺔ ﺃﻱ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ  ،TASﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻭﻫﻭ  180,000ﻣﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻭﻟﻥ
ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  23:59ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  12ﺃﺑﺭﻳﻝ .2012
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺭﺳﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ  gTLDﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ
ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺩ ﻣﻣﻭﻻ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺗﻌﺩ ﻣﺣﺎﻳﺩﺓ ﻭﻏﻳﺭ
ﻣﺩﻋﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ،ICANNﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺳﺟﻠﻲ  ،TLDﻭﺗﺑﺭﻋﺎﺕ  ccTLDﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ .RIR
ﻭﺗﻐﻁﻲ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﺗﻐﻁﻲ
ﺃﻱ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ .ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺛﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩ ،ﻓﺳﻳﻛﻭﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺭﺳﻣﺎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .(1.5.2ﻭﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﺭﺳﻭﻡ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻫﺫﺍ ،ﻭﺗﻐﻁﻲ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻳﺿﺎ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﻘﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ.
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ – ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻗﺩ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻡ ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻗﺑﻝ
ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻣﻥ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  .ICANNﻭﺳﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﻋﻧﺩﻫﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﺣﺏ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  21ﻳﻭﻣﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﻣﻥ
ﺗﺣﺫﻳﺭ  GACﺍﻟﻣﺑﻛﺭ
ﺑﻌﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﺗﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺑﻌﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﺑﻌﺩ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ،
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ،ﺃﻭ ﺣﻝ /ﺣﻠﻭﻝ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ
ﺑﻌﺩ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ICANN

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩ

ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻟﺭﺳﻡ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
%80

 148,000ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ

%70

 130,000ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ

%35
%20

 65,000ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ
 37,000ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ
ﺑﻼ
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻳﻌﺩ ﻣﺅﻫﻼ ﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  %20ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺳﺣﺏ ﻁﻠﺑﻪ.
ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  TASﻭﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﻠﺳﺣﺏ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻓﻘﻁ .ﻭﺗﺗﻡ
ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﺭﻱ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺧﺻﻡ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻛﺑﺩﺗﻬﺎ ICANN
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ.
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺣﻭﻝ  2000ﻣﺗﻘﺩﻣﺎ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺟﻭﻟﺔ ﺑﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ – ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ  2000ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺗﺟﺎﻩ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ  86,000ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳﺎ ﻭﻳﺧﺿﻊ ﻟـ:
•

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻣﺴﺒﻘﺎ؛

•

ﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﺃﻱ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻧﻄﺎﻕ  TLDﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﻮﻟﺔ ﻁﻠﺐ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ  2000ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ 2000؛ ﻭ

•

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺃﺻﻼ ﻓﻲ  ،2000ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﻧﻔﺲ ﺳﻠﺴﻠﺔ  TLDﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻟﺔ
ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ .2000

ﻛﻝ ﻣﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻁﻠﺏ ﺑﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ  2000ﻳﺣﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺍﺣﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻛﺛﺭ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN

 1.5.2ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﻗﺩ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
12
ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
F1
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•

ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ) (RSTEPﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﺇﺿﺎﻓﻲ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺳﻡ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻓﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
 RSTEPﺍﻟﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ  50,000ﺩﻭﻻﺭً ﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳًﺎ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ،
ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﻠﺟﺎﻥ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﺃﻭ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺣﺻًﺎ ﻣﺗﺯﺍﻳ ًﺩﺍ
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻛﺑﺭ .ﺣﻳﺙ ﺳﻳﻐﻁﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  .RSTEPﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺩﻣﺞ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻓﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺗﺟﺯﺋﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ .ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ،ﺳﻳﺗﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺻﻳﺣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﺩﺋﻬﺎ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ 2.2.3
ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  2ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

•

ﺭﺳﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ – ﻳﺟﺏ ﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻷﻱ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺭﺳﻣﻲ ﻭﺃﻳﺔ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻳﺭﺳﻠﻬﺎ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ .ﺗﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ
ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ .ﻭﺗﻘﺩﺭ  ICANNﺃﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﻗﺩ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  1,000ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ 5,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﺗﻘﺭﻳﺑًﺎ )ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ( ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻭﻟﻛﻝ ﺇﺟﺭﺍء .ﺭﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺫﺍ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  3ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1.5.2ﻓﻭﺭ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ.
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ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD
•

ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺳﻡ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻭﺑﻳﺎﻥ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻔﻪ .ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻁﺑﻳﻌﻲ ،ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻓﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺩﱠﺭ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺳﻡ ﻛﻝ ﺳﺎﻋﺔ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺩﱠﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﺿﻳﻬﺎ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ )ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ  -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺫﻟﻙ -
ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ( ﺃﻭ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻧﻪ ﻣﺑﻠ ًﻐﺎ ﺛﺎﺑ ًﺗﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﻁﺭﻑ ،ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.
ﻭﺳﻳﺳﺗﺭﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻟﻥ ﻳﺳﺗﺭﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺍﻟﺧﺎﺳﺭ ﺃﻳﺔ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍء .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﻭﻭﺟﻭﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ،ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.
ﺗﻘﺩﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﻟﻠﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺛﺎﺑﺕ
ﻣﻥ  2,000ﺇﻟﻰ  8,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ )ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ( ﻟﻛﻝ ﻗﺿﻳﺔ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،
ﺗﻘﺩﺭ  ICANNﺃﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺩﻝ ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﻋﺿﻭ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩ ﻗﺩ
ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  32,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ 56,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ )ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ( ﻭﻣﻊ
ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻗﺩ ﻳﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  70,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
ﻭ 122,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ )ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ( .ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺃﻗﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺳﻣﺢ
ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻉ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻡ.

•

ﺭﺳﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻳﺟﺏ ﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻛﻌﺭﺑﻭﻥ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﻐﻁﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﻳﻘﺩﺭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﺑـ  10,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ( .ﻳﺟﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺑﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺳﻡ .ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.2ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  4ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺍﻟﻣﻭﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻣﻥ ﻳﺣﻘﻘﻭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ
ﺃﻛﺛﺭ.

ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ( .ﻻ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ )ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ(
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻌﺩ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ.

 1.5.3ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﻛﻲ .ﻭﺳﺗﺗﻡ
13
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﺭﻗﻲ ﻓﻲ .TAS
F12

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ.

 1.5.4ﻁﻠﺏ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺻﺭﻑ
ﺗﺳﻣﺢ ﻭﺍﺟﻬﺔ  TASﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻁﻠﺏ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻷﻱٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 .ICANNﻭﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻁﻠﺑﻭﻥ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ.
ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﺭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻣﻔﺿﻝ ﻟﻠﺩﻓﻊ ،ﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﻳﻭﻓﺭ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠﻧﻘﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻸﻣﻭﺍﻝ .ﻭﻫﺫﺍ
ﻳﺗﻳﺢ ﻟـ  ICANNﻓﺭﺻﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺄﺳﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ.
13
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 1

ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(gTLD

 1.6ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺗﻣﺎﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﻛﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ) .(ASCﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺄﻛﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﺅﺍﻝ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﻡ ﻹﺑﻼﻍ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻓﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﺏ
ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﻧﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ >.<newgtld@icann.org
ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺗﺗﻘﺩﻡ  ICANNﺑﺄﺳﺋﻠﺔ ﻭﺇﺟﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻧﻳﺎ ً.
ﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ) .(ASCﻭﻟﻥ ﺗﻭﺍﻓﻕ  ICANNﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﻁﻠﺏ
ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ .ﻭﺳﺗﺗﻡ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑـ ICANN
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﻛﺯ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ).(ASC
ﺳﺗﻭﻓﺭ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺗﻭﺿﻳﺣً ﺎ ﺣﻭﻝ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻘﻁ .ﻭﻟﻥ ﺗﻘﺩﻡ
 ICANNﺃﻳﺔ ﻧﺻﻳﺣﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

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

•

ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ


ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ



ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ



ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ DNS



ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ

ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ


ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ



ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ



ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﺭﺍﺭ DNS

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

2.1

ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ

ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﻳﻥ:
)ﺃ( ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.
)ﺏ( ﺳﺟﻝ ﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﻛﻼ ﻣﺳﺗﻭﻳﻲ ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻛﻲ ﻳﺗﺄﻫﻝ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﺧﺿﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺣﺹ
ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺩ ) .(1.2.1ﻧﻅﺭً ﺍ ﻟﻣﺎ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺃﻧﻪ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ
ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ،ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻓﺣﺹ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺗﺻﻑ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ  ICANNﻹﺟﺭﺍء ﻓﺣﺹ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

2.1.1

ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ

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

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

2.1.2

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

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

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ

2.2

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

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

•

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

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

إجراءات التقييم


وما إذا كان قد تم توفير دليل على الموافقة األساسية للحكومة في حالة استخدام
أسماء جغرافية محددة.

مراجعة مقدم الطلب :تركز المراجعة الثانية على مقدم الطلب الختبار:


ما إذا كان مقدم الطلب يتمتع بالقدرة التقنية والتشغيلية والمالية الضرورية لتشغيل
سجل؛



وما إذا كانت خدمات السجل التي يوفرھا مقدم الطلب ستؤثر بشكل عكسي على
أمان  DNSأو استقراره.

2.2.1

عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة

في التقييم المبدئي ،تقوم  ICANNبمراجعة كل سلسلة من سالسل نطاقات  gTLDالعامة
المقدّم لھا الطلب .ويتم توضيح عمليات المراجعة ھذه بتفصيل أكبر في األقسام التالية.

2.2.1.1

مراجعة تشابه السلسلة

تتضمن ھذه المراجعة مقارنة أولية لكل سلسلة من سالسل نطاقات  gTLDالمقدّم لھا الطلب
بنطاقات  TLDالموجودة ،واألسماء المحجوزة )راجع القسم الفرعي  (2.2.1.2وغيرھا من
السالسل المقدّم لھا الطلب .والھدف من ھذه المراجعة تجنب إثارة ارتباك المستخدم وفقد الثقة
في  DNSكنتيجة لتفويض الكثير من السالسل المشابھة.
مالحظة :في كتيب دليل مقدم الطلب ھذا ،تشير "مشابه" إلى السالسل المتشابھة للغاية لدرجة أنھا
تخلق احتمالية إثارة ارتباك المستخدم في حالة تفويض أكثر من سلسلة واحدة في المنطقة الجذر.
ويھدف فحص التشابه البصري الذي يحدث خالل التقييم المبدئي إلى زيادة عملية المعارضة
وحل النزاع التي تتناول كافة أنواع التشابه )انظر الوحدة  ،3إجراءات حل النزاع(.
وسيتم إجراء مراجعة التشابه ھذه على يد "ھيئة تشابه سالسل" مستقلة.

 2.2.1.1.1المراجعات التي يتم إجراؤھا
تتجسد مھمة "ھيئة تشابه السالسل" في تعريف أوجه التشابه البصري بين السالسل والتي
ستؤدي إلى وجود احتمالية إثارة ارتباك المستخدم.
وتقوم الھيئة بمھمة تقييم أوجه التشابه التي تؤدي إلى إثارة ارتباك المستخدم في أربعة
مجموعات لتصنيفات الظروف ،عند مقارنة:


سالسل نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا نطاقات  TLDsالحالية واألسماء
المحجوزة.



سالسل نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا مقابل سالسل نطاق  gTLDاألخرى
المتقدم بطلب بشأنھا.



سالسل نطاق  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا مقابل السالسل المطلوبة
كـ .IDN ccTLDs



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

كل حرف مفرد آخر.

o

أية سلسلة  ASCIIأخرى مكونة من حرفين )لحماية عمليات تفويض
 ccTLDالمستقبلية الممكنة(.

التشابه مع نطاقات  TLDالحالية أو األسماء المحجوزة – تتضمن ھذه المراجعة تدقي ًقا مضا ًدا
بين كل سلسلة من السالسل المقدَّم لھا الطلب وقوائم سالسل  TLDالحالية واألسماء المحجوزة
لتحديد ما إذا كان ھناك تشابه كبير بين سلسلتين بحيث يتوفر احتمال حدوث إرباك المستخدم.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺭﻑ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺃﻭ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ،ﻭﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﻳﺭﺍﻋﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﺯ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﺟﺩﻭﻝ  IDNﺫﻱ ﺻﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ
ﻛﺄﺷﻛﺎﻝ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ،ﺗﻌﺩ " "fooﻭ" "Fooﻣﺛﻼ ﺃﺷﻛﺎﻻً ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
).(RFC 3490
ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺟﻣﻳﻊ  TLDsﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
.http://iana.org/domains/root/db/
ﺗﻌﺩ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺕ ﻟـ  ICANNﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
.http://www.iana.org/domains/idn-tables/

ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ( – ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻘﻳﺢ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺑﻌﺿﻬﺎ

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

ﺃﻱ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﺭﻑ ﻭﺍﺣﺩ )ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺹ( ،ﻭ

ﺏ( ﺃﻳﺔ ﺗﻭﻟﻳﻔﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻥ  ASCIIﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﺭﻓﻳﻥ.
ﻟﻥ ﺗﺟﺗﺎﺯ ﺳﻠﺳﺔ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.

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

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

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

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

 2.2.1.1.3ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻭﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻧﻁﺎﻕ TLD
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺃﻻ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﺎﺣﺔ .ﻭﺣﻳﺛﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺟﺗﺎﺯ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺟ ًﺩﺍ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ.
ﺃﻣﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺟﺗﺎﺯ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻓﻼ ﻳﺯﺍﻝ ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺷﻐﻝ  TLDﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻭﺗﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻌﺗﺭﺽ ﻣﺧﻭّ ﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ .ﻭﻻ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺑﺻﺭﻱ .ﺑﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ،
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺑﺻﺭﻱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻣﻌﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ( .ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،3ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺿﺩ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺭﺑﺎﻙ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،4ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ( .ﻭﻟﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ.

2.2.1.2

ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ

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

 2.2.1.2.1ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ
NRO

SERVERS-IANA

AFRINIC

EDITOR-RFC

ICANN

ALAC

RIPE

IESG

APNIC

SERVERS-ROOT

IETF

ARIN

RSSAC

INTERNIC

ﻣﻧﻅﻣﺔ ASO

SSAC

ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ

CCNSO

*TEST

IRTF

*EXAMPLE

TLD

ISTF

GAC

WHOIS

LACNIC

ﻣﻧﻅﻣﺔ GNSO

WWW

LOCAL

SERVERS-GTLD

LOCALHOST

IAB

NIC

IANA

* ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺳﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﻟﺗﺭﺟﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﻁﻠﺣﻳﻥ " "testﻭ" "exampleﺑﻠﻐﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻓﻬﻲ
ﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻥ ﺃﻋﻼﻩ.
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻭﺳﻳﺗﻌﺭﻑ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻﺳﻡ
ﻣﺣﺟﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩَﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩ ّﻡ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻷﺣﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ .ﻟﻥ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻁﻠﺏ ﺳﻠﺳﻠﺔ gTLD
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ً
ﺟﺩﺍ ﻻﺳﻡ ﻣﺣﺟﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.

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

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

OLYMPIAD

OLYMPIQUE

OLYMPIADE

OLYMPISCH

OLÍMPICO

OLIMPÍADA

ﺃﻭﻟﻳﻣﺑﻲ

ﺃﻭﻟﻳﻣﺑﻳﺎﺩ

奥林匹克

奥林匹亚

奧林匹克

奧林匹亞

Ολυμπιακοί

Ολυμπιάδα

올림픽

올림피아드

Олимпийский

Олимпиада
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺻﻠﻳﺏ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﻭﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻷﺣﻣﺭ
REDCRYSTAL

REDCROSS

REDCRESCENT

REDLIONANDSUN

REDSTAROFDAVID MAGENDDAVIDADOM

CROIXROUGE

CROIX-ROUGE

CROISSANTROUGE

CROISSANT-ROUGE

CRISTALROUGE

CRISTAL-ROUGE

מגן דוד אדום

CRUZROJA

MEDIALUNAROJA

CRISTALROJO

Красный Крест

Красный Полумесяц

Красный Кристалл

ﺭﻣﺣﺄﻻ ﺑﻳﻠﺻﻼ

ﻻﻟﻬﻼ ﺭﻣﺣﺄﻻ

ءﺍﺭﻣﺣﻼ ﺓﺭﻭﻟﺑﻼ

ﺍﻟﻙﺭﻳﺳﺗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﻡ ﺍﺭء

紅十字

红十字

紅新月

红新月

紅水晶

红水晶

2.2.1.3

ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ DNS

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

ﺳﺗﺗﺧﺫ  ICANNﺧﻁﻭﺍﺕ ﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻲ
 SAC045ﻭﺳﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﻫﺏ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺩﻭﺙ
ﻣﺻﺎﻋﺏ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻭﻓﺭ
ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻬﺎ .ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻟﻳﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺳﻭﻯ ﻧﺻﻳﺣﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﻭﻻ
ﻳﻣﺛﻝ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻁﺭﺡ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ.
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

 2.2.1.3.1ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ  : DNSﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﻛﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻥ  DNSﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ .ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ
 ،ICANNﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺳﻼﺳﻝ
 gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ:
•

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

•

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

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

2.2.1.3.2

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

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

1.2

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

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

ً
ﺭﻣﺯﺍ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 63

1.1.2

ﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺣﺭﻑ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ.

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

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

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

1.2.2

يجب أن يكون العنوان عبارة عن عنوان  A IDNAصحيح )مقيد
على نحو إضافي وفقا ً للمبين في الجزء الثاني ) (2أدناه(

الجزء الثاني – متطلبات أسماء النطاقات الدولية – تنطبق ھذه المتطلبات فقط على نطاقات
ً
رموزا بخالف  .ASCIIومن المتوقع أن يكون
المستوى األعلى المحتملة التي تستخدم
مقدمو الطلبات الخاصة بعناوين نطاق المستوى األعلى الدولي ھذه على اطالع بمعايير
 IDNAالخاصة بفريق عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFومعايير يونيكود والمصطلحات
المرتبطة بأسماء النطاقات الدولية.
2.1

2.2

يجب أن يكون العنوان عنوان  Aوفقا ً لتعريفه في  ،IDNAتم تحويله من )وقابل
للتحويل إلى( عنوان  Uمتوافق مع التعريف الموضح في  ،IDNAومقيد على
نحو إضافي بالقائمة غير الشاملة التالية ألوجه التقييد:
2.1.1

يجب أن يكون عنوان  Aصحيح وفقا ً لـ .IDNA

2.1.2

يتعين أن تكون قيمة الخاصية المشتقة لجميع نقاط الترميز المستخدمة
في العالمة  ،Uوفقا ً لتعريفھا في  PVALID ،IDNAأو حسب
4
السياق )مصحوبة بقواعد سياق واضحة(.

2.1.3

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

2.1.4

يجب أن تكون العالمة  Uمتوافقة تمامًا مع نموذج المعايرة ج ،كما
ھو موضح في ملحق معيار اليونيكود رقم  :15نماذج معايرة
يونيكود .انظر أيضًا األمثلة على الموقع
.http://unicode.org/faq/normalization.html

2.1.5

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

يجب أن يفي العنوان بالمعايير ذات الصلة من إرشادات تنفيذ أسماء النطاقات
الدولية الخاصة بمنظمة  .ICANNانظر

http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation .guidelines.htmويشمل ذلك قائمة القيود غير الشاملة التالية:
2.2.1

يجب أخذ جميع نقاط الترميز الموجودة في أي من العناوين الفردية
من األبجدية ذاتھا كما ھو محدد في ملحق معيار يونيكود رقم :24
خواص أبجديات يونيكود.

2.2.2

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

 4ومن المتوقع أن أدوات التحويل الخاصة بـ  IDNAسوف تكون متاحة قبل بداية فترة تقديم الطلب ،وأنه سوف يتم التحقق من صحة العالمات الموجودة
تحت  .IDNAوفي ھذه الحالة ،فإن العناوين الصالحة وف ًقا لإلصدار السابق من البروتوكول ) (IDNA2003وليس وف ًقا لبروتوكول  IDNAلن تفي
بھذا العنصر من المتطلبات .أما العناوين الصالحة وف ًقا لكال اإلصدارين من البروتوكول فإنھا ستفي بھذا العنصر من المتطلبات .وبالنسبة للعناوين
الصالحية وف ًقا لبروتوكول  IDNAوليس وف ًقا لبروتوكول  ،IDNA2003فإنھا قد تفي بالمتطلبات؛ ومع ذلك ،يُنصح مقدمو الطلبات بشدة بمالحظة أن
مدة فترة االنتقال بين البروتوكولين ال يمكن تقديرھا حاليًا أو ضمانھا في أي إطار زمني معين .وسيتم تطوير الدعم لبروتوكول  IDNAفي بيئات
تطبيقات البرامج األوسع تدريجيًا .وأثناء ذلك ،يكون لنطاقات  TLDالصحيحة وف ًقا لبروتوكول  ،IDNAوليس  ،IDNA2003فعالية محدودة.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

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

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

3.2

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

3.2.1

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

3.2.2

ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺻﺭﻳﺎ ً ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺗﻭﻟﻳﻔﺔ  ASCIIﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﻥ ﺣﺭﻓﻳﻥ.

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

2.2.1.4

ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ

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

2.2.1.4.1

ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ

6

F5

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

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

.2

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

.3

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

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

5

6

ﺗﺳﺗﺑﻌﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ  2.2ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
 GACﺑﺷﺄﻥ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻛﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﻭ ﺗﺧﺗﺻﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ  ccPDPﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳُﺳﻣﺢ ﻟﺳﻼﺳﻝ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺿﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
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.4

ﻛﺎﻧﺕ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﺳﻡ ﺑﺻﻳﻐﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﺻﻳﻐﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻣﻊ ﺭﻣﺯ
ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﺗﻡ ﺣﺟﺯﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ" ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ISO 3166

.5

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

.6

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

.7

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

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

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

.2

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

.3

7

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

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

.4

F7

F8

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

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

•

ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﺎ.

•

ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ.

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

8

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

9

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

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

2-13

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

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

 2.2.1.4.3ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ

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

 2.2.1.4.4ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ) (GNPﺑﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺳﻼﺳﻝ gTLD
ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﺳﻣًﺎ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳًﺎ ،ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﻠﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺻﺣﺗﻬﺎ
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ.
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الوحدة 2

إجراءات التقييم
وستقوم ھيئة األسماء الجغرافية ) (GNPبمراجعة كافة الطلبات المستلمة ،وليس فقط
الطلبات التي أشار فيھا مقدم الطلب إلى أن سلسلة  gTLDالتي يتقدم بطلب لھا ھي اسم
جغرافي .بالنسبة ألي طلب تقدم تقرر ھيئة األسماء الجغرافية أن سلسلة نطاق  gTLDالمقدّم
لھا تعتبر اسمًا لدولة أو لمنطقة )كما ھو موضح في ھذه الوحدة( ،لن يجتاز ھذا الطلب
مراجعة األسماء الجغرافية وسيتم رفضه .كما لن تكون ھناك أية مراجعات إضافية متاحة.
وبالنسبة ألي طلب تقرر ھيئة األسماء الجغرافية ) (GNPأن سلسلة نطاق  gTLDالمقدّم
لھا الطلب ليست اسمًا جغرافيًا يتطلب دعمًا حكوميًا )كما ھو موضح في ھذه الوحدة(،
سيجتاز الطلب مراجعة األسماء الجغرافية دون طلب أي خطوات إضافية.
وبالنسبة ألي طلب تقرر ھيئة األسماء الجغرافية ) (GNPأن سلسلة  gTLDالمقدّم لھا
الطلب ھي اسم جغرافي يتطلب دعمًا حكوميًا ،ستؤكد الھيئة أن مقدم الطلب قد قدم وثائق
الدعم المطلوبة من كافة الجھات الحكومية والسلطات العامة المختصة ،وأن االتصاالت
الواردة منھا صحيحة وتشتمل على المحتوى المطلوب .ويمكن أن تؤكد  ICANNصحة
االتصاالت عن طريق تشاورھا مع السلطات الدبلوماسية المختصة أو أعضاء اللجنة
االستشارية الحكومية التابعة لمنظمة  ICANNبشأن الحكومة أو السلطة العامة المعنية
بالسلطة المختصة ونقطة االتصال المناسبة ضمن إدارة االتصاالت الخاصة بھا.
وقد تتواصل ھيئة األسماء الجغرافية مع كيان التوقيع على الخطاب لتأكيد عزمھا وفھمھا
للشروط التي تم فيھا تقديم الدعم لطلب التقدم.
وفي الحاالت التي ال يقدم فيھا مقدم الطلب الوثائق المطلوبة ،سيتم االتصال بمقدم الطلب وإبالغه
بالمطلوب ،وسيتم منحه إطارًا زمنيًا محدو ًدا لتقديم الوثائق .فإذا كان مقدم الطلب قادرًا على تقديم
الوثائق المطلوبة قبل انتھاء فترة التقييم المبدئي ،وكانت الوثائق تفي بالمتطلبات ،فسيجتاز مقدم
الطلب مراجعة األسماء الجغرافية .أما إذ لم يكن قادرًا ،فسيحصل على وقت إضافي للحصول
على الوثائق المطلوبة؛ ومع ذلك ،إذا لم يقدم مقدم الطلب الوثائق بحلول التاريخ المحدد )لما ال يقل
عن  90يومًا من تاريخ اإلشعار( ،فسيُعتبر الطلب غير كامل وسيكون غير مؤھل لمزيد من
المراجعة .ويمكن أن يقوم مقدم الطلب بإعادة تقديم الطلب جوالت طلب الحقة ،إذا رغب في ذلك،
بنا ًء على الرسوم والمتطلبات الخاصة بجوالت الطلب المحددة.

في حالة وجود أكثر من طلب واحد للحصول على سلسلة ُت ِّ
مثل اسمًا جغرافيًا محد ًدا
كما ھو موضح في ھذا القسم واعتبار أن الطلبات تحظى باعتمادات الحكومة
الضرورية ،سيتم تعليق الطلبات في انتظار حل من مقدمي الطلبات .وإذا لم يتوصل
مقدمو الطلب إلى حل في موعد ال يتجاوز تاريخ انتھاء جولة طلب االشتراك )كما
ھو معلن من قِبل منظمة  (ICANNأو التاريخ الذي تبدأ فيه منظمة  ICANNجولة
تالية لطلب االشتراك ،أيھما أقرب ،س ُترفض الطلبات وستتم إعادة األموال مستحقة
الرد لمقدمي الطلب وف ًقا للشروط الموضحة في القسم .1.5
ومع ذلك ،في حال تشكلت مجموعة تنافس من طلبات متعددة مزودة بوثائق دعم
صادرة من نفس الحكومة أو السلطة العامة ،فسيشرع مقدمو الطلبات في تنفيذ
إجراءات حل التنافس المنصوص عليھا في الوحدة  4عندما تطالبھم الحكومة أو
السلطة العامة بتوفير الوثائق.
وفي حالة طلب واحد للحصول على سلسلة تمثل اسمًا جغرافيًا في أحد مجموعات التنافس مع
طلبات لسالسل مشابھة لم يتم تحديدھا على أنھا أسماء جغرافية ،سيتم حل التنافس على
السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة الموضحة في الوحدة .4

2.2.2

عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب

تزام ًنا مع عمليات المراجعة الخاصة بسلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب المذكورة في القسم
الفرعي  ،2.2.1ستقوم  ICANNبمراجعة القدرة الفنية والتشغيلية والمالية وخدمات السجل
ُقترحة لمقدم الطلب .ويتم توضيح عمليات المراجعة ھذه بتفصيل أكبر في األقسام التالية.
الم َ
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الوحدة 2

إجراءات التقييم

2.2.2.1

المراجعة الفنية/التشغيلية

سيُجيب مقدم الطلب ،في طلبه ،على مجموعة من األسئلة )انظر األسئلة  44-24في نموذج
التقدم( بھدف تجميع معلومات حول قدراته الفنية وخططه الخاصة بتشغيل نطاق gTLD
المقترح.
وال يُطلب من مقدمي الطلبات أن يكونوا قد قاموا بنشر سجل  gTLDفعلي الجتياز المراجعة
الفنية/التشغيلية .وسيكون من الضروري ،مع ذلك ،بالنسبة لمقدم الطلب أن يُظھر إدرا ًكا
واضحً ا وكذلك تحقيق بعض العمل األساسي تجاه النواحي الفنية والتشغيلية لتشغيل سجل
 .gTLDوبالتالي ،سيكون كل مقدم طلب يجتاز التقييم الفني وكافة الخطوات األخرى مطالبًا
بإكمال االختبار الفني لما قبل التفويض قبل تفويض نطاق  gTLDالجديد .ارجع إلى
الوحدة  ،5االنتقال إلى التفويض ،للحصول على معلومات إضافية.

2.2.2.2

المراجعة المالية

سيُجيب مقدم الطلب ،في طلبه ،على مجموعة من األسئلة )انظر األسئلة  50-45في نموذج
الطلب( بھدف تجميع معلومات حول قدراته المالية لتشغيل تسجيل نطاق  gTLDوخططه
المالية في التحضير لالستقرار طويل المدى لنطاق  gTLDالجديد.
ونظرً ا ألن األنواع واألھداف المختلفة للسجل قد تبرر ردو ًدا مختلفة لألسئلة الفردية ،سيوجه
المقيمون انتباھًا خاصًا إلى اتساق الطلب خالل جميع المعايير .فعلى سبيل المثال ،خطط
التدريج الخاصة بمقدم الطلب التي تحدد أجھزة النظام لضمان كفاءته في التشغيل في مستوى
تخزين محدد يجب أن تكون متسقة مع خططه المالية لتأمين األجھزة الضروري .بمعنى أن
معايير التقييم تختلف باختالف خطط مقدم الطلب لتوفير المرونة.

2.2.2.3

أسلوب التقييم

ستقوم ھيئات تقييم فنية ومالية متخصصة بإجراء مراجعات فنية/تشغيلية ومالية ،وف ًقا
للمعايير المقررة وآلية التسجيل المتضمنة كمرفق مع ھذه الوحدة .ويتم إجراء عمليات
المراجعة ھذه استنا ًدا على المعلومات التي يقدمھا كل مقدم للطلب لمنظمة  ICANNفي
إجاباته على األسئلة المطروحة في استمارة التقدم.
وقد يطلب المقيّمون توضيحات أو معلومات إضافية أثناء فترة التقييم المبدئي .بالنسبة لكل
طلب من طلبات التقدم ،سيتم توحيد األسئلة التوضيحية وإرسالھا إلى مقدم الطلب من كل
ھيئة .وسوف يتاح للمتقدم بذلك الفرصة لتوضيح أو استكمال طلب التقدم في تلك المناطق
حيث تم تقديم الطلب من جانب المقيمين .وستحدث ھذه االتصاالت عبر نظام تقديم الطلبات
عبر اإلنترنت ) .(TASوستشمل مثل ھذه االتصاالت مھلة قدرھا أسبوعان لمقدم الطلب من
أجل اإلجابة ،ما لم يذكر خالف ذلك .وستصبح أي معلومات تكميلية يوفرھا مقدم الطلب
جزءًا من الطلب.
يتحمل مقدم الطلب مسؤولية التأكد من اإلجابة على األسئلة بالكامل وإرفاق الوثائق المطلوبة.
ويعتبر المقيّمون مؤھلين ،إال أنھم غير م َ
ُلزمين ،بطلب معلومات إضافية أو دليل إضافي من
مقدم الطلب ،وھم أيضًا غير ملزمين بأن يضعوا في اعتبارھم أي معلومات أو أدلة غير
متوفرة في الطلب وتم تقديمھا بحلول موعد االنتھاء ،ما لم يطلب المقيِّمون ذلك بوضوح.

2.2.3

مراجعة خدمات السجل

تزام ًنا مع عمليات المراجعة األخرى التي تحدث أثناء فترة التقييم المبدئي ،ستقوم ICANN
بمراجعة خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب للتحقق من أي تأثيرات عكسية محتملة على
ُقترحة في طلبه.
األمان أو االستقرار .وسيُطلب من مقدم الطلب تقديم قائمة بخدمات السجل الم َ
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

2.2.3.1

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ

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

2.2.3.2

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ:

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

•

ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء

•

ﻭﻧﺷﺭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ TLD

•

ﻧﺷﺭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ

•

ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺕ ﺃﻣﺎﻥ DNS

2-17

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

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

2.2.3.3

ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ TLD

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

ﺳﺟﻝ .Apex SOA

•

ﺳﺟﻼﺕ  Apex NSﻭﺇﻟﺣﺎﻕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ  DNSﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ .TLD

•

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

•

ﺳﺟﻼﺕ  DSﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ .TLD

•

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

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻳﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺳﺟﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻧﻁﺎﻕ
 TLDﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﻋﺭﺿﻪ ﻓﻲ ﻗﺳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺫﻟﻙ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺷﻛﻝ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ  .DNSﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﺟﻼﺕ ﻣﻭﺍﺭﺩ  DNSﺍﻷﻗﻝ ﺷﻳﻭﻋًﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻗﺩ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻧﻅﺭً ﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﻋﻡ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ.

2.2.3.4

ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ

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

2.2.4

ﺳﺣﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻁﻠﺏ

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

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ

2.3

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

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

•

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

•

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

•

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

ﻻ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻓﺳﻭﻑ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣُﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺳﻠﻡ ﻓﻳﻪ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﺑﻔﺷﻝ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ
 15ﻳﻭﻣًﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﺇﻟﻰ  .ICANNﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﺑﻭﺿﻭﺡ )ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ( ،ﻓﻠﻥ
ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

2.3.1

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﺖ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗ ّﺪﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺳﺘُﺠﺮﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ  2.2.1.4ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  90ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ( ،ﻓﻠﻦ ﻳﺠﺘﺰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ،ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

2.3.2

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ/ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ

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

2.3.3

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ

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

2.4

ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

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

2.4.1

ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ

ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺍﺳﻡ ﻣﺣﺟﻭﺯ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﺣﺎﻟﻲ ،ﺃﻭ ﺃﻱ
 IDN ccTLDﻣﻁﻠﻭﺏ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻳﺣﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺭﺟﻌﺔ
ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻪ.
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الوحدة 2

إجراءات التقييم
ستقوم ھيئة استقرار  DNSبتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تؤثر أي سلسلة مقترحة على
استقرار  .DNSويحدث ھذا أثناء مراجعة استقرار سلسلة  DNSفي التقييم المبدئي.
ستقوم ھيئة األسماء الجغرافية بمراجعة كل طلب من الطلبات لتحديد ما إذا كان نطاق
 gTLDالمقدم له الطلب يمثل اسمًا جغرافيًا ،كما ھو موضح في الدليل المساعد .وفي حالة
كون السلسلة اسما جغراف ًيا يتطلب دعم الحكومة ،فستقوم الھيئة بالتأكد من تقديم الوثائق
المطلوبة مع الطلب والتحقق من أنھا واردة من الحكومات والسلطات العامة المختصة وأنھا
صحيحة.
ستقوم ھيئة التقييم الفني بمراجعة المكونات الفنية لكل طلب وف ًقا للمعايير الواردة في دليل
مقدم الطلب ،باإلضافة إلى عمليات تشغيل السجل المقترحة ،لتحديد ما إذا كانت لدى مقدم
الطلب القدرة الفنية والتشغيلية على تشغيل سجل  gTLDوفقا لما ھو مقترح في الطلب.
ويحدث ھذا أثناء عمليات المراجعة الفنية/التشغيلية في التقييم المبدئي ،وربما يحدث أيضًا في
التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم الطلب.
ستقوم ھيئة التقييم المالي بمراجعة كل طلب من الطلبات في مقابل المعايير التجارية والمالية
والتنظيمية المضمنة في دليل مقدم الطلب ،لتحديد ما إذا كانت لدى مقدم الطلب القدرة المالية
على الحفاظ على سجل  gTLDوفقا لما ھو مقترح في الطلب .ويحدث ھذا أثناء عمليات
المراجعة المالية في التقييم المبدئي ،وربما يحدث أيضًا في التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم
الطلب.
ستقوم ھيئة التقييم الفني لخدمات السجل ) (RSTEPبمراجعة خدمات السجل المقترحة في
الطلب لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تثير خطر وقوع تأثير عكسي كبير على األمان أو
االستقرار .ويحدث ھذا ،إن وجد ،أثناء فترة التقييم الموسع.
ويُلزم أعضاء كل الھيئات بااللتزام بقواعد السلوك المقررة وإرشادات تضارب المصالح في
ھذه الوحدة.

2.4.2

عملية اختيار الھيئة

منظمة  ICANNفي ھذه العملية الخاصة باختيار الھيئة ھي مزود أطراف ثالثة مؤھل للقيام
بعمليات المراجعة المختلفة 11.وباإلضافة إلى خبراء موضوع البحث المحدد المطلوبين لكل
ھيئة ،يلزم وجود مؤھالت محددة ،تتضمن:


يجب أن يكون مزود الخدمة قادرً ا على أن يدعو لالجتماع  -أو لديه القدرة على
الدعوة لالجتماع  -ھيئات متنوعة من مختلف أنحاء العالم وأن يكون قادرً ا على
تقييم الطلبات من كافة المناطق بالعالم ،بما في ذلك الطلبات الخاصة بنطاقات
.IDN gTLD



يجب أن يكون المزود على دراية بمعايير  ،IETF IDNAومعايير يونيكود،
و RFCذات الصلة ،والمصطلحات المرتبطة بأسماء .IDN



يجب أن يكون المزود قادرً ا على التدرج سريعًا لتلبية طلبات تقييم عدد غير
معروف من الطلبات .ال يُعرف ،حاليًا ،عدد الطلبات التي ستتم مراجعتھا ،ومدى
تعقيدھا ،وما إذا كانت عمومًا تخص نطاقات  gTLD ASCIIأو  gTLDغير
.ASCII



يجب أن يكون المزود قادرً ا على تقييم الطلبات ضمن اإلطارات الزمنية المطلوبة
للتقييم المبدئي والموسع.

وسيتم إشراك المزودين وإعالنھم رسميًا ،على موقع  ICANNعلى اإلنترنت قبل افتتاح
فترة تقديم الطلبات.
11

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

كتيب دليل مقدمي الطلبات | اإلصدار 2011-09-19

2-21

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 2

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

2.4.3

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻟﻸﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ

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

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

•

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

•

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

•

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

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

إرشادات تضارب المصالح لألعضاء االستشاريين

من المعترف به أن مزودي األطراف الثالثة يمكنھم أن يتمتعوا بعدد كبير من الموظفين في
عدة بالد يعملون في خدمة العديد من العمالء .وفي الحقيقة ،ھناك احتمالية بأن عد ًدا من
األعضاء االستشاريين قد يكونون معروفين ج ًدا داخل مجتمع شركات التسجيل  /المُسجلين
وأنھم قد قدموا خدمات مھنية لعدد من مقدمي الطلبات المحتملين.
وللحماية من احتمالية وجود تأثير في غير محله وضمان تقييم الطلبات بطريقة موضوعية
ومستقلة ،قامت  ICANNبوضع إرشادات وإجراءات مفصّلة لتضارب المصالح سيلتزم
باتباعھا األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم .وللمساعدة في ضمان اتباع تلك
اإلرشادات بطريقة صحيحة ،ستقوم  ICANNبما يلي:


مطالبة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم )المزود
واألفراد( لالعتراف وتوثيق تفھم بشأن إرشادات تضارب المصالح.



مطالبة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالكشف عن جميع
العالقات التجارية العاملة في أي وقت خالل األشھر الستة الماضية.



حيثما كان ذلك ممك ًنا ،تحديد المزودين األساسيين واالحتياطيين
وتأمينھم من أجل ھيئات التقييم.



تأسيس وتنفيذ عملية ،اتفا ًقا مع ،األعضاء االستشاريين المختصين
بالتقييم لتحديد التعارضات وإعادة تعيين الطلبات إن أمكن إلى مزود
أطراف ثالثة ثانوي أو محتمل للقيام بعمليات المراجعة.

فترة التوافق – يجب أن يلتزم جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم بإرشادات
تضارب المصالح بدءًا من تاريخ بدء فترة تقديم الطلبات وانتھا ًء باإلعالن العام من قبل
منظمة للنتائج النھائية لكافة الطلبات المقدمة من مقدم الطلب محل المناقشة.
اإلرشادات – اإلرشادات التالية ھي الحد األدنى من المعايير التي يجب أن يلتزم بھا األعضاء
االستشاريون المختصون بالتقييم .ومن المعترف به أنه من الممكن التنبؤ بكافة الظروف التي
يمكن أن يحدث في ظلھا تضارب في المصالح وتغطيتھا كذلك .وفي ھذه الحاالت ،يجب أن
يقوم العضو االستشاري المختص بالتقييم بتقييم ما إذا كانت الحقائق والظروف الحالية
ستؤدي إلى أن يستنتج شخص عاقل وجود تضارب فعلي في المصالح.
األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم وأعضاء العائلة المقربين:
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يجب أال يكونوا محل تعاقد ،أو لديھم أو مضمنون في مقترح حالي
ً
نيابة عنه أثناء فترة التوافق.
بتقديم خدمات مھنية لمقدم الطلب أو



يجب أال يكون لديھم حاليًا أو يكونوا ملتزمين بالحصول على أي
مصلحة عند مقدم طلب ذي مصلحة خاصة.



يجب أال يكون لديھم حاليًا أو يكونوا ملتزمين بالحصول على أكثر من
 %1من األوراق المالية المتداولة المميزة المدرجة عل ًنا لمقدم الطلب
أو غيرھا من مصالح الملكية.



يجب أال يكونوا متورطين أو لديھم مصلحة في شركة مشتركة ،أو
شراكة ،أو غيرھا من الترتيبات التجارية مع مقدم الطلب.



يجب أال ترد أسماؤھم في دعوى قضائية مع مقدم الطلب أو ضده.
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ويجب أال يكونوا:
o

أعضاء مجلس إدارة ،أو مسؤولين ،أو موظفين ،أو
يشغلون منصبًا مساويًا لمنصب عضو إدارة لمقدم الطلب؛

o

أو أن يكونوا مروجين ،أو ضامنين ،أو أوصياء تصويت
لمقدم الطلب؛

o

أو أوصياء عن أي معاش أو ائتمان مترك الفائدة لمقدم
الطلب.

تعريفات–
األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم :العضو االستشاري المختص بالتقييم ھو أي فرد
مرتبط بمراجعة الطلب .ويشمل ذلك أي أعضاء استشاريين ابتدائيين أو ثانويين أو محتملين
كطرف ثالث قامت  ICANNبإشراكھم لمراجعة طلبات التقدم الخاصة بنطاق
 gTLDالجديد.
وأعضاء العائلة المقربين :عضو العائلة القريب ھو زوج ،أو من ھو في درجته ،أو تابع )ذو
صلة أم ال( للعضو االستشاري المختص بالتقييم.
الخدمات المھنية :منھا على سبيل المثال ال الحصر :الخدمات القانونية ،والمراجعة المالية،
والتخطيط المالي  /االستثمار ،والخدمات المقدمة بمعاونة مصادر خارجية ،والخدمات
االستشارية مثل المراجعة التجارية  /اإلدارية  /الداخلية ،والضرائب ،وتكنولوجيا المعلومات،
وخدمات شركة التسجيل  /المُسجل.

2.4.3.2

مخالفات مدونة السلوك

أي عضو استشاري مختص بالتقييم يقوم بخروقات لھذه القواعد ،سوا ًء كان متعم ًدا أم ال،
ستتم مراجعته من قِبل  ICANNالتي قد تقدم توصيات بالتدابير الرادعة ،إذا ارتأت
ضرورتھا .قد تكون الخروقات الخطرة للقواعد ناتجة عن إقصاء الشخص أو األشخاص أو
المزود المتورط في الخرْ ق.
في حال قررت  ICANNأن العضو االستشاري قد انتھك قانون المخالفات السلوكية،
فستصبح النتيجة ھي تجاھل مراجعة ذلك العضو لجميع الطلبات المحالة ،مع إخضاع طلبات
التقدم المتأثرة لمراجعة من قبل أعضاء الھيئة الجدد.
يجوز تقديم شكاوى حول انتھاكات قانون المخالفات السلوكية من قبل العضو االستشاري
لـ  ICANNعن طريق التعليق العام وآليات دعم مقدمي الطلبات ،طوال فترة التقييم .وترسل
شكاوى المتقدمين بشأن الھيئات عبر قنوات الدعم المحددة )انظر القسم الفرعي  .(2.4.1كما
يمكن تقديم شكاوى الجمھور )أي غير المتقدمين( عن طريق منتدى التعليق العام ،كما ھو
موضح في الوحدة .1

2.4.4

قنوات االتصال

تتوافر قنوات محددة للدعم الفني أو تبادل المعلومات مع منظمة  ICANNوھيئات التقييم
لمقدمي الطلبات أثناء فترتي التقييم المبدئي والموسّع .فمن غير المناسب االتصال بأحد
أعضاء ھيئة موظفي  ،ICANNأو أعضاء مجلس اإلدارة ،أو غيرھم من األفراد الذين
يؤدون دورً ا في عملية التقييم بھدف التأثير على القرار أو الحصول على معلومات سرية
حول طلبات التقدم قيد المراجعة .وفي سبيل العدالة والمعاملة المنصفة لجميع مقدمي
الطلبات ،سيتم تحويل كافة تلك االتصاالت إلى قنوات االتصال المناسب.
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مسودة  -برنامج نطاقات  gTLDالجديدة  -التقييم المبدئي والتقييم الموسع
التأكيد على أن الطلب مكتمل وجاهز للتقييم أثناء فحص
االكتمال اإلداري
فحص الخلفية
يراجع موفر خدمة خارجي
خلفية مقدم الطلب
التقييم المبدئي  -مراجعة مقدم الطلب

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

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

التقييم المبدئي  -مراجعة السالسل

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

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

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

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

تؤكد الهيئة على
توفير وثائق الدعم
حسب الحاجة.

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

هل اجتاز مقدم الطلب جميع
عناصر التقييم المبدئي؟

نعم

ينتقل مقدم الطلب إلى
الخطوات التالية.

نعم

عملية التقييم الموسع

هل اجتاز مقدم الطلب جميع
عناصر التقييم الموسع؟

ال

هل اختار مقدم الطلب
متابعة التقييم الموسع؟

نعم

ال

غير مؤهلة
لمراجعة إضافية

ال

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

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

االسم اإلنجليزي المختصر
جزر أالند
جزر الساموا األمريكية

xa
xD

أنجوال
أنتيجا وباربودا

xa

أستراليا

oa
bq

بوليفيا ،متعددة الجنسيات
بونير ،سانت أوستاتيوس وسابا

ba

البوسنة والهرسك

ob

البرازيل

oa

منطقة الخليج الهندي البريطاني

ob

بروناي دار السالم

vc

كابي فيردي

yk
vc

جزر التماسيح االستوائية
شيلي

vv

جزر كوكوس (كيلنج)

va

كولومبيا

yk

كوموروس

vy
vb
cv
Dg

جزر الكوك
كوستاريكا
اإلكوادور
غينيا االستوائية

ky

جزر فالكالند (مالفيناس)

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

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

الرمز

االسم اإلنجليزي المختصر

ka
kf

جزر فاروي
فيجي

fk

جزر بولينيزيا الفرنسية

fk

األقاليم الفرنسية الجنوبية

Db

اليونان

Dg

جرينادا

Df

جواديلوب

mk

جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد

cx

الكرسي المقدس (والية الفاتيكان)

mb
ob

الهندوراس
الهند

ob
yo

إيران ،جمهورية إيران
كيريباتي

yf
yb
cx
ck
ky
kk

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

km

جزر مارشال

ka

موريشيوس

kk

ميكرونيزيا ،الوالية الفيدرالية

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

C
C
C
B1
C
C

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

الرمز

االسم اإلنجليزي المختصر

kg

مولدوفا ،جمهورية

xb

جزر هولندا أنتيلز

bv
kf

جزؤ كاليدونيا الجديدة
جزر ماريانا الشمالية

ak
fp

عمان
باالو

fa
fD

المنطقة الفلسطينية ،فلسطين
بابيوا (غينيا الجديدة)

fb

جزر بتكارن

bc

رينيون

ba

االتحاد الروسي

am

سانت هيلين ،أسينشن ،وتريستان دكونا

yb

سانت كيتس ونيفيس

fk

سانت بيير وميكيلون

cv

سانت فينسينت والغرينادينيز

pa

جزر الساموا

af

ساو تومي وبرينسيبي

av

سيشيل

ao

جزر سليمان

ax

جنوب أفريقيا

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

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

الرمز

االسم اإلنجليزي المختصر

Da

جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية

af

سفالبارد وجان ماين

ak

الجمهورية العربية السورية

fp

تايوان ،المقاطعة الصينية

fa
fc
fa
ff

تنزانيا ،جمهورية
تيمور-ليستي
تونجا
ترينداد وتوباجو

fv

جزر تركس وكايكوس

fc
xc
aa
ak

توفالو
اإلمارات العربية المتحدة
الواليات المتحدة
الجزر النائية الصغيرة بالواليات المتحدة

ca

فانواتو

cc

فنزويال ،جمهورية

cD

جزر فيرجن ،جزر

co

جزر فيرجن ،جزر

pk

واليس وفوتونا

kc

اليمن

Cl.
C
A
A
A
A
C
B1

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

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

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

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

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

الفئة ب:

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

الفئة جـ:

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

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

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻮﺣﺪة 2
ﻧﻤﻮذج ﺧﻄﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
]ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ[

ICANN
Suite 330, 4676 Admiralty Way
Marina del Rey, CA 90292
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎدة :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺧﻄﺎب دﻋﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ] TLDﻣﻄﻠﻮب[
ﻳﺆآﺪ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ]اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ[ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ] [TLDاﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ  ICANNﺑﻮاﺳﻄﺔ ]ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة .وﺑﺼﻔﺘﻲ ]وزﻳﺮ/أﻣﻴﻦ ﻋﺎم/ﻣﻨﺼﺐ[ أؤآﺪ أﻧﻨﻲ أﺗﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ[ ﻟﻤﺮاﺳﻠﺘﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع] .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﻴﺎن
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ,اﻟﻬﻴﺌﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ,اﻟﻘﺴﻢ ,اﻟﻤﻜﺘﺐ ,أو اﻟﻮآﺎﻟﺔ ,وﻣﺎ هﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت[
ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام  gTLDﻓﻲ ]اﺷﺮح ﻣﺪى ﻓﻬﻤﻚ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﻢ ،وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻹدارﻳﺔ[ .ﻋﻤﻠﺖ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ/ﻗﺴﻢ[ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ هﺬا اﻟﻌﺮض.
ﺗﺪﻋﻢ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ,وهﻜﺬا ,ﺗﺘﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻄﻠﺐ ,ﻳﻠﺘﺰم ]ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ  .ICANNوﻋﻨﺪﺋﺬ،
ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑـ .ICANN
آﻤﺎ ﺗﺪرك ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ إﺿﺎﻓﻲ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ,ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮب ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ وﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ,ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي أﻣﺮ ﻣﻠﺰم ﺻﺎدر ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ذا اﻟﺼﻠﺔ ﺑـ .TLD
]اﺧﺘﻴﺎري[ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻃﻠﺐ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,وهﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺪرك أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ,ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
]اﺧﺘﻴﺎري[ إﻧﻨﻲ أﻧﺼﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺠﺎح هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺴﺘﻘﻮم ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﺪد هﺬا اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻤﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻄﺎق ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺤﺐ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ .وﻟﻦ ﺗﻜﻮن هﻴﺌﺔ ) (ICANNﻃﺮﻓًﺎ
ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،وﺳﻴﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[.
آﻤﺎ ﺗﺘﻔﻬﻢ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ  ,ICANNﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى ,ﺑﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮدات
ﺑﺸﺄن ﺗﺼﺪﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .وأود أن أﻧﻮّﻩ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺛﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ]اﺳﻢ وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل[ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم
اﻷول.
أﺷﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ /اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﻣﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 2
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

ﻣﻧﺫ ﺗﺄﺳﻳﺱ  ICANNﻓﻲ  1998ﻛﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺗﺿﻡ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺃﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ .ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻬﺎ  ICANNﺗﺣﺩﻳ ًﺩﺍ ﻫﻲ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﻳﺟﺎﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ –
ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻩ .ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺳﺔ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ .ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺩ ﻫﺩﻑ  ICANNﻫﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ  ICANNﺇﻟﻰ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﻋﺎﻣﻝ ﻣﻬﻡ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ،
ﺻﻠﺔ ﻭﻣُﻁﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ
ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺩء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻭﻻﺕ ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻌﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺷﺎﻭﺭﺓ ﻣُﻔ ﱠ
ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻷﻱ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ  gTLDﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻼ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﻔﺱ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺣﺩ
ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺷﺭﺍﺅﻩ .ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺟﻝ ﻭﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ ،ﻭﻳﻌﺩ
ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ  .COMﺃﻭ  .INFOﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ .ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎء
ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.

ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟـ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

.1
•

ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ .ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﻁﺭﺡ  TLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ،
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﻭﺷﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.

•

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.


ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ،ﻫﻧﺎﻙ ﻫﺩﻑ ﻫﺎﻡ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ  TLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻭﻳﻊ ﺣﻳﺯ ﺍﻷﺳﻣﺎء ،ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺳﺟﻼﺕ
ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ .ﻭﺳﺗﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ  -ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ – ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻟﺳﺟﻝ ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻐﻳﺭ –
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺳﺟﻝ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ  gTLDsﻛﺑﻳﺭﺓ.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣﺛﻝ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻛﻣﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺋﻣﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﺫﺍ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.



ﻟﺫﻟﻙ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺑﺎﻟﻣﺭﻭﻧﺔ :ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﻳﻑ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻭﺃﻥ
ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺻﻣﻭﺩ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.



ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ:
 −ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
 −ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﻁﻁ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﻳﻥ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ )ﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺟﻠﻲ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ( ،ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻲ ﻷﻱ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻻ ﺗﺳﻌﻰ
 ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻣﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﺟﻼﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ  .DNSﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﺳﻧﻰ
ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺑﺩﺍء ﺗﻔﻬﻣﻪ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻁﺎﻟﺏ  ICANNﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺈﺑﺩﺍء ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻭﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟـ .TLD

ﺃ1-

•

ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ٍ






ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺔ ﻟﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻓﺷﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﻣﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺑﺩﻳﻝ
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺇﻋﻁﺎء ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻭﺳﻊ ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.
ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻭﻕ.
ﺇﺑﺩﺍء ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ
ٍ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ  DNSﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ.
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.

ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

.2

ﺗﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﻪ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺑﺩء ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻭﺳﻳﺟﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺻﺭﻳﺣﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺳﻳﺟﺩﻫﺎ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﺩﻳﻣﻲ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺟﺯءًﺍ ﻁﺑﻳﻌﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ.
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ )ﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻔﺻﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﺳﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ:

•

ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺣﺩ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺩﻗﻳﻘﺔ؟ ﻫﻝ ﻫﻲ ﻣﺩﺭﻭﺳﺔ ﺑﺩﻗﺔ ﻭﻫﻝ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﺳﺳًﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ؟

•

ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺗﻣﻭﻳﻠﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ:





ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺗﻭﻗﻊ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ.
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ.

•

ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﻟﻠﺳﺟﻝ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ .DNS

•

ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻭﺗﻧﺎﺳﻘﻬﺎ ﻭﺗﻭﺍﻓﻘﻬﺎ )ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻏﻳﺭﻫﺎ(:
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ.
 ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ٍ
 ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
 ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

.3
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
•

ﻳﺟﺏ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻭﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ) .(1ﻭﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙ ،ﺳﺗﻘﻭﻡ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻭﻣﻥ ﺷﺄﻥ ﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻘﻳﱟﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ.

•

ﺳﺗﺗﻛﻭﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺗﻳﻥ ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﻳﻥ .ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺇﺣﺩﺍﻫﻣﺎ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻭﻧﻅﺭً ﺍ ﻟﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﻣﻌﺎ ً ﻭﺗﻧﺳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ .ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﺻﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

•

ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺣﺻﻝ ﺃﻱٍ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺣﻘﻳﻘﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣﻊ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭﺫﺝ .2

•

ﺳﺗﺗﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﻳﻥ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ .ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ  .ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻭﻥ ﺑﻁﺭﺡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺔ.

ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ :ﺳﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻳﺷﻳﺭ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ.

ﺃ2-

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
•

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻁﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﺃﻳﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ " "1ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ "ﺇﻣﺎ
ﺑﺎﻻﺟﺗﻳﺎﺯ/ﺍﻟﺭﺳﻭﺏ".

•

ﻓﻲ ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ  ،(50ﺇﻟﻰ  3ﻧﻘﺎﻁ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ – ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ – ﻧﻭﻉ ﻣﻥ
ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ .ﻳﻌﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺏء ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻣﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺯﻓﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ.

•

ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺭﺻﻳﺩ ﺻﻔﺭ ﻣﻥ
ﻳﻭﺟﺩ  21ﺳﺅﺍﻻً ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻟﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ .ﻭﻳﺣﺗﺳﺏ ٍ
ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ .ﺃﺣﺩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ )ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ  (IDNﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ .ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺇﻻ ﻓﺳﻳﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ  .ﻳﺑﻠﻎ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ  22ﻧﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻌﻧﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ:




ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻭﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﺇﺟﺑﺎﺭﻱ ﺃﻭ
ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻭﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻟﻠﺳﺅﺍﻝ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ.

ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺃﺩﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻟﻠﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻭﻣﺗﻭﺳﻁ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ
ﻟﻠﻧﺟﺎﺡ.
•

ﺗﻭﺟﺩ ﺳﺕ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺳﺕ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻋﺑﺭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻟﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻧﺎﺳﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ )ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ(
ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ )ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ(.

•

ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺭﺻﻳﺩ ﺻﻔﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﺅﺍﻝ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ  3ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺎ ﺃﻣﻛﻥ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺻﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﺇﻻ ﺳﻳﻔﺷﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ  8ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻛﻲ ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ .ﻳﻌﻧﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ:



•

ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ  3ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﻳﺎﺭﻳﻥ ﻣﺎﻟﻳﻳﻥ.

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻁﻭﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  .2ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﺧﺗﻼﻑ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ.

ﺃ3-

بيانات مقدم الطلب

م
1

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

االسم القانوني الكامل لمقدم الطلب (هيئة التأسيس التي قد
تدخل في اتفاقية السجل مع )ICANN
عنوان المقر الرئيسي لنشاط مقدم الطلب .سيتم استخدام
هذا العنوان لألغراض التعاقدية .غير مسموح بالصناديق
البريدية.
رقم الهاتف لمقدم الطلب مكان التجارة الرئيسي.

نعم

4

رقم الفاكس لمقدم الطلب مكان التجارة الرئيسي.

نعم

5

الموقع أو  ،URLإن وجد

نعم

جهة االتصال الرئيسية
الخاصة بمقدم الطلب

6

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتف

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البريد اإللكتروني

نعم

جهة االتصال الثانوية
لهذا الطلب

7

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتف

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البريد اإللكتروني

نعم

إثبات التأسيس القانوني

8

(أ) الشكل القانوني للطلب( .على سبيل المثال الشراكة
والتعاون والمؤسسة التي ال تهدف للربح).
(ب) تحديد القومية الخاصة أو أي قانون سلطة قضائية
آخر يحدد نوع الكيان المحدد في ( 8أ).

نعم

2
3

9

(ج) قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع الكيان
المحدد في السؤال ( 8أ) أعاله بما يتوافق مع القوانين
المعمول بها والمحددة بالسؤال ( 8ب)
(أ) في حالة تداول الكيان المتقدم بالطلب بشكل عام ،قدم
البدل والرمز.

نعم

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

إجابات األسئلة  12-1مطلوبة ليكون الطلب
كامال .ال يتم احتساب نقاط اإلجابات.

نعم

سوف تتلقى جهة االتصال الرئيسية كافة االتصاالت
المتعلقة بالطلب .قد يستجيب أي من جهة االتصال
الرئيسية أو الثانوية .في حالة االختالف سوف يتم
التعامل مع االتصال الوارد من االتصال الرئيسي
على أنه االتصال المخول .يجب إعداد كلتا جهتي
االتصال المدرجتين الستقبال االستعالمات من
الجمهور.

سيتم نسخ جهة االتصال الثانوية على كافة
االتصاالت فيما يتعلق بالطلب .قد يستجيب أي من
جهة االتصال الرئيسية أو الثانوية.

نعم

في حالة وجود أسئلة متعلقة بإثبات التأسيس فإن
مقدم الطلب قد يكون عليه تقديم تفاصيل إضافية مثل
القومية الخاصة أو غيرها من القوانين التي تنطبق
على مثل هذا النوع من الهيئات

نعم

لن يتم تقييم الطلبات غير المرفقة بإثبات تأسيس
قانوني ألكثر من ذلك.

نعم

أ5-

خلفية مقدم الطلب

م

السؤال

11

(ب) إذا كان الكيان المتقدم بالطلب شركة تابعة ،قدمت
الشركة األم.
(ج) إذا كان الكيان المتقدم بالطلب مشروعا ً مشتركاً ،ذكر
جميع الشركاء في المشاريع المشتركة.
رقم البطاقة التعريفية التجارية ورقم البطاقة الضريبية
ورقم تسجيل  VATأو ما يكافئ الطلب.
(أ) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدائمة) ووظيفة كل المديرين (أي أعضاء مجلس إدارة
مقدم الطلب إن أمكن).

11

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

نعم
نعم
ن
بشكل جزئي

ينبغي على مقدم الطلب أن ينتبه من إدراج كافة
األسماء والوظائف لألشخاص على سبيل الرد على
هذه األسئلة وأن تنشر كجزء من الطلب .حيث إن
معلومات العقد المدرجة لألشخاص مقتصرة على
أغراض التعريف وحسب ولن نشرها كجزء من
الطلب.
يمكن إجراء الفحص الرئيسي ألفراد بعينهم في الرد
على الطلب على السؤال  .11أي أخطاء مادية أو
تحريف (أو إغفال للمعلومات المادية) قد يؤدي إلى
رفض الطلب.
يؤكد مقدم الطلب على صدور إذن بشر أسماء
ووظائف األشخاص المدرجين في الطلب.

(ب) أدخل االسم بالكامل ،ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدائمة) ،ووظيفة جميع المسئولين والشركاء .الموظفون
من مكاتب اإلدارة العليا للشركة أو الهيئة التجارية مثالً
المدير التنفيذي ونائب الرئيس والسكرتير والمدير المالي.
سيتم إدراج الشركاء في سياق الشراكة أو في شكل الهيئة
القانونية.

بشكل جزئي

(ج) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدائمة للمكان الفردي أو مكان العمل الرئيسي للكيان)
ووظيفة جميع المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن
 %15من أسهم الشركة ،مع نسبة األسهم التي يحتفظ بها
كل منهما.
(د) بالنسبة للهيئة المقدمة للطلب والتي ليس لها مديرين أو
مسئولين أو شركاء أو مساهمين فأدخل االسم بالكامل
وبيانات التواصل (والمقر الدائم أو الرئيسي لعمل الفرد)
ووظائف سائر األفراد ذوي المسؤوليات القانونية أو
التنفيذية للهيئة المتقدمة بالطلب.
(هـ) بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورين أعاله:

بشكل جزئي

 .1في غضون السنوات العشر الماضية ،قد تمت إدانته في
أي جريمة متصلة بأنشطة اإلدارة المالية أو الشركات ،أو
أنه قد تم الحكم من قبل محكمة بوجود احتيال أو خرق
لواجب األمانة ،أو كان موضوعا لحكم قضائي وهذا هو
المعادل الجوهري ألي من هذه.

بشكل جزئي

ال

قد ال تعترف  ICANNبطلب مختلف على أساس
عملية مراقبة الخلفية .انظر القسم  1.2.1من دليل
مقدم الطلب.

 .2خالل العشر سنوات الماضية ،قد عوقب من أي حكومة
أو كيان تنظيمي للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو
التضليل أو إساءة استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛

أ6-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

 .3خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على أية
أفعال احتيال مقصودة ذات صلة بالضرائب أو تهرب
مقصود من المسئوليات الضريبية؛
 .4خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على
الحنث باليمين أو القسم كاذبا ً أو لعدم التعاون مع وكاالت
التحقق من تنفيذ القانون أو قام بعمل بيانات خاطئة لوكالة
تعزيز القانون أو الممثل الخاص بها؛
 .5تمت إدانته من قبل بأي جريمة تشمل استخدام أجهزة
الحاسوب أو نظم الهاتف أو االتصاالت أو االنترنت من
أجل تسهيل ارتكاب جريمة؛
 .6تم اتهامه سابقا ً بأية جريمة تتضمن استخدام سالح أو
القوة أو التهديد تحت القوة؛
 .7تم اتهامه سابقا ً بأي أفعال عنف أو إساءة جنسية
لألطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقات؛
 .8تمت إدانته من قبل بتهمة البيع أو التصنيع غير
القانوني أو توزيع المخدرات الطبية أو تمت إدانته أو سلم
بنجاح في أي اتهام بارتكاب جنحة منصوص عليها في
المادة  3من اتفاق األمم المتحدة ضد االتجار غير
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988؛
 .9تمت إدانته أو سلم بنجاح في أي تهمة منصوص عليها
في اتفاق األمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة (جميع
البرتوكوالت)؛
 .10تم اتهامه – في غضون اإلطار الزمني المعني –
بالمساعدة أو العون أو تسهيل أو ارتكاب أو عدم اإلبالغ عن
أي من الجرائم المدرجة (أي في غضون فترة  11أعوام
بالنسبة للجرائم المدرجة في ( )1و( )4أعاله ،أو في أي
وقت بالنسبة للجرائم المدرجة في البند ( )5إلى (.)9
 .11كان طر ًفا في جماعية أو اتفاق دعاوى أو لديه قضية
بالمحكمة في أية دوائر قضائية أو كان مذنبا ً أو صدر حكم
قضائي بحقه (أو شيء مساوي لذلك إقليميا ً) عن أي من
الجرائم المدرجة في حدود اإلطار الزمني المعني المشار
إليها أعاله (أي في غضون فترة  11أعوام بالنسبة للجرائم
المدرجة في ( )1و( )4أعاله ،أو في أي وقت بالنسبة
للجرائم المدرجة في البند ( )5إلى (.)9
 .12أو خاضعا ً لعدم الصالحية من جانب  ICANNوهي
سارية وقت تقديم هذا الطلب.
إذا حدثت أي أحداث مما سبق ،فيرجى ذكر األمر بالتفصيل.

أ7-

م

رسم التقييم

12

السؤال

(و) بيان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورين أعاله لم يشارك في أي قرارات تشير إلى أن
مقدم الطلب المذكور قد شارك في السطو اإللكتروني ،على
النحو المحدد في السياسة الموحدة لتسوية نزاعات أسماء
النطاقات ( ،)UDRPومكافحة السطو اإللكتروني وقانون
حماية المستهلك من االحتالل اإللكتروني ،)ACPA( ،أو
ً
متورطا في أعمال
التشريعات األخرى المقابلة ،أو كان
السطو على أسماء النطاقات بموجب السياسة الموحدة
لتسوية نزاعات أسماء النطاقات  UDRPأو النية السيئة
أو اإلهمال الجسيم بموجب  ACPAأو التشريعات
المقابلة.
(ز) الكشف عن ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من
األشخاص المذكورين أعاله قد شارك في أي إجراء
قانوني اإلدارية أو غيره من ادعاءات التعدي على الملكية
الفكرية والمتصلة بالتسجيل أو استخدام اسم النطاق .مع
تقديم تفسيرات متعلقة بكل حالة.
(ح) يقدم تفسيرا ألية معلومات إضافية خلفية قد تكون
موجودة بشأن مقدم الطلب أو أي شخص ورد اسمه في
الطلب ،والتي قد تؤثر على التأهل ،بما في ذلك أي إدانات
جنائية غير محددة أعاله.
أدخل معلومات التأكيد الخاصة بطريقة دفع رسوم
(أ)
التقييم (على سبيل المثال ،رقم تأكيد التحويل البنكي
المباشر).

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

قد ال تعترف  ICANNبطلب مختلف على أساس
عملية مراقبة الخلفية .انظر القسم  1.2.1من دليل
مقدم الطلب للحصول على التفاصيل.

ال

قد ال تعترف  ICANNبطلب آخر مؤهل على
أساس عملية مراقبة الخلفية .انظر القسم  1.2.1من
دليل مقدم الطلب للحصول على التفاصيل.

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ال

ال

(ب)

اسم الدافع

ال

(ج)

عنوان الدافع

ال

(د)

رقم البنك

ال

(ه)

عنوان البنك

ال

(و)

رقم الميالد

ال

تدفع رسوم التقييم في شكل ودائع في وقت تسجيل
المستخدم ،ويقدم المبلغ المتبقي في وقت تقديم الطلب
بالكامل .يطلب المعلومات في السؤال  12في كل
دفع.
ويجب أن تحصل  ICANNعلى المبلغ الكامل
بالدوالر األمريكي .ويتحمل مقدم الطلب المسئولية
عن كافة رسوم المعامالت والتقلبات في أسعار
الصرف.
تعتبر  Fedwireآلية التحويل المفضلة لدينا ،وال
بأس من استخدام نظام  .SWIFTوال يوصى
باستخدام نظام  ACHحيث ستستغرق هذه األموال
وق ًتا أطول للتخليص وهو ما قد يؤثر على الوقت
الالزمة لعملية تناول وبحث الطلبات المقدمة.

أ8-

سلسلة  gTLDالمقدم
لها الطلب

م
13

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

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

نعم

14

(أ) عند تقديم الطلب لـ  ،IDNتقديم عنوان A
(يبدأ بـ ".)"xn--
(ب) إذا كان  ،IDNفقم بتوفير المعنى أو إعادة صياغة
السلسلة باللغة اإلنجليزية أو بمعنى آخر وصف للمعنى
الحرفي للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب.
(ج) إذا كان  ،IDNفقم بتوفير لغة العنوان (كالهما باللغة
اإلنجليزية والمشار إليها بـ .)ISO-639-1
(د) إذا كان  ،IDNفقم بتوفير لغة العنوان (كالهما باللغة
اإلنجليزية والمشار إليها بـ .)ISO 15924
(هـ )إذا كان  ،IDNفقم بإدراج جميع نقاط الترميز
المضمنة في عنوان  Uوفقا ً لنموذج يونيكود.

نعم

15

إن كان  ،IDNفقم برفع جداول  IDNللسجل
(أ)
المقترح .يجب أن يتضمن جدول :IDN
 .1سلسلة  gTLDالمقدم لها ذات الصلة بالجداول،
 .2نص أو لغة المصمم (كما هي محددة في
،)BCP 47
 .3رقم إصدار الجدول،
 .4تاريخ السريان (يوم-شهر-عام) و
 .5اسم جهة االتصال وعنون البريد اإللكتروني ورقم
الهاتف.

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ال يتم احتساب نقاط إلجابات األسئلة 17 – 13
ولكنها تستخدم ألغراض التحقق وقاعدة البيانات.
عنوان  Uهو سلسلة  IDNAصالحة من رموز
ً
رمزا واح ًدا على األقل خالف
يونيكود ،تتضمن
رموز .ASCII

التشجيع على تقديم جداول  IDNبتنسيق مستند إلى
المعايير.
(ب) وصف العملية المستخدمة ألغراض التنمية من
الجداول المقدمة  ،IDNبما في ذلك المشاورات والمصادر
المستخدمة.

16

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

على سبيل المثال السلسلة " "HELLOسيتم
إدراجها U+006C U+0065 U+0048
.U+006F U+006C
في حالة تقديم طلب للحصول على ،gTLD IDN
يجب تقديم جداول  IDNللغة أو لتطبيق البرنامج
النصي من أجل سلسلة  .gTLDيجب إرسال
جداول  IDNلكل لغة أو نص ينوي مقدم الطلب
عرض تسجيالت  IDNعلى المستوى الثاني به.

نعم

(ج) قائمة المتغيرات لسلسلة  gTLDالمقدم لها وفق
جداول  IDNذات الصلة.

نعم

قم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكالت
تشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق بسلسلة gTLD
المطلوبة .عند العلم بوجود هذه المشكالت ،قم بوصف
الخطوات التي سيتم اتخاذها للحد من هذه المشكالت
بالبرامج والطلبات األخرى.

نعم

عدم تفويض سالسل  TLDالمتغيرة نتيجة لهذا
الطلب .سوف يتم التحقق من السالسل المختلفة
لالتساق وإن أقر الطلب فسيتم إدخالها على قائمة
المعلنة للخيارين  IDNللسماح بتخصيص آلية إدارة
متغيرة واحدة في المستقبل إلنشاء آلية إلدارة البديل
للمستوى األعلى .تضمين سالسل  TLDالمختلفة
بهذا الطلب للمعلومات وحسب مع انعدام الحقوق أو
رفع الدعاوى لهذه السالسل عند الطلب.

أ9-

م
17
المهمة/الغرض

18

السؤال

اختياري.
ً
تقديم عرض تقديمي للملصق طبقا للهجائية الصوتية
الدولية (.)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/
(أ) وصف المهمة/الغرض من نطاق  gTLDالمقترح.

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نعم

سيتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدليل
لـ  ICANNفي االتصاالت المتعلقة بالطلب.

نعم

والقصد من المعلومات التي تم جمعها في اإلجابة
على السؤال  18إلبالغ استعراض فترة ما بعد
إطالق برنامج  gTLDالجديد ،من منظور تقييم
التكاليف والمنافع النسبية التي تحققت في فضاء
 gTLDالموسع.

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

للنظر في الطلب بالكامل فيجيب أن تكون اإلجابات
على هذا القسم أغدق مفصلة بشكل كاف لإلبالغ
بدراسة في المستقبل بشأن خطط النتائج المقابلة.
ستتم مراجعة برنامج  gTLDsالجديد كما جاء في
القسم  9.3بتأكيد االلتزامات .وسوف يشمل هذا
النظر في تشجيع مدى أو مقدمة أسماء gTLDs
على توسيع المنافسة ،وثقة المستهلك واختيار
المستهلك ،فضال عن فعالية (أ) عملية الطلب
والتقييم ،و (ب) الضمانات التي وضعت للتخفيف
من القضايا المشاركة في المقدمة أو التوسع.
وستكون المعلومات المجموعة في هذا القسم أحد
مصادر اإلدخال للمساعدة على إبالغ هذه المراجعة.
ال يتم استخدام هذه المعلومات كجزء من التقييم أو
التسجيل للطلب ،إال بقدر ما أن المعلومات التي قد
تتداخل مع أسئلة أو المناطق التي يتم تقييم وسجل
بها.
يجب على مقدم الطلب الذي يرغب في تعيين هذا
الطلب على أساس مجتمعي ضمان أن تكون هذه
االستجابات متسقة مع ردودها على السؤال
 21أدناه.

أ01-

م

السؤال

(ب) كيف تتوقع أن يكون اقتراح  gTLDالخاص بك
مكسبا ً للمسجلين ومستخدمي اإلنترنت وغيرهم؟

بما يتضمن
النشر العام

نعم

نطاق النقاط

المالحظات

المعايير

النقاط

يجب أن تتطرق اإلجابات للنقاط التالية:
.1

ما هو الهدف من  gTLDالمقترح
الخاص بك من حيث مجاالت
التخصص ،ومستويات الخدمة ،أو
سمعته؟

.2

ماذا كنت تتوقع من  gTLDالمقترح
خاصتك أن يضيف إلى الفضاء
الحالي ،من حيث المنافسة ،والتمايز،
أو االبتكار؟

.3

ما هي أفضل األهداف التي يشتمل
عليها  gTLDالمقترح الخاص بك في
يتعلق باإلفادة من الخبرة؟

.4

قدم وصفا كامال لسياسات مقدم طلب
تسجيل الهدف في دعم األهداف
المذكورة أعاله.

.5

هل سيفرض  gTLDالمقترح الخاص
بك أية تدابير لحماية الخصوصية أو
معلومات سرية من المسجلين أو
المستخدمين؟ فإن كان ذلك كذلك فمن
فضلك صف أي من هذه اإلجابات.

صف ما إذا كان في وسائل التوعية واالتصاالت
ستساعد على تحقيق المنافع المتوقعة الخاصة بك أم ال.

أ00-

م
18

التخصيص المعتمد على
المجتمع

السؤال

(ج) ما هي القواعد التشغيلية التي ستتبعها للحد من أو تقليص
التكاليف االجتماعية (مثل تكاليف المصادر المالية أو الوقت
وكذلك األنواع العديدة من إمكانية تعرض المستهلكين
لهجمات)؟ ما هي الخطوات األخرى التي ستتبعها لتقليص
الظروف/التكاليف السلبية الملقاة على المستهلكين؟ 

بما يتضمن
النشر العام

نعم

19

هل الطلب مقدم للحصول على  TLDمعتمد على
المجتمع؟

نعم

21

(أ) تقديم االسم والوصف الكامل للمجتمع الذي يتعهد مقدم
الطلب بخدمته .في حالة تضمين هذا الطلب في المجتمع
ألولوية التقييم ،سيتم التسجيل على أساس المجتمع الذي تم
تحديده في الرد على هذا السؤال .اسم المجتمع ال يجب أن
يكون قد اعتمد رسميا للطلب لكونه ذا قاعدة مجتمعية.

نعم

نطاق النقاط

المالحظات

المعايير

النقاط

يجب أن تتطرق اإلجابات للنقاط التالية:
.1

كيف يمكن حل الطلبات المتعددة السم
مجال معين ،على سبيل المثال ،عن
طريق المزاد أو على أساس يأتي هذا
أوالً ،وهل تمت خدمته؟

.2

بيان أي من فوائد التكلفة للمسجلين
الذي كنت تنوي تنفيذه (التسعير ذي
الفائدة على سبيل المثال والخصومات
التمهيدية ،وخصومات التسجيل
بالجملة).

.3

الحظ أن اتفاق التسجيل يتطلب أن
يعرض على أمناء السجالت الحصول
على خيار تسجيل اسم النطاق لفترات
تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات وفقا
لتقدير أمين السجل ،ولكن ال يزيد عن
عشر سنوات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
اتفاق التسجيل يتطلب إخطار كتابي
مسبق عن الزيادات في األسعار .هل
تنوي تقديم التزامات تعاقدية للمسجلين
بشأن حجم زيادة األسعار؟ إن كان
األمر كذلك ،فيرجى التكرم بوصف
خططك.

سيتم التعامل مع الطلب على أنه طلب قياسي(كما
هو محدد في دليل مقدم الطلب) وذلك في حالة عدم
اإلجابة على هذا السؤال.
يتعذر تغيير تصميم الطلب المعروف على أنه قياسي
أو مستند إلى المجتمع بمجرد تسليم الطلب.
يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:
 كيفية وصف المجتمع من مستخدمي
اإلنترنت تدريجيا .قد تتضمن هذه
األوصاف ،مع عدم اقتصارها على ذلك ،ما
يلي :العضوية أو التسجيل أو عمليات
الترخيص أو التشغيل بأحد الصناعات
الخاصة أو استخدام إحدى اللغات.
 كيفية بناء وتنظيم المجتمع .بالنسبة للمجتمع
المكون من اتحاد من المجموعات ،يتطلب
الحصول على تفاصيل حول األجزاء
المقومة.
 عند إنشاء المجتمع ،بما يشمل تاريخ
(تواريخ) الجمعيات الرسمية ،إن وجد،

سيتم التعامل مع اإلجابات الخاصة
بالسؤال  21على أنها التزامات
ثابتة للمجتمع المحدد كما تنعكس
في اتفاقية السجل شريطة نجاح
الطلب.
لن يتم احتساب اإلجابات بالتقييم
األولي .قد يتم احتساب اإلجابات
بالتقييم الخاص بأولوية المجتمع،
إن أمكن ذلك .معايير وطريقة
احتساب نقاط تقييم أولوية المجتمع
يرد وصفه في النموذج  4من دليل
مقدم الطلب.

أ01-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

وكذلك وصف أنشطة المجتمع حتى تاريخه.
 يمتد حجم المجتمع المقدر الحالي لكال من
العضوية والجغرافية.
يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح:
 العالقة بجميع المنظمات المجتمعية.
 عالقات المجتمع واألجزاء
المقوية/المجموعات.
 آليات المسئولية لمقدم الطلب للمجتمع.

(ب) توضيح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد في
( 21أ).

نعم

(ج) توفير وصف للغرض المعتمد على المجتمع المقدم
لـ .gTLD

نعم

(د) توضيح العالقة بين سلسلة  gTLDوالمجتمع المحدد
في ( 21أ).

نعم

(هـ) توفير وصف كامل لسياسات التسجيل المطلوبة لمقدم
الطلب لدعم الغرض المعتمد على المجتمع المقدم
لـ  .gTLDويتوقع أن تشكل السياسات وآليات التعزيز
مجموعة متسقة.

نعم

يجب أن تتضمن األوصاف السياسات المقترحة إن
وجدت بالشكل التالي:
 األهلية :من المؤهل لتسجيل اسم من
المستوى الثاني بـ  gTLDوكيفية تحديد
األهلية.
 اختيار االسم :ما هي أنواع األسماء من
المستوى الثاني التي قد يتم تسجيلها
بـ .gTLD
 المحتوى/االستخدام :ما هي العوائق إن
وجدت التي قد يفرضها المشغل على كيفية
استخدام المسجل لالسم المسجل.
 التعزيز :ماهية ممارسات التحقيق واآلليات
الموجودة لتعزيز السياسات المذكورة أعاله
وماهية الموارد المحددة للتعزيز وماهية
آليات االستئناف المتوفرة للمسجلين.

(و) إرفاق أية مصادقات مكتوبة للطلب من المؤسسات
الممثلة للمجتمع المحدد ( 21أ) .قد يقوم مقدم الطلب بتسليم
المصادقات المكتوبة من خالل المؤسسات إن كانت على
صلة بالمجتمع.

نعم

يتطلب األمر واحد من هذه المصادقات إلكمال
الطلب .شكل ومضمون المصادقة بناء على تقدير
الطرف المقدم للتأييد ،مع أن هذا الخطاب يجب أن
يحدد سلسلة  gTLDالمتقدم للحصول عليها والكيان
المتقدم ،وأن يشمل دعم اإلعالن الصريح للطلب،
وتوفير معلومات االتصال للكيان المقدم للتأييد.

يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:
 مسجلون مطلوبون بـ .TLD
 مستخدمون نهائيين مطلوبين في .TLD
 أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو ينوي
تنفيذها لخدمة هذا الغرض.
 تفسير كيفية أن يكون الغرض ذا طبيعة
دائمة.
يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح:




العالقة مع االسم المؤسس إن وجد للمجتمع.
العالقة بتحديد أعضاء المجتمع.
أي داللة للسلسلة وراء المجتمع.

أ01-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

يجب أن تصاحب المصادقات التي لم تذكر من
المؤسسات في إجابة ( 21ب) بوصف واضح لكل
عالقة لمؤسسة أو مجموعة بالمجتمع.
األسماء الجغرافية

21

(أ) هل الطلب السم جغرافي؟

نعم

حماية األسماء
الجغرافية

22

(ب) في حالة كانت اسما ً جغرافياً ،فقم بإرفاق توثيق الدعم
أو غير المعارض من كل الحكومات ذات الصلة أو
السلطات العامة.
وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغرافية
بالمستوى الثاني والمستويات األخرى .بالطلب المقدم
لـ  .gTLDويجب أن يتضمن أي إجراءات وقواعد معمول
بها للحجز و/أو إطالق هذه األسماء.

ال
نعم

تعتبر سلسلة  gTLDالمقدم لها اسم جغرافي يتطلب
دعما حكوميا إن كان( :أ) اسم عاصمة البالد أو
المقاطعة المدرجة في ISO 3166-1؛ (ب) اسم
مدينة يتضح من البيانات أن الطلب ينوي مقدم
الطلب  gTLDاستخدامه ألغراض مرتبطة باسم
المدينة؛ (ج) اسم مكان وطني فرعي مدرج في
معايير  ISO 3166-2أو (د) اسم مدرج كمنطقة
خاصة بـ  UNESCOأو تظهر على منافسة منطقة
دقيقة (قارية) أو مناطق جغرافية أو مناطق جغرافية
فرعية وجماعات أخرى أو جماعات اقتصادية
أخرى .انظر الوحدة النمطية  2للتعرف على
التعريفات الكاملة والمعايير الموضحة.
تتم الموافقة على دولة أو اسم اإلقليم ،على النحو
المحدد في دليل المقدم الطلب.
انظر متطلبات التوثيق بالوحدة  2من دليل مقدم
الطلب.
يجب على مقدمي الطلبات أن يعتبروا ويصفوا كيفية
كونهم سيتعاملون مع نصيحة اللجان االستشارية
الحكومية ( )GACخالل إدارتهم لعمليات تسجيل
اسم النطاق من المستوى الثاني .انظر "المبادئ
المتعلقة بالنطاقات الجديدة  "gTLDsعلى
http://gac.icann.org/important.documents
وكمرجع ،يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة
الحالية المطورة لحفظ وإطالق أسماء الدول في
نطاق المستوى األعلى لـ  .INFOقم بزيارة
http://gac.icann.org/system/files/doti
.nfocircular_0.pdf
كما سيتم نشر اإلجراءات المقترحة للتعليق العام
كجزء من تقديم الطلبات .ومع ذلك ،الحظ أن
اإلجراءات الالزمة إلطالق األسماء الجغرافية في
المستوى الثاني يجب أن تتم الموافقة عليها بصفة
منفصلة وفقا للمواصفة رقم  5من اتفاقية التسجيل.

أ01-

خدمات السجل

م
23

السؤال

قم بتقديم اسم ووصف كامل لكل خدمات السجل المطلوب
تقديمها .يجب أن تتضمن األوصاف كل من المكونات
التقنية والتجارية لكل خدمة مقترحة ،وتحديد أمور أمنية أو
تتعلق باالستقرار.
تعتبر خدمات السجل التالية خدمات مألوفة مقدمة من
مشغل السجل:
أ.

استالم البيانات من المُسجلين فيما يتعلق بتسجيل
أسماء النطاقات وخوادم األسماء.

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

تدويل أسماء النطاق عند الطلب.

ه.

امتدادات أمان .)DNSSEC( DNS

يجب على مقدم الطلب أن يوضح ما إن كانت خدمات
السجل مقصود منها أن يتم عرضها بطريقة فريدة مع
.TLD
يجب أن يتم كذلك وصف خدمات السجل اإلضافية
المقترحة الفريدة مع السجل.

بما يتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

ويمكن تحديد خدمات السجل كما يلي )1( :عمليات
تشغيل السجل التي تعد بالغة األهمية بالنسبة للمهام
التالية( :أ) استالم البيانات من المُسجلين فيما يتعلق
بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛
و(ب) تزويد المُسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة
بخوادم المنطقة لنطاق TLD؛ و(ج) نشر ملفات
منطقة TLD؛ و(د) تشغيل خوادم منطقة السجل؛
و(هـ) نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق
بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في  TLDكما هو
مطلوب في اتفاقية السجل؛ و( )2منتجات أو خدمات
أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها بسبب
تأسيس سياسة اإلجماع؛ و( )3أية منتجات وخدمات
أخرى يمكن فقط لمشغل السجل تقديمها ،بسبب
تخصيصها لمشغل السجل .يمكن العثور على
مجموعة تعريفية كاملة لخدمات السجل على
http://www.icann.org/en/registries/rs
.ep/rsep.html
األمان :نظرً ا للهدف من الدليل المساعد لمقدم الطلب
هذا ،يعني تأثير خدمة السجل المقترحة على األمان
( )1الكشف غير المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو
إدراجه أو إتالفه أو ( )2الوصول أو الكشف غير
المخول لمعلومات أو مصادر على اإلنترنت
بواسطة نظم تعمل وف ًقا للمعايير القابلة للتطبيق.

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ال يتم احتساب نقاط اإلجابات.
سيتم إجراء تقييم تمهيدي ما إذا
كان هناك مشاكل محتملة في
الخدمة المقترحة تتعلق باألمان
واالستقرار .في حالة تعريف مثل
هذه المشكالت ،ستتم اإلشارة إلى
مقدم المطلب بالمعاينة الموسعة.
انظر الوصف الخاص بعملية
مراجعة خدمات السجل بالوحدة
 2من دليل مقدم الطلب.
قد يتم التعامل مع أي معلومات
متضمنة بالطلب على أنها جزء
من مراجعة خدمات السجل.
في حالة الموافقة على الطلب قد
يشترك مقدم الطلب فقط في
خدمات السجل المحددة بالطلب،
ما لم يتم تقديم طلب جديد إلى
 ICANNبما يتوافق مع اتفاقية
السجل.

االستقرار :نظرً ا للهدف من دليل مقدم الطلب هذا،
يعني التأثير على االستقرار أن خدمة السجل
( )1غير ملتزمة بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق
والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم
تأسيسها جي ًدا ومعترف بها ومعتمدة ،مثل
( Standards-Trackتتبع المعايير) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالية لطلبات التعليق) المناسبة والتي
ترعاها  IETFأو ( )2يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر
بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو
االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو
النظم األخيرة ،حيث تعمل وف ًقا للمعايير المناسبة
القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة
هيئة معايير تم تأسيسها جي ًدا ومعترف بها ومعتمدة
مثل ( Standards-Trackتتبع المعايير) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالية لطلبات التعليق) المناسبة وتعتمد
على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو
خدمات التوزيع الخاصة به.

أ05-

توضيح اإلمكانيات
التشغيلية والتقنية
(الخارجية)

م
24

السؤال

أداء نظام التسجيل المشترك :وصف
 خطط تشغيل قوية ويمكن االعتماد عليها لـ .SRS
 SRSهي مهمة للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين
المتعددين لتقديم خدمات تسجيل اسم النطاق في
 .TLDيجب أن تشمل  SRSعلى واجهة EPP
إلى التسجيل ،فضال عن أية واجهات األخرى
يزمع تقديمها ،إذا كانت حاسمة بالنسبة لسير
التسجيل .يرجى الرجوع إلى الشروط الواردة في
المواصفات ( 6القسم  )1.2ومواصفات 11
( )SLA Matrixالمرفقة باتفاقية التسجيل ،و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

بما يتضمن
النشر العام

نعم

25

إذا تنوي تقديم ملكية ملحقات  ،EPPوتقديم الوثائق على
نحو يتماشى مع  ،RFC 3735بما في ذلك مخططات
وقوالب  EPPالتي سيتم استخدامها.
صف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين
المخصصة لهذا النطاق).
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات .إذا كان هناك ملحقات ملكية  ،EPPفمن
المتوقع أي ً
ضا أن ال تزيد اإلجابة الكاملة عن  5في ملحق
.EPP

نعم

إيضاحات اإلجابة الكاملة:

 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاف الدقيقة لـ  SRSأنه
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تفاصيل خطة متطورة لتشغيل SRS
بشكل قوي وموثوق،
( )3تعد خطط  SRSكافية لينتج عنها االمتثال
بالمواصفة  6والمواصفة  11باتفاق
السجل،
( )4تتوافق  SRSمع الهدف التقني والتشغيلي
والمالي الموجود بالطلب و
( )5توضيح أن الموارد التقنية المالئمة بالفعل
في متناول اليد ،أو ملتزمة أو متاحة
لالضطالع بهذه المهمة.

( )1خطة تشغيل  SRSقوية
وموثوقة ،يعد واحداً من الوظائف
الخمس الهامة للتسجيل،
( )2اتساق إمكانية التوسع واألداء
مع النموذج التجاري اإلجمالي
وحجم السجل المخطط له،
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.
( )4دليل االمتثال للمواصفات
( 6القسم  )1.2باتفاقية السجل.

تم تخصيص األسئلة ( 30-24أ) لتقديم توضيح
بالطلب يقصد المنهجية الوظيفية والتقنية لوظائف
السجل التي تواجه أي التفاعالت مع المسجلين
ومسجلي النطاق ومستخدمي  DNSالمختلفين.
اإلجابات على تلك األسئلة سيتم نشرها للسماح
بالمراجعة من األطراف المتأثرة.

وصف نظام  SRSعالي المستوى،
مخطط (مخططات) الشبكة الممثلة،
عدد الخدمات،
وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى،
تواتر التزامن بين الخوادم و
مخطط التزامن (على سبيل المثال ،استعداد
للسخونة ،واستعداد البرودة)

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالي  2إلى
 5صفحات( .وعلى سبيل االسترشاد ،تحتوي الصفحة على
ما يقرب من  4111حرف).
بروتوكول التزويد ( :)EPPتقدم وصفا مفصال للواجهة
مع المسجلين ،بما في ذلك كيفية توافق مقدم الطلب مع
 EPPفي ( RFCs 3735إن وجد) ،و.5734-5730

يقصد باألسئلة الموجودة بهذا القسم ( )44-24أن
تعطي لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشغيلية والتقنية في إدارة السجل .في حالة اختيار
مقدم الطلب إلخراج واحد من األجزاء المتعددة
لعمليات التشغيل الخاصة بالسجل ،فيجب أن يستمر
السجل في توفير التفاصيل الكاملة للتفاعالت التقنية.

0-1

الحظ أن خطط الموارد المقدمة في هذا القسم
تساعده في التحقق من الخطط الفنية والتشغيلية
وكذلك في إبالغ تقديرات التكاليف في القسم المالي
أدناه.

ينبغي تضمين إجابة كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:







المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

0-1

إيضاحات اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنية،
( )5إن وجد ،تنفيذ موثق جيدا من
أي ملحقات ملكية لـ  ،EPPو
( )6إن وجد ،كيف أن ملكية
ملحقات  EPPتتفق مع دورة
حياة التسجيل كما هو موضح في
السؤال 27.

 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاف الدقيقة لـ  EPPأنه
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر،
( )2ما يكفي من األدلة على أن ملكية ملحقات
 EPPتعد متوافقة مع  RFCsوتوفير
جميع الوظائف الالزمة لتوفير خدمات
التسجيل،
( )3تتوافق واجهة  EPPمع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب و
( )4ضمان توفر الموارد التقنية بالفعل أو
االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أ06-
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 :Whoisوصف
 كيف سيتماشى الطلب مع مواصفات Whois
لكائنات البيانات ،والوصول بكميات كبيرة،
وعمليات البحث على النحو المحدد في مواصفات
 4و  11التفاق السجل،
 كيف أن مقدم طلب خدمة  Whoisسوف يتوافق
مع  ،RFC 3912و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).
ينبغي أن تتضمن اإلجابة الكاملة ،على سبيل المثال ال
الحصر ما يلي:
 وصف لنظام  Whoisعالي المستوى،
 مخطط (مخططات) الشبكة المعنية،
 موارد تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية (على
سبيل المثال ،الخوادم ،والمحوالت والموجهات
والمكونات األخرى)؛
 وصف التفاعلية مع أنظمة السجل األخرى و
 تواتر التزامن بين الخوادم و
ليكون مؤهال للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أيضا:
 لتوفير قدرات  Whoisالبحثية ،و
 وصفا لألشكال المحتملة من إساءة استخدام هذه
الميزة ،وكيف سيتم الحد من هذه المخاطر،
واألساس لهذه األوصاف.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 5
صفحات.

بما يتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

اتفاق التسجيل (المواصفة  )4يتطلب توفير خدمات
 Whoisالبحثية لجميع األسماء المسجلة في .TLD
وهذا هو أقل ما يطلب .اعتماد  Whoisالبحثية كما
هو محدد في عمود النقاط يعد شرط لتحقيق درجة من
 2نقطة.

نطاق النقاط

0-2

المعايير

النقاط

إيضاحات اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجيل
التقنية( ،واحدة من وظائف
التسجيل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع الهدف التجاري
الشامل وحجم السجل المخطط له،
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنية،
( )5الدليل على االمتثال
للمواصفات  4و 11التفاق
التسجيل ،و
( )6إن وجد ،تنفيذ موثق جيدا
لـ  Whoisالبحثية.

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
سمات النقطة  1وتتضمن:
( )1خدمة  Whoisللبحث :خدمة Whois
التي تتضمن إمكانيات البحث المستند إلى
الويب من خالل اسم النطاق واسم المسجل
والعنوان البريدي وأسماء جهات االتصال
و IDsالمسجل وعناوين بروتوكول
اإلنترنت دون حدود التحكيم .إمكانيات
بحث  Booleanالتي قد يتم
عرضها .يجب أن تشمل الخدمة
االحتياطات المناسبة لتجنب إساءة استخدام
هذه الميزة (على سبيل المثال ،ما يحد من
الوصول إلى مستخدمين معتمدين)،
ويوضح الطلب االمتثال ألية قوانين أو
سياسات تتعلق بالخصوصية معمول بها.
 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاف الدقيقة لخدمة Whois
أنها توضح إلى حد كبير قدرات مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر،
( )2إثبات أن خدمات  Whoisمتوافقة مع
 ،RFCsوالمواصفات  4و  11التفاق
التسجيل ،وأية متطلبات تعاقدية أخرى بما
في ذلك جميع الوظائف الالزمة لواجهة
المستخدم؛
( )3تتوافق قدرات  Whoisمع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد التي
هي متاحة بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أ07-
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السؤال

دورة حياة التسجيل :قم بتقديم وصف مفصل لزمن دورة
التسجيل المقترح ألسماء النطاقات في  gTLDالمقترح.
يجب أن يكون الوصف:
 موضحا ً العديد من حاالت التسجيل باإلضافة إلى
المعايير واإلجراءات التي يتم استخدامها لتغيير
إحدى الحاالت،
 ويجب أن يصف زمن دورة التسجيل العادية
لإلنشاء/التحديث/الحذف وجميع الخطوات الطارئة
التي يمكن تطبيقها مثل التعليق واإلغالق وانتهاء
المدة والتحويل،
 أيضًا شرح أية عناصر موجودة ولها وقت محدد -
على سبيل المثال ،تفاصيل حول إضافة السماح أو
استرداد فترات السماح أو فترات اإلخطار بعمليات
التجديد أو النقل بوضوح و
 وصف خطط تعهيد المهام لهذا الجانب من
المعايير (ووصف عدد من األدوار المخصصة
لألفراد المخصصين لهذا النطاق).

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نعم

نطاق النقاط

0-1

المعايير

النقاط

إيضاحات اإلجابة الكاملة:

 - 1يلبي المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف من دورة حياة التسجيل الذي
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تفاصيل دورة حياة تسجيل المطورة
بالكامل مع تعريف واليات التسجيل
المختلفة ،واالنتقال بين الدول ،والنقاط
المستهدفة
( )3دورة حياة التسجيل تتوافق مع أي
التزامات للمسجلين مع خطط تقنية
وتشغيلية ومالية موصوفة في الطلب؛ و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو متاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

( )1التفهم والمعرفة الكاملة لدورة
حياة التسجيل والدول و
( )2التناسق مع االلتزامات التقنية
المحددة للمسجلين كما هو موضح
المنهج التجاري اإلجمالي
لـ  gTLDالمقترح و
( )3القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنية،

وينبغي أن يستكمل وصف دورة حياة التسجيل عن طريق
إدراج رسم تخطيطي للدولة ،والذي يجسد تعريفات
وتفسيرات من النقاط المستهدفة ،واالنتقال من دولة إلى
أخرى.
إن وجد ،تقديم تعريفات لجوانب دورة حياة التسجيل التي
ال تغطيها .EPP RFCs
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 5
صفحات.
منع االعتداء والتخفيف منه :ينبغي على مقدمي الطلبات
وصف السياسات واإلجراءات المقترحة للحد من
التسجيالت التعسفية وغيرها من األنشطة التي لها تأثير
سلبي على مستخدمي اإلنترنت .ينبغي تضمين إجابة
كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:
 تتطلب خطة التنفيذ إلنشاء ونشر جهة اتصال
واحدة لالعتداء على موقعها على االنترنت تكون
مسئولة عن معالجة المسائل -تتطلب اهتماما خاصا
وعاجال وتوفير االستجابة في الوقت المناسب
للشكاوى بشأن إساءة استعمال جميع األسماء
المسجلة في  TLDمن خالل جميع المسجلين في
السجل ،بما في ذلك تلك التي تنطوي على نقطة
تجزئة؛
 سياسات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة
المعاملة؛
 التدابير المقترحة إلزالة السجالت الملتصقة
الوحيدة لألسماء التي تمت إزالتها من المنطقة
عندما توفر األدلة في شكل مكتوب أن االلتصاق
موجود فيما يتعلق بالسلوك الخبيث (انظر
المواصفة .)6

نعم

الحظ أنه رغم أن السجالت الوحيدة الملتصقة تدعم
غالبا عملية التشغيل الصحيحة والعادية لـ ،DNS
سيتعين على مشغلي التسجيل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
إلزالة السجالت الملتصقة (كما هو موضح في
http://www.icann.org/en/committees/s
 )ecurity/sac048.pdfعند التزود بأدلة في شكل
مكتوب على أن هذه السجالت تقدم فيما يتعلق بالسلوك
الخبيث.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
()1

()2
()3
()4

سياسات االعتداء الشامل،
والتي تشمل تعريفات
واضحة لما يشكل إساءة
المعاملة في ،TLD
واإلجراءات التي من شأنها
أن تقلل بشكل فعال من إساءة
االستخدام في TLD؛
تعتبر الخطط موردا كافيا
بالتكاليف المخطط لها
والمفصلة بالقسم المالي؛
تحديد ومعالجة إساءة
استعمال األسماء المسجلة
على أساس مستمر؛ و
عند التنفيذ بما يتوافق مع
اتفاقية السجل ،ستؤدي
الخطط التوافق مع المتطلبات
التعاقدية.

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1تفاصيل التدابير الالزمة لتعزيز دقة
 ،Whoisوذلك باستخدام التدابير المحددة
هنا أو غيرها من التدابير التي تتناسب من
حيث فعاليتها؛ و
( )2إجراءات مما ال يقل عن مساحة إضافية
لتكون مؤهلة للحصول على  2نقطة كما
هو موضح في هذه المسألة.
 - 1يفي بالمتطلبات:
تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لسياسات منع اإلساءة
والتخفيف من آثارها واإلجراءات التي
توضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تفاصيل سياسات إجراءات وإساءة
االستخدام المتطورة؛
( )3خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛
( )4تتماشى الخطط مع النهج التقني والتشغيلي

أ08-

م

السؤال



توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  ،2يجب أن تتضمن
اإلجابات تدابير لتعزيز دقة  Whoisفضال عن تدابير أخرى
من منطقة واحدة كما هو موضح أدناه.






بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

والمالي الموضح بالطلب ،وأية التزامات
تجاه المسجلين؛ و
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

يمكن أن يضطلع بإجراءات مقاييس تعزيز دقة
( Whoisالسجل مباشرة أو عن طريق المسجلين
عبر الشروط الواردة في اتفاقية التسجيل ،المسجل
 )RRAلتشمل ،ولكنها ال تقتصر على:
 oمصادقة من المعلومات المسجلة على
معلومات كاملة ودقيقة في وقت
التسجيل .كما أن التدابير الالزمة إلنجاز
ذلك يمكن أن تشمل فحص أساسي
لجميع معلومات االتصال للمديرين
المذكور في بيانات التسجيل،
واستعراض دليل على وثائق اإلقامة،
وغيرها من الوسائل.
 oالرصد المنتظم لبيانات التسجيل للتأكد
من دقتها واكتمالها ،وتوظيف أساليب
المصادقة ،ووضع السياسات
واإلجراءات لمعالجة أسماء النطاقات
مع بيانات  Whoisغير الدقيقة أو غير
المكتملة؛ و
 oإذا كان االعتماد على المسجلين لفرض
تدابير ،فسوف توضع السياسات
واإلجراءات لضمان االمتثال ،والتي قد
تشمل عمليات مراجعة الحسابات
والحوافز المالية والعقوبات،أو غيرها
من الوسائل .الحظ أن متطلبات RRA
ستواصل الطلب على جميع المسجلين
المعتمدين بـ .ICANN
وصف السياسات واإلجراءات التي تحدد سلوك
ضار أو مسيء والقياسات الطبيعية وإقامة مستوى
الخدمة لمتطلبات القرار ،بما في ذلك مستويات
الخدمة لالستجابة للطلبات إنفاذ القانون .وهذا قد
يشمل إنهاء الخدمة السريعة أو أنظمة التعليق
وتبادل المعلومات بشأن السلوك الضار أو المسيء
مع شركاء الصناعة؛
كما أن الضوابط الكافية لضمان الوصول السليم
إلى وظائف النطاق (يمكن أن تضطلع بالتسجيل
المباشرة أو عن طريق المسجلين عبر الشروط
الواردة في اتفاقية التسجيل )RRA( ،قد تشمل
على سبيل المثال ال الحصر:
 oتتطلب المصادقة متعددة العوامل (أي
كلمات مرور قوية ورموز وكلمات
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مرور لمرة واحدة) من المسجلين لعملية
التحديث والتحويالت وطلب الحذف؛
تتطلب نقاط متعددة وفريدة لالتصال
بطلب و/أو طلبات الموافقة على حذف
وتحديث ونقل وطلبات الحذف؛ و
تتطلب إخطار جهات اتصال متعددة
وفريدة عند تحديث نطاق أو نقله أو
حذفه.

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 21
صفحة.
آليات حماية حقوق :يتعين على مقدمي الطلبات وصف
كيفية التسجيل الخاصة بما يتوافق مع السياسات
والممارسات التي تقلل من التسجيالت التعسفية وغيرها من
األنشطة التي تؤثر على الحقوق القانونية لآلخرين ،مثل
سياسة حل نزاع اسم النطاق الموحد ( ،)UDRPونظام
التعليق الموحد السريع ( ،)URSومطالب العالمات
التجارية وخدمات  Sunriseعند بدء التشغيل.
يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:




بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

وصفا لكيفية تنفيذ مشغل السجل للضمانات ضد
السماح غير المشروط للتسجيالت (على سبيل
المثال ،التسجيالت التي تتم بما يخالف قيود أو
سياسات األهلية للتسجيل) ،وتقليل فرص
السلوكيات مثل التصيد أو تزوير العناوين .وكحد
أدنى ،يتعين على مشغل السجل تقديم فترة
 Sunriseوخدمة مطالبات العالمات التجارية
خالل الفترات الزمنية المطلوبة ،وتنفيذ القرارات
الصادرة بموجب  URSعلى أساس مستمر؛ و
وصف لخطط موارد التنفيذ األولي ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (رقم ووصف
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

ليكون مؤهال للحصول على النقاط  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا تدابير إضافية محددة لحماية حقوق اإلنسان،
مثل إساءة استخدام السياسات وإجراءات إنهاء الخدمة،
والتحقيق المسبق للمسجل ،أو إجراءات المصادقة ،أو غيرها
من العهود.

نعم

0-2

توضح اإلجابة الكاملة اآلليات
التي تهدف إلى:
( )1منع التسجيالت التعسفية ،و
( )2تحديد ومعالجة إساءة استخدام
األسماء المسجلة على أساس
مستمر.

 - 2تجاوز المتطلبات :االستجابة تلبي جميع
الخصائص الالزمة للحصول على النقطة
 1وتتضمن:
( )1تحديد حماية الحقوق باعتبارها الهدف
األساسي ،من خالل بدعم من الخطة
المتطورة لحماية حقوق اإلنسان؛
( )2آليات لتوفير الحماية الفعالة التي تتجاوز
الحد األدنى من المتطلبات (على سبيل
المثال RPMs ،باإلضافة إلى تلك
المطلوبة في اتفاقية التسجيل).
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لـ  RPMsالذي يوضح إلى
حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف
الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2تعهد من صاحب الطلب لتنفيذ آليات حماية
حقوق كافية ليتوافق مع الحد األدنى من
المتطلبات في المواصفة رقم 7؛
( )3خطط كافية تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛
( )4اآلليات متوافقة مع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.

أ11-

م
31

السؤال

(أ) السياسة األمنية :تقدم موجز للسياسة األمنية للسجل
المقترح ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:





بما يتضمن
النشر العام

نعم

تحديد أي تقارير تقييم مستقلة مما يدل على قدرات
األمن ،واألحكام المتعلقة بالتقارير الدورية للتقييم
المستقل الختبار القدرات األمنية؛
وصف أي زيادة في مستويات األمان أو القدرات
بما يتناسب مع طبيعة طلب الحصول على سلسلة
 ،gTLDبما في ذلك تحديد أي معايير دولية قائمة
أو معايير للصناعة األمنية ذات الصلة بمقدم
الطلب لاللتزام التالي (يجب توفير موقع مرجعي)؛
قائمة االلتزامات التي وضعت للمسجلين بشأن
مستويات األمان.

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أي ً
ضا:


المالحظات

يدعو المعيار  5إلى مستويات أمان يتم اعتبارها
بشكل مناسب لالستخدام وزيادة مستوى الثقة
المرتبطة بسلسلة  TLDمثال الخدمات المالية
الموجهة لـ " .TLDsالخدمات المالية" عبارة عن
أنشطة يتم تنفيذها من مؤسسات مالية تتضمن:
 )1قبول الودائع والتمويالت األخرى القابلة للرد؛
 )2اإلقراض؛  )3الدفع وخدمات الحواالت؛
 )4خدمات التأمين؛  )5خدمات السمسرة؛
 )6أنشطة وخدمات االستثمار؛  )7الرعاية المالية؛
 )8الضمانات وااللتزامات؛  )9النصائح المالية؛
 )11إدارة الملفات والنصائح أو  )11العمل
كمقاصة مالية .يتم استخدام الخدمات المالية كمثال
فقط؛ والسالسل األخرى مع إمكانية استثنائية لتسبب
ضررا للمستهلكين وذلك من شأنه أيضا توقع نشر
مستويات مناسبة من األمن.

أدلة على وجود تقرير للتقييم المستقل توضح
الضوابط األمنية الفعالة (على سبيل المثال،
.)ISO 27001

ينبغي أن ال يزيد ملخص ما سبق عن  21صفحة .الحظ أن
السياسة األمنية الكاملة للتسجيل مطلوب تقديمها وفقا لـ 31
(ب).

توضيح اإلمكانيات
التشغيلية والتقنية
(الداخلية)

31

(ب) السياسة األمنية :توفير األمن الكامل لسياسة وإجراءات
التسجيل المقترحة ،بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر:
 النظام (البيانات والخادم والطلب  /الخدمات)
والتحكم في الوصول للشبكة وضمان األنظمة كلها
يتم الحفاظ عليها في شكل آمن بما يتضمن تفاصيل
كيفية المراقبة والدخول والنسخ االحتياطي؛
 موارد مطلوبة لتأمين سالمة التحديثات بين أنظمة
السجل وخوادم االسم وبين خوادم االسم ذاته إن
وجد.
 تقارير تقييم مستقلة تبين القدرات األمنية (المقدمة
في صورة مرفقات) ،إن وجدت؛

ال

نطاق النقاط

0-2

المعايير

النقاط

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصف تفصيلي للعمليات
والحلول المنشورة إلدارة األمن
المنطقي في البنى التحتية ومراقبة
وكشف التهديدات ونقاط الضعف
األمنية واتخاذ الخطوات المناسبة
لحلها؛
( )2اتساق األمن مع النموذج
التجاري اإلجمالي وحجم السجل
المخطط له؛
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛
( )4تتسق التدابير األمنية مع
االلتزامات التي تم التعهد بها
للمسجلين فيما ما يتعلق بمستويات
األمن؛ و
( )5مناسبة إجراءات األمان
لسلسلة  gTLDالمقدم لها (على
سبيل المثال طلبات السالسل ذات
التضمينات الموثوقة مثل السالسل
الموجة للخدمات المالية المتوقع
أن تقدم مستوى مناسب لألمان).

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1دليل اإلمكانات المفصلة والمطورة على
درجة عالية،مع مختلف المستويات األمنية
األساسية ،ووضع المعايير المستقلة
لمقاييس األمان والرصد القوي والدوري
لألمن واإلنفاذ المستمر؛ و
( )2يرد تقرير تقييم مستقل يوضح أن
الضوابط األمنية الفعالة متاحة أو قد
صممت ،بما يتناسب مع سلسلة gTLD
المطبقة( .وهذا يمكن أن يكون شهادة
 ISO 27001أو غيرها من شهادات
الصناعة الراسخة المعترف بها في عملية
التسجيل .في حالة توافر معايير مستقلة
جديدة للتظاهر من ضوابط أمنية فعالة
وثابتة ،مثل نطاق المستوى األعلى لألمن
( ،)HSTLDفيمكن أن يدرج ذلك).
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن
التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2وصف القدرات األمنية الكافية ،بما في
ذلك إنفاذ ضوابط الوصول المنطقية،
وتحليل التهديد ،واالستجابة للحوادث
والتدقيق .المتابعة والرقابة المخصصة
والحكم والممارسات الرائدة؛
( )3تتماشى القدرات األمنية مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي الموضح بالطلب ،وأية
التزامات تجاه المسجلين؛ و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة لتنفيذ هذه
المهمة؛ و
( )5تتناسب التدابير األمنية المقترحة مع
طبيعة سلسلة  gTLDالمطبقة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

تخصص األسئلة ( 31ب)  44 -لتقديم وصف
للمنهجية الوظيفية والتشغيلية لمقدم الطلب لوظائف
السجل الداخلية على البنية التحتية والعمليات
التشغيلية الخاصة بالسجل .السماح لمقدم الطلب
بتقديم تفاصيل كاملة وحماية المعلومات المناسبة فلن
يتم اإلعالن عن اإلجابات الخاصة بتلك األسئلة.
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بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

الشروط واإلجراءات األخرى التي تقلل المخاطر
التي نشرت من خالل رفض مهاجمة الخدمات؛
سياسات االستجابة لحوادث أجهزة الكمبيوتر
والشبكة والخطط الخاصة بها ومعالجاتها؛
خطط تقليل خطورة الوصول غير المصرح به إلى
النظم الخاصة به أو التالعب ببيانات السجل؛
تحليل آليات التسجيل المقترح والتهديد والدفاعات
العاملة ضد التهديدات وتحديثات تحليل المسرح في
وقت العمل على فترات؛
تفاصيل مراجعة حسابات القدرة على الوصول إلى
الشبكة كافة؛
منهجية األمان المادي؛
تحديد القسم أو المجموعة المسئولة عن منظمة
أمان السجل؛
عمليات التحقق من الخلفية لطاقم العاملين على
األمان؛
وصف التهديدات األمنية الرئيسية لعملية التسجيل
التي تم تحديدها؛ و
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

نبذة فنية حول السجل المقترح :تقديم لمحة فنية للتسجيل
المقترح.
يجب تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية ،مع اختبار
وتوزيع مناسبين للتكاليف .وسيقوم مقدم الطلب بتقديم
وصف مالي للموارد في القسم التالي ويجب أن تكون هذه
الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنية هذه بشكل منطقي.
ينبغي أن تتضمن النظرة العامة معلومات حول الحجم
المقدر لعملية التسجيل التقنية ،على سبيل المثال ،تشير
التقديرات إلى عدد من المعامالت واستفسارات  DNSفي
الشهر وينبغي التوفير ألول سنتين من عملها.
باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي حساب النظرة العامة على
حساب التشتت الجغرافي لحركة مرور الشبكة مثل
 ،Whois ،DNSومعامالت المسجل .إذا كان التسجيل
يخدم قاعدة محلية للغاية التسجيل ،فإنه يتوقع أن تأتي
حركة المرور بشكل رئيسي من منطقة واحدة.

ال

إلى المدى الذي تتأثر فيه هذه اإلجابة بنية مقدم
الطلب في عمليات االستعانة بمصادر خارجية
لعمليات التسجيل المختلفة ،ينبغي على مقدم الطلب
أن يصف هذه الخطط (على سبيل المثال ،االستفادة
من وفورات الحجم أو المرافق القائمة) .ومع ذلك،
يجب أن يتضمن الرد تحديد خطط التقنية ،والحجم
المقدر ،والتشتت الجغرافي على النحو المطلوب في
هذه المسألة.

0-1

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التفهم والمعرفة الكاملة
للمواصفات التقنية لمتطلبات
السجل؛
( )2توفر مستوى كاف من
المرونة للعمليات التقنية للسجل؛
( )3االتساق مع حلول
التشغيل/الفنية المنتشرة حاليا؛ أو
المخطط لها
( )4االتساق مع النهج العام
وحجم األعمال المخططة من
التسجيل؛
( )5توفر الموارد الكافية لخطة
التشغيل التقنية بالتكاليف المخطط
لها بالتفصيل بالقسم المالي؛ و
( )6االتساق مع المسائل الفنية
الالحقة.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1الوصف الذي يوضح إلى حد كبير قدرات
مقدم الطلب والمعرفة الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2الخطط الفنية متوافقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )3يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

وال يلزم لهذا التلخيص عالي المستوى تكرار اإلجابات
على األسئلة الواردة أدناه .وينبغي أن تتضمن اإلجابات
رسم تخطيطي بصري لتسليط الضوء على تدفقات
البيانات ،وتوفير إطار للبنية التحتية التقنية الشاملة .وينبغي
أن تكون المخططات التفصيلية لألسئلة الالحقة قادرة على
العودة إلى خريطة هذا الرسم البياني الرفيع المستوى.
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بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ويمكن استكمال المخطط البصري مع الوثائق أو الملحقات
لشرح كيفية مطابقة كافة المكونات الفنية والتشغيلية.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
الطريقة :تقديم وثائق عن النظام وهندسة الشبكات التي من
شأنها دعم عمليات التسجيل للحصول على الجدول المقترح
من التسجيل .يجب أن يوضح نظام وتوثيق شكل الشبكة
قدرة مقدم الطلب على تشغيل وإدارة ومراقبة أنظمة
التسجيل .وينبغي أن تتضمن الوثائق مخططات متعددة أو
مكونات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
 يوضح مخطط الشبكة مفصل التفاعل الكامل لعناصر
السجل ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
إستراتيجية  SRSو DNSو Whoisوضمان
البيانات وقاعدة بيانات وظائف التسجيل؛
 الشبكة وما يرتبط بها من نظم الزمة لدعم عمليات
التسجيل ،ومنها:
 نظام عنونة  TCP/IPالمتوقع،
 األجهزة (أي الخوادم والموجهات ومكونات
الشبكات واآللية البصرية والخصائص الرئيسية
( CPUو RAMومساحة القرص ،وشبكة
االتصال الداخلية ،وتقديم النموذج))،
 نظام التشغيل واإلصدارات ،و
 البرامج والتطبيقات (بمعلومات عن اإلصدار)
الضرورية لدعم عمليات السجل واإلدارة
والمراقبة
 نظرة عامة على التخطيط لألهلية بما يتضمن خطط
تخصيص النطاق العريض؛
 قائمة المزودين  /النقال؛ و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد من
األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

ال

0-2

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1طريقة بناء الشبكة
المترابطة والمفصلة;
( )2توفر طريقة البناء المرونة
ألنظمة السجل؛
( )3مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )4تقديم الموارد الكافية
للخطة التقنية في التكاليف
المخطط لها في خطة العمل
المفصلة بالقسم المالي.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1أدلة على تشكيل شبكة متطورة جدا
ومفصلة قادرة على نطاق أعلى بكثير من
التوقعات المعلنة لتسجيل كميات عالية،
وبالتالي خفض ملحوظ في حجم المخاطر
غير المتوقعة مما يدل على القدرة على
التأقلم بسرعة لدعم التكنولوجيات الجديدة
والخدمات الضرورية لبدء التسجيل
األولي؛ و
( )2أدلة إتاحة البنية التحتية القوية واآلمنة.
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لدورة حياة التسجيل الذي
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والبيانات الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف البنية التحتية لخطط بناء الشبكات
لجميع العناصر الالزمة؛
( )3وصف شرح كاف لهندسة الشبكات
وتوفير قوة أمنية للتسجيل؛
( )4توافق الواجهة و SLAمع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

ليكون مؤهال للحصول على نقاط  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا على دليل على وجود تصميم يقلل بدرجة
كبيرة من المخاطر من التسجيل المقترح من خالل توفير
مستوى االستيعاب والقدرة على التكيف (على سبيل المثال،
الحماية ضد هجمات  )DDoSالذي يتجاوز بكثير الحد
األدنى الالزم لتكوين الحجم المتوقع.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.

أ11-
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السؤال

بما يتضمن
النشر العام

ال

قدرات قاعدة البيانات :تقديم تفاصيل عن قدرات قاعدة
البيانات بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر:
برنامج قاعدة البيانات.

مساحة التخزين (وفقا لألرقام الطبيعية [أي الميجا

بايت والجيجا بايت] وعدد عمليات التسجيل /
تعامالت التسجيل)،
التعامل األقصى الشامل (إجماال ونوع التعامل)،

إمكانية التوسع،

إجراءات إلنشاء كائن والتحرير والحذف

والمستخدم وإدارة االعتمادات،
التوافر الكبير،

إجراءات إدارة التغيير؛

قدرات اإلبالغ ،و

توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة

المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

المالحظات

نطاق النقاط

0-2

المعايير

النقاط

توضح اإلجابة الكاملة:

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
()1وصف مفصل ومتطور جدا لقدرات قاعدة
البيانات القادرة على تقييم التوقعات المعلنة
لتسجيل كميات عالية ،وبالتالي خفض
ملحوظ في حجم المخاطر غير المتوقعة
مما يدل على القدرة على التأقلم بسرعة
لدعم التكنولوجيات الجديدة والخدمات
الضرورية لبدء التسجيل األولي؛ و
()2دليل قدرات قاعدة البيانات الشامل ،والذي
يشمل إمكانية التوسع بدرجة كبيرة وبنية
تحتية والمراجعة المنتظمة إلجراءات
التشغيل وإجراءات اإلبالغ من ممارسات
االنطالق.

( )1المعرفة والفهم الكاملين
لقدرات قاعدة البيانات للوفاء
بمتطلبات التقنية للسجل؛
( )2التوافق مع قدرات قاعدة
البيانات الكاملة وحجم السجل
المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف إلمكانية قاعدة البيانات الذي
يوضح إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف قدرات قاعدة البيانات لخطط بناء
الشبكات جميع العناصر الالزمة؛
( )3يوضح الوصف قدرات قاعدة البيانات
الكافية وإنتاجية قاعدة البيانات وإمكانية
التوسع وعمليات قاعدة البيانات مع حوكمة
عمليات محدودة.
( )4تتوافق إمكانيات قاعدة البيانات مع الهدف
التقني والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛
و
( )5يدل على إتاحة مستوى كاف من الموارد
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

يمكن تضمين نموذج التسجيل بيانات قاعدة البيانات لتوفير
مزيد من الوضوح لهذه االستجابة.
مالحظة :يجب أن تشير قدرات قاعدة البيانات إلى التسجيل
والخدمات ،وال تتعلق بالضرورة بوظائف الدعم مثل
الموظفين أو المحاسبة ،ما لم تتشابك بطبيعتها مثل هذه
الخدمات مع تقديم خدمات التسجيل.
ليكون مؤهال للحصول على نقاط  ،2يجب أن تشمل اإلجابات
أيضا على دليل قدرات قاعدة البيانات مما يقلل بدرجة كبيرة
من مخاطر التسجيل المقترح من خالل توفير مستوى
االستيعاب والقدرة على التكيف مما يتجاوز بكثير الحد األدنى
الالزم لتكوين الحجم المتوقع.

34

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.
التنوع الجغرافي :توفير وصف للخطط الخاصة بالتنوع
الجغرافي:
أ.
ب.

خوادم االسم ،و
مراكز العمليات.

ينبغي أن تتضمن اإلجابات ،ولكن ال تقتصر على:
 مواقع مادية مقصودة للنظم ومراكز التشغيل
األساسية واالحتياطية (بما في ذلك سمات األمان)،
وغيرها من البنى التحتية؛
 أي خطط سجل الستخدام  Anycastأو غيره من
تدابير التنوع الجغرافي ،وفي هذه الحالة ،يجب
تضمين تكوين الخدمة ذات الصلة؛
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة

ال

0-2

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التنوع الجغرافي للخوادم
ومراكز العمليات؛
( )2اتساق إجراءات التنوع
الجغرافي مع النموذج التجاري
اإلجمالي وحجم السجل المخطط
له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1دليل التدابير المتطورة لعمليات التنوع
الجغرافي ،مع مواقع ووظائف مواصلة
جميع وظائف األعمال الحيوية في حالة
حدوث كارثة طبيعية أو غيرها في مكان
العمل الرئيسي أو نقطة الوجود؛ و
( )2مستوى عال من التوافر واألمن والتردد.
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف للتنوع الجغرافي الذي يوضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2خطط من شأنها أن توفر ما يكفي من

أ11-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

التنوع الجغرافي من خوادم االسم
ومواصلة عمليات التسجيل ووظائف
حاسمة في حال حدوث انقطاع مؤقت في
مكان العمل الرئيسي أو نقطة من الوجود؛
( )3توافق خطط التنوع الجغرافي مع النهج
التقني والتشغيلي والمالي كما هو موضح
في الطلب؛ و
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

ليكون مؤهال للحصول على نقاط 2 ،يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا دليال على وجود خطة التنوع الجغرافي
الذي يقلل بدرجة كبيرة من المخاطر من التسجيل الذي
اقترحه ضمان استمرار جميع وظائف األعمال الحيوية
(على النحو المحدد في خطة استمرارية مقدم الطلب في
السؤال  )39في حال وقوع كارثة طبيعية أو غيرها) في
مكان العمل الرئيسي أو نقطة وجود.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.
خدمة  :DNSوصف تكوين وتشغيل خوادم االسم ،بما في
ذلك كيفية موافقة مقدم الطلب لـ  RFCsذات الصلة.
يجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق gTLD
الجديد بالتوافق مع مواصفات بروتوكول  DNSالمحددة
فيما يلي من طلبات التعليق  RFCsالخاصة مع عدم
حصرها على ذلك،2181 ،1982 ،1135 ،1134 :
،3911 ،3597 ،3596 ،3226 ،2671 ،2182
.4472 ،4343








تقديم تفاصيل عن خدمة  DNSالمقصودة بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر :وصف خدمات
 DNSلتقديمها ،مثل معدالت االستعالم التي يجب
دعمها في العملية األولى ،والقدرات االحتياطية
للنظام .كيف سيتم توسيع ذلك كمهمة للنمو في
TLD؟ بشكل مشابه لطريقة تحديث خادم االسم
واألداء.
 RFCsالتي يجب أن تتبع  -وصف كيفية موافقة
الخدمات مع  RFCsوإذا هي مكرسة هذه أو
مشتركة مع أي وظائف أخرى (سعة/األداء) أو
مناطق .DNS
الموارد المستخدمة لتنفيذ الخدمات  -وصف كامل
ألجهزة وبرامج الخادم ،بما في ذلك النطاق
الترددي للشبكة ،ومعالجة خطط للخوادم .توفير
الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة المستمرة
لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد من األدوار
المخصصة ألفراد هذا المجال).
شرح كيفية عمل النظام  -وصف البنية التحتية
المقترحة حيث القدرة على تقديم أداء موضح في
المواصفة ( 11القسم  )2المرفق باتفاقية التسجيل.

النقاط

ال

الحظ أن استخدام سجالت موارد أحرف بدلDNS
كما هو موضح في  RFC 4592أو أي طريقة
أخرى أو تقنية لمزامنة سجالت مورد  DNSأو
استخدام إعادة التوجيه داخل  DNSمن خالل منع
السجل في اتفاقية السجل.
الحظ كذلك أن خوادم االسم الخاصة بـ gTLD
الجديدة يجب أن تتطابق مع متطلبات تقنية IANA
لخوادم االسم:
http://www.iana.org/procedures/nam
.eserver-requirements.html

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصف كاف لتهيئة خوادم
األسماء واالمتثال لبروتوكول
 DNSالمتعلق بـ RFCs؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )4دليل االمتثال للمواصفة 6
باتفاقية السجل؛ و
( )5أدلة على معرفة كاملة وفهم
باالحتياجات الالزمة لخدمة
 ،DNSمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لخدمة  DNSالتي توضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2خطط كافية تؤدي إلى االمتثال

للبروتوكوالت ( DNSالمواصفة ،6
القسم  ،)1.1ومواصفات األداء
المطلوبة للمواصفة  ،11ومصفوفة
مستوى الخدمة؛
( )3الخطط متوافقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛ و
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من
الموارد بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أ15-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

تشمل األمثلة على الدليل:
 معيار تهيئة الخادم (أي التهيئة المخططة).
 شبكة معالجة وعرض النطاق الترددي لتحميل
االستعالم ونشر التحديث.
 االرتفاع لمواجهة العواصف.
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
إمكانية الوصول إلى  :IPv6تقديم وصف عن خطط
36
لتوفير نقل  ،IPv6بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر:
 كيفية دعم السجل لـ  IPv6والوصول إلى
 ،Whoisو Whoisعلى شبكة اإلنترنت
وغيرها من أي بيانات تسجيل لخدمة النشر كما
هو موضح في المواصفة ( 6القسم  )1.5إلى
اتفاق التسجيل.
 كيفية توافق السجل مع الشروط في المواصفة
 6للحصول على ما ال يقل عن اثنين من خوادم
األسماء قابلة للوصول عبر .IPv6
 أدرج كافة الخدمات التي قد تتوفر عبر  IPv6مع
وصف اتصال  IPv6وتنوع المزود الذي قد
يستخدم.
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا
المجال).
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من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.
سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات :تقدم
تفاصيل التردد وإجراءات النسخ االحتياطي

للبيانات،
األجهزة واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتياطي،

تنسيق البيانات،

ميزات النسخ االحتياطي للبيانات،

إجراءات اختبار النسخ االحتياطي،

إجراءات استرجاع البيانات/إعادة بناء قاعدة

البيانات،
ضوابط وإجراءات التخزين ،و

توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة

المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.

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

ال

ال

0-1

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4دليل االمتثال للمواصفات 6
باتفاقية السجل.

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1النسخ االحتياطي المفصل
واستخدام عمليات االسترجاع ذات
الصلة؛
( )2عملية النسخ االحتياطي
واالسترجاع تتسق مع المناهج
التجارية الكاملة والحجم المخطط
له للسجل؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لـ  IPv6الذي يوضح إلى حد
كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف
الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف كاف لخطة التنفيذ لمعالجة
االحتياجات الالزمة إلمكانية الوصول إلى
 ،IPv6وتشير إلى إمكانية الوصول
اإلصدار  IPv6يتيح اإلصدار IPv6
النقل في الشبكة عبر شبكتين اإلصدار
 IPv6مستقلة قادرة على االمتثال
لمواصفات  ،IPv4 IANAوالمواصفة
رقم 11؛
( )3خطط  IPv6متسقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف إلجراءات وسياسات األمن
التي توضح إلى حد كبير قدرات مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2وصف الممارسات الناتجة التي يجري أو
الواجب اتباعها؛
( )3إجراءات التحوط متسقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )4يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفيذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أ16-

م
38

السؤال

مستودع البيانات :وصف
 كيفية امتثال مقدم الطلب مع متطلبات الضمان
والبيانات الموثقة في مواصفة تسجيل مستودع
البيانات (المواصفة  2من اتفاق التسجيل)؛ و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

نطاق النقاط

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1معرفة كاملة وفهم مستودع
البيانات ،كمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.
( )2االمتثال للمواصفة  2من
اتفاق السجل؛
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4اتساق إجراءات المستودع مع
النموذج التجاري وحجم/مجال
السجل.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصف مفصل لعرض خطط
االمتثال لاللتزامات استمرارية
التسجيل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4دليل االمتثال للمواصفة
 6باتفاقية السجل.

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات.
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استمرارية السجل :وصف كيفية امتثال مقدم الطلب
اللتزامات استمرارية التسجيل كما هو موضح في
المواصفة ( 6القسم  )1.3إلى اتفاق التسجيل .وهذا يشمل
القيام بعمليات التسجيل باستخدام الملقمات المتنوعة،
لضمان استمرار عمل الوظائف الحيوية في حالة عطل
فني.
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة المستمرة
لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد من األدوار
المخصصة ألفراد هذا المجال)
ينبغي أن يتضمن الرد على سبيل المثال ال الحصر،
العناصر التالية لخطة استمرارية األعمال:






تحديد المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها
االمتثال اللتزامات استمرارية التسجيل؛
تحديد وتعريف وظائف األعمال الحيوية (والتي قد
تشمل خدمات التسجيل بعد خمس وظائف للتسجيل
الهام) مقابل وظائف التسجيل األخرى وعمليات
دعم والتكنولوجيا؛
تعريفات أهداف نقطة االسترداد وأهداف موعد
االسترداد؛ و
وصف اختبار خطط لتعزيز االمتثال لاللتزامات
ذات الصلة.

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أيضا:



خطة مفصلة للغاية مقدمة لمستويات الممارسة
لإلتاحة؛ و
أدلة على اتخاذ خطوات ملموسة مثل العقد مع
مزود احتياطي (باإلضافة إلى أي مشغل خدمة
معين حاليا) أو موقع ساخن للصيانة.

ال

بالنسبة للمراجع ،يجب على مقدم الطلب مراجعة
خطة استمرارية السجل الخاصة بـ ICANN
 gTLDعلى موقع الويب
http://www.icann.org/en/registries/co
ntinuity/gtld-registry-continuity-plan.25apr09-en.pdf
يشير هدف نقطة االسترداد ( )RPOإلى النقطة
الزمنية التي ينبغي عندها استعادة البيانات بعد تعطل
العمل أو حدوث كارثة .حيث يتيح هدف نقطة
االسترداد ( )RPOللمنظمة تحديد إطار من الوقت
قبل حدوث خلل أو كارثة قد يتم خاللها فقد البيانات
من الوقت المستغرق للحصول على النظام مرة
أخرى .فإذا كان  RPOالخاص بالشركة يقدر
بساعتين ،فعند استعادة النظام مرة أخرى عبر
الشبكة بعد التوقف/الكارثة ،فال بد من استعادة كافة
البيانات إلى النقطة التي كان النظام متوقف عندها
قبل وقوع الكارثة بساعتين.
كما أن هدف نقطة االسترداد ( )RTOهو المدة
الزمنية التي يجب أن تسرد العملية خالله بعد تعطل
العمل أو الكوارث لتجنب ما قد يراه الكيان عواقب
غير مقبولة .فعلى سبيل المثال ،يجب وفقا لمشروع
خدمة اتفاق سجل  DNSعدم التوقف لمدة أطول
من  4ساعات .وخالل  4ساعات قد تستدعي
 ICANNاستخدام المشغل في حاالت الطوارئ
لتولي هذه المهمة .وقد يرى الكيان هذا على أنه
نتيجة غير مقبولة ولذلك يضبطون  RTOليكون
أقل من  4ساعات ومن ثم يتم بناء خطط
االستمرارية وفقا لذلك.

المعايير

النقاط

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لمستودع البيانات مما يوضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2خطط الضمان بيانات كافية لنتيجة في
االمتثال للمواصفات الضمان البيانات
(المواصفة  2التفاق السجل)؛
( )3تتوافق المستودع مع الهدف التقني
والتشغيلي والمالي الموجود بالطلب؛ و
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 – 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1
 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1عمليات متطورة ومفصلة للحفاظ على
استمرارية التسجيل ،و
( )2أدلة الخطوات الملموسة ،مثل التعاقد مع
مزود الخدمة االحتياطي أو موقع الصيانة
الساخن.
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات:
( )1وصف كاف لخطة استمرارية التسجيل
الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2خطط استمرارية كافية لنتيجة االمتثال
للمتطلبات (المواصفة )6؛
( )3اتساق خطط االستمرار مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )4توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

أما وظائف األعمال فهي الوظائف الحيوية الهامة
لنجاح عمليات التشغيل .على سبيل المثال ،إذا قدم
مشغل السجل خدمة إضافية تتجاوز خمس وظائف

أ17-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 15صفحة.
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انتقال السجل :تقديم خطة هجرة الخدمة (كما هو موضح
في عمليات انتقال السجل) التي يمكن اتباعها في حال كان
ذلك ضروريا لالنتقال بشكل دائم إلى  gTLDالمقترح إلى
المشغل الجديد .يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار ،وتتسق
مع وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في السؤال
السابق.

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

للتسجيل الهام ،قد ترى أنها محورية لـ  ،TLDأو
تدعم العملية التي هي أمر محوري في  ،TLDفمن
الممكن أن يتم تحديدها بوصفها وظيفة هذه األعمال
الحيوية.
ال

0-1

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

وقد تشمل عناصر الخطة على سبيل المثال ال الحصر:




41

الخطوات التحضيرية الالزمة لالنتقال من
وظائف التسجيل الهامة؛
رصد التسجيل أثناء المرحلة االنتقالية
والجهود المبذولة للحد من أي انقطاع إلى
وظائف التسجيل خالل هذه الفترة الهامة؛ و
خطط الطوارئ في حال عدم تمكن أي جزء
من انتقال التسجيل غير قادر على المضي
قدما وفقا للخطة.

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
اختبار تجاوز الفشل :تقدم
 وصف لخطة اختبار تجاوز الفشل ،تتضمن
االختبار السنوي اإلجباري للخطة .وقد تتضمن
األمثلة وص ًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز
البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله ،من مرفق
فعال إلى آخر ضعيف ،أو اختبار مستودع بيانات
السجل .يجب أن تأخذ الخطة في االعتبار ،وتتسق
مع وظائف األعمال الحيوية التي تم تحديدها في
السؤال 39؛ و
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
ينبغي أن تشمل خطة اختبار الفشل ،على سبيل المثال ال
الحصر ،العناصر التالية:




النقاط

ال

0-1

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي.

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لخطة انتقال التسجيل الذي
يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصف كاف لخطة انتقال التسجيل مع
الرصد المناسبة أثناء المرحلة االنتقالية
التسجيل؛ و
( )3الخطة االنتقالية تتوافق مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل
الذي يوضح إلى حد كبير القدرة والمعرفة
الالزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصف كاف لخطة اختبار تجاوز الفشل مع
مستوى مناسب من استعراض وتحليل
نتائج اختبارات الفشل؛
( )3خطة اختبار تجاوز الفشل تتوافق مع
الهدف التقني والتشغيلي والمالي الموجود
بالطلب؛ و
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

أنواع االختبار (على سبيل المثال ،التوقف ،إنهاء
الخدمة من المواقع) وتواتر االختبار؛
كيف يتم الحصول على النتائج ،وماذا يفعل
بالنتائج ،وكيفية تقاسمها؛
كيف يتم تحديث خطط االختبار (على سبيل المثال،
ما يبعث على تحديث وإدارة عمليات التغيير
للحصول على تحديثات القرار)؛

أ18-

م

السؤال
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طول الفترة الزمنية الستعادة وظائف التسجيل
الهامة؛
طول الفترة الزمنية الستعادة جميع العمليات ،بما
في ذلك وظائف التسجيل الهامة؛ و
طول الفترة الزمنية للترحيل من موقع إلى آخر.

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
عمليات الرصد وتصعيد الخطأ :تقدم




بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

ال

0-2

وصف للترتيبات المقترحة (أو الحالية) لمراقبة
نظم السجل بالغة األهمية (بما في ذلك SRS
ونظم قاعدة البيانات وخوادم  DNSوخدمة
 Whoisونشاط اتصال الشبكة وأجهزة التوجيه
وجدر الحماية ) .يجب أن يوضح هذا الوصف
كيفية مراقبة هذه النظم واآلليات التي سيتم
استخدامها لتصعيد الخطأ واإلبالغ عنه ،كما يجب
أن يقدم تفاصيل عن ترتيبات الدعم المقترحة لنظم
السجل هذه.
توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4االتساق مع االلتزامات التي
تعهد بها المسجلين وأمناء
السجالت بشأن صيانة النظام.

ليكون مؤهال للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أيضا:
 تلبية إرشادات تسامح الخطأ/الرصد الموضحة
 دليل على التزام لتوفير فريق استجابة خطأ
.24x7
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
43

النقاط

 :DNSSECقم بتوفير ما يلي
 بيان سياسة  DNSSECالخاص بالسجل
( ،)DPSوالتي ينبغي أن تشمل سياسات
وإجراءات التسجيل المقترح والتي ستتبع ،على
سبيل المثال ،للتوقيع على ملف المنطقة ،عن
التحقق والموافقة على سجالت  DSمن نطاقات
األطفال ،وتوليد ،وتبادل وتخزين القفل للمادة؛
 وصف كيفية توافق تنفيذ  DNSSECمع
 RFCsذات الصلة بما في ذلك عدم حصرها
على ذلك،4135 ،4134 ،4133 RFCs :
( 5155 ،4641 ،4519 ،5911يطلب هذا
األخير فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد
المبعثر)؛ و

ال

0-1

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجيل
التقني( ،واحدة من وظائف
التسجيل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنية
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي؛ و
( )4القدرة على التوافق مع
،RFCs

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1األدلة التي تبين درجة عالية من التطور
والتفصيل تحمل الخلل/زائدة نظم الرصد
ونشر في الوقت الحقيقي مع أدوات
الرصد/لوحة القيادة (المقاييس)،
واستعرض بشكل منتظم؛
( )2مستوى عال من التوافر يتيح القدرة على
االستجابة للخطأ من خالل فريق االستجابة
.24x7
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف كاف لعمليات الرصد وتصعيد
الخطأ الذي يوضح إلى حد كبير قدرة مقدم
الطلب والمعارف الالزمة لتلبية هذا
العنصر؛
( )2يوضح الدليل نظم رصد الخطأ والتسامح
مع مستوى مناسب من المراقبة والمراجعة
الدورية المحدود الذي يجري تنفيذه؛
( )3الخطط تتوافق مع النهج التقني والتشغيلي
والمالي كما هو موضح في الطلب.
( )4يوضح إتاحة مستوى كاف من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1
 - 1يفي بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لـ  DNSSECالذي يوضح
إلى حد كبير قدرات مقدم الطلب
والمعارف الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2األدلة التي سيوقع عليها ملفات منطقة
 ،TLDامتثاال لـ  RFCsالمطلوبة ،ويقدم
السجل توفير قدرات مادية لقبول المفتاح
العمومي من المسجلين خالل SRS؛
( )3ووصف كاف من اإلجراءات اإلدارية
الرئيسية في نطاق  TLDالمقترح ،بما في
ذلك توفير تأمين إدارة مفتاح التشفير
(التوليد والتبادل والتخزين)؛
( )4الخطة االنتقالية متوافقة مع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في

أ19-

م

السؤال
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بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

الطلب؛
( )5يدل على مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو يتم االلتزام بها أو إتاحتها لتنفيذ
هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة .1

توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 5صفحات .مالحظة ،يتعين على  DPSتقديمها كجزء
من الطلب
اختياري.
:IDNs
 تحديد إن كان السجل المقترح سيقوم بدعم تسجيل
عناوين  IDNفي نطاق  ،TLDوإذا كان األمر
كذلك ،فوضح الكيفية .على سبيل المثال ،وضح
الرموز التي سيتم دعمها ،وتقديم جداول IDN
مرفقة بمتغيرات تم تحديدها بجانب سياسة تسجيل
مناسبة .هذا يتضمن أيضًا الواجهات العامة
الخاصة بقاعدة البيانات مثل  Whoisأو .EPP
 وصف كيفية توافق تنفيذ  IDNمع RFCs
 5893 ،5892 ،5891 ،5891إلى جانب
إرشادات  ICANN IDNعلى موقع
http://www.icann.org/en/topics/idn/i
.mplementation-guidelines.htm
 توفير الموارد لتنفيذ الخطط األولية ،والصيانة
المستمرة لهذا الجانب من المعايير (ووصف عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال)
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات بالمرفقات.
التقارير المالية :قم بتقديم ما يلي
 التقارير المالية المراجعة أو المعتمدة بشكل مستقل
للسنة المالية األخيرة لمقدم الطلب ،و
 ربما تصدر التقارير المالية المدققة أو غير المدققة
عن الفترة المنتهية في معظم الفترات المالية
المؤقتة لمقدم الطلب والتي قد يتم إصدار هذه
المعلومات لها.
بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد ،أو عندما تكون التقارير
المالية غير مدققة:
 أحدث التقارير المالية غير المدققة المتاحة؛ و
 تفسير لسبب عدم توافر التقارير المالية المدققة أو
المعتمدة بشكل مستقل.
كحد أدنى ،ينبغي توفير التقارير المالية للكيان القانوني
على النحو الوارد كمقدم الطلب.
يتم استخدام التقارير المالية في تحليل المشروعات
والتكاليف.

النقاط

ال

ال

 IDNsعبارة عن خدمة اختيارية وقت البدء .ويمثل
غياب تنفيذ خطط  IDNانتقاص من نقاط مقدم
الطلب .مقدم الطلب الذي يستجيب لهذا السؤال مع
خطط التنفيذ لتنفيذ  IDNsوقت البدء سيتم احتسابه
طبقا ً للمعايير الموضحة هنا.

يقصد باألسئلة الموجودة في هذا القسم ( )50-45أن
تعطي لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشغيلية والتقنية في إدارة السجل.

1-0

1-0

 IDNsهي خدمة اختيارية.
توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملين لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنية
للسجل؛
( )2تقديم الموارد الكافية للخطة
التقنية في التكاليف المخطط لها
في خطة العمل المفصلة بالقسم
المالي،
( )3االتساق مع االلتزامات التي
قطعت للمسجلين والنهج التقني
والتشغيلي والمالي المذكور
بالوصف في الطلب؛
( )4المشاكل المتعلقة باألبجديات
موضحة وجداول  IDNتعتبر
كاملة ومنشورة ومتاحة للعوام؛
( )5القدرة على التوافق مع
.RFCs

يتم إعداد القوائم المالية الموثقة أو
المدققة وفقا ً لـ ( IFRSالمعايير
الدولية لإلقرارات المالية) المعتمد
من ( IASBمجلس معايير
المحاسبة الدولية) أو GAAP
(المبادئ المحاسبية المتعارف
عليها والمقبولة عموما ً) .وهذا
سوف يشمل الميزانية العمومية
وبيان الدخل مما يعكس موقف
مقدم الطلب المالي ونتائج
العمليات ،وبيان حقوق المساهمين
رأس المال/الشريك ،وبيان
التدفقات النقدية .في حال كان مقدم
الطلب كيانا مشكل مؤخرا لغرض
التقدم بطلب للحصول على
 gTLDذات التاريخ التشغيلي
الضئيل أو المعدوم (أقل من سنة
واحدة) ،فيجب على مقدم الطلب
أن يقدم كحد أدنى التقارير المالية
بما في ذلك جميع العناصر
المذكورة في السؤال .عند عدم

 - 1استيفاء الشروط لهذا العنصر االختياري:
تتضمن اإلجابات
( )1وصف دقيق لتنفيذ  IDNالذي يوضح إلى
حد كبير قدرات مقدم الطلب والمعارف
الالزمة لتلبية هذا العنصر؛
( )2وصف كاف إلجراءات  ،IDNبما في ذلك
جداول  IDNالكاملة ،واالمتثال إلرشادات
 ،IDNA/IDNوالرصد الدوري لعمليات
IDN؛
( )3دليل على القدرة على تقديم الحل وقضايا
 IDNالمعروفة أو هجمات الخداع؛
( )4اتساق خطط  IDNمع النهج التقني
والتشغيلي والمالي كما هو موضح في
الطلب؛
( )5توضيح مستوى كاف من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفيذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

 - 1يفي بالمتطلبات :يتم توفير التقارير المالية
المدققة كاملة أو صورة مصدقة بشكل مستقل،
وعلى أعلى المستويات المتوفرة في الوالية
القضائية لمقدم الطلب .وعند عدم توافر هذه
التقارير المالية المدققة أو المعتمدة بشكل
مستقل ،مثل الكيانات التي تشكلت حديثا ،يقدم
صاحب الطلب شرحا في التقارير المالية غير
المدققة.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع متطلبات
للنقطة  .1على سبيل المثال ،كيان مع خبرة
عملية ال توفر التقارير المدققة أو المعتمدة
بشكل مستقل.

أ11-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

توفر التقارير الموثقة أو المدققة
يكون على مقدم الطلب توفير
تفسير واضح مع الممارسات
المحاسبية في بلده أو مكان
اختصاصه القضائي إلى جانب أن
يمتلك بالحد األدنى للتقارير المالية
غير المدققة.

يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:
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 الميزانية العمومية؛
 بيان الدخل؛
 بيان حقوق المساهمين/رأس المال الشريك؛
 بيان التدفق النقدي ،و
 خطاب من المراجع أو شهادة مستقلة ،إن وجدت.
نموذج التوقعات :يقدم التوقعات المالية للتكاليف والتمويل
باستخدام النموذج  ،1معظم السيناريو المحتمل (المرفق).

المعايير

النقاط

ال

0-1

مالحظة ،إذا كنت االستعانة بمصادر خارجية خدمات
معينة ،فيعكس ذلك في قسم التكلفة في القسم ذو الصلة
بالنموذج.

قام مقدم الطلب بتقديم نموذج
شامل يثبت عمل دائم (حتى في
حالة تساوي التكاليف مع الربح
خالل السنوات الثالث األولى
للتشغيل).
وصف مقدم الطلب للتنمية
التوقعات كافية إلظهار الحرص
الواجب.

ويهدف إلى توفير النموذج المشترك بين طلبات TLD
وبالتالي تيسير عملية التقييم.

 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1التوقعات المالية التي تصف بدقة التكاليف
والتمويل والمخاطر للطلب
( )2يوضح الموارد والتخطيط للعمليات
المستدامة؛ و
( )3يتم تحديد االفتراضات المالية حول عمليات
السجل والتمويل ،وعمليات السوق
باإلضافة إلى توضيحها ودعمها.
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 11
باإلضافة إلى النموذج.
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التكاليف والنفقات الرأسمالية :بالتزامن مع نموذج التوقعات
المالية ،صف واشرح:
 تكاليف التشغيل المتوقعة والنفقات الرأسمالية
إلقامة وتشغيل التسجيل المقترح؛
 أية مهام يتم االستعانة بمصادر خارجية ،كما هو
مبين في قسم تكلفة النموذج ،وأسباب االستعانة
بمصادر خارجية؛
 أي فروق كبيرة بين سنوات في أي فئة من فئات
التكاليف المتوقعة؛ و
 وصف لألساس/االفتراضات الرئيسية بما في ذلك
األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج
التوقعات .وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص
لنتائج الدراسات والبيانات المرجعية ،أو غيرها من
الخطوات التي اتخذت لتطوير االستجابات والتحقق
من صحة أي افتراضات.
وكما هو موضح في دليل مقدم الطلب ،فسوف ينظر إلى
المعلومات المقدمة في ضوء الطلب بالكامل ،ومعايير
التقييم .ولذلك ،ينبغي أن نتفق مع هذه اإلجابة في
المعلومات المقدمة في النموذج  1إلى )1 :الحفاظ على
عمليات الحفاظ على عمليات التسجيل )2 ،توفير خدمات
التسجيل المذكورة أعاله ،و )3يفي بالمتطلبات التقنية
ووصفها في إثبات دليل القدرة التقنية وقسم العمليات.
وينبغي أن تشمل التكاليف كال من التكاليف الثابتة
والمتغيرة.

ال

هذا السؤال مبني على النموذج المقدم في السؤال
46.

0-2

تتسق التكاليف المحددة مع خدمات
السجل المقترحة ،على نحو كاف
لصندوق المتطلبات التقنية ،وتتسق
مع البعثة المقترحة/الغرض من
التسجيل .تم وصف التكاليف
المتوقعة والمعقولة لحجم ونطاق
السجل في الطلب .تتضمن
التكاليف المحددة تكاليف التمويل
(مصروفات الفائدة والرسوم)
المتصلة بصك استمرار العمليات
المذكورة في السؤال  51أدناه.
وصف االفتراضات األساسية
والمنطق واالشتمال على سبيل
المثال ال الحصر:
 المكونات الرئيسية لنفقات
رأس المال؛
 المكونات الرئيسية من
تكاليف التشغيل ،وتكاليف
تشغيل وحدة ،وعدد
الموظفين ،وعدد وحدات
التشغيل/التقنية والتسويقية،
وغيرها من التكاليف؛ و
 تكاليف االستعانة بمصادر
خارجية ،إن وجدت.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1وتتضمن:
( )1التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما يتفق مع عملية التسجيل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
( )2تستمد التقديرات من األمثلة الفعلية لعمليات
التسجيل السابقة أو الحالية أو ما يعادلها؛ و
( )3التقديرات المعتدلة مبنية على هذه الخبرات
وتصف مدى التكاليف المتوقعة وتستخدم
النهاية العليا لهذه التقديرات.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1عناصر التكلفة معقولة وكاملة (أي تشمل
جميع جوانب عمليات التسجيل :خدمات
التسجيل ،والمتطلبات التقنية والجوانب
األخرى كما هو موضح من قبل مقدم
الطلب)؛
( )2التكاليف المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما يتفق مع عملية التسجيل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
( )3يرفق مع التوقعات تلك التقارير المالية
التاريخية الواردة في السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

أ10-

م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

النقاط

المعايير

لتكون مؤهال للحصول على درجة من نقطتين ،يجب أن
توضح اإلجابات على تقدير متحفظ للتكاليف على أساس
األمثلة الفعلية لعمليات التسجيل السابقة أو القائمة مع نهج
مماثل وتوقعات النمو والتكاليف أو ما يعادلها .إرفاق المواد
المرجعية للحصول على أمثلة من هذا القبيل.
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(ب) وصف النطاقات المتوقعة في التكاليف المتوقعة.
وصف العوامل التي تؤثر في تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(أ) التمويل واإليرادات :يمكن استخراج التمويل من
مصادر متعددة (على سبيل المثال ،رأس المال الموجود أو
العائدات/الربح من تشغيل السجل المقترح).
وصف
 )1كيف توفر الصناديق القائمة الموارد الالزمة لكال من:
أ) بدء العمليات ،و(ب) العمليات الجارية؛
 )2توضيحً ا لنموذج الربح بما في ذلك تقديرات لمعدالت
االنتقال (في حال عدم نية مقدم الطلب االعتماد على ربح
التسجيل لتغطية تكاليف تشغيل السجل ،يجب عليه توضيح
كيفية نمو تمويل التشغيل وصيانته بطريقة مستقرة
ومستمرة)؛
 )3مصادر التمويل الخارجية ،يجب على مقدم الطلب
(عندما يكون متاحً ا) تقديم أدلة على تعهد الطرف المتعهد
باألموال .ينبغي تحديد التمويل المضمون وآخر غير
مضمون ،بما في ذلك مصادر التمويل المرتبطة بها (أي،
أنواع مختلفة من مستوى التمويل ونوع الضمان/الضمانة
والبنود الرئيسية) لكل نوع من التمويل؛
 )4أي فروق كبيرة بين السنوات في أي فئة من فئات
التمويل واإليرادات؛ و
 )5وصف لألساس/االفتراضات الرئيسية بما في ذلك
األساس المنطقي لتكاليف المقدمة في نموذج التوقعات.
وهذا قد يشمل موجز تنفيذي أو ملخص لنتائج الدراسات
والبيانات المرجعية ،أو غيرها من الخطوات التي اتخذت
لتطوير االستجابات والتحقق من صحة أي افتراضات؛ و
 )6التأكيدات بأن توقعات التمويل واإليرادات المنصوص
عليها في هذا الطلب تتسق مع غيرها من المطالبات العامة
والخاصة المبذولة لتشجيع رجال األعمال وتوليد الدعم.
ليكون مؤهال للحصول على النقطة  ،2يجب أن تشمل
اإلجابات أيضا:
)1
)2

تقدير متحفظ للتمويل واإليرادات و
استمرار العمليات التي ال تعتمد على العائدات
المتوقعة.

ال

ال

0-2

تم تحديد موارد التمويل بوضوح
ف لتقديرات تكلفة
و ُتقدم بشكل كا ٍ
السجل .تم تحديد مصادر تمويل
رأس المال بوضوح واإلبقاء عليها
بجانب االستخدامات األخرى
المحتملة لألموال هذه وإتاحتها .تم
وصف خطة انتقال مصادر
التمويل من الرأس مال المتاح إلى
الربح الناتج عن عمليات التشغيل
(إذا كان متاحً ا) .يتم توثيق
مصادر خارجية للتمويل والتحقق
منها .أمثلة خاصة بأدلة مصادر
تمويل تشمل على سبيل المثال ال
الحصر:





االتفاقات المنفذة التمويل؛
خطاب االئتمان؛
خطاب االلتزام؛ أو
تقرير البنك.

التزامات التمويل قد يكون
مشروطا بالموافقة على الطلب .تم
تحديد مصادر تمويل رأس المال
الالزمة الستمرار عمليات تشغيل
السجل على أساس متطور.
األرباح المخطط لها متسقة مع
حجم والدخول المخطط له إلى
األسواق المستهدفة.
وصوف بوضوح االفتراضات
األساسية والمنطق والمعالجة،
كحد أدنى:


المكونات الرئيسية لخطة

 - 2تجاوز المتطلبات:
تلبية االستجابة لجميع خصائص النقطة
 1وتتضمن:
( )1األموال المتوفرة حاليًا (السيما جميع
األموال الالزمة لبدء التشغيل) ومن حيث
الكم ،وفصل الحساب الوحيد المتاح لمقدم
الطلب ألغراض الطلب فقط؛
( )2في حال تقديم جزء من الموارد لعمليات
التشغيل المستمرة من األموال الحالية (بدالً
من الربح من عمليات التشغيل المستمرة)،
يتم فصل هذا التمويل وتخصيصه لهذا
ف لمدة ثالث
الغرض فقط بمقدار كا ٍ
سنوات.
( )3وإذا كانت عمليات الجارية على األقل
جزءا من عائدات الموارد واالفتراضات
وتأخذ في االعتبار الدراسات والبيانات
المرجعية ،أو غيرها من الخطوات التي
اتخذت لتطوير االستجابة والتحقق من
صحة االفتراضات؛ و
( )4تم إعداد نماذج التدفقات النقدية برابط
تمويل وافتراض لإليرادات المتوقعة
الفعلية لنشاط تجاري.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1التأكيدات المتوفرة بأن المواد المقدمة
للمستثمرين و/أو المقرضين تتفق مع
التوقعات واالفتراضات الواردة في نماذج
التوقعات؛
( )2األموال المتوفرة حاليًا (السيما جميع
األموال الالزمة لبدء التشغيل) ومن حيث
الكم وااللتزام على النحو المحدد المتوفر
لدى مقدم الطلب؛
( )3في حال تقديم موارد لعمليات التشغيل
المستمرة من األموال الحالية (بدالً من
الربح من عمليات التشغيل المستمرة) ،يتم
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نطاق النقاط

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 11
صفحات.

المعايير



النقاط

التمويل وشروطها
الرئيسية؛ و
األسعار وعدد التسجيالت.

تحديد مقدار هذا التمويل ويتم تحديد
ف لمدة ثالث سنوات.
مصادره بمقدار كا ٍ
( )4وإذا كانت العمليات الجارية على األقل
سيتم تعهيدها جزئيا من الخارج من
عائدات الموارد واالفتراضات المعقولة
ولها صلة مباشرة بحجم األعمال المتوقعة
وحجم السوق واالختراق؛ و
( )5يرفق مع التوقعات التقارير المالية
التاريخية الواردة في السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

(ب) وصف النطاقات المتوقعة في التمويل واإليرادات.
وصف العوامل التي تؤثر في تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(أ) التخطيط للطوارئ :وصف التخطيط للطوارئ الخاص
بك:





ال

ال

تحديد أية حواجز/مخاطر متوقعة لتنفيذ نهج العمل
الموضح بالطلب ،وكيف أنها تؤثر على التكلفة،
والتمويل أو الجدول الزمني في التخطيط الخاص
بك.
التعرف على أثر أي قانون معين أو الئحة أو
سياسة عامة قد تؤثر على تقديم خدمات التسجيل؛
و
وصف التدابير للتخفيف من المخاطر الرئيسية
على النحو المبين في هذه المسألة.

يجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة ،بالنسبة للطوارئ ،وصفا
واضحا لآلثار المتوقعة للتمويل واإليرادات والتكاليف
لفترة  3سنوات التي قدمت في النموذج ( 1السيناريو
األكثر احتماال).
لتكون مؤهلة للحصول على درجة من  2نقطة ،يجب أن
توضح اإلجابات والموارد الكافية خطط العمل والعمليات
في خطة التمويل الحالية والعائدات حتى في حالة وقوع
حاالت الطوارئ.

2-0

يتم تحديد الطوارئ والمخاطر من
حيث الكم ،وتدرج في اإليرادات
والتكلفة وتحليالت التمويل .ويتم
تحديد خطط العمل في حالة وقوع
طارئ .النموذج مرن في حال
حدوث هذه االحتماالت .تحديد
الردود التي تعالج الموارد
واحتمال التأثير على الطوارئ.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبية االستجابة لجميع
خصائص النقطة  1و:
( )1يتم تقديم موارد لخطط اإلجراء وعمليات
ف في التمويل الحالي
التشغيل بشكل كا ٍ
وخطة الربح حتى في حال حدوث
االحتماالت.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1نموذج يحدد بشكل كاف المخاطر الرئيسية
(بما في ذلك العمليات ،واألعمال التجارية
والقانونية والقضائية والمالية ،والمخاطر
األخرى ذات الصلة)؛
( )2االستجابة تعطي االعتبار ألثر احتمال
تأثير موارد الحاالت الطارئة التي تم
تحديدها؛ و
( )3إذا كانت الموارد غير متاحة لتمويل
االحتماالت الموجودة في الخطة الحالية،
يتم تحديد مصادر تمويل وخطة للحصول
عليها.
 - 0يفي بالمتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(ب) وصف التخطيط للطوارئ الخاص حيث أن مصادر
التمويل تخضع النخفاض كبيرا لنموذج الطلب المحدد.
صف على وجه الخصوص:
 كيف سوف يمكن يفي بالمتطلبات التقنية المستمرة،
و

ال

أ11-

م
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بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

ما التمويل الذي يمكن أن يرفع كبديل معقول في
وقت الحق.

قدم تفسيرا إذا كنت ال تعتقد أن هناك أي فرصة لتخفيض
التمويل.
إكمال نموذج التوقعات المالية ( 2نموذج  ،السيناريو
األسوأ)
ومن المتوقع أن تكون إجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11باإلضافة إلى النموذج.
(ج) قم بوصف التخطيط المحتمل لديك حيث تكون
معدالت النشاط بشكل كبير تتجاوز التوقعات العليا التي
يكون فيها تغيير المواد من نموذج التطبيق أمرً ا الزمًا.
وبوجه خاص ،كيف سيتم الوفاء بالمتطلبات التقنية
المستمرة؟
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من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن
 11صفحات.
(أ) قدم تقدير التكلفة لتمويل وظائف التسجيل الهامة على
أساس سنوي ،واألساس المنطقي لهذه التقديرات
يتناسب مع المناهج التقنية والتشغيلية والمالية
الموصوفة في الطلب.
تشمل الوظائف األساسية للسجل التي يجب دعمها
حتى في حال فشل عمل مقدم الطلب و/أو التمويل:
( )1وضوح قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات
حجم االستعالمات  DNsاليومية (على سبيل
المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكاليف اإلضافية
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبية مقاييس األداء .SLA
( )2تشغيل نظام التسجيل المشترك
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات
حجم االستعالمات  DNsاليومية (على سبيل
المثال،0-200K ،
 ،)2M+ ،200K-2Mوالتكاليف اإلضافية
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبية مقاييس األداء .SLA
( )3توفير خدمة Whois

ال

ال

حماية المسجل أمر هام ومن ثم يطلب من مقدمي
طلبات  gTLDالجدد تقديم دليل يشير إلى استمرار
المهام الحساسة حتى في حالة فشل السجل .يجب أن
تتم حماية احتياجات المستخدم من خالل التوضيح
الصريح الذي يتم على أساسه الحصول على
وظائف السجل لفترة ممتدة من الوقت حتى في
مقابل فشل السجل .ومن ثم يعرف هذا القسم كإجراء
مستهدف وواضح يقصد منه حماية وخدمة
المسجلين.
لمقدم الطلب مهمتين مرتبطتين بشكل كاف مما
يجعل هذا دليل على استمرارية لمهام التسجيل
الحرجة .أوال ،يجب تقدير التكلفة المحتملة للحفاظ
على وظائف حماية المسجل األساسية (جزء أ).
وخالل تقييم الطلب ،سيحكم القائمون على عملية
التقييم ما إذا كان التقدير المقدر لبنية األنظمة التحتية
والمنهج التجاري اإلجمالي قد تم وصفه بأي مكان
بالطلب.

0-3

األشكال المتوفرة هنا تستند إلى
تقدير دقيق للتكاليف .دليل موثق
أو خطة مفصَّلة تتعلق بالقدرة على
تمويل وظائف السجل الحرجة
والمستمرة لمسجّلي النطاق لفترة
ثالث سنوات في حالة فشل السجل
أو البديل االفتراضي أو حتى
يمكن تخصيص مشغل تابع .أدلة
الوسائل المالية لتمويل هذه
المتطلبات قبيل التفويض .يجب
يفي بالمتطلبات قبل أو بالتزامن
مع تنفيذ اتفاقية السجل.

 - 3يفي بالمتطلبات:
تلبية االستجابة لجميع خصائص النقطة  1و:
( )1يتم تأمين العقود المالية كما يتم تنفيذها
لتوفير العمليات المستمرة لفترة يبلغ حدها
األدنى ثالث سنوات في حالة الفشل.
 - 1يفي بالمتطلبات:
( )1تتوافق التكاليف مع النهج التقني والتشغيلي
والمالي كما هو موضح في الطلب؛ و
( )2يتم تحديد التمويل ووصف األدوات كما يتم
تنفيذها لتوفير العمليات المستمرة لفترة
يبلغ حدها األدنى ثالث سنوات في حالة
الفشل.
 - 0يفي بالمتطلبات :ال يلبي جميع االحتياجات
للنقطة .1

يتم استدعاء أداة العمليات المستمرة ( )COIمن قبل
 ICANNإذا لزم األمر للمشغل في حاالت طوارئ
التسجيل ( )EBEROللحفاظ على الوظائف
الخمس الضرورية للتسجيل لمدة  3-5سنوات.
وهكذا ،ترتبط التكاليف التقديرية لتكلفة الطرف
الثالث لتوفير الوظائف ،وليس من مقدم الطلب
الفعلي الداخلي أو تكاليف التعاقد من الباطن يأتي
توفير هذه الوظائف.
علما بأن  ICANNهي بناء نموذجي لهذه التكاليف
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ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات
حجم االستعالمات  Whoisيوميا (على سبيل
المثال،0 - 100K ،
 ،)1M + ،100K - 1Mوالتكاليف
اإلضافية المرتبطة بزيادة مستويات هذه
االستفسارات ،والقدرة على تلبية مقاييس
األداء  SLAعلى شبكة اإلنترنت وخدمات
الميناء  43على حد سواء.

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

بالتعاون مع مقدمي الخدمات المحتملين .EBERO
وهكذا ،فإن المبادئ التوجيهية لتحديد المبلغ المناسب
لـ  COIستكون متاحة لمقدم الطلب .ومع ذلك ،ال
يزال من الضروري لمقدم الطلب تقديم تقديراته
الخاصة في التفسير والرد على هذا السؤال.

( )4مستودع بيانات السجل
ينبغي على مقدمي الطلبات أن يضعوا بعين
االعتبار اإلدارة ،واالحتفاظ ،ونقل الرسوم
وكذلك اإليداع اليومي (على سبيل المثال،
كامل أو تزايدي) .قد تختلف التكاليف اعتمادا
على حجم ملفات المستودع (أي حجم قاعدة
بيانات التسجيل).
( )5صيانة منطقة اإلشارة بشكل مناسب بما
يتوافق مع متطلبات .DNSSEC
ينبغي على مقدمي الطلبات النظر في نطاقات
حجم االستعالمات  DNSاليومية (على سبيل
المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكاليف اإلضافية
المرتبطة بزيادة مستويات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبية مقاييس األداء .SLA
أدرج التكلفة السنوية المقدرة لكل وظيفة (حدد العملة
المستخدمة).
من المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فيما ال يزيد عن 11
صفحات.
(ب) يتعين على مقدمي الطلبات تقديم دليل حول كيفية
توفير وجمع األموال الالزمة ألداء عمليات التسجيل
األساسية (وذلك لحماية المسجلين.في  gTLDالجديد)
لفترة ثالث سنوات على األقل من تاريخ إلغاء اتفاقية
السجل .وقد حددت  ICANNطريقتين لتلبية هذا المطلب:
( )1إصدار خطاب االعتماد ( )LOCمن خالل مؤسسة
مالية حسنة السمعة.
مقدار اإليداع يجب أن يكون مساويا أو أكبر من

المقدار المطلوب لتمويل عمليات السجل لفترة ال تقل عن
ثالث سنوات .في حالة التعامل لدى التحقق من خطاب
االعتماد فإن الدفع الفعلي سيتم ربطه بتكلفة تشغيل هذه
الوظائف.
يجب على  LOCأن يسمي  ICANNأو ممثلها

على أنه المستفيد .أي تمويل يتم دفعه سيتم توفيره للمثل
الذي يعمل على تشغيل وظائف السجل المطلوبة.

ال

ثانيا (الجزء ب) ،طرق الحصول على األموال
الالزمة لتنفيذ تلك المهام لثالث سنوات على األقل
ليتم وصفها من جانب مقدم الطلب وفقا ً للمعايير
الواردة أدناه .نوعين من العقود تلبي هذه المتطلبات.
يجب على مقدم الطلب تحديد أي من هذه الطرق تم
وصفه .يطلب أن يتم تنفيذ العقد وقت تنفيذ اتفاقية
السجل.
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يجب على  LOCأن يتمتع بفترة ال تقل خمس

سنوات من تاريخ تفويض  .TLDقد يتم النص على
 LOCمع تاريخ االنتهاء السنوي إن احتوت على فقرة
دائم العمل والقابلة لالمتدادات السنوية دون تعديل لعدد ال
نهائي من الفترات حتى اإلصدار البنكي الذي يعلم المستفيد
بتاريخ االنتهاء النهائي أو حتى إطالق المستفيد لـ LOC
كدليل كتابة .إن جاء تاريخ االنتهاء قبل الذكرى السنوية
الخامسة لتفويض  TLDفسيطلب من مقدم الطلب
الحصول على عقد استبدال.
يجب إصدار  LOCمن خالل مؤسسة مالية حسنة

السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضائي .قد يتضمن
ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي
تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل ( AAأو أعلى)،
( Moodyأو أعلى ) ،أو  A-X( A.M. Bestأو أعلى).
ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي ستتولى التأمين.
وسوف يقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعينه

دون قيد أو شرط إلخراج األموال (كامال أو جزئيا)
بموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل  ICANNأو من
تعينه.
يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة أصلية لخطاب

التنفيذ لالعتماد أو مسودة الخطاب التي تحتوي على البنود
والشروط الكاملة .في حالة عدم تنفيذها خالل
تاريخه ،سيطلب من مقدم الطلب تزويد  ICANNبنسخة
أصلية  LOCالمنفذ قبل أو بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية
السجل.
يجب أن يحتوي  LOCعلى األقل على المتطلبات

التالية:
إصدار بنكي وتاريخ اإلصدار.
o
المستفيد:
o
ICANN / 4676 Admiralty Way, Suite 330
،/ Marina del Rey, CA 90292 / US
أو ممثلها.
االسم الكامل لمقدم الطلب والعنوان.
o
رقم هوية .LOC
o
تحديد المبلغ المطلوب بالدوالر األمريكي.
o
تاريخ االنتهاء.
o
تحديد العنوان واإلجراء والنماذج المطلوبة من
o
خالل عروض الدفع.
الشروط:
o
تحديد المعايير الجزئية من خطاب االعتماد

باإلضافة إلى وجوب تقليل الدفع للقيمة بموجب خطاب
االعتماد.
يجب تحديد كافة عمليات الدفع باسم بنك اإلصدار

وخطاب االعتماد ورقم االعتماد.
قد ال يتم تعديل  LOCأو تنقيحها أو توسيعها من

خالل مرجع ألي مستند أو اتفاقية أو عقد.
يعتبر  LOCمعرضا ً لممارسات االستعداد الدولية

( )ISP 98وغرفة التجارة الدولية (رقم اإلصدار.
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م

السؤال

بما يتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعايير

النقاط

 ،)591أو لمعيار بديل يثبت أنه معادل معقول بالفعل.
( )2اإليداع بالنقد الذي ال يتم إلغاؤه وحساب المستودع
النقدي من خالل مؤسسة مالية حسنة السمعة.
يجب أن يكون حجم اإليداع مساويا أو أكبر من

المقدار المطلوب لتمويل عمليات السجل لفترة ال تقل عن
ثالث سنوات.
يجب التعامل مع النقد من خالل طرف ثالث يتمثل

في مؤسسة مالية لن تسمح للتمويل بالدمج مع تمويل
عمليات تشغيل مقدم الطلب أو التمويالت األخرى وقد يتم
الوصول إليها من خالل  ICANNأو من ممثلها في حالة
الوفاء بشروط معينة.
يجب إصدار  LOCمن خالل مؤسسة مالية حسنة

السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضائي .قد يتضمن
ذلك البنك أو شركة التأمين ذات السمعة الدولية القوية التي
تتمتع باعتماد قوي من طرف ثالث مثل ( AAأو أعلى)،
( Moodyأو أعلى ) ،أو  A-X( A.M. Bestأو أعلى).
ينبغي أن توضح الوثائق الجهة التي ستتولى التأمين.
وسوف يقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعينه

دون قيد أو شرط إلخراج األموال (كامال أو جزئيا)
بموجبها عند تسليم إشعار خطي من قبل  ICANNأو من
تعينه.
يجب على  LOCأن يتمتع بفترة ال تقل خمس

سنوات من تاريخ تفويض .TLD
ال يعتبر التمويل في حساب مستودع اإليداع أصالً

لـ .ICANN
أية أرباح ذات أهمية لرسوم بنكية أقل تعود إلى

الودائع وسيتم ردها لمقدم الطلب حال تسوية الحساب إلى
الحد غير المستخدم لدفع التكلفة ونفقات الحفاظ على
المستودع.
ويجب رد اإليداع باإلضافة إلى المتراكمات التي

تقل عن أي رسوم بنكية مع اعتبار المستودع ،لمقدم الطلب
حال عدم االستخدام في تمويل عمليات تشغيل السجل
بسبب حدث مفاجئ أو بعد مرور خمس سنوات أو أيهما
كان أكثر.
سيكون مقدم الطلب مطالبا بتقديم تفسير

لـ  ICANNكمقدار اإليداع والمؤسسة التي تحسب
اإليداع واتفاقية المستودع لحساب وقت تقديم الطلب.
يجب على مقدم الطلب إرفاق دليل لتمويالت

اإليداع في حساب المستودع أو دليل الترتيبات المؤقتة
إليداع التمويل .يجب تقديم دليل تمويل اإليداع وبنود
اتفاقية المستودع إلى  ICANNقبل أو بالتزامن مع تنفيذ
اتفاقية السجل.
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ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻗﻳﺎﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﺛﻧﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻘﺩﻱ.
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺗﻭﻗﻊ ﺍﻷﻭﻝ )ﻧﻣﻭﺫﺝ  (1ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻً .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺣﺟﻡ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻭﻳﺭﺗﺑﻁ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  1ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ ) 46ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺷﺗﺭﻁ ﺃﻳﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ )ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  (2ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻷﺳﻭﺃ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ  2ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ ) 49ﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻌﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ )ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ( ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺳﻧﻭ ًﻳﺎ.
 .2ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁﻙ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ.
 .3ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﺯﻱ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ.
ﻋﻧﺩ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﻣﻭﺫﺝ  1ﻭﻧﻣﻭﺫﺝ  2ﺭﺟﺎء ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻙ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ )ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ
ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ(.

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ

ﺍﻟﺳﻁﺭﺍﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﺗﺭﻙ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻓﺎﺭﻏﺎ .ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻓﻘﻁ ،ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ.
ﺳﻁﺭ ﺝ .ﻗﻡ ﺑﺿﺭﺏ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻁﺭ ﺝ.
ﺳﻁﺭ ﺩ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺻﺩﺭ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺁﺧﺭ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻭﺑﺧﺻﻭﺹ ﺃﻳﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻭﺿﺣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﺩ" ،ﺭﺟﺎ ًء ﻗﻡ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ :ﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ
"ﺩ" ﺣﻳﺙ ﻭﺭﺩ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ.
ﺳﻁﺭ ﻫـ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺝ" ﻭ"ﺩ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ.
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩء – ﺭﺟﺎء ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺩء ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ )ﻣﻥ "ﻭ" ﺣﺗﻰ "ﻝ"( ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻭ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻝ" )ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ( ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ.
ﺳﻁﺭ ﺯ .ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﺭﻭﻳﺟﻳﺔ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺩ ﻋﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ )ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻭ"(.
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ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺡ" ﺇﻟﻰ "ﻙ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻧﻭﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺳﻧﺎﺩﻫﺎ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺍﻟﺳﻁﺭ ﻝ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻓﻲ
ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻡ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻭ" ﺣﺗﻰ "ﻝ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﻡ".
ﺳﻁﺭ ﻥ .ﻗﻡ ﺑﻁﺭﺡ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻫـ" ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﻡ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﻥ".

ﺍﻟﻘﺳﻡ 2ﺃ – ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ
ﺳﻁﺭ ﺃ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ .ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺫﺑﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﺻﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ.
ﺳﻁﺭ ﺏ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺫﺑﺫﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﺻﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ .ﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻹﻧﻔﺎﻕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.
ﺳﻁﺭ ﺝ .ﻗﻡ ﺑﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﺝ" .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﺳﺎﻭﻳًﺎ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1ﺍﻟﺳﻁﺭ ﻡ.

ﺍﻟﻘﺳﻡ 2ﺏ – ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺳﻁﺭﺍﻥ "ﺃ" ﻭ "ﻫـ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﻳﺳﺗﻌﺎﻥ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﻟﻺﺿﻼﻉ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﻼﻉ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﻭﺗﻭﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ .ﺳﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  50ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺳﻁﺭ ﻭ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻬﺎﻡ ﺳﺟﻝ ﺣﺭﺟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺯ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ"ﺣﺗﻰ "ﻭ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ.
ﺳﻁﺭ ﺡ .ﻳﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ )ﺍﻷﻋﻣﺩﺓ "ﺡ"
ﻭ"ﻁ" ﻭ"ﻱ"(

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 3ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﺣﺗﻰ "ﺝ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻠﻌﺎﻡ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺩ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﺩﺭﺓ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻺﺿﻼﻉ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ.
ﺳﻁﺭ ﺡ .ﺭﺟﺎء ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻭ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﻭﺣﺗﻰ "ﻫـ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺻﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 4ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﻭﺣﺗﻰ "ﺝ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﻭﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ )ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺑﺽ( ﻭﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻷﺻﻝ ﻭﻭﺿﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺩ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻭ"ﺝ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻫـ" ﻭﺣﺗﻰ "ﺯ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺫﻣﻡ ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﻭﻭﺿﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ
ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺡ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻫـ" ﻭﺣﺗﻰ "ﺯ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺻﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻁ" ﻭﺣﺗﻰ "ﻙ" .ﻗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ )ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ( ،ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ
ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﻝ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﻁ" ﻭﺣﺗﻰ "ﻙ" ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ.
ﺳﻁﺭ ﻡ .ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 5ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ )ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻷﻭﻝ( ،ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ )ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ( ،ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ
)ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ(.

ﺳﻁﺭ "ﺃ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ "ﺏ" .ﻗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺟﺯء ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ.
ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻁﺭ "ﺝ" ﺣﺗﻰ "ﻭ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻟﻸﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻐﻁﻳﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ.
ﺳﻁﺭ ﺯ .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﻣﻥ "ﺃ" ﺣﺗﻰ "ﻭ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﺡ".

ﺍﻟﻘﺳﻡ  – 6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺍﻟﺳﻁﺭﺍﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻋﻧﺩ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ
ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻐﻁﻳﻬﺎ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ/ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ .ﻳﺭﺟﻰ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ )ﻣﺛﻝ ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ(.
ﺳﻁﺭ "ﺝ" .ﺍﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﺭﻳﻥ "ﺃ" ﻭ"ﺏ" ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻁﺭ "ﺝ".

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ – ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺇﻟﺦ
ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﻷﻳﺔ ﺗﻧﻭﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ )ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﻧﻣﻭﺫﺝ( ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ
ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ.

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ – ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﻗﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻭﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻗﻳﺎﻣﻙ ﺑﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺭ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .48

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ – ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁﻙ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻠﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺭ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .49

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ :ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  – TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  -- TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻋﻳﻧﺔ

ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻧﺹ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

ﺍﻟﻘﺳﻡ
 (1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  /ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ

ﺃ( ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ

ﺏ( ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺝ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺩ( ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺧﻁ ﻣﺩﺭﺝ * :ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ

ﺃ*ﺏ

ﻫـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ

-

ﺍﻝﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻭ( ﺍﻟﻌﻣﻝ:
 (1ﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 (2ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ
 (3ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ
ﺯ( ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ
ﺣـ( ﺍﻟﻣﻧﺷﺋﺎﺕ
ﻁ( ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻱ( ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻝ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ(:
5,000
 (1ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ
(2

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

62,000
$

5.00
310,000
35,000
345,000

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

80,600
$

5.50
443,300
48,000
491,300

104,780
$

6.05
633,919
62,000

32,000

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

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

7,500

7,500

7,500

37,500

41,000

43,000

(3

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

(4

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

-

(5

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

-

(6

}ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{

-

-

-

-

ﻡ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻥ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻫـ  -ﻥ

12,200
199,700

18,000
437,000

21,600
450,800

25,920
493,260

)(199,700

)(92,000

40,500

202,659

 2ﺃ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺃ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ

ﺏ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (1ﻥ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ

ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺔ  ABCﺣﻳﺙ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ.
ﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺱ ﻭﻭﻅﺎﺋﻑ ﺃﺧﺭﻯ
ﻟﺳﺟﻝ  .ABCﺣﻳﺙ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.
ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻸﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻑ
ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.

72,067

163,417

154,464

200,683

127,633

273,583

296,336

292,577

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :ﺗﺳﺎﻭﻱ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻧﺎﻗﺹ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ

199,700
-

437,000
-

450,800
-

493,260
-

ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ  (2ﺝ ﺗﺳﺎﻭﻱ  (1ﻥ.

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

35,000

38,500

42,350

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺗﻌﻣﻝ  ICANNﺣﺎﻟﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻕ

ﺃ( ﺗﺷﻐﻳﻝ SRS
ﺏ( ﺗﻘﺩﻳﻡ Whois
ﺟـ( ﻗﺭﺍﺭ  DNSﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺩ( ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻫـ( ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟـ DNSSEC
ﻭ( ﺃﺧﺭﻯ
ﺯ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ

-

ﺡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3

ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 24
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 26
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 35
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 38
ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 43

115,850

ﺃ( ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺏ( ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺝ( ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺩ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،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
ﻩ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﻫﺫﺍ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ .47

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ:
ﺗﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  %75ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ. ﺍﻟﺳﻧﺔ  1ﺧﻼﻝ  3ﺗﺳﺎﻭﻱ  %75ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  %50ﻣﻥﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﻭ %30ﻣﻥ  G&Aﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

2ﺏ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻝﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

 (3ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻠﻘﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﺭﺽ
ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ.

695,919

-

ﺱ( ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

$

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺗﻭﻗﻌﺎ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻭﻧﺣﻥ ﻻ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺳﻧﺔ .3

ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ US GAAP

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

ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

-

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﻭ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

173,000

61,000

54,000

85,000

705,300

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

ﻟﻠﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺣﻳﻭﻳﺔ ﻟـ  3ﺳﻧﻭﺍﺕﻟﻸﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﺣﻳﻭﻳﺔ ﻟـ  5ﺳﻧﻭﺍﺕﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻭﺻﻑ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.

 (4ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺃ( ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ
ﺏ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺟـ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﻫـ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻭ( ﺩﻳﻥ ﻗﺻﻳﺭ ﺍﻷﻣﺩ
ﺯ( ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻣﺔ

ﺩ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﺡ( ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﻁ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ )(PP&E

ﻱ( ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3
ﻙ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ
ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ

ﻝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ

41,000

110,000

113,000

125,300

= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (3ﻭ :ﺗﺭﺍﻛﻣﻲ
ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  +ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

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

ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻁ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺑﻧﻙ  XYZﺣﺗﻰ ﺍﻟﺳﻧﺔ  .5ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﺳﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﻭﻟﺕ ﻓﻳﻪ ﻭﺍﻟﻣﻧﻌﻛﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (1ﻱ.

ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  -- TLDﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻋﻳﻧﺔ

ﺍﻟﻘﺳﻡ

ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻧﺹ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(

 (5ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ (3
ﺃ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺟـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺩ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

ﻫـ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

ﻭ( ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺯ( ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  /ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (1ﺱ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (3ﻭ ﻫـ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ ) (4ﺏ+ﺝ(:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  -ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (4ﺡ :
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
= ﺍﻟﻘﺳﻡ  (4ﻭ ﻭﻡ ﻁ:
ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ  -ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺣـ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ
)(199,700
)(173,000
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

41,000

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ
)(331,700

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

)(92,000
)(61,000
)(110,000

40,500
)(54,000
)(56,000

202,659
)(85,000
)(74,000

69,000

3,000

12,300

)(194,000

)(66,500

ﺗﻣﺛﻝ  41ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻌﻛﺳﺔ
ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻁﺭﺡ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

55,959

 (6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺃ( ﺍﻟﺩﻳﻥ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ
ﺏ( ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ

1,000,000

ﺝ( ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻧﻅﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻫﺫﺍ ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ
ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺭﻗﻡ .48

1,000,000

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ:(.
ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺑﻧﺣﻭ  %30ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﻘﺩﺍﺭ  1ﺩﻭﻻﺭ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﺗﺳﺗﻧﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﺟﻣﻳﺔ ﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ) (1ﻭﻧﻣﻭ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ) .(2ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺣﺎﺫﺍﺓ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺑﺧﻁﺔ ﺍﻟﻧﻣﻭ
ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﺑﻭﺗﻳﺭﺓ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻳﺙ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺎ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ .ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺩﻋﻭﻣﺔ ﺑﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻹﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ ) (1ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻭ) (2ﻭﺗﺭﺍﻛﻡ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ .ﺣﻳﺙ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺳﺗﺗﺭﺍﺟﻊ ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺎﺳﻭﺑﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ .ﻭﺗﺳﺗﻧﺩ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﻳﻥ .ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ .ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺑﻧﺎء ﻟﻠﺑﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺛﻡ ﺗﺄﺧﺫ ﻧﺣﻭ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ :ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻣﻥ ) (10ﺃﺷﻬﺭ ﺗﺗﻭﺍﺯﻯ ﻣﻊ ﻣﻧﺣﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻣﻭ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ .ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻣﺩﺕ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺗﻧﺎ ﻣﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ.

ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ:
ﻓﻘﺩ ﺗﻔﺎﻭﺿﻧﺎ ﻣﺅﺧﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﻁ ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺑﻧﻙ  ) XYZﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺎ( ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﻧﺎ ﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺏ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻼﺋﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﺣﻳﺙ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ) ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻳﺭﺍﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﻭﻑ ﻳﻐﻁﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ( ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ؛ ﻛﻣﺎ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺃﻳﺿﺎ ﺟﻧﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﺗﺩﻓﻕ ﻧﻘﺩﻱ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ.

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ:
ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﺗﺩﻓﻘﺎ ﻧﻘﺩﻳﺎ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺎ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ، 2ﻓﺈﻥ ﺧﻁ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺣﺩﻳﺛﺎ ﺳﻳﻐﻁﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﻟﻔﺗﺭﺓ  4ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻣﺭ .ﻭﻗﺩ ﺃﺑﺭﻣﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ  XYZﻟﺗﻭﻟﻲ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﺳﺟﻠﻳﻧﺎ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻻ ﺗﻣﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﺱ/ﺹ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺎ .ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻑ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﺩﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  .49ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺗﺣﺩﺩ ﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺑﻌﺽ
ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻭﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻔﻳﻠﺔ ﺑﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﺳﻭﺃ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ.

ﻧﻣﻭﺫﺝ  - 1ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻷﺭﺟﺢ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﻧﺹ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ(
ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ  /ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ

ﺍﻟﻘﺳﻡ
 (1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺃ( ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺏ( ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺝ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺩ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻟﻺﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻵﺧﺭﻯ
ﻫـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻭ( ﺍﻟﻌﻣﻝ:
 (1ﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 (2ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ
 (3ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ
ﺯ( ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ
ﺣـ( ﺍﻟﻣﻧﺷﺋﺎﺕ
ﻁ( ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻱ( ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻙ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ(:
} (1ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (2ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (3ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (4ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (5ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (6ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
ﻝ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

-

-

-

-

-

-

-

ﻥ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

 2ﺃ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺃ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ
ﺏ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺝ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ

-

-

-

-

2ﺏ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻝﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ
ﺃ( ﺗﺷﻐﻳﻝ SRS
ﺏ( ﺗﻘﺩﻳﻡ Whois
ﺟـ( ﻗﺭﺍﺭ  DNSﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺩ( ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻫـ( ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟـ DNSSEC

ﺯ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3

-

 (3ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺃ( ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺏ( ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺝ( ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺩ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ(
(1
(2
(3
(4
(5
(6
ﻫـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻭ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

-

-

-

-

-

-

-

 (4ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺃ( ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ
ﺏ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺟـ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﻫـ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻭ( ﺩﻳﻥ ﻗﺻﻳﺭ ﺍﻷﻣﺩ
ﺯ( ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺩ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﻁ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ )(PP&E
ﻱ( ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3
ﻙ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ
ﻝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ

 (5ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ )ﻋﺩﺍ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ (3

ﺃ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺟـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺩ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻫـ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻭ( ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺯ( ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺣـ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

-

-

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

-

-

-

-

-

-

 (6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺃ( ﺍﻟﺩﻳﻥ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ
ﺏ( ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ

ﺝ( ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

-

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ:(.
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ:
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ:

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

ﺍﻟﻘﺳﻡ
 (1ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺃ( ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﺏ( ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺝ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺩ( ﺇﻳﺭﺍﺩ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﻫـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  /ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ

ﺣﻲ  /ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺳﻧﺔ 1

ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ

ﺍﻟﺳﻧﺔ 3

ﺍﻟﺳﻧﺔ 2

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻭ( ﺍﻟﻌﻣﻝ:
 (1ﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
 (2ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻟﻠﻌﻣﻝ
 (3ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ
ﺯ( ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ
ﺣـ( ﺍﻟﻣﻧﺷﺋﺎﺕ
ﻁ( ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﻱ( ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻙ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ(:
} (1ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (2ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (3ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (4ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (5ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
} (6ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎﺭﺝ{
ﻝ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

-

-

-

-

-

-

-

ﻥ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

 2ﺃ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ

ﺃ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ
ﺏ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ

-

-

-

-

2ﺏ( ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ
ﺃ( ﺗﺷﻐﻳﻝ SRS
ﺏ( ﺗﻘﺩﻳﻡ Whois
ﺝ( ﻗﺭﺍﺭ  DNSﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺩ( ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻫـ( ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟـ DNSSEC

ﺯ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3

-

 (3ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

ﺃ( ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺏ( ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺝ( ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺩ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ )ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ(
(1
(2
(3
(4
(5
(6
ﻫـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻭ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ

-

-

-

-

-

-

-

 (4ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺃ( ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ
ﺏ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺝ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺟﺎﺭﻳﺔ

ﻫـ( ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﻭ( ﺩﻳﻥ ﻗﺻﻳﺭ ﺍﻷﻣﺩ
ﺯ( ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺩ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﺣـ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

-

-

-

-

ﻁ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ )(PP&E
ﻱ( ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ 3
ﻙ( ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ
ﻝ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻡ( ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ

 (5ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ) .exclﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ (3

ﺃ( ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺟـ( ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺩ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻫـ( ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻭ( ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﺯ( ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺣـ( ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ

-

-

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺎﺡ

-

-

-

-

-

-

 (6ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺃ( ﺍﻟﺩﻳﻥ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ
ﺏ( ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ:
 (1ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
 (2ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﺢ ﺑﻌﺩ

ﺝ( ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

-

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ:(.
ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ:
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻭﺍﺭﺉ:
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺗﻭﺿﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻧﻭﻋﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ:
.1

ﺃﻭﻻً .ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻟـ  ICANNﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ
ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﺣﺩﺩ .ﻭﺗﺻﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺟﺭﺍء
ﻭﻛﻳﻑ ﻳﻧﻅﺭ ﻣﺟﻠﺱ  ICANNﺇﻟﻰ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ
ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.

.2

ﺛﺎﻧﻳﺎ ً .ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻗﺩﻣﻪ ﻁﺭﻑ
ﺛﺎﻟﺙ .ﺗﻭﺿﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ  ،gTLDﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳﺭ ﺑﻬﺎ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ.
ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺃﻳﺿً ﺎ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺩﺭﻙ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﺿﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ
ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

3.1

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺃﻋﺭﺑﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ) (GACﻋﻥ ﻋﺯﻣﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﻭﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻅﻬﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ .GAC
ﺗﻡ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﻟﺑﺣﺙ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ
 ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﺗﻬﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺣﺗﻣﻝ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺑﻳﻥ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
 ICANNﻭﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻳﺙ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻥ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻫﻭ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﻑ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ،ﻛﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺧﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺃﻭ ﺗﺛﻳﺭ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺎﺕ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻳﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺑﺣﺙ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﻛﻛﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺛﻳﺭﻫﺎ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺗﺗﻔﻕ ﺑﺷﺄﻥ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ
ﻣﺩﻳﺭﻱ .ICANN
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺣﻭﻝ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ.ﻭﺣﺗﻰ ﻳﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺑﺣﺙ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .(1
ﻭﺗﺷﻳﺭ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﺔ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻣﻥ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ .ﻭﺣﺗﻰ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﺡ ﻣﻔﻳﺩﺍ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺛﻼ
ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﻣﺩﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺗﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﻋﺑﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻥ ﻧﻳﺗﻬﺎ ﺇﻧﺷﺎء "ﺻﻳﻐﺔ ﻣﻔﻬﻭﻣﺔ ﻭﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻧﺷﺭ ﻣﺷﻭﺭﺓ
ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺣﻠﻘﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺣﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺟﻠﺱ ."ICANN
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ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﺫ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ:
 .1ﺃﺧﻁﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ  ICANNﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌﺩﻡ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻁﻠﺏ
ﻣﻌﻳﻥ .ﺳﻭﻑ ﻳﺧﻠﻕ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎ ﻗﻭﻳﺎ ﻟﺩﻯ  ICANNﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺇﺫﺍ
ﻗﺭﺭ ﻣﺟﻠﺱ  ICANNﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺭﻏﻡ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ،
ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟـ  ،ICANNﺗﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺟﻠﺱ ICANN
ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ ﻭﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻟﻠﻁﺭﻓﻳﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﺩﻡ
ﻗﺑﻭﻝ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺳﺑﺑﺎ ﻣﻧﻁﻘﻳﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭﻩ.
1

F0

 .2ﻗﺩﻣﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺗﺧﻭﻑ ﺣﻭﻝ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺭﻳﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻛﻧﻪ ﻟﻥ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺽ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺭﻓﺽ ،ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺗﻭﻟﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﻟﺣﻝ ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ
ﺳﻭﻑ ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺃﻱ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩ ﻭﺳﻭﻑ
ﺗﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺣﻭﺍﺭ ﺑﻳﻥ  GACﻟﻔﻬﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻧﻬﺎ.
 .3ﺃﺧﻁﺭﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ  ICANNﺃﻥ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑﻌﺩﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ
ﺗﺻﻭﻳﺑﻪ.ﺳﻭﻑ ﻳﺛﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎ ﻗﻭﻳﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺻﻭﻳﺏ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ )ﻣﺛﻝ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ( ،ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺫﻟﻙ
ﺍﻹﺟﺭﺍء .ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺣﻅﻭﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺗﺗﻭﻓﺭ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺻﻭﻳﺏ ،ﻟﻥ ﻳﻣﺿﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩﻣﺎ ﻭﺑﺈﻣﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.
ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺃﻱ ﻁﻠﺏICANN ،
ﺳﻭﻑ ﺗﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻭﺗﺳﻌﻰ ﻹﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ )ﻣﻘﺩﻣﻲ( ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺣﺻﻝ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺓ  21ﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ .ICANN
ﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﻋﻣﻠﻳﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﻡ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎﻉ
ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺿﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺽ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺩ ﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻥ ﻳﻔﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ )ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺑﻝ ﺳﻳﺳﺗﻣﺭ ﻋﺑﺭ ﻣﺭﺍﺣﻝ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ(.
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ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ .ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻁﺭﻳ ًﻘﺎ
ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﺗﺳﻣﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺣﻕ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺗﻬﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ.
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺗﻭﻓﺭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ
ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .ﺗﺑﺩﺃ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ .ﻭﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ،gTLD
ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺑﻭﻝ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
 .gTLDﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺑﺧﺻﻭﺹ
ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻪ.
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  3.1ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﺿﻁﻠﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ICANN
ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﺩﻳﺭﻱ  ICANNﺣﻭﻝ ﺃﻣﻭﺭ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻻ ﺗﻁﺑﻕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ
ﺣﻭﻝ ﺃﻱ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻭﻻ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺣﻝ ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ.

1

ﺳﻭﻑ ﺗﻭﺿﺢ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺕ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ.
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3.2.1

ﺃﺳﺱ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ

ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﻋﻧﺩ ﺗﻭﻓﺭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ – ﺗﻌﺩ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺛﻳﺭ ﻟﻼﺭﺗﺑﺎﻙ ﻟﻣﺟﺎﻝ ) (TLDﻣﻭﺟﻭﺩ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﺃﻭ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺃﺧﺭﻯ ﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ – ﺗﻧﺗﻬﻙ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ.
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ – ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺟﻳﻬﺔ ﻟﻁﻠﺏ  gTLDﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺿﻣﻧﻲ.
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﻥ ﺗﺳﺗﻬﺩﻓﻬﻡ ﺳﻠﺳﻠﺔ gTLD
ٍ
ﺗﻣﺕ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻳﺔ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ
 ICANNﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﺗﻔﺿﻝ
ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-
.parta-08aug07.htm

 3.2.2ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﻳﻥ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺗﻬﻡ ﺑﻌﻳﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ .ﻭﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﺳﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) (DRSPﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻳﻣﻠﻙ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺇﻟﻳﻙ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ:
ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ

ﻟﻣﻥ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ
ﻣُﺷﻐﻝ  TLDﺣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻣﻘﺩﻡ  gTLDﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺗﻌﻘﺏ ﺳﺭﻳﻊ ﻟـ  IDN ccTLDﻗﺑﻝ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  ،gTLDﻭﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻘﺏ
ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  ،gTLDﻳﺗﻡ ﺇﻋﻁﺎء ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ

ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ

ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ

ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﻗﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ  -ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻳﺧﺿﻊ ﻹﺟﺭﺍء "ﻓﺣﺹ ﺳﺭﻳﻊ" ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎء
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ.

ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻑ ﺑﻭﺿﻭﺡ
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ

 3.2.2.1ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ
ﻳﻭﺟﺩ ﻛﻳﺎﻧﺎﻥ ﺍﺛﻧﺎﻥ ﻟﻬﻣﺎ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ:
•

ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﺷﻐﻝ  TLDﺣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺭﺑﻛﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻳﻥ  gTLDﻣﻁﻠﻭﺏ ﻭ TLDﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺣﺎﻟﻳًﺎ.

•

ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻱ ﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ  gTLDﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺑﺳﺑﺏ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻳﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ
 gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﻫﻭ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ
ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺩﺙ ﺑﻳﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ
ﻁﻠﺏ ﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺁﺧﺭ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻧﺯﺍﻉ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ.

ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟﺎﺡ ﻣﺷﻐﻝ  TLDﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺇﺫﺍ ﻧﺟﺢ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ  gTLDﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﻛﻼ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻧﺯﺍﻉ ﺗﺗﻡ ﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ )ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،4ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ(.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻧﺟﺢ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻛﻼ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﺯﺍﻉ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ.

 3.2.2.2ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﺷﺗﻣﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ )ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺗﺿﻣﻥ
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺟﻠﺔ( ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻋﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ
 gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ.
ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ) (IGOﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
2
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ﺃ(

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ؛ ﻭ

ﺏ( ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﺷﺎﻣﻝ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺗﺄﺳﻳﺱ ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺇﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺏ ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﻣﻡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ.

 3.2.2.3ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﻳﺣﻕ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑـﺎﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ .ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻥ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻳﺧﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﻭﻥ ﻹﺟﺭﺍء "ﻓﺣﺹ ﺳﺭﻳﻊ" ﻣﺻﻣﻡ
ﺧﺻﻳﺻًﺎ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﺩﻳﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻧﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ
ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ ﻳﺛﺑﺕ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻭﺍﻫﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ
ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺳﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻗﺎﺋ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻭﺍﻫﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ ﺇﺫﺍ
ﻟﻡ ﻳﻘﻊ ﺿﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻛﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ )ﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ .(3.5.3

2

ﺍﻧﻅﺭ ﺃﻳﺿًﺎ .http://www.iana.org/domains/int/policy/
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻭﺍﻫﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ ﻗﺩ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ
ﺳﻭء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺩﺧﻝ ﺿﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻟـ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ،ﻟﻛﻥ ﻗﺩ ﺗﺛﺑﺕ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺃﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺗﻌﺳﻔﻲ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺿﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺣﺩ ﻗﺩ ﺗﺷﻛﻝ ﺇﺯﻋﺎﺟً ﺎ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻟﻳﺱ ﺩﻓﺎﻋًﺎ
ﺷﺭﻋﻳًﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣُﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .ﻗﺩ ﻳﻌﺩ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﺣﻕ
3
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.
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ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ،ﻋﻘﺏ ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  DRSPﻭﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ
ﻋﻥ ﺇﻁﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻓﺈﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻭﺍﻫﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ
ﻭ/ﺃﻭ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﻟﻠﺧﺑﺭﺍء ،ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻁﺑ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ
) (21ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻓﺿﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘﺏ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﻋﺎﺩ ًﺓ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺳﺩﺍﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ( ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻧﻁﺎﻕ  ،gTLDﻁﺑ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ )14ﻫـ( ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

 3.2.2.4ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﻭﺛﻳﻕ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ ﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻳﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻳﺛﺑﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻛﻼ
ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃﻧﻪ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ – ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﺧﺫﻫﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺅﺳﺳﺔ؛ ﻭ

•

ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ؛ ﻭ

•

ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﻥ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ .gTLD

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ  -ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻋﻧﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﻌﺭﺽ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻻﺻﻁﻼﺡ "ﻭﺍﻫﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ" ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ .ﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) 35(3ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻋﻠﻰ" :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻓﺭﺩﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (34ﻭﻳﻌﺩ ﻏﻳﺭ
ﻣﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻭﻗﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻭﺍﻫﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻠﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏُ ".ﺗﺻﺩﺭ  ECHRﻗﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻣﺳﺑﺑﺔ ﺣﻭﻝ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (35ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ) .ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
 (.http://www.echr.coe.intﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻳﺟﺎﺯ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋﻕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺗﻠﺟﺄ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺗﺣﻠﻳﻝ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺭﻗﻡ  34328/96ﻣﻥ ﺇﻳﺟﺑﺭﺕ ﺑﻳﺭﻳﻲ ﺿﺩ ﻫﻭﻟﻧﺩﺍ ) .(1998ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ،ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺗﺣﻠﻳﻼ ﻳﺩﻋﻡ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺣﻭﻝ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺗﺷﻣﻝ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ
) (10ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ )ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ(:
;)Décision sur la recevabilité de la requête no 65831/01 présentée par Roger Garaudy contre la France (2003
Décision sur la recevabilité de la requête no 65297/01 présentée par Eduardo Fernando Alves Costa contre
).le Portugal (2004
3

ﻳﻌﺭﺽ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻷﻭﺭﺑﻳﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺣﻕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﻭﺑﺔ ،ﻁﺑ ًﻘﺎ ﻟـ  ECHRﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ).35(3
ﺍﻧﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝDécision partielle sur la recevabilité de la requête no 61164/00 présentée par Gérard ،
).Duringer et autres contre la France et de la requête no 18589/02 contre la France (2003
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺭﻗﻡ 3
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
•

ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ؛ ﻭ

•

ﻏﺭﺽ ﻣﺅﺳﺳﻲ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ؛ ﻭ

•

ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ؛ ﻭ

•

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭﻫﺎ .ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺭﺿﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺍﻋﻳﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

 3.2.3ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﻟﺑﺩء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ،ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﺯﻭﺩ
ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) (DRSPﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻛﻝ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ.
•

ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ.

•

ﻭﻭﺍﻓﻕ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.

•

ﻭﺍﻓﻕ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻗﺎﻣﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺯﻭﺩﻱ  DRSPﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺃﻳﺿًﺎ
ﺭﻏﺑﺗﻬﻡ ﻭﻗﺩﺭﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
4
ﻭﻗﺩ ﺑﺩﺃﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺑﺩﻋﻭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻭﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺎﻟﺭﺩ .ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻟﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ .ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﻳﺣﻅﻭﻥ ﺑﺎﺣﺗﺭﺍﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.
F3

3.2.4

ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ

ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ:
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺫﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺣﺗﻰ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﺣﺏ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ
(3.2؛ ﺃﻭ
ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﻧﺳﺣﺎﺏ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻅﻔﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻟﺗﺧﻠﻑ ﺍﻟﺧﺻﻡ ،ﻭﻟﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺭﺩ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ،ﻳﻔﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ.

4

ﺍﻧﻅﺭ .http://www.icann.org/en/announcements/announcement-21dec07.htm
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الوحدة رقم 3
إجراءات فض النزاعات

 3.2.5المعارض المستقل
يمكن كذلك تقديم اعتراض رسمي على أحد طلبات  gTLDبواسطة معترض مستقل ).(IO
ً
نيابة عن أشخاص أو جھات معينة ،بل ھو يعمل بشكل
والمعترض المستقل ) (IOال يتصرف
منفرد ً
سعيا وراء تحقيق أفضل المزايا للجمھور الذي يستخدم شبكة اإلنترنت العالمية.
وفي ضوء أھداف الصالح العام ،يتقيد المعترض المستقل بتقديم اعتراضات تقوم على دوافع
المصلحة العامة المحدودة والمجتمع.
وال تتمتع  ICANNوال مجلس المديرين بھا بسلطة تمكنھم من توجيه المعترض المستقل أو
مطالبته بتقديم اعتراض معين أو االمتناع عن تقديمه .فإذا ما قرر المعترض المستقل أن ھناك
اعتراض ما يجب التقدم بھا ،فسيقوم ببدء تقديم االعتراض واالستمرار فيه ً
سعيا وراء الصالح
العام.
التفويض والنطاق – يحق للمعترض المستقل التقدم باعتراضات ضد طلبات " gTLDقابلة
لالعتراض بدرجة كبيرة" لم يتم التقدم بأي اعتراض ضدھا .ويقتصر المعترض المستقل على
التقدم بنوعين من االعتراضات وھما كالتالي (1) :اعتراضات المصلحة العامة المحدودة و
) (2اعتراضات المجتمع .يتم منح المعترض المستقل حق التقدم باعتراضات ً
بناء على ھذه
الدوافع المذكورة ،بغض النظر عن المتطلبات المعتادة لحق االعتراض لمثل ھذه االعتراضات
)انظر القسم الفرعي .(3.1.2
ويجوز للمعترض المستقل التقدم باعتراض المصلحة العامة المحدودة ضد أي طلب حتى إذا
كانت ھناك "اعتراض للمجتمع" تم التقدم بھا ضد ھذا الطلب ،والعكس صحيح.
ويحق للمعترض المستقل التقدم باعتراض ضد أحد الطلبات ،بغض النظر عن الحقيقة المتمثلة
في أنه قد تم التقدم باعتراض ارتباك في السلسلة أو اعتراض حقوق قانونية ضد ھذا الطلب.
بخالف الظروف غير المعتادة ،فال يسمح للمعترض المستقل بالتقدم باعتراض ضد طلب تم
التقدم باعتراض ضده بالفعل ً
بناء على نفس الدافع.
قد يقوم المعترض المستقل بمراعاة المالحظات العامة عند إجراء تقييم مستقل لما إذا كانت
إحدى االعتراضات مبررة أم ال .سيتمكن المعترض المستقل من الوصول إلى تعليقات الطلب
المستلمة خالل فترة التعليقات.
في ضوء ھدف المصلحة العامة المذكور أعاله ،ال يجوز للمعترض المستقل االعتراض على
طلب إال في حال تقدم تعليق واحد على األقل لالعتراض على الطلب في المجال العام.
االختيار – سيتم اختيار المعترض المستقل بواسطة  ،ICANNوذلك من خالل عملية تتسم
باالنفتاح والشفافية ،ويتم االحتفاظ به كمستشار مستقل .وسيكون المعترض المستقل أحد األفراد
الذين يتمتعون بخبرة جيدة ويحظى باحترام كبير في مجتمع اإلنترنت ،وال يتبع ًأيا من مقدمي
طلبات  gTLDبأي شكل.
رغم أننا نرحب بتوصيات المجتمع الختيار المرشحين كمعترضين مستقلين ،إال أن المعترض
المستقل يجب أن يكون وأن يظل مستقالً وغير تابع ألي من مقدمي طلبات  .gTLDإن
القواعد المختلفة ألخالقيات القضاة والمحكمين الدوليين توفر نماذج للمعترضين المستقلين
تساعدھم على اإلعالن عن استقالليتھم والمحافظة على ھذه االستقاللية.
وتقتصر فترة عمل المعترض المستقل )القابلة للتجديد( على المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ
الواجبات المنوطة به فيما يتعلق بدورة واحدة من طلبات نطاق .gTLD
الميزانية والتمويل – تتمثل ميزانية المعترض المستقل في عنصرين رئيسيين وھما كالتالي:
)أ( المرتبات ونفقات التشغيل و )ب( تكاليف إجراءات فض النزاعات -وكالھما خاضع
للتمويل من أرباح طلبات نطاق  gTLDالجديدة.
وباعتباره أحد المعترضين في إجراءات فض النزاعات ،يطلب من المعترض المستقل أن يدفع
ً
ً
ورسوما إدارية ،باإلضافة إلى دفع دفعة مقدمة من التكاليف
رسوما مقابل التقدم باعتراض
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﻳﺗﺳﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﻳﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ .ﻭﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
) (DRSPﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺳﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ
ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺑﺔ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﺳﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) (DRSPﻭﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﻛﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻧﻅﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ )ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ(
ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ.

3.3

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ

ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻣﻠﺧﺻًﺎ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
•

ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ؛ ﻭ

•

ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ.

ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﺷﺎﻣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺑﻭﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ،ﺭﺍﺟﻊ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﺳﻡ
"ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ"( ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻛﻣﺭﻓﻕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻠﺑﺔ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ.
ﻻﺣﻅ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
) (DRSPﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ.
•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) (DRSPﻫﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
) (ICDRﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟﺷﺭﻛﺔ  .ICANNﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ
ﻛﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﻭﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ.

•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) (DRSPﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ )(WIPO
ﻟﻔﺽ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻛﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﻭﺗﻡ
ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ.

•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ
5
 DRSPﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﺑﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻡ ﺗﻛﻣﻠﺗﻪ ﻣﻥ
ﺟﺎﻧﺏ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺯﻭﺩ
ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) (DRSPﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﺑﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
6
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻡ ﺗﻛﻣﻠﺗﻪ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

F4

F5

3.3.1

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ

ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺭﺳﻣﻲ ﺿﺩ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ  .ICANNﻳﻧﺑﻐﻲ ﻷﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺭﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ  gTLDﺁﺧﺭ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
5

ﺍﻧﻅﺭ http://www.iccwbo.org/court/expertise/id4379/index.html

 6ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
•

ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳًﺎ ﻟﺩﻯ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
) (DRSPﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ .ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ.

•

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.

•

ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ .ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻌﺗﺭﺽ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ
ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ٍ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻭﻳﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺑﻧﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺩﺍﻓﻊ ،ﻓﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻛﻝ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻳﻘﺩﻣﻪ ﺃﻱ ﻣﻌﺗﺭﺽ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻪ.

•

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻁﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺍﻟﺫﻱ
ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻳﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻓﻰ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

•

ﻭﺻﻑ ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

•



ﺑﻳﺎﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.



ﺷﺭﺡ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﺣﻭﻝ ﺻﺣﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺩﻋﻣﻬﺎ.

ُﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻳﻌﺗﺑﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺃﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ.

ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻧﺹ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ  5000ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭ  20ﺻﻔﺣﺔ ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻗﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ  DRSPﻣﺭﻓﻕ ﺑﻬﺎ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) (DRSPﺑﻧﺷﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ .ﻭﺳﻭﻑ
ﺗﻧﺷﺭ  ICANNﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ.

 3.3.2ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ
ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﺗﺗﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﺭﺳﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ  DRSPﺍﻟﻣﺧﺗﺹ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺗﺟﺎﻫﻝ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺣﻳﺯ .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1.5ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  1ﺑﺧﺻﻭﺹ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ.
ﻳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ  ICANNﻟﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  3.4.7ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻌﺔ .ﺇﻥ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻌﺔ ﻣﺷﺭﻭﻁ ﺑﻧﺷﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ.
ﻭﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ،ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ  :gTLDﺇﻋﺩﺍﺩ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻌﺔ )،(RALO
ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺑﺣﺙ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻌﺔ.
ﻭﻳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ  ICANNﻟﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺩﻯ ﺑﻣﺑﻠﻎ  50,000ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻣﻊ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﺣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
ﻟﻛﻝ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ  ICANNﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﻋﺩﺍﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﻟﺻﺭﻑ
ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ.
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭ ﻣﻥ  ICANNﻫﻭ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ
ﻭﺗﻘﺩﻡ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ؛ ﻭﻻ ﺗﻐﻁﻰ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.

 3.3.3ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺭﺩ
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺷﺭﻛﺔ  ICANNﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻧﺷﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ )ﺭﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  ،(3.3.1ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺧﻼﻝ  30ﻳﻭﻣًﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ .ﻟﻥ ﻳﻘﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟـ 30
ﻳﻭﻣًﺎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺭﺩ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺗﺧﻠ ًﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺩ ،ﻣﻣﺎ ﺳﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ.
•

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.

•

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﺭﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺭﺩ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻭﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.

•

ﻭﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﺭﺩﻭﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳًﺎ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﺭﺩ ﻳﻘﺩﻣﻪ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﺗﺿﻣ ًﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﺍﺳﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻪ.

•

ﺭﺩ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ.

•

ﺃﻳﺔ ُﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺗﺑﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺃﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺭﺩ.

ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻧﺹ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ  5000ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭ  20ﺻﻔﺣﺔ ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻗﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ  DRSPﻣﺭﻓﻕ ﺑﻬﺎ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ.

 3.3.4ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺭﺩ
ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺭﺩ ،ﺗﺗﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺗﻪ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﺭﺳﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻥ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ  DRSPﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺎﻭﻳًﺎ ﻟﻧﻔﺱ ﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺑﺳﺩﺍﺩﻩ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻟﺭﺩ ،ﻣﻣﺎ ﺳﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ
ﻓﻭﺯ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ.

3.4

ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ

ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻬﺎ .ﻭﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ )ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻛﻣﺭﻓﻕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ(.

3.4.1

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ
ﻣﻁﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣًﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻣﻥ  ICANNﻣﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻗﺻﻳﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
 DRSPﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ،ﻓﺳﻳﺻﺭﻑ  DRSPﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﻳﻧﻬﻲ
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺣﻳﺯ ﺿﺩ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ ﺟﺩﻳﺩ ﻳﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ .ﻭﻟﻥ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ  DRSPﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻠﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

3.4.2

ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ

ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻭﻗﻳﺎﻣﻪ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ،ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺩﻳﺭﻩ ﻓﻘﺩ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺩﻣﺞ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ .ﻭﺳﻳﺣﺎﻭﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺩﻣﺞ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺻﺩﺭ ﺇﺧﻁﺎﺭﻩ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﺭﺩ ،ﻭﺳﻳﻘﻭﻡ ﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ
ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﻣﺞ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ.
ﻭﻳُﻌﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻣﻥ ﺃﺑﺭﺯ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺩﻣﺞ.
ﻋﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﻟﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺟﻬﺩ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺿﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻣﺞ .ﻭﺳﻳﺳﻌﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻟﺣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻣﻧﻲ ﻣﺷﺎﺑﻪ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ.
ﻭﺳُﻳﺳﻣﺢ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﻳﻥ ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ،
ﻣﻊ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ .DRSP
ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ  ICANNﻓﻲ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﺎ ﺑﻘﻭﺓ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺩﻣﺞ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﻣﺗﻰ ﺃﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ.

3.4.3

ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ

ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ
ﺇﻟﻰ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ،ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻣﻬﻡ ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻳﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺧﺑﺭﺍء
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﻛﻳﻠﻬﻡ ﻛﻭﺳﻁﺎء ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ،
ﻭﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﻭﺃﻳﺔ ﺭﺳﻭﻡ
ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻭﺳﻁﺎء ،ﻓﻼ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺃﻥ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷ ﱠﻛﻠﺔ
ﻹﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ.
ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺗﻣﺩﻳﺩﺍﺕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻁﺭﻓﻳﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﺗﻣﺩﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺗﻪ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﺭﺭ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ ،ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﺗﻡ ﻋﺩﻡ ﺗﺣﺑﻳﺫ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩﺍﺕ .ﻭﺧﻼ ًﻓﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻭﺿﻊ ﺣﺩ ﻟﻠﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻘﺩﻣﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟـ  30ﻳﻭﻣًﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ.
ﻭﻟﻠﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺃﻭ ﺩﺧﻭﻝ ﻭﺳﻳﻁ ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
ﺣﺳﺏ ﻁﻠﺑﻬﻣﺎ.

3.4.4

ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻟﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء

ﺳﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺯﻭﺩ
ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﺣﻝ ﻛﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﻋﻥ
ﻁﺭﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻟﻔﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ .ﻭﺳﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﺗﺑﺎﻉ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻪ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺧﺑﻳﺭ ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ
ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻓﺗﻘﺎﺭﻩ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ.
ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺑﻳ ٌﺭ ﻭﺍﺣ ٌﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ.
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ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺑﻳ ٌﺭ ﻭﺍﺣ ٌﺩ ،ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﺫﻭﻭ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ
ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺣﻘﻭﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺣﺎﻟﻳﺔ.
ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﺳﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﻡ ﻛﻘﺿﺎﺓ ﺑﺎﺭﺯﻳﻥ ﻳﺗﻣﺗﻌﻭﻥ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻣﻥ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ.
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺑﻳ ُﺭ ﻭﺍﺣ ُﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻱٌ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺔ  ICANNﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﻣﺳﺅﻭﻻً ﻋﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻸﺿﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻊ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻭ ﺣﺫﻑ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺭﺍء
ﻳﻧﺩﺭﺝ ﺗﺣﺕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ.

 3.4.5ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
ﻗﺩ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺳﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺧﻁﻳﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻬﻣﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻳﻭﺩ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.
ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻭﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻓﺳﺗﻛﻭﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺑﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺃﺣﺩ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﺳﻳﺗﻡ ﻋﺎﺩ ًﺓ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻧﻔﺳﻬﻡ .ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺣﻕ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.

 3.4.6ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ  DRSPﺗﺣﺭﻳﺭﻳًﺎ ﻭﺳﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻣﻠﺧﺻًﺎ ﻟﻠﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ؛

•

ﺗﺣﺩﻳ ًﺩﺍ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ؛ ﻭ

•

ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﻧﺷﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻫﻳﺋﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻳﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻏﻳﺭ
ﺫﻟﻙ.
ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء
ﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ  ICANNﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ.

 3.4.7ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﻧﺷﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻥ ﺑﻛﻳﻔﻳﺔ ﺣﺳﺎﺏ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﺟﺭﺍء .ﻭﺗﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ .DRSP
ﺗﺗﻭﻗﻊ  ICANNﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ ﻭﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﺑﻠ ًﻐﺎ ﺛﺎﺑ ًﺗﺎ
ﻳﻔﺭﺿﻪ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ ﻳﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻭﻥ.
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ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ٍ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻘﺩﻣًﺎ .ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻘﺩﻣًﺎ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ
ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ  DRSPﺑﺎﻟﺳﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟـ
 .DRSPﺳﻳﺗﻡ ﺧﺻﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣًﺎ ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ
ﺑﺩﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻘﺩﻣًﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺯﻭﺩ
ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺧﺗﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻔﻕ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﺳﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻘﺩﻣًﺎ ،ﻓﺳﻳﺗﺟﺎﻫﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻪ ﻭﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻔﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺳﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻘﺩﻣًﺎ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺩﻋﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺩﺩﻫﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺑﻌﺩ ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ  DRSPﺑﺭﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ.

3.5

ﻗﻭﺍﻋﺩ )ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ( ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ

ﺳﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻣﺑﺎﺩﺉ )ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ( ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻛﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻧﻭﻉ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ.
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ.
ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻣﻊ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ.

 3.5.1ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ
ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ
ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻭﻳﺣﺩﺙ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺷﺩﺓ ﻷﺧﺭﻯ ﺑﺣﻳﺙ ﺇﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﺎﺩﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﺳﺑﺏ ﺍﺭﺗﺑﺎ ًﻛﺎ .ﻭﻻﺣﺗﻣﺎﻝ
ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﻓﺣﺳﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻣﻥ
ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻝ .ﻭﺃﻱ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺗﻳﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﺎﺑﻬﻬﻣﺎ
ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺳﺑﺑًﺎ ﻏﻳﺭ ﻛﺎ ٍ
ﻑ ﻟﻠﺣﻛﻡ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ.
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 3.5.2ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ  GNSOﺭﻗﻡ ) (3ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ )"ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻻ ﺗﻧﺗﻬﻙ
ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣُﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻁﺑ ًﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣُﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻳًﺎ"( ،ﺳﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ DRSP
ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺑﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻧﻁﺎﻕ
 gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺳﻳﺳﺗﻐﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ "ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ"( ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﺳﻡ
 IGOﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭﻩ ،ﺃﻭ ﻳﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ
ﺑﺷﻛﻝ ﺁﺧﺭ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﺩ
ﺃﻭ ﺍﺳﻡ  IGOﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺳﻭﻍ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺃﻭ
ٍ
ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﺑﻳﻥ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ ،ﺃﻭ ﺍﺳﻡ  IGOﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭﻩ:
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .1ﺗﻁﺎﺑﻕ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺃﻭ ﺗﺷﺎﺑﻬﻪ -ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻁﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ -ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ.
 .2ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ.
 .3ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭﻱ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻧﻁﺎﻕ
 ،gTLDﻛﻌﻼﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺃﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻭﻣﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ.
 .4ﻫﺩﻑ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD؛ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ -
ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  - gTLDﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ
ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻟﺳﺑﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ
ﺍﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﻧﻣﻁ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺎﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  TLDﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ  TLDﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺭﺑﻙ ﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻣﻠﻭﻛﺔ
ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ.
 .5ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  -ﺃﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﺍﺗﻪ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  -ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  - gTLDﺑﺣﺳﻥ
ﻧﻳﺔ  -ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ – ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ  -ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻻ
ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﻋﻼﻣﺗﻪ ﻭﻣﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 .6ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
 ،gTLDﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻛﺫﻟﻙ؛ ﻓﻬﻝ ﺗﻡ ﺃﻱ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ،ﻭﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ – ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ  -ﻭﻫﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﻳﺗﻧﺎﺳﻕ ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻛﺗﺳﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 .7ﺷﻬﺭﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﻭﻣﺩﻯ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﻬﺭﺓ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ
ﺻﺣﻳﺣً ﺎ ،ﻓﻬﻝ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺯﻋﻭﻡ ﺃﻭ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻣﺗﺳﻕ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﻳﺗﻡ ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ.
 .8ﻫﻝ ﺳﻳﺗﺳﺑﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻓﻲ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺭﺽ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺻﺩﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺗﻪ ﺃﻭ ﺩﻣﺟﻪ
ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ.
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ﺳﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﺻﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻡ  IGOﺑﺎﻋﺗﺭﺍﺽ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ:
 .1ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺃﻭ ﺗﺷﺎﺑﻬﻪ -ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻁﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻰ -ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﺭﺽ IGO؛
 .2ﺍﻟﺗﻌﺎﻳﺵ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ  IGOﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻﺳﻡ ﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﻣﺷﺎﺑﻪ .ﺗﺷﻣﻝ
ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ(

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﻛﻳﺎﻧﻳﻥ؛

ﺏ( ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ؛
ﺝ(

ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
 IGOﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭﻩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
) (6ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﻳﺱ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ.

 .3ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ -ﺃﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﺍﺗﻪ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ -ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻧﻁﺎﻕ  - TLDﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ -
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ– ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ -ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻟـ  IGOﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﺔ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺳﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺭ ،ﻭﻣﺩﻯ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
 .4ﺷﻬﺭﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﺷﻬﺭﺓ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺻﺣﻳﺣً ﺎ ،ﻓﻬﻝ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺯﻋﻭﻡ ﺃﻭ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﻣﻥ
ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺗﺳﻕ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﻳﺗﻡ ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ.
 .5ﻫﻝ ﺳﻳﺗﺳﺑﺏ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻓﻲ ﺧﻠﻕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻣﻊ ﺍﺳﻡ ﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﺍﺳﻡ  IGOﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺿﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺻﺩﺭ ﻧﻁﺎﻕ TLD
ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺗﻪ ﺃﻭ ﺩﻣﺟﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ.

 3.5.3ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧﺎﻗﺽ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻟﻸﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺗﺷﻣﻝ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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•

ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ )(UDHR

•

ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ )(ICCPR

•

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ) (CEDAW

•

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻱ

•

ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ

•

ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ

•

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺿﺭﻭﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻬﻳﻧﺔ

•

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺳﺭﻫﻡ

•

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺭﻕ

3-15

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺭﻗﻡ 3
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
•

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﻊ ﻭﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ

•

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ

ﻧﻼﺣﻅ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺃﻣﺛﻠﺔ ،ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ .ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺗﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺇﺿﺎﻓﻲ ،ﻗﺩ ﺗﺣﺩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺃﺣﻛﺎﻡ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳﻥ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻭﺗﻁﺑﻳﻕ ﺃﺣﻛﺎﻡ
ﻣﻌﻳﻧﺔ .ﻻ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ
ﻟـ "ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ".
ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ،ﻓﻠﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻕ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ
ﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﻭﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻳﻭﺩ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻌﻳﻧﺔ.
ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻭﻣًﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ:
•

ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻳﻔﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺯﻳﺯﻫﺎ؛ ﺃﻭ

•

ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﻣﻭﻁﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺭﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺭﻫﺎ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؛

•

ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻹﺑﺎﺣﻲ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻌﺯﻳﺯ
ﺫﻟﻙ؛ ﺃﻭ

•

ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

ﺗﺟﺭﻱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ .ﻗﺩ ﺗﻠﺟﺄ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﻛﺳﻳﺎﻕ
ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ.

 3.5.4ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻓﺽ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻬﺩﻓﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻭﻟﻛﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻧﺎﺟﺣﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺇﺛﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

•

ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻫﻭ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻭﺻﻭﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ.

•

ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺟﻳﻬﺔ.

•

ﻳﻭﺟﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﺛﻳﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

•

ﻳﺩﺭﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺿﺭﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻟﻘﺳﻡ ﻛﺑﻳﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺿﻣﻧﻲ .ﺗﻡ ﺷﺭﺡ ﻛﻝ
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ
ﻣﺟﺗﻣﻌًﺎ ﻣﻭﺻﻭ ًﻓﺎ ﺑﻭﺿﻭﺡ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺣﻠﻲ ﻭ/ﺃﻭ ﻋﺎﻟﻣﻲ؛

•

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻣﺎﻫﻳﺔ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛

•

ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،

•

ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﻗﺩ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳًﺎ( ،ﻭ

•

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ/ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻛﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻣﻛﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻭﺿﻭﺡ ،ﻓﻠﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ – ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﺛﺑﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻧﺻﻳﺏ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻣﺛﻼً ﻟﻪ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻋﺩﺩ ﺗﻌﺑﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛

•

ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ؛

•

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ؛

•

ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺑﻳﻧﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:


ﺇﻗﻠﻳﻣﻳًﺎ



ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ



ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ



ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

•

ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺃﺧﺭﻯ؛ ﻭ

•

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻧﻭﺍﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻗﺩ ﻟﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻪ.

ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﺟﻳﻪ،
ﻓﺳﻳﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ  -ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﺛﺑﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﺛﻳﻕ ﺑﻳﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻠﻪ .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

•

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ

•

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ

•

ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺭﻗﻡ 3
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﺛﻳﻕ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻥ ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.
ﺍﻟﺿﺭﺭ – ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻭﻗﻭﻉ ﺿﺭﺭ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻟﻘﺳﻡ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺿﻣﻧﻲ.
ﻻ ﻳﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺇﺩﻋﺎء ﺍﻟﺿﺭﺭ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺩﻻً
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ،ﺩﻟﻳﻼً ﻛﺎﻓﻳًﺎ ﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺝ ﻭﻗﻭﻉ ﺿﺭﺭ ﻣﺎﺩﻱ.
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻭﺍﻟﻧﺎﺟﻡ
ﻋﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ؛

•

ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻ ﻳﻌﻣﻝ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ
ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻧﻭﻱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻡ ﻳﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻧﻭﻱ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺭﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ،

•

ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ gTLD
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ؛

•

ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻅﺎﻡ  DNSﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺄﻧﺷﻁﺗﻪ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ؛

•

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺣﻳﻕ ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ
ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﻧﺎﺟﻡ ﻋﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ؛

•

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻳﻘﻳﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻣﺔ.

ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ،ﻭﻣﻊ ﺍﺧﺗﻔﺎء
ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻭﻗﻭﻉ ﺃﻱ ﺿﺭﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
 gTLDﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺣﺗﻰ ﻳﻛﻭﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺻﺣﻳﺣً ﺎ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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مسودة – برنامج  gTLDالجديدة – االعتراض وحل النزاع
ال –  7أيام للتصحيح
األطراف التي تملك حق تقديم اعتراض مباشرًة عن طريق
"مزود لخدمة حل النزاع" لهذه الدوافع:
·
·
·
·

هل تم تقديم المعارضة إلى مزود
خدمة حل النزاع الصحيح؟

ارتباك السلسلة
ا ل ح ق و ق ا ل ق ا ن و ن ية
]المصلحة العامة المحدودة[؛ و/أو
المجتمع

تبدأ فترة إرسال
االعتراضات

يدفع المعارض رسم التقديم مباشرًة إلى
"مزود خدمة حل النزاع"

نعم

المراجعة اإلدارية
لالعتراض

االعتراضات الخاصة بـ ]المصلحة العامة المحدودة[
تخضع "لمراجعة سريعة "،موضوعة للتخلص من
االعتراضات التافهة و/أو المسيئة.

هل يتوافق االعتراض مع القواعد
اإلجرائية؟

ال

يتم رفض المعارضة

نعم
DRSP
تنشر تفاصيل االعتراضات
على موقع الويب الخاص بها

ICANN
تنشر إشعار عن كل
االعتراضات التي تم تقديمها

غلق فترة قبول
االعتراضات

 DRSPsتعلم
المتقدمين باالعتراضات
ذات الصلة

 30يوم

المتقدم يقدم الرد ويسدد
رسوم التقديم

 DRSPتعين لجنة

 30يوم

دمج االعتراضات إن
أمكن

 10أيام
 DRSPترسل تقدير
للتكاليف إلى كل
األطراف
 45يوم

 10أيام

الدفع قبل موعد سداد
التكاليف

قرار الخبراء

 DRSPو ICANNيطوران
موقع ويب مخصص لنشر
القرار

المتقدم ينسحب

ال

هل قام المتقدم بتوضيح كل
االعتراضات؟

نعم

المتقدم يتابع إلى مرحلة تالية
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ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3

ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺻﻣﻣﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﻐﺭﺽ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻓﻌﺎﻝ .ﻭﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺗﺳﺭﻱ ﻛﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ) .(DRSPﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻟﻪ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟـ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .1

ICANN

)ﺃ(

ﻗﺎﻣﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ )" ("ICANNﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
)" ("gTLDﻓﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﻻﺕ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN

)ﺏ(

ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ،ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻳﻥ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺗﻘﺩﻡ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻭﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﻫﺫﺍ
)"ﺍﻹﺟﺭﺍء"(.

)ﺝ(

ﺳﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ )" ("DRSPﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻧﺩ )4ﺏ(.

)ﺩ(

ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  ،gTLDﻳﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )4ﺏ( ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺟﺩﻳﺩ ،ﻳﻘﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )4ﺏ( .ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺳﺣﺏ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺻﺭﻳﺣﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﻣﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺻﺭﻳﺣﺔ ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .2
)ﺃ(

"ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﺃﻭ "ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺏ" ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻛﻳﺎﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺟﺩﻳﺩ ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻑ
ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ.

)ﺏ(

"ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ" ﻫﻭ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺿﺩ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ.

)ﺝ(

"ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ" ﻫﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﺑﻳﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ "ﺧﺑﺭﺍء" ﻳﺗﻡ ﺗﻛﻭﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍء
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )4ﺏ(.

)ﺩ(

"ﻓﺻﻝ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ" ﻫﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻘﺗﻪ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﺑﻳﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ "ﺧﺑﺭﺍء" ﺧﻼﻝ
ﻋﻣﻝ ﻣﻌﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ )4ﺏ(.

)ﻫـ(

ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺟﺩﻳﺩ ﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  3ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺱ
ﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻘﺩﻣﺔ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﺍﻟﻣﺅﺭﺥ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻥ
ﺃﻏﺳﻁﺱ  ،2007ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺻﺩﺭﺗﻪ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ،(GNSO) ICANNﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﻭ (

)(1

ﺗﺷﻳﺭ "ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ" ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺭﺑﻙ ﻟﻧﻁﺎﻕ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.

)(2

ﺗﺷﻳﺭ "ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ" ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺗﻧﺗﻬﻙ
ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﺍﺳﺧﺔ ﺃﻭ ﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺩﻭﻟﻳﺎ ً.

)(3

ﺗﺷﻳﺭ "]ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ[" ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣُﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.

)(4

ﺗﺷﻳﺭ "ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺟﻳﻬﺔ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻬﺩﻓﻪ ﺳﻠﺳﻠﺔ
 TLDﺑﺷﻛﻝ ﺻﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺿﻣﻧﻲ.

"ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ" ﻟﻺﺟﺭﺍء ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.
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ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .3

ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺫﻛﺭﻫﻡ:
)ﺃ(

ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ.

)ﺏ(

ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ.

)ﺝ(

ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

)ﺩ(

ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .4
)ﺃ(

ﻛﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻌﻳﺩﻫﺎ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ
ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﺧﺑﻳﺭ ،ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

)ﺏ(

ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)(1

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﺗﻌﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻫﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  ICDRﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.

)(2

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  WIPOﻟﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.

)(3

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﻛﻣﺎﻟﻪ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

)(4

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ،
ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﻛﻣﺎﻟﻪ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ.

)ﺝ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﺗﻧﺎﻗﺽ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ.

)ﺩ(

ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻫﻭ ﻣﻘﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﻳﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.

)ﻫـ(

ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻌﺩﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺻﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﻣﻭﻗﻔﻪ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .5

ﺍﻟﻠﻐﺔ

)ﺃ(

ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻛﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.

)ﺏ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻬﻡ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻣﺭﻓﻘﺎ ً ﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .6

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ

)ﺃ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﻊ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻳﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ )ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ( ﺍﻹﺫﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻔﻌﻝ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺗﺭﺍءﻯ ﻟﻬﺎ ،ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ.

)ﺏ(

ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻧﺳﺧﺎ ً ﻟﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ) ،ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻼﺕ
ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ( ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.

)ﺝ(

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﻭﺻﻭﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ
ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ.

)ﺩ(

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

ﺹ3-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

)ﻫـ(

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﺗﺑﺩﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺳﺗﻼﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ.

)ﻭ (

ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺗﻡ ﺣﺳﺎﺏ ﻛﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ.

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .7
)ﺃ(

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺟﺩﻳﺩ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ )"ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ"( .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺃﻱ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﺷﺭ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

)ﺏ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﺗﺎﺡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻫﺫﺍ ،ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺳﺦ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ )ﺳﻭﻑ ُﺗﺗﺎﺡ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ(:

)ﺩ(

)ﻫـ(

)(1

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ.[●] :

)(2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻟﻰ.[●] :

)(3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ.[●] :

)(4

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ.[●] :

ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ:
ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ
ٍ
)(1

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻌﺗﺭﺽ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺩﻭﺍﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻛﻝ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ.

)(2

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﻌﺗﺭﺽ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ  ،gTLDﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻟﺩﻯ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﺩﻯ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺧﺑﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ،ﻭﻟﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ
ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺻﻠﺢ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺧﻼﻝ ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺧﻁﺄ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺧﻼﻝ ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺑﻧﺩ )7ﺃ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ.
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)ﺃ(

ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
)(1

ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ )ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ( ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺭﺽ؛

)(2

ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ؛ ﻭ

)(3

ﻭﺻﻑ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:
)ﺃﺃ(

ﺑﻳﺎﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )2ﻫـ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء؛

)ﺏ ﺏ(

ﺷﺭﺡ ﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

)ﺏ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ  5000ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭ  20ﺻﻔﺣﺔ ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻗﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺑﻭﺻﻑ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

)ﺝ(

ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺩﻟﻳﻝ
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺣﻳﺯ.
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)ﺃ(

ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺑﻧﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺇﺧﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ
ﻳﻭﻣﺎ ً ) (14ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻣﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻳﺗﻡ ﺷﺭﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ.

)ﺏ(

ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺗﺄﻛﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ.

)ﺝ(

ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻻ ﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺃﻱ ﻋﻳﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻳﺎﻡ ).(5
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻳﻭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺣﺳﺏ
ﺍﻟﺑﻧﺩ )7ﺃ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ.

)ﺩ(

ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻻ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﺎﻣﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻳﻭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺣﻳﺣﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )9ﺝ( ،ﻳﺭﻓﺽ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﻏﻼﻕ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺑﺎﻟﺳﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍء،
ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ .ﻭﻟﻥ ﺗﻘﺎﻁﻊ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﺯﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )7ﺃ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

)ﻫـ(

ﻓﻭﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ )9ﺏ( ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ  DRSPﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ
ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﺭﻧﺕ (1) :ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺿﺩﻫﺎ (2) ،ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ (3) ،ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ
ﻗﺎﻣﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭ) (4ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ.
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ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN

)ﺃ(

ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً ) (30ﻣﻥ ﻣﻭﻋﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺑﻧﺷﺭ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﺗﺣﺩﺩ ﻛﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ )"ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ"( .ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺃﻳﺿﺎ ً ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﺑﻧﺷﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.

)ﺏ(

ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺗﻁﻭﺭ ﻛﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﺯﻭﺩ
ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ،ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻣﺭ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﺣﺩ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .11

ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ

)ﺃ(

ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ (1) :ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺟﺩﻳﺩ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻭ) (2ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ )ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﻭﻥ( ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

)ﺏ(

ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ )"ﺍﻟﺭﺩ"( .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺑﻧﺩ )11ﺃ(.

)ﺝ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺓ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﺗﺎﺡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﻫﺫﺍ ،ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺳﺦ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ.

)ﺩ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﺭﺩ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
)(1

ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ )ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺗﻑ ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ( ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭ

)(2

ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

)ﻫـ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ  5000ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭ  20ﺻﻔﺣﺔ ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻗﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻭﺻﻑ
ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ.

)ﻭ (

ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺣﺩﺩ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﻭﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ
)ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﻔﺱ ﻗﻳﻣﺔ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ( ﻭﺇﺭﻓﺎﻕ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﺓ
) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺗﺄﺧﺭً ﺍ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺃﻱ ﺭﺩﻭﺩ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺳﻭﺩﺓ
 -ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ -ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻘﺑﻭﻻً.
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ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

)ﺯ(

ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻻ ﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻧﺩ )11ﺝ( ﻭ)ﺩ() (1ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻣﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ،
ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺃﻱ ﻋﻳﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻳﺎﻡ .ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺇﺻﻼﺡ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻳﻭﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﺣﺳﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻪ
ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ.

)ﺡ(

ﺇﺫﺍ ﻋﺟﺯ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ  30ﻳﻭﻣﺎً ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺗﺄﺧﺭﺍً،
ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻧﺎﺟﺣﺔ .ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .12

ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ

)ﺃ(

ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻣﻛ ًﻧﺎ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻪ ،ﻭﻛﻣﺎ ﻳﻅﻬﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺳﺱ .ﺳﻳﺣﺎﻭﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻗﺑﻝ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻧﺩ )11ﺃ( ،ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﺧﺑﺎﺭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ،
ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ،ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ.

)ﺏ(

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﺭﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺭﺡ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺧﻼﻝ
ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺑﻧﺩ )11ﺃ( .ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ،
ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ )11ﺃ(،
ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﺭﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻫﻭ ﺛﻼﺛﻭﻥ ) (30ﻳﻭ ًﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻹﺷﻌﺎﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺎﻟﺗﻭﺣﻳﺩ.

)ﺝ(

ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻫﻝ ﻳﺗﻡ ﺩﻣﺞ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ )ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻭﻗﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﺗﺳﺎﻕ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﻱ ﺃﺿﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻣﻼءﻣﺔ ﻗﺩ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻣﺞ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ
 DRSPﻟﻠﺗﻌﺯﻳﺯ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

)ﺩ(

ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻠﺧﻳﺹ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )2ﻫـ(.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .13

ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ

)ﺃ(

ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣًﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺭﺩ.

)ﺏ(

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ:
)(1

ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺿﻭ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺭﺑﻛﺔ.

)(2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺧﺑﻳﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻓﺈﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ.

)(3

ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﻌﺭﻭﻓﻳﻥ ﻛﻘﺿﺎﺓ ﻛﺑﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﺳﻣﻌﺔ ﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﺣﺩﻫﻡ ﻛﺭﺋﻳﺱ .ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋﻥ ﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ،ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ.

)(4

ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺿﻭ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

)ﺝ(

ﻳﺷﺗﺭﻁ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺣﻳﺯ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﺗﻔﺭﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﻛﺩ ﺑﻬﺎ ﻛﻝ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﺗﺣﻳﺯﻩ ﻭﻳﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

)ﺩ(

ﻭﺗﻔﺭﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺣﺩﻱ ﺧﺑﻳﺭ ﻣﺎ ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

)ﻫـ(

ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻛﺗﺎﺑﺔ ،ﻻ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺑﺄﻱ ﺩﻭﺭ ﺃﻳًﺎ ﻛﺎﻥ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ،ﺳﻭﺍء
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻣﺕ ﺇﺣﺎﻟﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .14
)ﺃ(

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

ﻳﺣﺩﺩ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺗﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
)"ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ"(.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

)ﺏ(

ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﻣﻘﺩﻡ
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ٍ
ﺍﻟﻁﻠﺏ  /ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺏ ﺑﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﺑﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﺳﻳﺗﻡ
ﺧﺻﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ.

)ﺝ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ "ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ" ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺑﺩﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.

)ﺩ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً:

)ﻫـ(

)(1

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً  ،ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻪ ﻭﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻗﺎﻡ ﺑﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ.

)(2

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻗﺩ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻟﻬﺎ ﻭﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻗﺎﻡ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ.

ﻋﻧﺩ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .15

ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ

)ﺃ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ.

)ﺏ(

ﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﻣﻣﺛﻝ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻭﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ )ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ(.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .16

ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ

)ﺃ(

ﻳﺷﺟﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  -ﻭﻻ ﻳﻁﺎﻟﺑﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻣﻳﺎ ً  -ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ
ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺩﻱ.

)ﺏ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺷﺧﺹ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻛﻭﺳﻳﻁ ،ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺑﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻟﻙ.

)ﺝ(

ﻟﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺗﻡ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﻧﻁﺎﻕ .gTLD

)ﺩ(

ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ،ﺑﺣﻛﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻣﻧﺢ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ )ﺑﻌﺩ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ( ﺗﻣﺩﻳﺩﺍً
ﻟﻠﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎ ً ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ،.ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ ،ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺃﻱ ﻣﻭﻋﺩ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﺟﺭﺍء .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻟﻥ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﻭﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً ) (30ﻭﻟﻥ ﻳﺅﺟﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ.

)ﻫـ(

ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﺗﺧﺑﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﺧﺑﺎﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .17

ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ

)ﺃ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻫﻝ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺭﺩ ،ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻠﻙ.

)ﺏ(

ﻟﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً ) ،(30ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﺑﻌﺩ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺑﺭﺭ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .18

ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ  gTLDsﺳﺭﻳﻌﺎ ﻭﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﺇﺿﺎﻓﻲ.
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .19

ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ

)ﺃ(

ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ.

)ﺏ(

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﺃﻭ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ،ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ.

)ﺝ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ:
)(1

ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻭﻣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ.

)(2

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺳﺭﻳﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻛﻥ.

)(3

ﻭﺗﻘﺗﺻﺭ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻘﻁ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺯﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ
ﻹﺟﺭﺍء ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ.

)(4

ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻫﻝ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .20

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ

)ﺃ(

ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ – ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )2ﻫـ( – ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﻛﻝ
ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )2ﻫـ( ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

)ﺏ(

ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻭﺗﻘﻳﻣﻬﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﺃﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺗﺭﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺎﺭﻳﺔ.

)ﺝ(

ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻋﺑﺄ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .21

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ

)ﺃ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﺫﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺧﻼﻝ  45ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺷﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻣﺩﻳﺩ
ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻗﺻﻳﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺑﺗﻪ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻗﺩ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ ﺑﺳﻳﻁ.

)ﺏ(

ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﻭﻗﻳﻌﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ .ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺗﺭﺣﻬﺎ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ،ﺇﻥ
ﻭﺟﺩﺕ ،ﺷﻛﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻓﻘﻁ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻭﺻﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN

)ﺝ(

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

)ﺩ(

ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻣﻛﺗﻭﺑًﺎ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻘﺗﺻﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺡ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻠﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺑﻧﺩ )14ﻫـ( ﻣﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﺃﻱ ﺑﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ.

)ﻫـ(

ﻳﺣﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﻓﻳﻪ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﺃﻱ ﺧﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ،
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﻓﺎﻗﻪ ﺑﺑﻳﺎﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﻏﻳﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ.

)ﻭ (

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﺳﺦ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.

)ﺯ(

ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .22

ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻠﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻣﻭﻅﻔﻳﻪ ،ﺃﻭ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻬﺎ ،ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻧﺣﻭ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻭ ﺣﺫﻑ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .23

ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍء

)ﺃ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ،ﻭﺣﺳﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

)ﺏ(

ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﻫﻭ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﻁﺎﻕ .gTLD

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 4

ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺻ ًﻔﺎ ﻟﻠﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺩﺙ ﺑﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻔﺽ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻫﺫﻩ.

4.1

ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

ﻳﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
.1

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﺛﻧﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ gTLD
ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻧﺟﺎﺡ.

 .2ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﺛﻧﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻝ  TLDﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ
ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺗﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻧﺟﺎﺡ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﺷﺎﺑﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ.
ﻟﻥ ﺗﻭﺍﻓﻕ  ICANNﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ .ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺙ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻔﻳﻥ ﺃﻋﻼﻩ،
ﻓﺳﺗﺣﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺇﻣﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ،
ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﻭﻛﻠﺗﺎ ﻫﺎﺗﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺗﻳﻥ ﻣﻭﺿﺣﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﺳﻼﺳﻝ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﺳﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ.
)ﻓﻲ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ "ﻣﺷﺎﺑﻪ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺧﻠﻕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺟﺫﺭ(.

 4.1.1ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ.ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ
 gTLDﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻼﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻛﻝ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻧﺷﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﻭﺳﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺙ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻭﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﺁﻟﻳًﺎ ﻹﺣﺩﻯ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺩﻡ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻁﻠﺏ ﻟـ  ،.TLDSTRINGﻓﺳﻳﺗﻡ
ﺇﻋﻼﻧﻬﻣﺎ ﺿﻣﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻳﺭﺍﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﺯ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺩﻭﻝ  IDNﺫﻱ ﺻﻠﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻌﺩ ﺳﻼﺳﻠﻬﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺳﻼﺳﻝ
ﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺟﺩﻭﻝ  IDNﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺇﻟﻰ  ICANNﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ
"ﺱ" ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺁﺧﺭ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ "ﺹ" ،ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺗﺎﻥ ﺳﻼﺳﻝ ﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
ﻟﻧﻁﺎﻕ  TLDﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،1ﻋﻧﺩﺋﺫ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻁﻠﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ.
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ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻁﻠﺑﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ً
ﺟﺩﺍ ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﻳﺿﺭ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ  .DNSﻭﺳﺗﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺯﻭﺝ ﻣﻥ ﺳﻼﺳﻝ
 gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،2ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ
ﺍﻟﺑﻌﺽ.
ﺗﻛﻭﻥ ﺳﻠﺳﻠﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻁﺎﺑﻘﻬﻣﺎ ﺃﻭ ﺗﺷﺎﺑﻬﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻭﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺟﺗﻣﻊ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻑ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ :ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻧﻔﺱ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧﻁﺎﻕ  ،gTLDﻓﺳﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﺟﻣﻳﻌًﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ
ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺑﻌﺽ.
ﺗﺻﺑﺢ ﺳﻠﺳﻠﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻭﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﺭﺣً ﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ ﺃﻛﺑﺭ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،4.1ﺗﻌﺩ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺗﺎﻥ  Aﻭ Bﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺗﻌﺩ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺗﺎﻥ C
ﻭ Gﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ .ﺩﺧﻠﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ  Cﻭ Gﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ  ،Bﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﻣﻊ
ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺍﺣﺩﺓ .ﻭﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ
ﻣﺑﺎﺷﺭ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ  – 4.1ﻳﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﺗﻌﺭﺽ ﻛﻼً ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ.
ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻻ ﻳﻣﻛﻥ
ﻭﺿﻊ ﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻭﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻳﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻩ ﺧﻼﻝ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻳﻣﻛﻧﻪ
ﺃﻥ ﻳﺷﻛﻝ ﺗﻌﺩﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻘﺩ ﺗﺯﺩﺍﺩ ﺇﺣﺩﻯ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ ،ﺃﻭ ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﺇﺯﺍﻟﺗﻬﻣﺎ ﻣﻌًﺎ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻣﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺑﺳﺑﺏ ﺳﺣﺏ ﺑﻌﺽ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻁﻭ ًﻋﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺷﻛﻝ  :4.2ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺭﻗﻡ  ،1ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻁﻠﺑﻲ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ  Dﻭ .Gﻭﻳﻌﺩ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ  Aﻫﻭ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺗﺗﺑﻕ ﺃﻳﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻟﺣﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺭﻗﻡ  ،2ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﺑﻧﺟﺎﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻭﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻟﺫﺍ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ.
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ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺭﻗﻡ  ،3ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ  .Fﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ  Fﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ
ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ  Eﻭ ،Jﻭﻟﻛﻥ  Eﻭ Jﻻ ﻳﻛﻭﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ،ﺗﻧﻘﺳﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ :ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ  Eﻭ Kﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ،ﻭﺃﺧﺭﻯ
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ  Iﻭ.J
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ

ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ

ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﻭﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  – 4.2ﻳﺗﻌﺫﺭ ﺑﺩء ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ.
ﺛﻡ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ
ﺃﺧﺭﻯ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ،ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﻝ ﻳﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻭﺿﻭﺡ.
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻋﺔ .ﻭﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻝ ،ﺗﻛﻭﻥ
ﺁﻟﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻫﻲ ﻋﻣﻝ ﻣﺯﺍﺩ.

 4.1.2ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﺭﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻙ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺿﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،(3ﻭﻭﺟﺩﺕ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻫﺫﺍ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺅﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺩﻣَﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ .ﻟﺫﺍ ،ﺳﻳﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺭﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﻳﻛﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ،
ﻣﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺿﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ،ﻭﻭﺟﺩﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻫﺫﺍ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﺅﻳﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻵﺧﺭ ،ﻓﻠﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻛﻼ ﺍﻟﻁﻠﺑﻳﻥ ﻓﻲ
ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ.
ﻭﻟﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺭﺑﻛﺔ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺗﻘﺩﻡ
ﺁﺧﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺗﻣﺕ ﺇﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ.
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ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

 4.1.3ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﻳﻥ ﻛﺄﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻳﻣﺎ
ﺑﻳﻧﻬﻡ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻗﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﺑﻣﺟﺭﺩ
ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺭ  ICANNﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﻠﻧﻳﺔ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺑﺳﺣﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ .ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﻝ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺷﺭﻛﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ .ﻫﺫﺍ ،ﻭﻳُﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻗﺩ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻭﺩﻫﻡ ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﻧﺩﻣﺎﺝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻟﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ( ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻠﻁﻠﺏ .ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ﺭﺳﻭﻣًﺎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ
ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻻ
ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ .ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺟﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻻ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ،ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

4.1.4

ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺗﻡ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  (4.1.1ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  (4.1.3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﺳﻭﺍ ُء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺍﻟﺻﺭﻳﺢ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ
ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺎﺋﺯ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻘﻁ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺣﻳﺛﻣﺎ ﺗﻭﺟﺩ ﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ،
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺑﻘﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﻝ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  Aﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ  ،Bﻭﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  Bﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ  ،Cﻭﻟﻛﻥ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  Cﻟﻳﺳﺕ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ  .Aﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺯﺕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  Aﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ
ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  Bﻭﻟﻛﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ  Cﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺯﺓ ،ﻭﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺗﻳﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﺎﻳﺷﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ  DNSﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺧﻁﺭ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ.

4.2

ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﻳﺣﺩﺙ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺗﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻗﺎﺋ ُﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﻪ .ﻳﺑﺩﺃ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﻧﻬﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ.
ﻳﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻣﺳﺗﻘﻼً .ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻛﻣﺎ ﻳﺑﺩﺃ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺭﺻﻳﺩ ﺻﻔﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ.
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ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

 4.2.1ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  1.2.3ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ  ،1ﻓﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻧﻬﻡ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﻭﻉ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﻫﻭ:
•

ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

•

ﺃﻭ ﻗﻳﺎﺳﻲ

ﺳﻭﻑ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﻛﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻡ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﺑﻔﺭﺻﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺑﻠﻎ ﻭﺩﻳﻌﺔ
ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺣﺩﺩ .ﻭﻳﺗﻡ ﻓﻘﻁ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﻭﺩﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻣﻣﻥ ﻳﺣﻘﻘﻭﻥ  14ﻧﻘﻁﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳُﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﻳﻥ
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

 4.2.2ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺈﺟﺭﺍء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ؛
ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ .ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻱ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻟﻥ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ
ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩ ،ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻭﺍﺣ ًﺩﺍ ﻗﺎﺋﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ )ﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  4.2.3ﺃﺩﻧﺎﻩ( ،ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻥ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻧﺟﺎﺡ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺑﻪ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻁﻠﺏ
ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ،ﻓﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺑﻌﺽ )ﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ  ،(4.1.1ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﻡ ﻣﻌًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ،
ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ،ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻕ ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﺷﺗﺭﻙ ،ﻓﻘﺩ
ﺗﺅﺟﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﻣﺗﺎﺡ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻟﻥ
ﺗﻣﻧﺢ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ.

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ،ﻳﻧﺗﻘﻝ
ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ )ﺳﻭﺍء ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ.
ﺳﻳﺟﺭﻱ ﻧﺷﺭ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻛﻝ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻬﺎ.
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ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩﻫﻡ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ) gTLDﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .(1

 4.2.3ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺃﻭ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﺍﺧﺗﺎﺭﻭﺍ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺣﺳﺎﺏ ﺭﺻﻳﺩ ﻧﻘﺎﻁﻬﻡ ﺣﺳﺏ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺗﻬﺩﻑ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﺗﻡ
ﻣﻧﻊ ﻛﻝ ﻣﻥ "ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺎﺕ ﺍﻟﺯﺍﺋﻔﺔ" )ﻣﻧﺢ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ "ﻣﺟﺗﻣﻊ" ﺗﻡ
ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻘﻁ ﻣﺛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ  ،(gTLDﻭ"ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺎﺕ ﺍﻟﺯﺍﺋﻔﺔ" )ﻋﺩﻡ
ﻣﻧﺢ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻣﺅﻫﻝ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( .ﻭﻳﺩﻋﻭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﻋﻼﺋﻘﻲ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺳﺑﺎﻥ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺛﻳﻠﻪ( .ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺃﻳﺿًﺎ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﺣﺙ ﻣﺳﺗﻘﻝ ،ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻙ ﺿﺭﻭﺭﻳًﺎ ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺑﻠّﻎ ﻋﻧﻬﺎ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻣﺣﻭ ﻛﻝ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ،ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺃﻫﻠﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻁﻠﺏ ﻗﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻁﻠﺑًﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗﻭﻓﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻠﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻ ﺗﺳﺗﻠﺯﻡ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺎ
ﻏﻳﺭ ﻛﻑء ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺻﺎﻟﺢ.
ﻳﻌﻛﺱ ﺗﺳﻠﺳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ .ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ
ﺃﻗﺻﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺫﺭ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺃﻱ "ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺯﺩﻭﺝ"  -ﺃﻱ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺣﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻘﻁ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻫﻧﺎﻙ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻻ
ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ  14ﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ .4.2.2
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  :1ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ) 4-0ﻧﻘﺎﻁ(
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫﻭ
 4ﻧﻘﺎﻁ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

4

3

2

1

0

ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﺎﻝ
ٍ
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ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ:
ﺃ.

ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ )(2
2

1

0

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩ
ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﻣﺧﻁﻁ
ﻭﻣﻧﻅﻡ ﺑﻭﺿﻭﺡ.

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩ
ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﻣﺧﻁﻁ
ﺑﻭﺿﻭﺡ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ
ﻳﻔﻲ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻧﻘﺎﻁ .2

ﻑ
ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻏﻳﺭ ﻛﺎ ٍ
ﻭﻭﺟﻭﺩ ﻣﺳﺑﻕ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻘﺎﻁ .1

ﺏ .ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ )(2
2

1

0

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺫﻭ ﺣﺟﻡ
ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻳﺗﺳﻡ ﺑﻁﻭﻝ
ﺍﻟﺑﻘﺎء.

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﻣﺎ ﺫﻭ
ﺣﺟﻡ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ ﻳﺗﺳﻡ
ﺑﻁﻭﻝ ﺍﻟﺑﻘﺎء،
ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﻔﻲ
ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻘﺎﻁ .2

ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻼ ﺣﺟﻡ ﻛﺑﻳﺭ
ﻭﻻ ﻳﺗﺳﻡ ﺑﻁﻭﻝ
ﺍﻟﺑﻘﺎء.

ﻳﺗﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻌﺭّﻑ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ.
)ﻻ ﻳﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﺿﻣﻧﻳﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻫﻧﺎ ،ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻳﺅﺧﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ
ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ " ،2ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"(.
ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ 1
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")ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ("  -ﻧﺷﺄ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻌﺑﻳﺭ "ﻣﺟﺗﻣﻊ" ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻲ
" "communitasﺑﻣﻌﻧﻰ "ﺯﻣﺎﻟﺔ"  -ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﺩﻯ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ .ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ،ﺃﻧﻪ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻛﻠﻣﺔ "ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ) :ﺃ( ﻭﻋﻲ
ﻭﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ،ﻭ)ﺏ( ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﻬﻡ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺑﻝ
ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ) 2007ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺍﻛﺗﻣﻠﺕ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﺔ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ(؛ ﻭ)ﺝ( ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﻣﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺑﻘﺎء ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.



ﺗﺷﻳﺭ ﻛﻠﻣﺔ "ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺣﺻﻝ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ
ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺕ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﺑﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.



ً
ﻧﺷﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﻣﻧﺫ ﻗﺑﻝ
ﻳﻌﻧﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ "ﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ" ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻌﺩ
ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳﺔ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ .2007



ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ "ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ" ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﻛﻳﺎﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺋﻳﺳﻲ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﻊ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻭﺛﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ.



ﻳﺗﻌﻠﻕ ﻣﺻﻁﻠﺢ "ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ" ﺑﺄﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ،ﻭﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻪ ،ﻭﻋﻣﺭ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
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ﻛﻝ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻭﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﻳﺷﻳﺭ ﻣﺻﻁﻠﺢ "ﺍﻟﺣﺟﻡ" ﺇﻟﻰ ٍ
ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﻘﺎﻁﻪ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﻕ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﺭﺩﺓ  -ﻗﺩ
ﻳﺣﺳﺏ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻋﺿﻭ ﻣﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺿﻭ "ﻓﺣﺳﺏ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻫﻡ ً
ﺟﻳﺩﺍ ﻓﻲ
ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻣﺟﺭﺩ ﺫﻛﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  -ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻛﻠﻪ
ﺑﺄﻧﻪ "ﺣﺟﻡ ﻛﺑﻳﺭ".



ﻳﻌﻧﻲ ﻟﻔﻅ "ﻁﻭﻝ ﺍﻟﺑﻘﺎء" ﺃﻥ ﻣﺳﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺑﻊ ﺩﺍﺋﻡ ﻭﻏﻳﺭ ﻋﺎﺑﺭ.

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ 1
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ" ﻭ "ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ" ،ﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺩ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻛﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺭﺍﺑﻁﺔ ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ( ،ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ،
ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ( ﺃﻭ ﺗﺣﺎﻟﻑ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ( .ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺣﻭ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء .ﻭﺇﻻ ﻳﻌﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻏﻳﺭ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ
ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻘﻳﻘﻲ ﻭﻳﺳﺟﻝ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺩﺭﻩ  0ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ "ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ" ﻭ "ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ".
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ" ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻳﻭﺿﺢ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺭﺿﻳﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ )ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ،ﻭﺍﻟﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ ،ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺩﺭﻩ .2
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ" ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻳﻭﺿﺢ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺭﺿﻳﺔ ﻛﻼً ﻣﻥ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻭﻁﻭﻝ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺩﺭﻩ .2
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  :2ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ) ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﻣﻥ (4-0
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﻓﻲ  4ﻧﻘﺎﻁ:

4

2

3

0

1

ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻧﺧﻔﺽ

ﻋﺎﻝ
ٍ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ:
ﺃ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ )(3
3

2

0

ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻣﻊ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﻛﻝ
ﻣﺧﺗﺻﺭ ﻣﻌﺭﻭﻑ
ﺟ ًﺩﺍ ﺃﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ
ﻻﺳﻡ ﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗﺗﺄﻫﻝ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ
ﻣﺟﻣﻭﻋﻬﺎ .3

ﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻ ﻳﻔﻲ
ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻘﺎﻁ .2
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ﺏ.

ﺍﻟﺗﻔﺭﺩ )(1
1

0

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻣﻌﻧﻰ ﻫﺎﻡ ﺁﺧﺭ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ
ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ.

ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻ ﺗﻔﻲ
ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻘﺎﻁ .1

ﻳﻘﻳّﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻣﺩﻯ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻳﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻣﺛﻳﻠﻪ.
ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ 2


ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﺑﻣﺻﻁﻠﺢ "ﺍﺳﻡ" ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳُﻌﺭﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﺩﻯ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ .ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻛﺫﻟﻙ.



ﻳﻌﻧﻲ ﻟﻔﻅ "ﺗﻌﺭﻳﻑ" ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﺻﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺃﻭ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺑﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ 2
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ" ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ﻋﻠﻰ  3ﻧﻘﺎﻁ ،ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘ ّﺩﻡ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﻭﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﺭﻳﻑ/ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ" ﻧﻘﻁﺗﺎﻥ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺻﻑ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺃﻭ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺑﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﺄﻫﻝ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ  2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﺳﻣًﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺃﻥ ﻳُﻧﺎﺩﻯ
ﺑﻪ ﺃﺣﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺟﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺳﺎﻉ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
)ﻣﺛﻼ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻧﺎﺩﻱ ﺗﻧﺱ ﻣﻌﺭﻭﻑ ﻋﺎﻟﻣﻳًﺎ ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻣﺣﻠﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﺳﻡ
" ،(".TENNISﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻥ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  2ﻧﻘﻁﺔ.
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻟﺗﻔﺭﺩ" ،ﻳﺭﺗﺑﻁ "ﻣﻌﻧﺎﻩ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ" ﺑﺎﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺳﻳﺎﻕ ﻟﻐﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺿﺎﻑ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ "ﺍﻟﺗﻔﺭﺩ" ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻋﺎﻣﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻗﺩ ﺗﺑﺩﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻭﻗﻊ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻣﻌﻳﻥ ﻓﺭﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻥ ﺗﺳﺟﻝ
ﻧﻘﻁﺔ  1ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻔﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻌﻧﻰ ﺁﺧﺭ ﻛﺑﻳﺭً ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺫﻱ
ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﻭﻧﺻﻬﺎ " ...ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ" ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ 1
"ﻟﻠﺗﻔﺭﺩ" ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻻ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻧﻘﺎﻁ  2ﺃﻭ " 3ﻟﻠﺭﺍﺑﻁ" ،ﻟﻛﻲ
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻧﻘﺎﻁ " 1ﻟﻠﺗﻔﺭﺩ".
ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﺗﻔﺭﺩ" ﻟﻳﺱ ﺳﻭﻯ ﻣﻌﻧﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  -ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻳُﺟﺭﻯ
ﻟﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻓﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﺫﺍﺕ ﺳﻼﺳﻝ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺣﺩ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺣﻠﻬﺎ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ "ﻓﺭﻳﺩﺓ" ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺻﺩ ﺑﻬﺎ "ﻭﺣﻳﺩﺓ".

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  :3ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ) 4-0ﻧﻘﺎﻁ(
ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ  4ﻧﻘﺎﻁ:

4

2

3

1

0

ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻣﻧﺧﻔﺽ

ﻋﺎﻝ
ٍ
ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ:
ﺃ.

ﺏ.

ﺝ.

ﺩ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ )(1
1

0

ﺗﻘﺗﺻﺭ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻣﻧﻬﺞ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﻳﺩ ﺇﻟﻰ
ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﻸﻫﻠﻳﺔ.

ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺳﻡ )(1
1

0

ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺳﻡ
ﻳﺗﻔﻕ ﻭﻏﺭﺽ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ
ﻟﻧﻁﺎﻕ gTLD
ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻻ ﺗﻔﻲ
ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻘﺎﻁ .1

ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ )(1
1

0

ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺣﺗﻭﻯ
ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﺗﻔﻕ
ﻭﻏﺭﺽ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻟﻧﻁﺎﻕ
 gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻪ
ﺍﻟﻁﻠﺏ.

ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻻ ﺗﻔﻲ
ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻘﺎﻁ .1

ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ )(1
1

0

ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻣﺣﺩﺩﺓ
)ﻣﺛﻝ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ،
ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﻧﻬﺎء
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ
ﺫﺍﺕ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻻ ﺗﻔﻲ
ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻘﺎﻁ .1
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ﻳُﻌﻧﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ .ﻭﺗﻌﺩ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﺩﺩ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ،ﺃﻱ ﺃﻭﻟﺋﻙ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ 3
•

ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺻﻁﻠﺢ "ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ" ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﻛﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

•

ﻳﻌﻧﻲ "ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻻﺳﻡ" ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

•

ﻳﻘﺻﺩ ﺑﻣﺻﻁﻠﺢ "ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ" ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﺟﻝ.

•

ﻳﻌﻧﻲ ﻟﻔﻅ "ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ" ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻣﻧﻊ ﺃﻱ ﺧﺭﻕ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ.

ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ 3
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ" ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺭ ﻋﻠﻰ "ﺃﻋﺿﺎء" ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻋﺿﻭﻳﺔ
ً
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺫﻟﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻁﺭﻕ ﺃﺧﺭﻯ،
ﻭﺗﻭﺟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻁﺎﻕ  TLDﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ،
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻻﺳﻡ" ،ﻭ"ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ" ،ﻭ"ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ" ،ﻳﺟﺭﻱ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺷﻣﻭﻟﻲ ،ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺭﻳﺢ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺗﺭﺡ ﻧﻁﺎﻕ TLD
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻐﺔ ﻗﺩ ﻳﻔﺭﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻓﺿﻼً ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ  1ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ  Bﻭ Cﺃﻋﻼﻩ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ،ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺫﻟﻙ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻡ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ  1ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ  .Dﻻ ﺗﺅﺩﻱ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ.
ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻘﻳﻭﺩ ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻗﺗﺭﺣﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍءﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟﻧﻁﺎﻕ  TLDﻭﺃﻥ ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ.
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  :4ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ) 4-0ﻧﻘﺎﻁ(
4

3

2

1

0

ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﺎﻝ
ٍ
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 4

ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ:
ﺃ.

ﺍﻟﺩﻋﻡ )(2
2

1

0

ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻣﻭﺛﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺗﻡ
ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻪ
ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺔ
)ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ(/
ﻣﻧﻅﻣﺔ )ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ(
ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭ ّ
ﻭﺛﻕ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ّ
ﺍﻟﻣﻭﺛﻕ ﻣﻥ
ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺫﺍﺕ
ﺻﻠﺔ ،ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻏﻳﺭ
ﻑ ﻟﻧﻘﺎﻁ .2
ﻛﺎ ٍ

ﺩﻟﻳﻝ ﻋﺩﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻧﻘﺎﻁ .1

ﺏ .ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ )(2
2

1

0

ﻟﻳﺳﺕ ﻫﻧﺎﻙ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺫﺍﺕ
ﺻﻠﺔ.

ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
ﺫﺍﺕ ﺣﺟﻡ ﻻ
ﻳﺳﺗﻬﺎﻥ ﺑﻪ.

ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
ﺑﺣﺟﻡ ﻻ ﻳﺳﺗﻬﺎﻥ ﺑﻪ.

ﻳُﻌﻧﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻭﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺿﻣﻧﻳًﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ.
ﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ 4


ﻳُﻘﺻﺩ ﺑﻠﻔﻅ "ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ" ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ( ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ )ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ( ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻭﺿﻭﺡ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.



ﻳﺷﻳﺭ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎ "ﺍﻟﺻﻠﺔ" ﻭ "ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ
ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺿﻣﻧﻲ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺳﺗﻌﺗﺑﺭ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ.

ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎﺭ 4
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ "ﺍﻟﺩﻋﻡ" ،ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻭﺛﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ  2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻭﺟﻬﺔ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ،ﻭﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺿﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ "ﻟﻠﺩﻋﻡ" ،ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻗﻭﺳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺗﺎﻥ ،ﺑﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
/ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻋﻡ ﻣﻭﺛﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻣﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﻘﺎﻁ .2
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الوحدة 4

التنافس على السلسلة

سيسجل مقدم الطلب  1نقطة من أجل "الدعم" إذا لم يتلق ً
دعما من الغالبية العظمى من
مؤسسات/منظمات العضوية المجتمعية المعروفة ،أو في حالة عدم تقديمه للوثائق الكاملة
التي تتمتع بسلطة تمثيل المجتمع ملحقة بطلب التقدم الخاص به .وسيسجل فيھا  0نقطة على
"الدعم" في حالة فشل مقدم الطلب في تقديم الوثائق التي تثبت حصوله على دعم
المؤسسات/منظمات العضوية المجتمعية المعروفة ،أو في حالة عدم تقديمه للوثائق التي تثبت
تمتعه بسلطة تمثيل المجتمع .وتجدر اإلشارة ،مع ذلك ،أن الدعم الموثق من الجماعات أو
ً
ضمنا ولكن لھا توجھات مختلفة ً
تماما
المجتمعات التي يمكن أن ينظر إليھا على أنھا مبينة
ً
مطلوبا لتسجيل نقاط  2فيما يتعلق بالدعم.
بالمقارنة مع مجتمع المتقدمين لن يكون
ً
ً
وصفا
مناسبا ،ينبغي أن تتضمن ھذه الوثائق
وحتى تؤخذ في الحسبان باعتبارھا تمثل دعما
للعملية ولألسباب المنطقية المستخدمة في الوصول إلى صور الدعم .ال يقوم اعتبار الدعم
فقط على عدد التعليقات أو صور الدعم المتلقاة.
عند تسجيل نقاط "االعتراض" ،تتم دراسة االعتراضات السابقة على طلب التقدم فضالً عن
التعليقات العامة خالل جولة نفس طلب التقدم ،وتقييمھا في ھذا السياق .مع عدم افتراض أن
ھذه االعتراضات أو التعليقات من شأنھا أن تمنع تسجيل  2نقطة أو تؤدي إلى أي تسجيل
ً
اعتراضا ذا صلة ،فإن ھذه االعتراضات أو التعليقات
نقاط خاص بـ "االعتراض" .وباعتباره
يجب أن تكون ذات طابع مسبب .لن يؤخذ بمصادر االعتراض الزائفة ،أو غير المؤكدة ،أو
المقدمة لغرض ال يتوافق مع أھداف المنافسة ،أو المقدمة بغرض االعتراض.

4.3

المزاد العلني :آلية المالذ األخير

من المتوقع أن يتم حل معظم قضايا التنافس من جانب تقييم أولوية المجتمع ،أو من خالل
االتفاق الطوعي بين مقدمي الطلبات المعنية .ويعد المزاد العلني طريقة لحل التنافس على
السلسلة بين الطلبات ضمن إحدى مجموعات التنافس ،إن لم يكن قد تم التوصل لحل التنافس
بواسطة وسائل أخرى.
ال يعد المزاد وسيلة لحل التنافس في حالة اقتصار الطلبات المتنافسة على األسماء الجغرافية
)وفقا ً لما تم تعريفه بالوحدة  .(2في ھذه الحالة ،يتم تعليق الطلبات ً
بناء على قرار غير
محسوم من مقدمي الطلبات.
يبدأ تنفيذ المزاد في حالة عدم حل التنافس ً
فعليا ،وذلك عندما يكون الطلب على االسم
الجغرافي في مجموعة تنافس مع الطلبات المقدمة حيال سالسل مشابھة لم يتم تعريفھا
كأسماء جغرافية.
وفي الممارسة العملية ،تتوقع  ICANNأن يتم حل معظم حاالت التنافس من خالل وسائل
أخرى قبل الوصول إلى مرحلة المزاد .ومع ذلك ،فھناك احتمال بأن التمويل الكبير سوف
1
يعود على  ICANNكنتيجة لمزاد واحد أو أكثر.

1

والغرض من ھذا المزاد ھو حل التنافس بطريقة واضحة وموضوعية .ومن المقرر أن تكاليف برنامج  gTLDالجديد سوف تتم موازنتھا مع الرسوم،
لذلك فإن أي أموال قادمة من آلية المالذ األخير لحل التنافس كالمزادات العلنية من شأنھا أن تؤدي )بعد الدفع لعملية المزاد( إلى تمويل إضافي ُ .
وستحجز
أي عائدات من المزادات ُ
وتخصص حتى يتم تحديد استخدامات األموال .وال بد من استخدام األموال بطريقة مباشرة تدعم بعثة  ICANNوالقيم
األساسية وتتيح ً
أيضا لمنظمة  ICANNإمكانية الحفاظ على الوضع غير الربحي.
تشمل االستخدامات المحتملة ألموال المزادات تشكيل األساس مع مھمة واضحة وبطريقة تتسم بالشفافية لتخصيص األموال للمشاريع التي تھتم بمجتمع
اإلنترنت األكبر ،مثل منح دعم طلبات التقدم الخاصة بنطاق  gTLDالجديد أو مشغلي السجل من المجتمعات في جوالت  gTLDالالحقة ،أو إنشاء
صندوق مجتمعي /تديره  ICANNلمشاريع محددة لصالح مجتمع اإلنترنت ،أو إنشاء صندوق استمرارية السجل لحماية المسجلين )لضمان أن األموال
ستكون في المكان المناسب لدعم عملية تشغيل سجل  gTLDحتى يمكن العثور على تابع( ،أو إنشاء صندوق األمن لتوسيع نطاق استخدام البروتوكوالت
اآلمنة ،وإجراء البحوث ،ودعم منظمات تطوير المعايير ً
وفقا لمھمة أمن  ICANNواستقرارھا.

كتيب دليل مقدمي الطلبات | اإلصدار 2011-09-19

4-13

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 4

ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

 4.3.1ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ
ﻳﺟﺭﻱ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺿﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ .ﻳﺯﻳﺩ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺿﻣﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ،ﻭﻳﻌﺭﺏ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻭﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .ﻭﻧﻅﺭً ﺍ
ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺗﺑﺎ ًﻋﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻋﺩﺩ
ﻛﺎﻑً ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﺑﻘﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﺎﺕ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ )ﺃﻱ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ،ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻔﻭﻳﺿﻬﺎ ﻛﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،(TLD
ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﻭﻓﻲ ﺧﺗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻳﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻭﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻭﻳﻣﺿﻭﻥ ﻗﺩﻣًﺎ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺑـ "ﻣﺯﺍﺩ ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺻﺎﻋﺩ".
ﻭﻳﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺻﺎﻋﺩ.
ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﺫﻟﻙ ﻣﺟﺭﺩ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺗﺎﺡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻠﻣﺯﺍﺩﺍﺕ .ﺇﺫﺍ ﻧﺷﺄ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ.
ﻭﻟﻠﺗﺑﺳﻳﻁ ،ﻳﺑﻳﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺄﻟﻑ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓﺱ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻝ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ.
ﻭﺳﺗﺟﺭﻯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﻭﺿﻊ ﻋﺭﻭﺿﻬﻡ ﻋﻥ ﺑُﻌﺩ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺻُﻣﻡ ﺧﺻﻳﺻًﺎ ﻟﻠﻣﺯﺍﺩﺍﺕ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺻﻔﺢ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭً ﺍ ،ﻛﻣﺎ ﻟﻥ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺛﺑﻳ ًﺗﺎ
ﻣﺣﻠﻳًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺄﻱ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ.
ﺳﻳﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﺯﺍﺩ )"ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ"( ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﺣﻣﻳًﺎ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﻭﺳ ُﺗﺷﻔﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺧﺩﻣﺔ  .SSLﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﺅﻗ ًﺗﺎ ،ﻓﻳُﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳُﺳﻣﺢ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﻭﺿﻪ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﻭﻋﻣﻭﻣًﺎ ُﺗﺟﺭﻯ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﻻﺧﺗﺗﺎﻣﻬﺎ ﺑﺳﺭﻋﺔ ،ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻛﺻﻭﺭﺓ
ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ.

ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺟﺭﻱ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ
ﻟﻭﺿﻊ ﺁﻟﻳﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺎ ﻣُﺳﺑ ًﻘﺎ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺟﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ .ﻭﺳﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ،ﻧﺷﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺃﻱ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺃﻱ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19
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ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﻻﺕ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  .4.3ﻭﻳﺻﺑﺢ ﺗﺳﻠﺳﻝ
ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .1ﻟﻛﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺯﺍﺩ ،ﺳﻳﻌﻠﻥ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﻣﻘﺩﻣًﺎ (1) :ﺳﻌﺭ ﺑﺩء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ،ﻭ) (2ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ،ﻭ) (3ﻣﻭﺍﻋﻳﺩ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻭﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ .ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺳﻌﺭ
ﺑﺩء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ  0ﺩﻭﻻﺭ .ﻭﻓﻲ ﺟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ،
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺳﻌﺭ ﺑﺩء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻧﻔﺳﻪ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺟﻭﻟﺔ t

ﺑﺩء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ t
 45-20ﺩﻗﻳﻘﺔ
)ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ(

ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ t

ﻳﻘﺩﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ

ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ t
ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺟﻭﻟﺔ t
ﺇﻋﻼﻥ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺟﻭﻟﺔ t+1

ﺑﺩء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ t+1
 45-20ﺩﻗﻳﻘﺔ
)ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ(

ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ t+1

ﻳﻘﺩﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ

ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ t+1
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺷﻛﻝ  - 4.3ﺗﺳﻠﺳﻝ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺯﺍﺩ ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺻﺎﻋﺩ.
 .2ﺧﻼﻝ ﻛﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺯﺍﺩ ،ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁﺔ ﺑﻳﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﺩء ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ .ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ،ﻳﺑﺩﻱ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻫﻡ ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺭﻏﺑﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺑﺳﻌﺭ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺳﻌﺭ
ﺟﻭﻟﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ.
 .3ﻭﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺃﻣﺭ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻳﻪ .ﻓﺈﺫﺍ ﺧﺭﺝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺯﺍﺩ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﻓﻼ ﻳﺣﻕ ﻟﻪ -ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.
 .4ﻗﺩ ﻳﺗﻘﺩﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺑﻌﺭﺿﻬﻡ ﺃﻭ ﺑﻌﺭﻭﺿﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺧﻼﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ.
 .5ﻭﻭﺣﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻋﺭﻭﺿًﺎ
ﺻﺎﻟﺣﺔ .ﺇﺫﺍ ﻗُﺩﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺭﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ
ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﺳﻳﻌﺎﻣﻝ ﺁﺧﺭ ﻋﺭﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
 .6ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺯﺍﺩ ،ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻋﺭﻭﺿًﺎ ﻣﻠﺯﻣﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻭﺗﺳﺗﺩﻋﻲ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺳﻼﺳﻝ  gTLDﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭﺓ ،ﻋﻧﺩ ﺇﻧﻬﺎء
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ .ﻭﻓﻲ ﺟﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻻﺣ ًﻘﺎ.
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 .7ﺑﻌﺩ ﻛﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺯﺍﺩ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻛﺷﻑ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
ﻭﻣﻭﺍﻋﻳﺩﻫﺎ.
•

ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻋﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺳﻌﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻠﺣﻕ ﺑﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ،ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺳﻌﺭ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻭﻳًﺎ ﻟﻪ.

•

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺑﺩﺭﺟﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻋﻧﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺣﺩﺩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﻪ.

•

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻭﻳًﺎ ﻟﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻳﺩﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻳﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﻪ .ﻭﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ
ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

•

ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺭﺽ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﺣﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻳﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ
ﻗﺩﺭﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺭﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ.

•

ﻭﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻷﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﺽ ﻷﻱ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻡ ﺗﻡ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺯﺍﺩ ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺧﺭﻭﺝ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻗﺩ ﻻ ﻳﺭﺟﻊ ﺇﻟﻳﻪ.

•

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﻋﺭﺽ ﺻﺎﻟﺢ ﺿﻣﻥ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻓﺳﻳﻌﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﺇﻥ ﻭُ ﺟﺩ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ
ﺗﺭﺣﻳﻠﻪ ﻣﻥ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻭﺟﺩ ،ﻓﺳﻳﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﺭﺽ
ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺭ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.

 .8ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻟﻠﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺳﻌﺭﻱ ﻟﻛﻝ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻧﻁﺎﻕ TLD
ﻓﻲ ﻛﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﻣﺯﺍﺩ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺗﺑﻘﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ .ﻭﺑﻌﺩ ﺟﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻓﺕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺭﻁ ،ﻳﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻭﻳﺣﺩﺩ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.
ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ،ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺩﻓﻊ ﺛﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.
ﺍﻟﺷﻛﻝ  4.4ﻳﻭﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺯﺍﺩ ﺫﻱ ﺧﻣﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ.
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ﺍﻟﺳﻌﺭ )ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ(

ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 5
ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 4
ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 3
ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 2
ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ 1

ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﻋﺩﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳﻥ
ﺍﻟﺷﻛﻝ  - 4.4ﻣﺛﺎﻝ ﻟﻣﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺑﺎﺩﻟ ًﻳﺎ.

•

ﻗﺑﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻳﻌﻠﻥ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ .1P

•

ﺧﻼﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻳﻘﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻡ .ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،4.4ﻳﻘﻭﻡ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﻭﺿﻬﻡ ﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ  .1Pﻭﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﻁﻠﺏ ﺗﺭﺍﻛﻣﻲ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻳﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻭﻳﺑﻳﻥ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﺃﻥ
ﺧﻣﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺩ ﺑﻘﻳﺕ ﻓﻲ  1Pﻭﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ .2P

•

ﺧﻼﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻳﻘﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻡ .ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ  ،4.4ﻳﻘﻭﻡ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﻭﺿﻬﻡ ﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ  .2Pﻭﻳﻛﺷﻑ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ
ﺃﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺩ ﺑﻘﻳﺕ ﻓﻲ  2Pﻭﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ .3P

•

ﻭﺧﻼﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺃﻗﻝ ﻗﻠﻳﻼ ﻣﻥ
 ،3Pﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﻭﺿﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ  .3Pﻭﻳﻛﺷﻑ ﺧﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺩ ﺑﻘﻳﺕ ﻓﻲ  3Pﻭﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ .4P

•

ﻭﺧﻼﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺻﻑ ﻋﺭﺽ
ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺑﻳﻥ  3Pﻭ ،4Pﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﻭﺿﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
 .4Pﻭﻳﻛﺷﻑ ﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﺩ ﺑﻘﻳﺕ ﻓﻲ  4Pﻭﻳﻌﻠﻥ ﻋﻥ
ﺳﻌﺭ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ .5P

•

ﻭﺧﻼﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻠﻳﻼ
ﻣﻥ  ،4Pﻳﻘﻭﻡ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺻﻑ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻋﻧﺩ  Pcﺑﻳﻥ 4P
ﻭ .5Pﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﺭﺿًﺎ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ  .Pcﻭﺑﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻛﺛﺭ
ﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﺗﺭﺍﻛﻣﻲ ﻭﺍﺣﺩ ﻋﻧﺩ  ،5Pﻳﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ .ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﺟﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ.
ﻭﻳﺑﻠﻎ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ  ،Pcﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﺳﻌﺭ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﺭﺍﻛﻣﻲ.
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ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺣﺩ.
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ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

 4.3.1.1ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺑﺄﻱ ﻋﺩﺩ ﺻﺣﻳﺢ )ﻛﺎﻣﻝ(
ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ.

 4.3.1.2ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻳﺩﺍﻉ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻋﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﻓﻲ
ﺣﺩﻭﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﻭﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺣﻭﺍﻟﺔ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﻙ ﺩﻭﻟﻲ ﻛﺑﻳﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺻﻝ ﻓﻲ
ﻭﻗﺕ ﻣﺑﻛﺭ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﻭﺳﻳﺣﺩﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻭﺩﻳﻌﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻟﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﺽ:
ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺳﺗﺳﺎﻭﻱ  %10ﻣﻥ ﺣﺩ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ،ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻳﺔ
ﻋﺭﻭﺽ ﻟﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﺩ.
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺟﻧﺏ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ ﺑﺣﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻳﻣﻛﻥ
ﺇﻋﻁﺎء ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺧﻳﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﻟﻬﻡ ﺳﻠﻁﺔ ﻋﺭﺽ ﻏﻳﺭ
ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﻌﻳﻥ .ﻭﺳﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ.
ﺳﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ.

 4.3.2ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ
ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺯﺍﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺣﺩﺩ ﺣﻘﻭﻗﻪ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﻣﻠﺯﻣﺔ ﻗﺎﻧﻭ ًﻧﺎ ﺑﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻭﺯﻩ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ( ،ﻭﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻣﻊ  ،ICANNﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺑﺔ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ.
ﻭﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺯﺍﺩ ﺩﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  20ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ .ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺑﺣﻭﺍﻟﺔ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻛﺈﻳﺩﺍﻉ
ﻟﻠﻌﺭﺽ ،ﻭﻳﺗﻘﻳﺩ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻋﺭﺽ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺈﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﻗﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﺳﻳﺗﻁﻠﺏ ﻓﺗﺭﺓ ﺩﻓﻊ ﺃﻁﻭﻝ ﻣﻥ  20ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ،ﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟـ  ICANNﻓﻲ
ﻭﻗﺕ ﻣﺑﻛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺄﺧﺫ  ICANNﻓﻲ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﺳﺩﺍﺩ ﺃﻁﻭﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺿﻣﻥ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﺎﺋﺯ ﻟﻡ ﻳُﺗﻠﻕ ﻣﻧﻪ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  20ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺭﺿﺔ ﻹﺷﻬﺎﺭ ﺗﻌﺛﺭﻩ .ﻭﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺗﺭﺍءﻯ ﻟـ  ICANNﻭﺣﺩﻫﺎ ،ﻗﺩ ﺗﺅﺟﻝ
ﻫﻲ ﻭﻣﻘﻳﻣﻭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻭﺟﻳﺯﺓ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺗﻧﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﺕ ﻭﺷﻳ ًﻛﺎ.
ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﺎﺋﺯ ُﺗﻠﻘﻲّ ﻣﻧﻪ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  20ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  90ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ.
ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  90ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺭﺿﺔ
ﻹﺷﻬﺎﺭ ﺗﻌﺛﺭﻩ .ﻭﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺗﺭﺍءﻯ ﻟـ  ICANNﻭﺣﺩﻫﺎ ،ﻗﺩ ﺗﺅﺟﻝ ﻫﻲ ﻭﻣﻘﻳﻣﻭ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﺇﺷﻬﺎﺭ
ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻭﺟﻳﺯﺓ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺗﻧﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺑﺎﺕ ﻭﺷﻳ ًﻛﺎ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

4-18

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 4

ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ

 4.3.3ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﺎﺋﺯ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ .ﻭﺑﻌﺩ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺗﻌﺛﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ،ﺳﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﻟﻛﻝ
ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻭﻥ ﻋﺭﺿًﺎ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ،ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ٍ
ﻣﻧﻬﻡ .ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻭﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺑﺩﻓﻊ ﺳﻌﺭ
ﺛﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﺧﻳﺭ .ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻭﻋﻘﻭﺑﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﻷﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﺽ ٍ
ﺍﻟﻌﺭﺽ.
ﺳﻳُﻌﻁﻰ ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﻋُﺭﺽ ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺫﻭ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﺗﺻﻝ ﻋﺎﺩ ًﺓ ﺇﻟﻰ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺭﻳﺩ ﻧﻁﺎﻕ  .gTLDﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﺳﻳﻛﻭﻥ
ﺃﻣﺎﻣﻪ  20ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼً .ﺃﻣﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻓﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ
ﺃﻥ ﻳﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ،ﻭﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻳﺎﻕ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻥ
ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺗﻌﺛﺭً ﺍ.
ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﺭﺽ ﻓﺎﺋﺯ ﺳﻭﻑ ﺗﻌﺎﺩﻝ  %10ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭ .ﺗﺗﻘﻳﺩ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺿﺩ ﺃﻱ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻟﻠﻌﺭﻭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭ ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ.
2
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 4.4ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺳﻳﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﻋﻼﻧﻪ ً
ﻓﺎﺋﺯﺍ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﻌﻘﺩ) .ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.1ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .(5
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺣﺭﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻘ ًﺩﺍ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  90ﻳﻭﻣًﺎ ﻣﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻓﻳﺣﻕ
ﻟـ  ICANNﺭﻓﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﺽ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺇﻥ ﻭُ ﺟﺩ ،ﻟﻠﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻣﺯﺍﺩﺍﺕ ،ﻗﺩ ﻳﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ
ﺛﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻳﺗﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﺑﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﺣﺳﺏ .ﻭﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ
ٍ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﺑﺎﻟﺣﻕ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩّﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺫﺍ
ﻟﻡ ﻳﻧﻔﺫ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺑﺎﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻣﻛﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ
ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺟﺩ ﻭﺑﻧﻳﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻹﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻧﺟﺎﺡ،
ﻓﻘﺩ ﺗﻣﺩ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ  90ﻳﻭﻣًﺎ ﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ .ﻭﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺎﺋﺯﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﻣﺎ ﺳﻳﻛﻭﻥ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﻣﺗﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ.

2

ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺧﻳﺎﺭً ﺍ ﻟﻌﻣﻝ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻧﺣﺗﻬﻡ ﺳﻠﻁﺔ ﻋﺭﻭﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻡ ﻣﻌﻳﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺗﻐﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ %10 (1) :ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﻌﺛﺭ ،ﺃﻭ ) (2ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻭﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺕ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ.
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مسودة – برنامج  gTLDالجديد  -التنافس على السلسلة

تنفذ منظمة  ICANNلوغاريتمات
على  gTLDsالمتقدم طلب بشأنها
مقابل جميع  gTLDsاألخرى
المتقدم بطلب بشأنها.

ال،
ُتجري هيئة تشابه السالسل تحلي ً
باستخدام نتائج اللوغاريتمات،
لتصنيف السالسل المتشابهة
والمتطابقة في مجموعات تنافس.

EE + IE
 +فض النزاعات

التقييم األولي ) ،(IEوالتقييم الموسع ) ،(EEومتابعة فض النزاعات.
قد ال تتجاوز بعض الطلبات عناصر محددة بعملية التنقيح،
بما يعمل على تبديل مجموعات التنافس.

هل قام واحد أو أكثر من المتقدم
)المتقدمين( المعتمدين على المجتمع
باختيار أولوية المجتمع؟

نعم

هل توجد  gTLDالمقدم طلب
بشأنها داخل مجموعة تنافسية؟

نعم
ال

يشارك مقدموا الطلبات من
أصحاب السالسل المتنافسة
في المزاد:
ينتقل طرف واحد أو أكثر إلى
المرحلة التالية

ال
ال

يجري تشجيع مقدمي الطلبات على حل
تنافس السلسلة بصورة ذاتية في أي وقت
قبل الوصول لعملية حل التنافس.

االنتقال إلى
التفويض

يدخل مقدم الطلب إلى مرحلة
االنتقال إلى التفويض

التنافس علي السلسلة

هل هناك فائز واحد؟

تقييم أولوية المجتمع

نعم

التقييم االولي )(IE
تنقيح السلسلة

تعلن منظمة  ICANNعن نتائج
تنقيح تشابه السالسل ،بما في ذلك
مجموعات التنافس.

يحدد مقدم الطلب ما إذا كان الطلب مستند إلى
المجتمع أم ال.

فحص الطلب /
الفحص اإلداري

تنشر منظمة  ICANNقائمة بجميع
الطلبات المكتملة.

يتقدم مقدم الطلب بطلب في نظام
طلبات .(TAS) TLD

يبدأ مقدم الطلب عملية
تقديم الطلب.

ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ gTLD
)ﺇﺻﺩﺍﺭ (2011-09-19
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ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
ﺗﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺻ ًﻘﺎ ﻟﻠﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻹﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ
ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ.

5.1

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﻧﻬﻭﺍ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ–ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ
ﺿﺭﻭﺭﻳًﺎ ،ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ–ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻣﻊ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻗﺑﻝ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺧﺑﻳﻥ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ:
 .1ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  8ﻣﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ(.
 .2ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
 .3ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
 .4ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ (1) :ﺣﻳﺎﺯﺓ ﺃﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﻱ ﻣﺄﻣﻭﺭ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ (2) ،ﺣﻳﺎﺯﺓ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻷﻳﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭ) (3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻛﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ،
ﺃﻭ ﺧﺿﻭﻋﻪ ﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ،ﺃﻭ ﻛﻭﻧﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ
ﺑﺎﺋﻊ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ .ﺗﺣﺗﻔﻅ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ
ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻗﺑﻝ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  -ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﺩ ﺗﺛﻳﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎ
ﺗﻧﺎﻓﺱ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ" ،ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ" )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺻﻁﻼﺣﺎﺕ "ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻪ"
ﻭ"ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ"( ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﺳﻠﻁﺔ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻛﺄﻭﺻﻳﺎء ،ﺃﻭ ﻣﻧﻔﺫﻳﻥ ،ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻌﺿﻭ ﻓﻲ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻣﺳﻳﻁﺭﺓ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺩ ،ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ
ﺫﻟﻙ.
ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﻭﻗﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﺟﻳﺩ ،ﺗﺣﺗﻔﻅ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ .ﺗﺟﺭﻱ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻭﺍﻓﻕ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ
ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ :ﻳﺟﺗﺎﺯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ؛ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ؛ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﻗﺩ ﺗﻭﺟﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﻁﻠﺏ ﻓﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺗﺳﻌﺔ ) (9ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ .ﻳﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﺗﺭﺍءﻯ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN
ﻳﺣﻕ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻁﻠﺏ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻣﺩﺓ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻌﺔ ) (9ﺃﺷﻬﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻛﻧﻪ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺟﺩ ﻭﺑﻧﻳﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻹﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘﻧﺎﻋﺔ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ.
ﻗﺩ ﺗﺟﺭﻱ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ
ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ .ﻭﻻ
ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺩﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻭ  ،IGOﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻫﺫﻩ.
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺩﺧﻭﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻌﻠﻳًﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺩﻭﻥ .ﻳﺟﻭﺯ
ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء؛ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ،
ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭﻻً ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻗﺑﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺑﺣﻘﻪ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻓﺭﺩﻱ ،ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺟﺩﻳﺩ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻓﻲ ﻅﻝ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺩﺭﺱ
ﻣﻧﻔﺭ ًﺩﺍ ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﻧﻁﺎﻕ  .gTLDﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺩﺭﺱ
ﻣﻧﻔﺭ ًﺩﺍ ﻁﻠﺑًﺎ ﻣﻘﺩﻣًﺎ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺷﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ) (GACﺣﻭﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺁﻟﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ .ICANN

5.2

ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﺈﺗﻣﺎﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻛﺷﺭﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺽ
ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ .ﻳﺟﺏ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻫﺫﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ.
ﻳﻛﻣﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻭﻓﺎء ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺄﺳﻳﺱ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ .2
ﻛﻣﺎ ﻳﻬﺩﻑ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺃﻳﺿًﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻭﺁﻣﻧﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﺟﺎﺡ  /ﺍﻟﻔﺷﻝ ﺣﺳﺏ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.
ﻭﺗﻐﻁﻲ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﺧﺎﺩﻡ  DNSﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺛﺎﺋﻕ
ﻣﺭﺽ .ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﺩﺍء
ٍ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺗﻠﻙ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﻗﻊ
ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ﺗﺣﺩﺩﻩ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN

 5.2.1ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ :ICANN
•

ﻛﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  IPv6/IPv4ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺧﺩﻣﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ؛

•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  ،anycastﻗﺎﺋﻣﺔ ﺃﺳﻣﺎء  IPv6/IPv4ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ unicast
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌﺭﻳﻑ ﻛﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﻣﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ anycast؛
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•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻋﻡ  ،IDNﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛

•

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  TLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ،
ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ )TLD DNSSEC (DPS؛

•

ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ

•

ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻟﻛﻝ ﻋﻧﺻﺭ ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻔﺣﺹ.

ﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺗﺟﺭﻱ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺑﻌﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
ﺑﻌﻣﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺗﻭﺿﻳﺢ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ﻳﻅﻬﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻣﻳﻳﺯﻩ ﻭﺫﻛﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺣِﻣﻝ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺣِﻣﻝ ﻣﺟﻣﱠﻊ ﺣﻳﺙ
ﻳﻘﻭﻡ ﻛﻳﺎﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﻣﺗﻌﺩﺩﺓ.
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﻔﻲ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ،ﻓﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻼً ﻟﻁﻠﺏ
ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻁﻠﺑﻪ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻣﻝ ﺃﺣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺗﺣﺗﻔﻅ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

 5.2.2ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ  :ﺑﻧﻳﺔ  DNSﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ
ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺑﺑﻧﻳﺔ  DNSﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺑﻧﻳﺔ  DNSﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ،ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ IPv4
ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ  IPv4ﺃﻭ  .IPv6ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻭﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ  ،IPv6ﻣﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻛﻼ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻟﻳﻥ.
ﺩﻋﻡ  – UDPﺗﻣﺛﻝ ﺑﻧﻳﺔ  DNSﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺎﺩﻡ ﻭﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺎﺭﻳﻥ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺧﺩﻣﺔ  DNSﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺩﻡ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭ
ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ
ﱠ
ﻛﺎ ٍ
ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ).(DDoS
ﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﺟﻣﺎﺕ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﺣﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﺩﻭﻝ ،ﻭﺭﺳﻡ ﺑﻳﺎﻧﻲ ﻣﻁﺎﺑﻕ ،ﻳﻅﻬﺭﺍﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ
ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﺣﻠﻳﺔ )ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ( ﻭﻣﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ
 20ﻧﻘﻁﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﺣﻣﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ  UDPﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﻓﻘﺩ
ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %10ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﻘﺎﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺷﻭﺍﺋﻲ ﺩﺍﺧﻝ
ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟـ  DNSﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺃﻭ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺭﺩﻭﺩ  NXDOMAINﺃﻭ  NODATAﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ.
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ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺗﺄﺧﺭ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺟﺳﺎﺕ DNS
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻣﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﻳﻑ ﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ،ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺗﺑﺎﺩﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﻅﺭ ﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺧﺎﺩﻡ  ،DNSﻣﻊ ﺫﻛﺭ ﺃﺭﻗﺎﻡ  ASﻟﻣﻭﻓﺭﻱ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻧﻅﺭﺍء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻧﻘﻁﺔ ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻫﺫﻩ.
ﺩﻋﻡ  – TCPﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﻧﻘﻝ  TCPﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺭﺩﻭﺩ  DNSﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ .ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺻﻭﻝ  TCPﻋﺑﺭ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻣﻧﺗﻘﺎﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺷﻭﺍﺋﻲ ﻣﻥ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟـ DNS
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ  ،anycastﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻛﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﻣﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .anycast
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﺣﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﺩﻭﻝ ،ﻭﺭﺳﻡ ﺑﻳﺎﻧﻲ ﻣﻁﺎﺑﻕ ،ﻳﻅﻬﺭﺍﻥ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺭﺩﻭﺩ )ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺃﻭ  NODATAﺃﻭ (NXDOMAIN
ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﺣﻠﻳﺔ )ﺇﻟﻰ ﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺳﻣﺎء( ﻭﻣﻭﻟﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻋﻠﻰ  20ﻧﻘﻁﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﺣﻣﺎﻝ
ﺗﺳﺑﺏ ﻓﻘﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻧﺳﺑﺔ ) %10ﺳﻭﺍء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﻬﻠﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ( ﻓﻲ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺷﻭﺍﺋﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺑﻧﻳﺔ  DNSﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺗﺄﺧﺭ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺟﺳﺎﺕ DNS
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻣﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﻳﻑ ﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ،ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺳﺟﻼﺕ ﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ
ﻋﻠﻰ  TCPﻣﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺿﻳﻑ ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻫﻲ ﻧﻔﺱ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺩﻋﻡ  – DNSSECﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻅﻬﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻋﻡ ) EDNS(0ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺧﺎﺩﻡ ﻟﺩﻳﻪ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  DNSSECﻣﺛﻝ
 DNSKEYﻭ RRSIGﻭ NSEC/NSEC3ﻟﻠﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺑﻭﻝ ﻭﻧﺷﺭ
ﺳﺟﻼﺕ ﻣﻭﺍﺭﺩ  DSﻣﻥ ﻣﺳﺋﻭﻟﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻅﻬﺭ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ) (KSKﻭﻣﻔﺗﺎﺡ ﺗﻭﻗﻳﻊ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ) .(ZSKﺗﺭﺍﺟﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻭﺍﺩ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ،ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ،ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﻧﻘﻝ  DNSﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ
ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ) EDNS(0ﻣﻊ ﺿﺑﻁ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺑﺕ " "DNSSEC OKﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻣﻧﺗﻘﺎﺓ
ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺷﻭﺍﺋﻲ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟـ  DNSﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ  ،anycastﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻛﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﻣﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
.anycast
ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﻭﺗﺄﺧﺭ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ  UDPﻭTCP
ﺃﻋﻼﻩ.
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 5.2.3ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ  :ﻧﻅﻡ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺛﻕ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟـ  EPPﻓﻲ
ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ  43ﻭﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﻳﺏ،
ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﺩﻳﻬﺎ ،ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺔ  Whoisﻋﺑﺭ ٍ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ  .DNSﻳﻭﺿﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻫﺫﻩ.
ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ – ﻳﺟﺏ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻳﻔﻲ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  10ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺗﺭﺧﻳﺻًﺎ ﺫﺍﺗﻳًﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ.
ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻟﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺗﻠﻙ.
ﺩﻋﻡ  – Whoisﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺧﺩﻣﺎﺕ  Whoisﻟﻠﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ .ﻭﺗﺗﺣﻘﻕ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  Whoisﻋﻠﻰ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻟﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
 IPv4ﻭ IPv6ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ  43ﺑﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ  TCPﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ
ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﻧﻘﻝ  .Whoisﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻋﻥ
ﺑﻌﺩ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎﺭ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ
ﺇﻟﻰ ) Whoisﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ  43ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﻳﺏ( ﻣﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻋﺑﺭ
ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻟﻲ  IPv4ﻭ.IPv6
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺻﻑ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺧﺎﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ  43ﻭﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﺣﻣﻝ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﻓﺭﻩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻭﺻﻑ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﺯﻋﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎﻑ ﻭﺗﺧﻔﻳﻑ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .Whois
ﺩﻋﻡ  – EPPﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺧﺩﻣﺎﺕ
 EPPﻟﻠﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ .ﺳﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ RFC
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺕ  EPPﻟـ  .(DNSSECﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻘﺩﺭﺓ ﻧﻘﻝ .EPP
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻭﺍﺟﻬﺔ  EPPﺑﻌﺷﺭﺓ ﻧﻘﺎﻁ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻁﺎﺑﻕ ﺃﺣﺟﺎﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ) 0ﻓﺎﺭﻍ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺑﻌﺩ ﻋﺎﻡ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺻﻑ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻣﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻧﻁﻼﻕ.
ﺩﻋﻡ  – IPv6ﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻣﺄﻣﻭﺭﻱ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ،
ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺳﺟﻼﺕ  IPv6 DNSﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  .ICANNﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ  EPPﻋﺑﺭ  ،IPv6ﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﻋﺑﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
ﺩﻋﻡ  – DNSSECﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﺧﺗﺑﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻣﺄﻣﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ  DNSSECﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ .ﻭﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻅﻬﺭ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺟﺫﺭ .ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻝ ﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻵﻣﻧﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻊ IANA
ﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻭﺍﺩ ﺇﺭﺳﺎء ﺍﻟﺛﻘﺔ.
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ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ )ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺃﻳ ً
ﺿﺎ ﺑﺎﺳﻡ ﺑﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ DNSSEC
ﺃﻭ  ،(DPSﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺿﺢ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ.
ﺩﻋﻡ  – IDNﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺟﺩﻭﻝ )ﺟﺩﺍﻭﻝ(  IDNﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ
ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ )ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ( ﺑﺎﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ
.http://iana.org/procedures/idn-repository.html
ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  IDNﻟـ  .Whoisﺑﻌﺩ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  Whoisﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑـ  IDNﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ – ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻋﻳﻧﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻛﺎﻣﻝ
ﻭﺇﻳﺩﺍﻉ ﺗﺯﺍﻳﺩﻱ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ
ﻟﻠﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺧﺎﺹ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺭﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻭﻓﺭ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ
ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﺣﺳﺏ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ،ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺃﻥ
ﻳﺷﻬﺩ ﺑﺻﺣﺔ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ .ﻳﺟﻭﺯ
ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

5.3

ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﻋﻧﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺑﻧﺟﺎﺡ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻟﻣﺯﻭﺩ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ.
ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ.
ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻋﻠﻰ .http://iana.org/domains/root/

5.4

ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ

ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺑﻧﺟﺎﺡ "ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ" .ﺃﺛﻧﺎء
ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺩﻭﺭ ﺟﺯء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻳﺗﻭﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ .ﻭﺗﺣﺎﺳﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﺷﻐﻠﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﺩ ﺣﻳﺎﻝ ﺃﺩﺍء
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭﺍ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ.

5.4.1

ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ

ﺗﺣﺩﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  .gTLDﻳﻣﻛﻥ
ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺧﺭﻕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺑﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ.
ﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻛﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ .ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻪ ،ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
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ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺁﻣﻧﺔ ﻭﻣﺳﺗﻘﺭﺓ .ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺳﺋﻭﻻً ﻋﻥ
1
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻧﻁﺎﻕ  TLDﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎﻡ .ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ : RFC 1591
0F

ﻣﺭﺽ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺧﺩﻣﺔ DNS
"ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁﺔ ﺑﻪ ﺑﺷﻛﻝ
ٍ
ﻟﻠﻧﻁﺎﻕ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ،ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺑﻛﻔﺎءﺓ ﺗﻘﻧﻳﺔ .ﻭﻳﺷﺗﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻧﺔ IR
2
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ( ﺃﻭ ﻣﺩﻳﺭ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺍﻵﺧﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ،ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺑﺩﻗﺔ ،ﻭﺳﺭﻋﺔ ،ﻭﻣﺭﻭﻧﺔ".
F1

ﻳﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ RFC
ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﻲ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء
ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻣﺛﻝ ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ )ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ
 6ﻭ 10ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ .ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 gTLDﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﺩﻝ ﻟﻧﻅﺎﻡ  ،DNSﻭﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻭﺃﺩﺍء ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.
ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺟﻣﺎﻉ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺩﻋﻡ
3
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ) (GNSOﺣﺳﺏ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ ﻣﻥ ﻟﻭﺍﺋﺢ ﻣﻧﻅﻣﺔ
4
 .ICANNﻭﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻓﺭﺹ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻣﺩﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻷﻣﺭ ﻭﻗ ًﺗﺎ ﻛﺑﻳﺭً ﺍ.
F2

F3

ﻣﻥ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﻳﻥ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺕ )ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ( ،ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ( ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ
.http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm
ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺳﻣﻲ ،ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺫﻟﻙ ،ﺑﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ
ﻧﻅﺎﻡ  .DNSﻭﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ gTLD
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  1ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

1

ﺍﻧﻅﺭ http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1591.txt
2
 IRﻫﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻟـ "ﺳﺟﻝ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ" ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁﺔ ﺑﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ.
3
http://gnso.icann.org
4
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#AnnexA
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ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻋﻧﺩ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ،
ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ) (Sunriseﻭﺧﺩﻣﺔ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )(Trademark Claims
ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﺳﻳﺗﻡ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﺭﻛﺯ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ
ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN
ﺗﻣﻧﺢ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ) (Sunriseﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻓﺭﺻﺔ ﻣﺑﻛﺭﺓ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﻓﻲ
ﻧﻁﺎﻕ .TLD
ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ) (Trademark Claimsﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺁﺧﺭ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻗﺩ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻣﺷﻐﻠﻭ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ
ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  7ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺭﻛﺯ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ.
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺑﺩء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ
ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ) ،(URSﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ
ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ) (PDDRPﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ.
ﻳﺗﻡ ﻭﺻﻑ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ )(URS
ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ) (PDDRPﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ .ﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ
ﻣﺷﻐﻠﻭ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻁﺎﻕ  gLTDﻣﻌﻳﻥ.
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻳﻡ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ .ﻳﻠﺯﻡ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺷﻐﻠﻲ
ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻷﺳﻣﺎء
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻳﻡ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻭﺃﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺳﻣﺎء .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻌﺩ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺟﺗﻣﻌﻲ .ﻳﺟﺭﻱ
ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺣﺳﺏ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛﻝ ﻧﻁﺎﻕ
) .gTLDﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  5ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  .ICANNﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻋﻣﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ
ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﺗﺳﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ,ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ :ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ،ﻭﻣﺳﺋﻭﻝ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻭﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ) 25ﺩﻭﻻﺭً ﺍ ﺃﻣﺭﻳﻛﻳًﺎ ﺳﻧﻭﻳًﺎ( ﻭﺣﻳﻧﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻧﻁﺎﻕ
 TLDﺣﺩ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﻳﺗﻡ ﻓﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺣﺳﺏ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 6
ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗﻅﻡ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻳﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭً ﺍ ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ
ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺣﺎﻻﺕ
ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﻓﻘﺩ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  2ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
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ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺷﻬﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭً ﺍ ﺇﻟﻰ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺷﻛﻝ ﺷﻬﺭﻱ .ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻣﺩﺓ ﺷﻬﺭ
ﻭﺗﺳﺗﺧﺩﻣﻪ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﺣﺳﺎﺏ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  3ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺔ  .Whoisﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺩﻣﺔ  Whoisﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ) .TLDﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  4ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺳﺟﻠﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ  .ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ
ﺑﻌﻣﻝ ﺍﺗﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺳﺟﻝ-ﺷﺭﻛﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ) (RRAﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻪ.
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ
ﻋﻠﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ  .TLDﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﺻﻭﻻً ﺑﺩﻭﻥ
ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺇﻟﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ  RRAﻣﻌﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻠﺗﺯﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻭﻳﺷﺗﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺳﺑﻕ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ،ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺎءﺓ ﺍﻻ ﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﻘﻲ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ
ﺍﻫﺗﻣﺎﻣًﺎ ﺳﺭﻳﻌًﺎ ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺣﻠﻭﻻً ﻓﻭﺭﻳﺔ ﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﻟﺩﻯ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﻡ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ
ﺑﻳﻊ ،ﻣﻊ ﻧﺷﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻔﺣﺹ ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺷﺑﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻁﺎﻕ
 ،TLDﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  6ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ .ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭﺑﻳﺋﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺗﺳﻘﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ
ﻣﻭﻅﻔﻭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺃﻱ
ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺟﻡ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻁﻠﺑﻬﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻓﻲ ﻭﻗﺕ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﺃﻋﻭﺍﻡ .ﻭﻳﺑﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺳﺎﺭﻳًﺎ ﻟﻣﺩﺓ ) (5ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﻭﺑﻌﺩ
ﺫﻟﻙ ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ) .ﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  8ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ
ﻁﻠﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ
ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﻪ .ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ
ﻣﻠﺗﺯﻣًﺎ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﻗﻳﻭﺩ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﻁ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ .ﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻧﺗﻅﻡ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺟﺩﻳﺩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ،ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﻠﺱ ،ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ) .ﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ  2ﻭ 4ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 5

ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ

ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ  TLDﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ .ﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻑ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻠﻑ ﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ .ﻳﺩﺧﻝ ﻣﺷﻐﻝ
ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﻭﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻋﺑﺭ ﻣﺭﻛﺯ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ) .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  4ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
ﺗﻧﻔﻳﺫ  .DNSSECﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻗﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ  TLDﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ) (DNSSECﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ  ،TLDﻣﻊ ﻧﺷﺭ ﺑﻳﺎﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ  DNSSECﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺿﺢ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ) .ﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  6ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.

5.4.2

ﻣﺎ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN

ﺳﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ  gTLDﻁﺎﻟﻣﺎ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺈﻁﻼﻕ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ .ﺗﻘﺩﻡ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﺯﻭﺩﻱ
ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ  gTLDﻧﻘﻁﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ  gTLDﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ
ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ.
ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﻌﻣﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻧﺗﻅﻡ
ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ  gTLDﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﻘﺻﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻭﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﻭﻓﺎﺋﻪ
ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ .ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺭﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﻣﻭﻗﻊ .http://www.icann.org/en/compliance/
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻟﻭﺍﺋﺢ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ،ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺻﻔﺔ ﺑﻳﻥ
ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ .ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﻥ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ﻭﺗﺗﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧﺎءﺓ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 gTLDﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻌﺯﻳﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ.
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)يعد اإلطار الزمني مجرد
اختبار ما قبل التفويض  -من  1إلى  12شھر

تقدير(

تحضير وثائق مقدم الطلب  1شھر

التعاقد  -من يوم  1إلى  9أشھر

ن عم

يطلب مقدم الطلب بدء
عملية ما قبل التفويض من
خالل TAS

تعمل  ICANNمع مقدم
الطلب على تنفيذ اتفاقية
التسجيل

ال  -يجب إجراء تغيير مادي بالعقد

ھل يفي بتصديق مستوى
العملية؟

يعد مقدم الطلب
وثائق التعاقد

ترسل  ICANNإشعار أھلية
لمقدم الطلب

يقوم مقدم الطلب
بتصحيح المشاكل
ال

ھل اجتاز؟

ال
تجري ICANN
عملية ما قبل
التفويض

يتفاوض مقدم الطلب
مع  ICANNويتفقان
على التعاقد

أخرى ،بدء المراجعة
من قبل المجلس

ن عم

نعم

يطلب مقدم الطلب بدء
عملية تفويض  IANAمن
خالل TAS

نھاية

موافقة؟

يراجع المجلس
التغييرات في االتفاقية
األساسية

يراجع المجلس الطلب

يشمل:
 التغييرات المادية في الظروف مستند العمليات المستمرة -األطراف المتعاقدة المعنية

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻱ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟـ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﻣﻣﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ﺑﺈﺑﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ  ICANNﻗﺑﻝ ﺗﻔﻭﻳﺽ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
)ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ(.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻱ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺣﺭﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫﺫﻩ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ"( ﻓﻲ ______ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ"( ﺑﻳﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ ﻻ ﺗﻬﺩﻑ ﻟﻠﺭﺑﺢ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﻠﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻠﻔﻅ " ("ICANNﻭﺑﻳﻥ _____________ ﻭﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ____________ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ"(.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ):(1
ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ .ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺳﺭﻱ ﻋﻠﻳﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻫﻭ ____ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻧﺎ
1.1
ﺑﻠﻔﻅ " .("TLDﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺩﺗﻬﺎ )ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (4.1ﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺗﻌﻳﻳﻥ "ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ"ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺷﻐﻼً ﻟﺳﺟﻝ  ،TLDﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ.
ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺷﺟﻌﺕ  ICANNﻭﺳﻭﻑ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻼﺳﻝ
1.2
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺗﺻﺎﺩﻑ ﺑﻌﺽ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭﻣﺳﺗﺿﻳﻔﻲ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻭﻳﺏ .ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
 TLDﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘﻕ ﺭﺿﺎﻩ ﻗﺑﻝ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
1.3

ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ.
)ﺃ(

ﻳﺗﻌﻬﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺿﻣﻥ ﻟـ  ICANNﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻁﻠﺏ ﺳﺟﻝ ،TLD
)(1
ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺧﻁﻳًﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﺩﻗﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺕ
ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﺗﻅﻝ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﺩﻗﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ
ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﺧﻁﻳًﺎ ﻋﻥ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ .ICANN
ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻧﻅﻡ ﻭﻗﺎﺋﻡ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﻣﺗﻭﺍﺟﺩ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺟﻳﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ
)(2
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻗﺩ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺑﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺻﻭﻝ.
ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻟـ  ICANNﻣﺳﺗﻧﺩ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
)(3
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻷﺩﺍء ﻣﻬﺎﻡ ﺳﺟﻝ  TLDﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﺩﺗﻬﺎ )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﻣﺳﺗﻧﺩ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ"( ،ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً ﻣﻠﺯﻣًﺎ ﻟﻛﻼ ﻁﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﻣﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻳﻬﺎ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ.
ﺗﺗﻌﻬﺩ  ICANNﻭﺗﺿﻣﻥ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺄﻥ  ICANNﻣﺅﺳﺳﺔ ﻏﻳﺭ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺗﺳﻌﻲ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺅﺳﺳﺔ
)ﺏ(
ﻭﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺻﻭﻝ ،ﻭﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺟﻳﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ ﺑﺎﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ .ﻭﺃﻥ
 ICANNﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺣﺳﺏ
ﺍﻷﺻﻭﻝ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ):(2
ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ُﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻳﺗﻌﻬﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ؛ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣﻥ
2.1
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.1ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ﺭﻗﻡ ) [6ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  ("6ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ "ﺃ" )ﻭﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌًﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ"( .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺑﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺳﺟﻝ ﻏﻳﺭ
ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﻌﺩﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ )ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﺧﺩﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ"( ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ُ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
ﻧﻅﺭﺍً ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﻥ ﻵﺧﺭ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻟﻭﺍﺋﺢ ) ICANNﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻯ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ،
ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺑﻠﻔﻅ "ﻟﻭﺍﺋﺢ  ("ICANNﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ )" .("RSEPﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﺷﺭﻁ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺧﻁﻳﺔ ﻣﻥ  ،ICANNﻭﻓﻭﺭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ،ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺳﺟﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﻓﻘﺭﺓ "ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ"
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺑﻣﻭﺟﺏ  ،RSEPﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﺎﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻟﻛﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ.
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﻧﻔﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ
2.2
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ > ،<http://www.icann.org/general/consensus-policies.htmﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻭﻭﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﻭﻳﺭﻩ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ *[1
)"ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .("1
2.3

ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .*[2

ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﺔ .ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ  20ﻳﻭ ًﻣﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺷﻬﺭ ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭﻩ
2.4
ﺇﻟﻰ  ICANNﺑﺎﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .*[3
ﻧﺷﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻳﻭﻓﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ
2.5
]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ") *[4ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .("4
ً
ً
ﻭﺻﺭﺍﺣﺔ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻭﺩ
ﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺗﺻﺭﺡ ﺑﻪ  ICANNﺧﻼ ًﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ
2.6
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﻼﺳﻝ ﺍﻷﺣﺭﻑ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ") *[5ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  .("5ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺿﻊ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺣﺟﺯ ﺃﻭ ﺣﺟﺏ ﺳﻼﺳﻝ ﺭﻣﻭﺯ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺿﻣﻥ  TLDﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻷﻱ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ) TLDﺑﺧﻼﻑ ﺣﺟﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  ،(5ﻓﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻣﻳﻥ
ﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﺩﻯ  .ICANNﻭﺳﺗﻌﺗﺑﺭ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (6.1ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺣﺳﺎﺏ ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ .6.1
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ
2.7
ﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .6
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﺑﺩء TLD
2.8
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ
]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ") *[7ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .("7ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ – ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ – ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻭﺃﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  7ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  .ICANNﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
 ICANNﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ  2ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  ،7ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺣﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ
ﺑﻪ ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺷﺑﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻭﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ TLD .ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ،ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻣﻁﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻳﺧﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ.
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

2.9

ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ.

ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻣﻥ  ICANNﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.
)ﺃ(
ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺟﻠﻲ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺈﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺳﺟﻝ-ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  TLDﻭﻳﻠﺗﺯﻣﻭﻥ ﺑﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ  TLDﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺭﺗﺑﻁ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺑﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ  .TLDﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻭﺣﺩ ﻏﻳﺭ ﺗﻣﻳﻳﺯﻱ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻣﻧﺎء
ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺭﺧﺹ ﻟﻬﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ  .TLDﻭﻳﺟﻭﺯ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ،ﻭﻳﺷﺗﺭﻁ ﺭﻏﻡ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻣﻘﺩﻣًﺎ.
ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ) (1ﺟﻬﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻭﺯ ًﻋﺎ ﺃﻭ ﻣﺳﺟﻼً ﻣﻌﺗﻣ ًﺩﺍ ﻟﺩﻯ ﺃﺣﺩ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻓﻲ
)ﺏ(
 ،ICANNﺃﻭ ) (2ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻟﺩﻯ
 ،ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻓﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﻣﺎ ﺃﻋﻼﻩ ،ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ
 ICANNﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﺗﺳﺎﺏ ،ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ،ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺑﺕ  ،ICANNﻧﺳﺧﺎ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺫﻟﻙ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ  ICANNﺑﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﺑﺧﻼﻑ ﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ  ICANNﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺁﺧﺭ ﻗﺩ ﻳﺛﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ.
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ (1) :ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻠﻔﻅ "ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ" ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻟﻪ ﺣﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻳﺧﺿﻊ
)ﺝ(
ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﻳﻁ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ،
ﻭ) (2ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻠﻔﻅ "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ" )ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ "ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ" ﻭ"ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺔ ﻣﻊ"( ﺍﻻﺳﺗﺣﻭﺍﺫ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ
ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻁﺔ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻟﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻌﺿﻭ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻛﻝ ﺃﺧﺭ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ.
2.10

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻛﻝ ﺃﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﺩﻯ  ICANNﻗﺎﻡ ﺑﺗﻭﻗﻳﻊ
)ﺃ(
ً
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  TLDﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ -ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻛﺗﺎﺑ ًﻳﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺄﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ )ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺣﺫﻑ ﺃﻱ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ،ﺃﻭ
ﺧﺻﻭﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻔﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ
ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﺑﺩﺋﻲ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ
ﺳﻧﺔ ﻭﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻛﻝ ﺃﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﺩﻯ  ICANNﻗﺎﻡ ﺑﺗﻭﻗﻳﻊ
)ﺏ(
ً
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  TLDﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ -ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  TLDﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻛﺗﺎﺑ ًﻳﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺄﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ )ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺫﻑ ﺃﻱ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ،ﺧﺻﻭﻣﺎﺕ ،ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ،ﻭﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ( ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻣﺎﻧﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً ) (180ﻳﻭﻣﺎ ً .ﻭﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ (1) :ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ) (30ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﺃﻭ ﻳﺳﺎﻭﻱ )ﺃ( ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﻭﺗﻧﺗﻬﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ) (12ﺷﻬﺭﺍ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻓﻲ  ،TLDﺃﻭ
)ﺏ( ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻻﺣﻘﺔ ،ﺃﻭ ﺳﻌﺭ ﻗﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ) 2.10ﺏ( ﻓﺗﺭﺓ ) (12ﺍﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺑﻕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ،ﻭ) (2ﻻ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻟﻔﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .6.3ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺭﺽ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﺎﻟﺳﻌﺭ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ )ﺃﻱ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ( ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻳﻥ ﻭﻓﻕ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺄﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺳﻧﻳﻥ.
ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺗﺳﻌﻳﺭ ﻣﻭﺣﺩ ﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )"ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ"(.
)ﺝ(
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺛﻣﻥ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻁﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺳﻌﺭ ﺍﻟﺳﺎﺋﺭ ﻓﻲ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻋﻰ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻷﻱ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ،ﺍﻟﺗﻧﺯﻳﻝ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ،ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ .ﻭﻻ ﺗﺳﺭﻱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )2.10ﺝ( ﻋﻠﻰ ) (1ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺗﻔﻳﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻘﺏ ﻛﺷﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻭ) (2ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﻔﺽ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

)ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ( .ﻭﻳﻘﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )2.10ﺝ( ﺃﻥ ﺗﺣﻅﺭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻱ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺗﺟﺩﻳﺩ
ﺗﺳﻌﻳﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺧﻁﻳﺔ ﻣﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻭﻗﺕ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﻧﻁﺎﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ
)2.10ﺝ( ﺃﻥ ﻳﻔﺳﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻣﻧﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ .ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )2.10ﺝ( ،ﻓﺈﻥ "ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ" ﻫﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺳﻭﻳﻕ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ (1) :ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻭﺧﺻﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺋﺔ ﻭﺛﻣﺎﻧﻳﻥ ) (180ﻳﻭﻣﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺎ ً )ﻣﻊ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻭﻫﺭﻫﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺟﻣﻌﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﺩﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﻟﻠﺑﺭﻧﺎﻣﺞ( (2) ،ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻣﻥ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻭ) (3ﺍﻟﻘﺻﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺛﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻓﺋﺔ )ﻓﺋﺎﺕ( ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻔﻅ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ( ،ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺭ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺃﻱ ﻓﺋﺔ )ﻓﺋﺎﺕ( ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ .ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )2.10ﺝ( ﻣﺎ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ )2.10ﺏ(.
ﻟﻠﺳﺟﻝ( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ.
2.11

)ﺩ(

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  DNSﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ ) TLDﺃﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ TLD

ﺗﺩﻗﻳﻘﺎﺕ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ.

ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ )ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺩﻯ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً( ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ،ﺃﻭ ﺇﺳﻧﺎﺩ ﻣﻬﻣﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
)ﺃ(
ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ 1
ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺇﻳﻔﺎﺋﻪ ﺑﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻘﺎﺕ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ،ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺎﻥ )ﺃ( ﺗﻘﺩﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﻭﻣﻌﻘﻭﻻً ﺑﺄﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺩﻗﻳﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ،ICANNﻭ)ﺏ( ﺑﺫﻝ ﺟﻬﻭﺩ ﺇﻋﻼﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ
ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻻ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﻋﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻭﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﻱ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ  ،ICANNﻳﻘﺩﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺗﻭﺍﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻣﺩﺗﻪ ﻋﻥ ﺧﻣﺳﺔ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ( ،ﻓﻳﺟﻭﺯ ﻟـ
 ،ICANNﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ،ﻋﻣﻝ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻣﻭﺍﻗﻊ ﺃﺛﻧﺎء ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﺗﺗﺣﻣﻝ  ICANNﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ )2.11ﺃ( ،ﻣﺎ ﻟﻡ
)ﺏ(
ﺗﻛﻥ ) (1ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﺃ( ﻟﻪ ﺣﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ،ﺃﻭ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ،ﺃﻭ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﺎﺑ ًﻌﺎ ﺧﻼ ًﻓﺎ ﻟﺫﻟﻙ
ﻷﻱ ﺃﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ  ICANNﺃﻭ ﻣﻭﺯﻉ ﺗﺟﺯﺋﺔ ﻷﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺃﻭ ﻣﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،ﺃﻭ
)ﺏ( ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟـ  ICANNﺃﻭ ﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﺗﻌﻠﻕ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  ،2.14ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻧﻅﻳﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻘﺳﻡ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  ،2.14ﺃﻭ ) (2ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﻼﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  %5ﻣﻥ ﺗﻌﻭﻳﺽ  ،ICANNﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺳﺩﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ
 ICANNﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ.
ﻭﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ )2.11ﺃ( ،ﺇﺫﺍ ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
)ﺝ(
ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺣﺻﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ،2.11
ﻓﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻳﺔ.
ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻓﻭﺭ ًﻳﺎ ﻋﻧﺩ ﺑﺩء ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣُﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ )4.3ﺩ(
)ﺩ(
ﺃﻭ ﺣﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ )4.3ﻭ(.
2.12
]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .[8

ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ

 2.13ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ .ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺫﺭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  6ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  10ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  6ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  10ﻓﻘﺩ ﺗﺻﻣﻡ  ICANNﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ
ﻣﺅﻗﺕ ﻟﺳﺟﻝ ) TLDﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ( ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳﺟﻝ ) ICANNﻣﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ____________( )ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷﺎﺑﻪ
ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺎﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺭﺿﺎ  ICANNﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  TLDﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺣﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ
ً
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑﺩﺗﻬﺎ )ICANN (1
ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭ) (2ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ  ،TLDﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺻﻳﺹ  ICANNﻟﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.13ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻣﺩﺍﺩ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺁﺧﺭ ﺑﻛﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ )ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ
ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (2.3ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ  TLDﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ
ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺁﺧﺭ .ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺩﺍء  ICANNﻷﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  IANAﻟـ  DNSﻭﺳﺟﻼﺕ  WHOISﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .2.13ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺃﻭ ﺗﻌﺯﺯ ﺣﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ.
 2.14ﻣﺩﻭﻧﺔ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟـ  ،TLDﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻣﺗﺛﻝ ﻟﻣﺩﻭﻧﺔ ﺳﻠﻭﻙ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ .[9
 2.15ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ .ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺕ  ICANNﺑﺈﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺃﺛﺭ ﺃﻭ ﻋﻣﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﺃﻭ  DNSﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ
ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﺗﺯﻭﻳﺩ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻁﻠﺑﺗﻬﺎ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ﻓﻳﻪ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺣﺟﺏ ﺃﻱ
ﺗﺣﻠﻳﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.15ﻓﻳﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺣﻔﻅ ﻣﺻﺩﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ.
 2.16ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  TLDﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ
]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  .*[10ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍء ،ﻭﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻪ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ.
 2.17ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ) (1ﺃﻥ ﻳﺧﻁﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻣﻥ ICANN
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻫﻡ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ  TLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺃﻭ
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ )"ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ"( ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻼﻓﻪ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩﻳﻥ )ﺃﻭ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻭ) (2ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺳﺟﻝ  TLDﻟﺟﻣﻊ
ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻭﺳﻭء ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺩﻣﻳﺭ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ.
] 2.18ﻣﻼﺣﻅﺔ  :ﻟـ  gTLDﻓﻘﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ [ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺟﺗﻣﻊ  .TLDﻳﺣﺩﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑـ  TLDﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺍﺻﻁﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ،TLD
) (2ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،TLDﻭ) (3ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ TLD
ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ  TLDﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  TLDﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻭﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ  .TLDﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻔﺭﺽ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ  ،TLDﻭﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺗﺳﺟﻳﻝ  ،TLDﻭﺃﻥ ﻳﻔﺭﺽ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ .ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﻣﺎ
ﻫﻲ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ] [insert applicable URLﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ [.2.18

* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ):(3
ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ICANN
ﺗﺗﻌﻬﺩ  ICANNﻭﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
3.1

ﺍﻟﺻﺭﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ .ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﻬﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻭﻗﻳﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺡ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ.

ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺔ .ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺭﺭ ﺃﻭ
3.2
ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﻟﻥ ﺗﺧﺗﺹ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻻ ﻟﺳﺑﺏ ﻣﻌﻳﻥ ﻭﻭﺍﺿﺢ.
ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻟـ  .TLDﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺑﺫﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺃﺳﻣﺎء
3.3
 TLDﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﺗﻬﺎ  ICANNﻓﻲ
 http://www.iana.org/domains/root/ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺧﻼﻝ ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺳﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ.
ﻧﺷﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ .ﺇﻥ ﻧﺷﺭ  ICANNﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻟﺳﺟﻝ  TLDﺳﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ
3.4
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻟﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ .ﻱ ﻁﻠﺏ ﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ
 ICANNﻣﻥ ﺁﻥ ﻵﺧﺭ ﻓﻲ .http://www.iana.org/domains/root/
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻬﺎ .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺎﺡ ﻓﻳﻪ ﻟـ  ICANNﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺧﺎﺩﻡ ﺟﺫﺭ
3.5
ﻣﻌﺗﻣﺩ ،ﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺑﺫﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ﺑﻬﺩﻑ )ﺃ( ﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺍﻟﻣﻭﺛﻭﻕ ﻓﻳﻪ ﺳﻭﻑ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻧﻁﺎﻕ
ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  ،TLDﻭ)ﺏ( ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻭﺁﻣﻧﺔ ﻭﻣﻭﺛﻭﻕ ﺑﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺣﻭﻝ  ،TLDﻭﻓﻘﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ  ICANNﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ،ﻭ)ﺝ( ﺗﻧﺳﻳﻕ ﻧﻅﺎﻡ ﺧﺎﺩﻡ ﺟﺫﺭ ﻣﺧﻭﻝ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ
ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻭﺻﻳﺎﻧﺗﻪ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻭﺁﻣﻧﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﻌﺩﻡ ﺧﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﺗﺣﻣﻝ  ICANNﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺣﺟﺏ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺇﻧﺗﺭﻧﺕ( ﺃﻭ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ  TLDﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻻﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ):(4
ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻭﺍﻹﻧﻬﺎء
ﺍﻟﻣﺩﺓ .ﻣﺩﺓ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ )ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺳﻳﺭﺩ ﻓﻲ
4.1
ﺍﻟﻘﺳﻡ " 4.2ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ"(.
4.2

ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ.

ﺗﺟﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺳﺭﻳﺎﻧﻬﺎ
)ﺃ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.1ﻭﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﺇﻻ:
ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ  ICANNﻹﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
)(1
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺣﻳﺣﻪ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ،
) (1ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺎﻟﻑ ﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎً ،ﻭ) (2ﺃﺧﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ؛
ﺃﻭ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﺟﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.2ﻣﻥ
)(2
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ( ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺎﻟﻑ ﻟﺛﻼﺙ ) (3ﻣﺭﺍﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ )ﺳﻭﺍء ﺗﻣﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ( ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎ ً ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

)ﺏ(
ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
4.3

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ )4.2ﺃ() (1ﺃﻭ ) ،(2ﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ

ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ .ICANN

ﻗﺩ ﺗﻧﻬﻲ  ICANNﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻧﺩ (1) :ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ
)ﺃ(
)ﺃ( ﺃﻱ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،2ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ
ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ  ICANNﻟﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ،
) (2ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺎﻟﻑ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺷﻛﻼ ﻭﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ً ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﻭ) (3ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﻋﻼﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺧﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ
)ﺏ(
ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻛﻝ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ )ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺑﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ( ﻟﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻓﻲ
ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺧﻼﻝ ) (12ﺷﻬﺭﺍً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ .ﻗﺩ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ  12ﺷﻬﺭﺍً ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ً ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺽ ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺇﺛﺑﺎﺕ
ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ  ICANNﻣﻧﺎﺳﺑﺎً،ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﻌﻣﻝ ﺟﺩﻳﺎ ً ﻭﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﺑﻧﺟﺎﺡ .ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ
ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ  ICANNﻗﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
ﻳﺣﻕ ﻟـ  ،ICANNﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ) (1ﻓﺷﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
)ﺝ(
ً
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.12ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ،ICANNﺃﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺗﻳﻥ ) (60ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ (2) ،ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺍﻧﺗﻬﻙ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ) (3ﺃﺧﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ
ﺍﻟﺧﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺣﺩﺛﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ) (1ﻗﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
)ﺩ(
ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺃﺣﺩ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻣﻝ ﻣﻣﺎﺛﻝ ) (2ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻣﺎﺛﻝ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺿﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺗﻬﺩﻳﺩ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻘﺩﺭ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  TLDﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺿﻪ ﺧﻼﻝ ﺳﺗﻳﻥ ) (60ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍء (3) ،ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺧﺹ ﺛﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻠﻡ ﺃﻭ
ﻣﺻﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ) (4ﺗﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ (5) ،ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﺿﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﻱ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ،ﺍﻟﺗﻌﺳﺭ ،ﺃﻭ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﻳﻥ ﻭﺗﻠﻙ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻣﻳﺗﻡ ﺭﻓﺿﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺑﺩء ،ﺃﻭ ) (6ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻟﻠﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ U.S.C. 11 ،ﻗﺳﻡ  101ﻭﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ ،ﺃﻭ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﻣﺻﻔﻲ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺣﻝ ﺃﻭ ﻳﻭﻗﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ .TLD
ﻳﺣﻕ ﻟـ  ICANNﺑﻌﺩ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺳﻡ  2ﻣﻥ
)ﻩ(
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  ،7ﻭﻳﺧﺿﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﺣﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻁﺑﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ،ICANNﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻅﻑ ) (1ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻱ
)ﻭ(
ﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺳﻭﺍﺑﻕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻧﺎﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺣﻛﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺵ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻭ
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺗﺭﺍﻩ  ICANNﻣﻌﻘﻭﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﺎﺩﻻ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺎ ﻷﻱ ﺿﺎﺑﻁ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ) (30ﻣﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ ،ﺃﻭ ) (2ﻷﻱ ﻋﺿﻭ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻧﺣﺔ
ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻧﺎﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺧﺭﻕ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﺗﺭﺍﻩ  ICANNﻣﻌﻘﻭﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﺎﺩﻻ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺎ ﻷﻱ ﺿﺎﺑﻁ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ) (30ﻣﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺇﺩﺍﻧﺔ
ﻣﺎ ﺳﺑﻕ.
)ﺯ(
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ .7.14

]ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﻓﻘﻁ ICANN [.ﻗﺩ ﺗﻧﻬﻲ ﻫﺫﻩ

* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

4.4

ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ  ICANNﻓﻲ ﺣﺎﻝ ) (1ﺇﺧﻔﺎﻕ  ICANNﻓﻲ
)ﺃ(
ﻋﻼﺝ ﺃﻱ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،3ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺭﺳﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺇﻟﻰ
 ICANNﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻣﺔ (2) ،ﻗﺭﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ً
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ICANNﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﻭ) (3ﺇﺧﻔﺎﻕ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﻭﻋﻼﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻓﺗﺭﺓ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
) (180ﻳﻭﻣﺎ ً.

)ﺏ(

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﺑﻌﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﺩﺗﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻣﺎﻧﻳﻥ

ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻭﺭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4.1ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.2ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎء
4.5
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ  4.3ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4.4ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺗﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﺗﻌﻳﻧﻪ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ
 TLDﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ  4.5ﺑﻛﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ )ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (2.3ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﺣﻕ ﺑﻬﺎ .ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻓﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ  ICANNﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﻋﺩﻣﻪ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ  TLDﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻩ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﻭﺿﺢ ﻟـ  ICANNﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺭﺿﺎﻫﺎ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ) (1ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻓﻲ
 TLDﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ،ﻭﺗﺻﺎﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ،ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺍﻟﺣﺻﺭﻱ (2) ،ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻻ ﻳﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﻳﻭﺯﻉ ﺃﻭ ﻳﻧﻘﻝ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻓﻲ  TLDﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﻟﻳﺱ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ) (3ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ  TLDﻟﻳﺳﺕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ  TLDﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺣﺟﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻳﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻳﻳﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻟﺳﺑﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ( .ﻭﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﻙ ،ﻓﻠﻥ ﻳﻣﻧﻊ ﺣﻛﻡ ﻣﺎ
ﺳﺑﻕ  ICANNﻣﻥ ﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻟﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻓﺗﺧﺿﻊ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﺗﻬﺎ  ICANNﻓﻲ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺛﺎﻟﺛﺔ .ﻳﺗﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ICANNﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺑﺩﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  IANAﻟﺳﺟﻼﺕ  DNSﻭ WHOISﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ TLD
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟـ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .4.5ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﻅﻠﻭﺍ ﻭﻳﻌﺯﺯﻭﺍ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

]ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ  4.5ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻧﺩ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ:
"ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻋﻧﺩ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.1ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.2ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎء ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ  4.3ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.4ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﺻﻣﻳﻡ  ICANNﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﻓﺈﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ
 ICANNﺗﺗﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .4.5ﻭﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﻣﻛﻥ  ICANNﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺇﻣﺎ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻥ ﻋﺩﻣﻪ ﻟـ  TLDﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺭﻳﺙ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﺔ
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺭﺭﺕ  ICANNﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺗﺷﻐﻳﻝ  TLDﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺁﺧﺭ ﺑﻌﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺃﻭ
ﻣﺷﺭﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺟﻠﺔ( ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻣﺩﺍﺩ  ICANNﺃﻭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺭﻳﺙ ﻟـ  TLDﺑﺄﻱ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻟـ  TLDﻭﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﺃﻭ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺭﻳﺙ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.3ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺩﺍﺩ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ
ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﺟﻝ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑـ  TLDﻳﺟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻳﺗﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ICANNﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺑﺩﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  IANAﻟﺳﺟﻼﺕ  DNSﻭ WHOISﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟـ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .4.5ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﻅﻠﻭﺍ ﻭﻳﻌﺯﺯﻭﺍ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ"[.
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻹﻧﻬﺎء .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻧﺎ
4.6
ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻭﻗﻑ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺧﺭﻕ ﺣﺩﺙ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ،ﻛﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  .6ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺗﻅﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،5ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ،7
ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،2.12ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4.5ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.6ﺳﻭﻑ ﺗﻌﻳﺩ ﺗﺟﻌﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ .ﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺷﻙ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻧﺗﻬﻲ
ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ):(5
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ .ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻟﻠﻘﺳﻡ  5.2ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ
5.1
 ICANNﻭﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻓﺗﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ
) (15ﻳﻭﻣﺎ ً ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ.
ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ .ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺩﺍء
5.2
ﻣﻌﻳﻥ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﻣُﻠﺯﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻟﻭﺱ ﺃﻧﺟﻠﻭﺱ ،ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ .ﻭﻳﺟﺭﻯ ﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ) (1ﺗﺳﻌﻰ ICANN
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (2ﻳﺗﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ .ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﻳﺧﺗﺎﺭ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ )ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ( ﻭﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ
ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻟﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭﺍ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ )ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ( ) (1ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﻭﻡ
ﻭﺍﺣﺩ ) ،(1ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﻓﻲ  ICANNﻟﻠﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻓﻳﺟﻭﺯ
ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﺁﺧﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺣﻛﻡ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﺳﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ )ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻭﻥ(
ﺑﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﻛﺎﻣﻬﻡ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺎﻡ ﻣﺭﺍﺭﺍ ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﺍ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻭﻟﻣﺎﺩﻳﺔ
ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.4ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻁﻠﺏ  ICANNﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ
ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺃﻣﺭ ﻣﺅﻗﺕ ﺑﺗﻘﻳﻳﺩ ﺣﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ(.
ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻳﺷﻣﻝ  ICANNﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻭﻣﻛﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻟﻭﺱ ﺃﻧﺟﻠﻭﺱ ،ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ ،ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻛﻡ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻠﻳﺔ.
]ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ  5.2ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻧﺹ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ:
"ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ .ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﻣﻌﻳﻥ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺗﺣﻛﻳﻡ ﻣُﻠﺯﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﺟﻧﻳﻑ،
ﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ﺑﻳﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭ  .ICANNﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ) (1ﺗﺳﻌﻰ
 ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (2ﻳﺗﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﺣﻛﻡ
ﻭﺍﺣﺩ ﻭﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ )ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ(
ﻭﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻟﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭﺍ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ )ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ( ) (1ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ،
ﻭﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ) ،(1ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﻓﻲ  ICANNﻟﻠﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻓﻳﺟﻭﺯ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﺁﺧﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺣﻛﻡ
ﻣﺳﺗﻘﻝ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﺳﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ )ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻭﻥ( ﺑﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﻛﺎﻣﻬﻡ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺎﻡ ﻣﺭﺍﺭﺍ ﻭﺗﻛﺭﺍﺭﺍ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻭﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.4ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻁﻠﺏ  ICANNﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ
ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﺃﻣﺭ ﻣﺅﻗﺕ ﺑﺗﻘﻳﻳﺩ ﺣﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺑﻳﻊ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ( .ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻳﺷﻣﻝ  ICANNﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻭﻣﻛﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺟﻧﻳﻑ ﺑﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻠﻳﺔ"[
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ .ﻟﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﻋﻥ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﻭ
5.3
ﻟﻠﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،6.3ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ( .ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  ICANNﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍً ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺭﺳﻭﻡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،6.3ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ( ،ﻭﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﺩﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺽ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺳﻡ  .5.2ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﺩﺙ ﻣﺣﺩﺩ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻼ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻣﺳﺋﻭﻻ ﻋﻥ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻌﺭﺿﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺩﻳﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ
ﻋﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻔﺭﻭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺳﺄﻝ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺿﻣﻳﻧﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ
ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻭﻛﻼﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻟﻌﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻟﻶﻟﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ.
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ .ﻳﺗﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ  ICANNﺃﻥ ﺃﻱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻱ ﻣﻥ
5.4
ﺷﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﻧﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻳﺗﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺣﻕ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺃﺩﺍ ًء ﻣﻌﻳﻧﺎ ً ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻼﺝ ﺁﺧﺭ ﻳﺣﻕ ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ(.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ):(6
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ  ICANNﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺳﺎﻭﻱ ) (1ﺭﺳﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ
6.1
ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻭﻗﺩﺭﻩ  6,250$ﻟﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻭ) (2ﺭﺳﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺗﺄﺗﻲ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺳﺎﻭﻳﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ )ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ،ﻭﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺗﺣﻭﻳﻼﺕ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺳﺟﻠﻲ
 ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ،ﻭﻛﻝ "ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ"( ،ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ﺍﻟﻣﺿﺎﻋﻑ ﺑﻧﺣﻭ  0,25ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺭﺳﻡ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻻ ﺗﻁﺑﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  50,000ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺩﺛﺕ ﻓﻲ  TLDﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﺭﺑﻊ ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ
ﺭﺑﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ )"ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ"( ﻭﺗﺳﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ
ﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌﺗﺑﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ .ﻳﺩﻓﻊ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻣﻳﻼﺩﻳﺔ )ﺃﻱ ﻳﻭﻡ  20ﺃﺑﺭﻳﻝ ﻭﻳﻭﻡ  20ﻳﻭﻟﻳﻪ ﻭﻳﻭﻡ  20ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﻭﻳﻭﻡ  20ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻳﻼﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻳﻭﻡ  31ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﻭﻡ  30ﻳﻭﻧﻳﻪ ﻭﻳﻭﻡ  30ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﻭﻳﻭﻡ  31ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ( ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ
.ICANN
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟـ  .RSTEPﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
6.2
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.1ﻭﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ )" ("RSTEPﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ  .http://www.icann.org/en/registries/rsep/ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ،RSTEPﻻﺑﺩ ﺃﻥ
ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ICANNﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  RSTEPﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ
 RSTEPﻣﻥ  ،ICANNﺇﻻ ﺇﻥ ﻗﺭﺭﺕ  ICANNﺩﻓﻊ ﻛﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .RSTEP
6.3

ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ.

ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺳﺟﻠﻭ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ )ﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ( ﺣﺳﺏ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻣﻊ
)ﺃ(
 ،ICANNﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻷﻱ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻋﻧﺩ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻥ  ،ICANNﺩﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ
 ICANNﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﻣﺗﻐﻳﺭ ،ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﺑﺩﺃ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ
 ICANNﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻱ ،ﻭﻳﺩﻓﻌﻪ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﺳﺗﻳﻥ ) (60ﻳﻭﻣﺎ ً
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ  ICANNﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﻳﻥ ) (20ﻳﻭﻣﺎ ً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  .ICANNﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻔﻭﺗﺭﺓ ﻭﺗﺣﺻﻳﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺩﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ-ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺳﺩﺍﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،6ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻓﻭﺗﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺟﻠﻲ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺇﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﻓﻭﺗﺭﺗﻬﺎ ﻷﻱ ﻣﻧﻬﻡ .ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ،ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺕ  ICANNﺑﺗﺣﺻﻳﻠﻪ ،ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺳﺗﺣﻕ ﺩﻓﻌﻪ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6.3ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ
ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ  ICANNﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻗﺎﻡ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺩﻓﻊ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺇﻟﻰ  ،ICANNﺗﻌﻭﺽ  ICANNﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ،ﺑﻘﺩﺭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺗﺣﺩﺩﻩ  .ICANNﺇﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻣﻥ ) ICANNﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻟﻥ ﻳﺣﻕ ﺃﻱ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻐﻳﺭ
ﻟـ  ICANNﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺳﺟﻠﻭ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻗﺩ ﻧﻔﺫﻭﺍ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻧﺣﻭ  ICANNﺧﻼﻝ
ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻣﺑﻠﻎ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﺧﺻﺻﺎ ً ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﻗﺩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺯء ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
)ﺏ(
ﻭﺟﺯء ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ .ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻛﺏ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺗﺣﺩﺩﻩ  ICANNﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻥ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺗﺣﺩﺩﻩ  ICANNﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺓ ﻣﻥ
ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻥ ﻳﺗﻌﺩﻯ  0.25$ﻟﻛﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ ﻣﻥ ﻣﺳﺟﻝ
ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ  ICANNﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ( ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ.
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻗﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،6ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
6.4
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6.1ﻭﺍﻟﻘﺳﻡ  6.3ﻳﻣﻛﻥ
ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺭﻯ  ،ICANNﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺳﺎﻭﻱ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻓﻲ ) (1ﻣﺅﺷﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﻣﺗﻭﺳﻁ
ﻣﺩﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ) (100 = 1984-1982ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﺷﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ،ﻣﻛﺗﺏ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺅﺷﺭ ﻻﺣﻕ
)" ("CPIﻟﻠﺷﻬﺭ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﺃﻛﺛﺭ ،ﻣﻥ ) (2ﻣﺅﺷﺭ  CPIﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﻟﺷﻬﺭ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺗﻘﺩﻡ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﺣﺩﺩ ﻓﻳﻪ ﻣﺑﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.
ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﻊ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6.4ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ.
ﺭﺳﻡ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﺓ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻳﺔ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻓﺎﺕ ﻣﻭﻋﺩ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ
6.5
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﺩﻓﻊ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺭﺳﻣﺎ ً ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﺓ ﺑﻣﻌﺩﻝ  %1.5ﺷﻬﺭﻳﺎً ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺃﻗﺻﻰ
ﻣﻌﺩﻝ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ):(7
ﻣﺗﻧﻭﻋﺎﺕ
7.1

ﺗﻌﻭﻳﺽ .ICANN

ﻳﻘﻭﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﻣﺩﻳﺭﻳﻬﺎ ﻭﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻬﺎ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﻭﻭﻛﻼﺋﻬﺎ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ
)ﺃ(
ﺇﻟﻳﻬﻡ ﺇﺟﻣﺎﻻً" ،ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ"( ﻣﻥ ﻭﺿﺩ ﺃﻳﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻭﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣُﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻠﺗﺯﻣﺎ ً ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺃﻭ ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ
ﺃﻭ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺃﻭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺭﺩ (1) :ﺑﺳﺑﺏ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻣﺗﻧﺎﻉ  ،ICANNﺃﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣﺩﺙ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ) TLDﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﺳﻬﻭ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ( ،ﺃﻭ ) (2ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻟﺧﺭﻕ  ICANNﻷﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﻭء ﺗﺻﺭﻑ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  .ICANNﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻥ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻧﺎ:
ﻭﺃﻳﺿﺎً ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﺃﻭ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ
ﻗﺎﺿﻲ.
]ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ )7.1ﺃ( ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ:
"ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ  ICANNﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺣﻠﻡ  ICANNﻷﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻭﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﺳﺟﻝ  TLDﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻋﺩﻡ
ﺇﺟﺑﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻁﻠﺑﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﺭﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ
ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺳﻭء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  .ICANNﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻥ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻧﺎ:
ﻭﺃﻳﺿﺎً ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﺃﻭ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ
ﻗﺎﺿﻲ"[.
ﻭﺑﺧﺻﻭﺹ ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻣﻥ  ICANNﺑﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺷﻐﻝ
)ﺏ(
ﺍﻟﺳﺟﻝ( ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﻭﺗﺗﺣﺩﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ  ،ICANNﻭﺗﺣﺳﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻗﺳﻣﺔ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺷﻐﻝ ﺿﻣﻥ
) TLDﻳﺗﻡ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﻷﻱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳﺏ( ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺿﻣﻥ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ .ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.1ﺃ( ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.1ﺏ( ،ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﺏء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﻧﻔﺱ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ،ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻕ  ICANNﻣﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻫﺅﻻء ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻷﺧﻁﺎء .ﻭﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺷﻙ ،ﺇﻥ ﺍﺭﺗﺑﻁ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻪ
ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﺣﻭ  ICANNﻛﻣﺎ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.1ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ﻣﺷﻐﻠﻭ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻟﻥ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ] .ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ) 7.1ﺏ( ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ[.
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ .ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺷﺎء ﺃﻳﺔ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻟﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﺑﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.1ﻋﺎﻟﻳﻪ ،ﺗﻘﺩﻡ ICANN
7.2
ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ً ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺄﺳﺭﻉ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ .ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻟﺫﻟﻙ ،ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺇﻟﻰ  ،ICANNﻻﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﻣﻘﺑﻭﻟﻳﻥ ﺑﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ  ICANNﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﺩﻩ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ
ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺗﺧﻭﻳﻝ  ICANNﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻼﺣﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ  ICANNﺃﻭ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﺗﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ICANNﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺣﺎﻣﻳﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ
ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺃﻱ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺎﻣﻳﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ
ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺃﻱ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ .ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻳﺔ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻼﺟﺎ ً ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
 ICANNﺑﺧﻼﻑ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻭﻳﺿﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ  .ICANNﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻭ ﱠﻝ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺳﻡ  ،7.2ﻓﺈﻥ ﻟـ  ICANNﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ] .ﻣﻼﺣﻅﺔ  :ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.2ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ[.
ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﻣﻌﺭﻓﺔ .ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ
7.3
ﻻﺣﻕ ،ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﻳﻌﺎﺩ ﺻﻳﺎﻏﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ،ﻭﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻛﻠﻣﺔ "ﺣﻣﺎﻳﺔ" ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ) (1ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺃﻭ
)ﺃ(
ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺃﻭ ) (2ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ.
ﻧﻅﺭﺍً ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺄﺛﻳﺭ" .ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ" ) (1ﺃﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﺗﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
)ﺏ(
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺟﻳﺩﺍً ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻡ
ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺟﻳﺩﺍً ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﻣﺛﻝ ) Standards-Trackﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ( ﺃﻭ ) Best Current Practice RFCsﺃﻓﺿﻝ
ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ( ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﻋﺎﻫﺎ ﻓﺭﻳﻕ ﻋﻣﻝ ﻫﻧﺩﺳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ) (2ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺟﻳﺩﺍً ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺛﻝ Standards-
) Trackﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ( ﺃﻭ ) Best Current Practice RFCsﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ( ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
ﻻ ﺗﻌﻭﻳﺽ .ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﻛﻝ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ
7.4
ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻧﺯﺍﻉ ﻣﻌﻠﻕ )ﻧﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ( ﺑﻳﻥ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭ.ICANN
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ .ﻭﻻ ﻳﺣﻕ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
7.5
ﺗﺣﺭﻳﺭﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ،ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺧﻔﻳﺔ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ ICANN ،ﻗﺩ ﺗﺧﺻﺹ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻳﺱ  ICANNﻛﺷﺭﻛﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻣﻝ
 ICANNﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.5ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ .ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﻣﺳﺑﻕ ﺇﻟﻰ  ICANNﻗﺑﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺛﻭﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﺄﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﺗﺣﻛﻡ ﻣُﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺑﻳﺎ ًﻧﺎ ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻳﺣﻘﻕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ  ICANNﺃﻭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ،ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﺧﻼﻝ
ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ،ﻗﺩ ﺗﻁﺎﻟﺏ  ICANNﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ) (15ﻳﻭﻣﺎ ً .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﻘﻡ  – ICANNﺑﺄﺳﺭﻉ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ –
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.
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بتقديم أو حجب موافقتھا على أي تغيير مباشر أو غير مباشر لتحكم مشغل التسجيل أو أية تنظيمات تعاقد مادي من الباطن خالل ثالثون
) (30يوما أو – إذا قامت  ICANNبطلب معلومات إضافية من شغل التسجيل كما ھو منصوص عليه مسبقا – أو ستون ) (60يوما
تقويمية من تاريخ استالم إشعار كتابي بھذه الصفقة من مشغل التسجيل وسيتم اعتبار  ICANNموافقة على ھذه الصفقة .فيما يتعلق بھذه
الصفقة ،يتعين على مشغل السجل االمتثال لعملية انتقال السجل.
7.6

تعديالت وتنازالت.

إذا رأت  ICANNضرورة إجراء تعديالت على االتفاقية )بما يتضمن المواصفات المشار إليھا الحقا(
)أ(
وكافة االتفاقيات األخرى الخاصة بالسجل بين  ICANNومشغلي السجل المعتمدين )مشغلي السجل العاملين( أمرا مرغوبا )لكل تعديل
خاص( يكون على  ICANNتقديم تعديال خاصا للموافقة من مشغلي السجل العاملين بما يتفق مع العملية المحددة مسبقا بالقسم 7.6
شريطة أن ال يكون ھذا التعديل الخاص مقيدا )كما سيتضح أدناه( .وقبل تقديم تعديال خاصا لھذه الموافقة يجب على  ICANNأوال
التشاور بيقين راسخ مع مجموعة العمل )كما سيتضح أدناه( فيما يتعلق بشكل ومادة التعديل الخاص .ومدة ھذا التشاور يجب تحديدھا من
جانب  ICANNاستنادا إلى مادة التعديل الخاص .وبعد ھذا التشاور ،يجوز أن تقترح  ICANNتبني التعديل الخاص عبر نشره عامة
على موقع الويب لفترة ال تقل عن ) (30يوما )فترة النشر( وإرسال إشعار بھذا التعديل من  ICANNإلى مشغلي السجل المعتمدين بما
يتفق مع القسم  .7.8وسوف تراعي  ICANNالتعليقات العامة الواردة خالل فترة النشر )بما يتضمن التعليقات المقدمة من مشغلي
السجل المعتمدين(.
إن حدث خالل يومين من انقضاء فترة النشر )الفترة المتفق عليھا( ) (1وافق مجلس إدارة ICANN
)ب (
على التعديل الخاص )وقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام( و) (2نال ھذا التعديل الخاص موافقة مشغل السجل )كما
ھو محدد أدناه( فستتم الموافقة على ھذا التعديل الخاص )التعديل بالموافقة( من مشغلي السجل العاملين )التاريخ األخير الذي تم الحصول
على الموافقات الخاصة به ھنا مشار إليھا بتاريخ الموافقة على التعديل( وستكون فاعلة لالتفاقية خالل فترة ) (60يوما من  ICANNإلى
مشغل السجل )تاريخ التعديل الساري( .في حالة عدم الموافقة على التعديل الخاص من مجلس إدارة  ICANNأو عدم تلقي الموافقة من
مشغل السجل خالل فترة الموافقة فلن يكون ھذا التعديل ساريا .واإلجراء المستخدم من  ICANNللحصول على موافقة مشغل السجل
سيتم تصميمه لتوثيق الموافقة المكتوبة لمشغلي السجل العاملين وقد يكون في الشكل اإللكتروني.
خالل فترة ) (30يوما بعد تاريخ سريان التعديل قد يقدم مشغل السجل )طالما لم يصوت لصالح التعديل
)ج(
المتفق عليه( طلب كتابي إلى  ICANNلإلعفاء من التعديل المتفق عليه )كل طلب مقدم من مشغل السجل كما ھو أدناه ،طلب إعفاء"(.
سيحدد كل طلب إعفاء أساس ھذا الطلب مع تقديم تفاصيل داعمة لإلعفاء من التعديل المتفق عليه .وقد يتضمن التعديل المتفق عليه وصفا
تفصيليا ودعما ألي بدائل أو تنوعا للتعديل المقترح من مشغل السجل .قد يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل
السجل التوافق مع التعديل المتفق لعيه عند معارضته للقوانين المعمول بھا أو يتعارض مع المواد العاملة للحاالت المالية على المدى
الطويل أو ينتج عن عمليات تشغيل مشغل السجل .لن يمنح أي طلب إعفاء إن حددت  ICANNأي حرية معقولة وليس منح طلب اإلعفاء
التي قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إنكار الفوائد المباشرة للمسجلين .في غضون تسعين يوما ) (90من استالم
 ICANNلطلب اإلعفاء ،تلتزم  ICANNإما بالموافقة )التي قد تكون مشروطة أو تتكون من بدائل أو تباين في التعديل المعتمد( أو
رفض طلب اإلعفاء في الكتابة ،وخالل الوقت الذي لن يتم فيه تعديل فال تعديل لھذه االتفاقية ،شريطة أن ھذه الظروف ،والبدائل أو
االختالفات يجب أن تكون فعالة ،وفي إطار تقديم الطلب ،وسيكون تعديل ھذه االتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل .إن تمت الموافقة
على طلب اإلعفاء من جانب  ICANNفإن التعديل المتفق عليه لن يغير من االتفاقية .إن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب ICANN
فإن التعديل المقترح سيعدل من االتفاقية طالما جاء تاريخ السريان المعدل )أو إن تم تمرير ھذه البيانات فستعتبر التعديل المتفق عليه وقت
تاريخ اإلنكار والرفض( شريطة استئناف مشغل السجل خالل فترة ) (30يوما بعد استالمه لقرار  ICANNلقرار  ICANNلرفض
طلب اإلعفاء بما يتفق مع إجراءات حل النزاع الموضحة بالمادة  .5ولن يتم تعديل التعديل المتفق عليه على ھذه االتفاقية خالل فترة
التعامل بعملية حل النزاع .لتجنب الشكوك بيتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق عليھا من  ICANNبما
يتفق مع القسم )7.6ج( أو من خالل لجنة قرار التحكيم بما يتفق مع المادة  5ويستثنى مشغل السجل من أي تعديل متفق عليه وال يتم
قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل السجل )سواء من خالل  ICANNأو من خالل لجنة التحكيم( حيث أنھا لن تكون فاعلة بموجب
ھذه االتفاقية أو مشغل السجل المعفي من التعديل المتفق عليه.
فرعية واعتبار تشغيل سجل  TLDسيعتبر تعيينا .يجب أن تمسك  ICANNموافقتھا على أي تغيير
)د(
مباشر أو غير مباشر في التحكم أو ترتيبات التعاقد الفرعي في حال حدد ت  ICANNأن الشخص أو الھيئة التي ستحصل على حق
التحكم في مشغل السجل أو تدخل في ترتيبات تعاقدية )أو الطرف األصلي المطلق لھذا التحصل أو الھيئة المتعاقدة فرعيا( ال يلبي معايير
 ICANNأو المواصفات المعمول بھا .إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك ويجب على ُمشغل السجل تقديم إشعار إلى  ICANNفي
فترة ال تقل عن ثالثين ) (30يوما ً مقدما ً بأية ترتيبات للتعاقد من الباطن ،ويجب أن يفرض أي اتفاق للتعاقد من الباطن لتنفيذ أجزاء من
عمليات  TLDالتزاما ً بجميع التعھدات وااللتزامات واالتفاقيات بواسطة ُمشغل السجل أدناه ،وسوف يستمر مشغل السجل ملتزما ً بھذه
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باستثناء المحددة مسبقا في المادة  7.6حيث ال يتم تعديل أو تكميل ھذه االتفاقية أو أي من فقراتھا قد يعلق
)ه(
ما لم يتم تنفيذ ذلك كتابة من كال الطرفين وال يوجد بالقسم  7.6ما يقيد  ICANNومشغل السجل من الدخول في التعديالت الثنائية على
ھذه االتفاقية التي يتم التفاوض عليھا بين كال الطرفين .لن يكون المتنازل عن أي نص من نصوص ھذه االتفاقية ُملتزما ً ما لم يتم إثباته
بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل إذعانا ً لھذا النص .أي تنازل عن نصوص ھذه االتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصھا ال
ً
يعتبر تنازالً أو يشكل تنازالً عن أي نص آخر ،وال يشكل ھذا التنازل تنازالً مستمراً ما لم يتم النص على ذلك
صراحة .لتفادي أي شك،
ال يشير أي بند في ھذا القسم  7.6على الحد من التزام مشغل السجل مع القسم .2.2
)و(

ألغراض ھذه القسم  7.6ستكون المصطلحات التالية لھا المعاني التالية:

"مشغلي السجل العاملين" تعني بشكل مجمع مشغلي سجل النطاقات من المستوى األعلى
)(1
التفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابھة للقسم  7.6بما يتضمن مشغل السجل.
"موافقة مشغل السجل" تعني استالم كل مما يلي) :أ( الموافقة األكيدة لمشغلي السجل العاملين
)(2
ممن تصل مدفوعاتھم إلى  ICANNثلثي إجمالي الرسوم )المحولة إلى الدوالر األمريكي إن أمكن( المدفوعة إلى
 ICANNمن مشغلي السجل العاملين خالل الفترة السابقة بما يتفق مع اتفاقيات السجل المعمول بھا )ب( الموافقة
األكيدة لمعظم مشغلي السجل العاملين وقت الحصول على الموافقة .ولتجنب الشكوك فيما يتعلق بالفقرة )ب( فإن كل
مشغل سجل عامل سيكون دليه تصويت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما يتفق مع اتفاقية
السجل العاملة.
"التعديل المقيد" يعني ما يلي (1) :تعديال على المواصفة  1أو ) (2استثناء المدى المحدد
)(3
بالقسم  2.10وتعديل محدد على أألسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلين لعمليات تسجيل اسم النطاق أو
) (3تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم  2.1من المواصفة  6أو ) (4تعديل
على فترة االتفاقية.
تعني "مجموعة العمل" الممثلين لمشغلي السجل العاملين واألعضاء اآلخرين بالمجتمع ممن
)(4
تعينھم  ICANNمن وقت آلخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معھم بشأن التعديالت على اتفاقيات السجل العاملة
)باستثناء التعديالت الثنائية المتفقة مع القسم )7.6د((.
ال أطراف أخرى مستفيدة .ال يتم تفسير ھذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  ICANNأو ُمشغل السجل على أي
7.7
طرف ال يخضع لھذه االتفاقية ،ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل.
إشعارات عامة .يتم إعطاء كل المالحظات المعطاة في ھذه االتفاقية أو ذات العالقة بھا باستثناء اإلشعارات المتعلقة
7.8
بالمادة  ،7.6كل إما )أ( في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما ھو وارد أدناه أو ) (2كنسخة طبق األصل أو عبر البريد
اإللكتروني .كما ھو وارد أدناه ،ما لم يقم ھذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي أو عنوان البريد اإللكتروني ،أو رقم الفاكس
كما ھو وارد بھذه االتفاقية .كل اإلشعارات تحت القسم  7.6تمنح من خالل نشر المعلومات المناسبة على موقع  ICANNاإللكتروني
ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكتروني .يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في معلومات االتصال لإلشعار أدناه خالل
ثالثين ) (30يوما ً من ھذا التغيير .تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في ھذه االتفاقية باللغة
اإلنجليزية .أي إشعار مطلوب بموجب ھذه االتفاقية بخالف اإلشعارات تحت المادة  ،7.6سيعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب
) (1إذا كان في شكل ورقة ،عند تسليمه شخصيا ً ،أو عبر خدمة السعاة مع تأكيد باالستالم أو ) (2إذا كان عبر الصور الضوئية أو البريد
اإللكترونيً ،
بناء على تأكيد االستالم بواسطة جھاز الصور الضوئية للمستلم أو مركز خدمة البريد اإللكتروني ،بشرط في حال إرسال
اإلشعار بالصور الضوئية أو بالبريد اإللكتروني ،البد من إلحاقھما بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترة ) (2يوم عمل يعتبر أي إشعار
يطالب به القسم  7.6قد منح إشعار بھذه المعلومات عند نشرھا إلكترونيا ً على الموقع اإللكتروني المخصص على موقع ICANN
اإللكتروني بعد تأكيد االستالم عن طريق خادم البريد اإللكتروني .في حالة وجود وسائل إشعار أخرى عملية ،مثل اإلشعار عبر موقع
ويب آمن ،تعمل األطراف سويا ً لتطبيق ھذه الوسائل بموجب ھذه االتفاقية.
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ً
موجھا إلى  ،ICANNيتم اإلرسال على العنوان:
إذا كان
مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
4676 Admiralty Way, Suite 330
Marina Del Rey, California 90292
تليفون1-310-823-9358 :
فاكس1-310-823-8649 :
لعناية :الرئيس والمسئول التنفيذي
مع نسخة مطلوبة إلى :مع نسخة مطلوبة إلى:
البريد االلكتروني) :كما يحدد من وقت آلخر(.
ً
موجھا إلى ُمشغل السجل ،يتم اإلرسال على العنوان:
إذا كان
]________________[
]________________[
]________________[
تليفون:
فاكس:
لعناية:
مع نسخة مطلوبة إلى:
البريد االلكتروني) :كما يحدد من وقت آلخر(.
اتفاقية كاملة .تشكل ھذه االتفاقية )وتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع  URLالتي
7.9
تشكل جزءاً منھا( االتفاقية الكاملة ألطرافھا المتصلين بعملية  TLDوتحل محل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاھم والمفاوضات
والمناقشات السابقة ،سواء الشفھية أو التحريرية ،بين األطراف حول ھذا الموضوع.
 7.10سيطرة اللغة اإلنجليزية .على الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من ھذه االتفاقية و/أو المواصفات التي يتم تقديمھا
إلى ُمشغل السجل ،غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من ھذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية ھي النسخ الرسمية الملزمة
ألطراف االتفاقية .وفي حالة وجود أي تضارب أو تناقض بين أية نسخة مترجمة من ھذه االتفاقية والنسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية،
فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية ھي السائدة .تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في ھذه
االتفاقية باللغة اإلنجليزية.
 7.11حقوق الملكية .ال يوجد في ھذه االتفاقية ما يمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل ألي حقوق ملكية أو مصالح
بـ  TLDأو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف األخرى التي تؤلف سلسلة .TLD
 7.12إنقاص العقد .وتعد ھذه االتفاقية تعددية; ولن تؤثر عدم صالحية أو قابلية تطبيق أي شرط على صالحية االتفاقية أو
قابلية تطبيقھا ،أو أي بند آخر منھا ،وتبقى االتفاقية بكافة شروطھا صالحة ونافذة .في حالة تحديد أي من بنود االتفاقية بأنھا غير صالحة
أو غير نافذة ،سوف يناقش األطراف بحسن نية تعديل ھذه االتفاقية للتأثير على القصد األصلي لألطراف بقدر اإلمكان.
 7.13أحكام قضائية .على  ICANNأن تراعي أي أحكام تصدر من محكمة مختصة ،بما في ذلك أي أوامر من أي والية
قضائية حيث الموافقة أو عدم الممانعة الحكومية ألي شرط لتفويض  .TLDوبصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام ھذه االتفاقية،
فإن تنفيذ  ICANNألي أمر من ھذا القبيل ال يمكن أن يكون خرقا لھذه االتفاقية.

]مالحظة :القسم التالي معمول به لمنظمات الحكومية البينية أو الھيئات الحكومية فقط[.
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7.14

فقرة خاصة تتعلق بالمنظمات الحكومية البينية أو الھيئات الحكومية.

تعترف  ICANNبأن مشغل السجل ھو ھيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاھدات
)أ(
الدولية المعمول بھا لمشغل السجل )مثل المعاھدات والقانون الدولي العام والمجمع والمشار إليه فيما بعد "بالقوانين المعمول بھا"(.
ال يوجد في ھذه االتفاقية أو بالمواصفات المتعلقة بھا ما يمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتھاك القوانين المعمول بھا أو
منح التوافق بينھما .يتفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانين المعمول بھا على أن ال يشكل ذلك خرقا لالتفاقية.
في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بھا أو أي قرار أو سياسات
)ب (
لـ  ICANNمشار إليھا بھذه االتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية )مثل الفقرات
والمواصفات والسياسات المشار إليھا ھنا ومتطلبات " ("ICANNقد تتعارض أو تنتھك القانون المعمول بھا )المشار إليه الحقا
بالتعارض المحتمل( يتوجب على مشغل السجل أن يقدم إشعارا تفصيليا )إشعار( عن ھذا التعارض المحتمل إلى  ICANNمبكراً ما
أمكن وفي حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة .في
حالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بين القانون المقترح المعمول به ومتطلبات  ICANNفحينھا يجب على مشغل
السجل تقديم إشعار تفصيلي عن ھذا التعارض المحتمل إلى  ICANNمبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق
ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة.
بمجرد عملية كل مراجعة تالية يجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجھد مشترك بينھما
)ج(
يتفق مع اإلجراءات المحددة بالقسم  .5.1إضافة إلى أن مشغل السجل يجب عليه االستفادة من تلك الجھود للتخلص أو تقليل التأثير الناتج
عن تعارض محتمل بين القوانين المعمول بھا ومتطلبات  .ICANNإن قام مشغل السجل بعد ھذا الجھد المشترك وحدد بأن التعارض
المحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات  ICANNوالقوانين المعمول بھا فجيب على  ICANNأن تتنازل عن التوافق مع
متطلبات ) ICANNشريطة تفاوض الطرفين بيقين راسخ على أساس مستمر للتخلص من تأثيرات عدم التوافق بـ  (ICANNما لم تحدد
 ICANNعلى نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلبات  ICANNسيشكل تھديدا لألمان واالستقرار لخدمات السجل أو
اإلنترنت أو ) DNSالمشار إليه الحقا بتحديد " .("ICANNوبعد استالم اإلشعار من تحديد  ICANNفيجب على مشغل السجل تحمل
فترة ) (90يوما لحل ھذا التعارض مع القانون المعمول به .إن ظھر التعارض مع القانون المعمول به ولم يحل لنيل رضا ICANN
الكامل خالل تلك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم خالل فترة ) (10أيام للتحكيم الملزم كما ھو محدد بالقسم )د( أدناه .إن حدث
خالل تلك الفترة ،أن مشغل السجل لألمر إلى التحكيم بما يتفق مع القسم الفرعي )د( أدناه فيمكن لـ  ICANNبعد إرسال إشعار لمشغل
السجل أن تقوم بإنھاء االتفاقية بتأثير فوري.
إن لم يوافق مشغل السجل مع تحديد  ICANNفقد يقدم مشغل السجل األمر إلى التحكيم بما يتفق مع
)د(
فقرات القسم  5.2باستثناء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل  ICANNلتحديد  .ICANNألغراض ھذا التحكيم يجب
على  ICANNأن تقدم دليال للمحكم يدعم قرار  .ICANNإن حدد المحكم أن  ICANNلم تتوصل عن عمد لقرار  ICANNفيجب
على  ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  .ICANNإن قرر المحكمون أو لجنة التحكيم التمھيدية أن
 ICANNلم تصل إلى تحديد  ICANNفيجب عليھا بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تنھي االتفاقية فورا.
وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ االتفاقية عدم وجود متطلبات
)ه(
لـ  ICANNتتعارض مع أية انتھاكات للقانون المعمول به.
على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم  7.14بعد تحديد  ICANNوقبل تمويل المحكم وفقا للقسم 7.14
)و(
)د( أعاله يمكن لـ  ICANNبعد المشاورات المسبقة مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراھا ضرورية لضمان أمن
واستقرار خدمات السجل واإلنترنت و .DNSويجب تنفيذ تلك اإلجراءات التقنية من جانب  ICANNعلى أساس مؤقت حتى مجيء
بداية تاريخ إنھاء إجراءات التحكيم بالقسم ) 7.14د( المذكور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار كامل للتعارض مع القوانين المعمول
بھا .في حالة عدم موافقة مشغل السجل على اإلجراءات التقنية المتخذة من جانب  ICANNفيمكن لمشغل السجل تقديم األمر إلى التحكيم
الملزمة بما يتفق مع فقرات القسم  5.2أعاله خالل العملية التي تستمر  ICANNفي اإلجراءات التقنية الخاصة بھا .في حالة اتخاذ
 ICANNلإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع كافة التكاليف الحادثة من جانب  ICANNكنتيجة لھذه اإلجراءات .إضافة إلى
أنه في حالة اتخاذ  ICANNھذه اإلجراءات فيجب على  ICANNاالحتفاظ بالحقوق وتعزيزھا الخاصة بعمليات التشغيل المستمرة
واألدوات البديلة على النحو المعمول بھا.

*****
* سيتم نشر النص النھائي على موقع  ICANNعلى شبكة اإلنترنت ،وسيتم استبدال مرجع االتفاقية بارتباط تشعيبي.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ

ﻭﺇﺷﻬﺎ ًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻡ ،ﺣﺭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﻣﺎ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﻳﻥ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺻﻭﻝ.
ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
ﺗﻭﻗﻳﻊ:
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ:

_____________________________
]_____________[
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ

] ُﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ[
ﺗﻭﻗﻳﻊ:
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ:

_____________________________
]____________[
]____________[

* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺗﺷﻌﻳﺑﻲ.

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻱ

ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺃ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ 1
ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ
 .1ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ.
 " .1.1ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ" ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ) (1ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ,ﻭ) (2ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺑﻧﺩ  1.2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ .ﻗﺩ ﺗﺧﺿﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻥ ﺣﻳﻥ ﻵﺧﺭ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
 .1.2ﺗﺗﻡ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ،ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺑﻳﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺳﺅﻭﻟﻲ ﺗﺷﻐﻳﻝ  .gTLDﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .1.2.1ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺎﺡ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻭﺣﺩ ﺃﻭ ﻣﻧﺳﻕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﺷﻐﻳﻝ ،ﻭﺃﻣﺎﻥ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
ﺃﻭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )".("DNS
 .1.2.2ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
 .1.2.3ﺃﻣﺎﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟـ .TLD
 .1.2.4ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﻣﺄﻣﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
 .1.2.5ﻓﺽ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ )ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻫﺫﻩ(.
 .1.2.6ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺑﺎﺋﻌﻲ ﻣﺄﻣﻭﺭﻱ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺗﺣﺎﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻊ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
 .1.3ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﺩ  ،1.2ﺑﺩﻭﻥ ﺣﺻﺭ:
 .1.3.1ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ) TLDﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺿﻭﺭﺍً  /ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺻﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ،
ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ،ﻭﻣﺩﺓ ﺍﻻﻣﺗﻼﻙ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء(.
 .1.3.2ﻭﺣﻅﺭ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣُﺳﺟﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺑﻛﻣﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺿﺎﺭﺑﺔ ﻓﻳﻬﺎ.
 .1.3.3ﺣﺟﺯ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ  TLDﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﺑﺩﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﻷﺳﺑﺎﺏ
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ) (1ﺑﺗﺟﻧﺏ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻹﺭﺗﺑﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﺷﻭﻳﺵ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ،ﻭ) (2ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (3ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟـ DNS
ﺃﻭ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﺟﺏ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(.
 .1.3.4ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﺣﺩﻳﺛﺔ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ; ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺟﻧﺏ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﻣﺄﻣﻭﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ,
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ  TLDﻭﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻬﺎء.
 .1.4ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻳﻭﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺃﻻ:
 .1.4.1ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻌﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺃﻭ ﻭﺿﻊ ﺣﺩﺍً ﻟﻬﺎ.
 .1.4.2ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻧﻭﺩ ﺃﻭ ﺷﺭﻭﻁ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
 .1.4.3ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ )ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﺃﻭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ.
 .1.4.4ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺇﻟﻰ .ICANN
 .1.4.5ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ  ICANNﻟﺿﻣﺎﻥ ﺣﺻﻭﻝ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺻﺭﻳﺣﺔ
ﻭﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ.
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 .2ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ
ﻣﺅﻗﺗﺔ ,ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺛﻠﺛﻲ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭً ﺍ ﻣﻼﺋ ًﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺣﺎﺕ ﻭﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﻓﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺃﻣﺎﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ") DNSﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ"(.
 .2.1ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺗﺧﻁﻳﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺟﺩﻳﺔ ﻟﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ .ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻼﻣﺢ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ.
 .2.1.1ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺷﺭﺡ ﻣﻔﺻﻝ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎﻉ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
 .2.1.2ﺇﺫﺍ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺗﺳﻌﻳﻥ ) (90ﻳﻭﻣًﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺗﺑﻧﻳﻪ
ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻛﻝ ﺗﺳﻌﻳﻥ ) (90ﻳﻭﻣًﺎ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﺎﻣًﺎ ) (1ﻭﺍﺣ ًﺩﺍ؛ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺟﻣﺎﻉ .ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ،ﺃﻭ ﻟﻡ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺧﻼﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺓ ،ﻭﻟﻡ ﻳُﻌﺩ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺄﻛﻳﺩﻫﺎ.
 .3ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ .ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻣﻧﺢ ﻣُﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ ﺑﻭﺿﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺇﺟﻣﺎﻉ ﺃﻭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ ،ﺗﻣﻛﻧﻪ
ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ،ﻣﻊ ﺃﺧﺫ ﺃﻳﺔ ﺿﺭﻭﺭﺍﺕ ﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﺅﻗﺗﺔ ،ﻳُﻌﻣﻝ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻘﻁ.
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ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ 2
ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺈﺷﺭﺍﻙ ﻛﻳﺎﻥ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ )"ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ"( ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯء )ﺃ( ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯء )ﺏ( ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ICANN
ً
ﺷﺭﻭﻁﺎ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻻ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﻳُﻘﺻﺩ ﺑﻬﺎ
ﻛﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﺍﻟﺟﺯء ﺃ  -ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
.1

ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ .ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻭﻋﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ :ﺍﻟﺗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻧﻳﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻼ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ،ﻻ ﻳﺟﺏ ﺃﺧﺫ ﻣﺩﻯ

ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻷﻥ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻫﻭ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ.

" 1.1ﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ" ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  00:00:00ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ
ﻣﻥ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺃﺣﺩ .ﻭﻟﻥ ﺗﻧﻌﻛﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ )ﺃﻱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ( ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ.
 1.2ﻳُﻘﺻﺩ ﺑـ"ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺗﺯﺍﻳﺩﻱ" ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻧﻌﻛﺱ ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺗﺯﺍﻳﺩﻱ ﺳﺎﺑﻕ
ﻣﺎﺿﻲ ،ﺣﺳﺏ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﺍﻟﺣﺎﻝ .ﺳﻭﻑ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺗﺯﺍﻳﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻅﺭً ﺍ ﻷﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ
ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  00:00:00ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ،ﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺣﺩ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻳﺩﻳﺔ ،ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ُﺗﺩﺭﺝ ﺃﻭ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﻣﻧﺫ ﺁﺧﺭ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ
ﺗﺯﺍﻳﺩﻱ )ﺃﻱ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺣ ً
ﺩﻳﺛﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ(.
ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣُﺷﻐﻠﻭ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻭﻣﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
.2
 2.1ﻓﻲ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺃﺣﺩ ،ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻛﺎﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  23:59ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ .
 2.2ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ،ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺗﺯﺍﻳﺩﻱ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻗﺑﻝ  23:59ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ.
ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ.
.3
 3.1ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ،ﻭﻣﺄﻣﻭﺭﻱ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺍﻟﺦ،
ﻓﻲ ﻣﻠﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻛﻭﻳﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ  ،draft-arias-noguchi-registry-data-escrowﺍﻧﻅﺭ ] .[1ﺗﺻﻑ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺁﻧ ًﻔﺎ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳًﺎ؛ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺩﺭﺝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ .ﺳﻭﻑ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻛﻭﻧﻬﺎ  RFCﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .ﺑﻣﺟﺭﺩ ﻧﺷﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ﻛـ  ،RFCﺳﻭﻑ ﻳﻁﺑﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  180ﻳﻭﻣًﺎ ﺑﻌﺩ .ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺗﺷﻔﻳﺭ UTF-8ﺣﺭﻭﻑ.
 3.2ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺕ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑﻕ ،ﻳﺟﺏ
ﺗﺣﺩﻳﺩ "ﺗﺧﻁﻳﻁﺎﺕ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺕ" ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ "ﺗﺧﻁﻳﻁﺎﺕ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ" ﻫﺫﻩ ﻭﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ] .[1ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺏ"ﺗﺧﻁﻳﻁﺎﺕ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩﺍﺕ" ﻓﻲ ﻣﻠﻑ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ .3.1
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌًﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

.4

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ .ﻳﻭﺻﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺃﺯﻣﻧﺔ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ
ﺃﻥ ﻳُﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻬﺯﺓ ﻟﻠﺿﻐﻁ ﻭﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﻓﻲ
ﺷﻛﻝ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ  OpenPGPﻟﻛﻝ  OpenPGPﺗﻧﺳﻳﻕ ﺭﺳﺎﺋﻝ  - OpenPGPﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺭﻗﻡ  ،4880ﺍﻧﻅﺭ ].[2
ﺗﻌﺩ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺭﻣﻳﺯ ﺑﺎﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻅﺭ ،ﻭﺍﻟﺿﻐﻁ ﻭﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺭﻗﻡ  ،4880ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﺟﻝ  IANAﺧﺎﺹ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ  ،OpenPGPﺍﻧﻅﺭ [3] ،ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻳﺿًﺎ ﻳﻌﺩ
ﺧﺎﻟﻳًﺎ ﻣﻥ ﺣﻕ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯ .ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻑ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
) (1ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﻣﻠﻑ .ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻠﺿﻐﻁ ﻫﻭ  ZIPﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺭﻗﻡ .4880
) (2ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺿﻐﻭﻁﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ .ﻭﻟﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺑﻳﻥ ﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ  Elgamalﻭ RSAﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺭﻗﻡ  .4880ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻅﺭ ﻫﻲ
 ،TripleDESﻭ AES128ﻭ CAST5ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺭﻗﻡ .4880
) (3ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺿﻐﻁﻪ ﻭﺗﺷﻔﻳﺭﻩ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻊ
ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﻘﺳﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺳﻳﻡ،
ﺍﺳﻡ ﻣﻠﻑ ﻣﻌﺎﻟﺞ.
) (4ﻳﺗﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻠﻑ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺭﻗﻣﻲ ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻑ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ ﻓﻲ
ﺷﻛﻝ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ  OpenPGPﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺭﻗﻡ  ،[2] 4880ﻭﻟﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺿﻐﻁﻪ ﺃﻭ ﺗﺷﻔﻳﺭﻩ .ﻭﻟﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻫﻲ  DSAﻭ RSAﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺭﻗﻡ  .4880ﻭﺍﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﻠﺗﺟﺯﺋﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻫﻭ .SHA256
) (5ﺳﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺁﻣﻧﺔ ،ﻣﺛﻝ،
ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻣﻠﻑ  ،HTTPS ,SCP ,SFTPﺇﻟﺦ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻳﻣﻛﻥ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﺳﻳﻁ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻣﺛﻝ  ،DVD-ROMs ,CD-ROMsﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺑﺫﻟﻙ.
) (6ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﻛﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ )ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ( ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ .8

ﺍﺻﻁﻼﺣﺎﺕ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ .ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.5
} {gTLD}_{YYYY-MM-DD}_{type}_S{#}_R{rev}.{extﺣﻴﺚ:
 5.1ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ } {gTLDﺑﺎﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ gTLD؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻁﺎﻕ  ،TLD-IDNﻓﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ASCII
)ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ (A؛
 5.2ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ } {YYYY-MM-DDﺑﺎﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﺯﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋﻳﺔ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﺃﻱ ﻟﻺﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ  ،2009-08-02T00:00Zﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ""2009-08-02؛
 5.3ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ } {typeﺑـ:
) ،"full" (1ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ؛
) ،"diff" (2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻣﺛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻋًﺎ ﺗﺯﺍﻳﺩﻳًﺎ؛
) ،"thin" (3ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻠﻑ "ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ" ،ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  3ﻣﻥ
"ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ "4؛
 5.4ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ } {#ﺑﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺩﺃ ﺑﺭﻗﻡ " ،"1ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻠﻑ ﻭﺣﻳﺩ ،ﻓﻼ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻫﺫﺍ
ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ "."1
 5.5ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ } {revﺑﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ )ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ( ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ ":"0
 5.6ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ } {ext.ﺑـ " "sigﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻳﺣﻣﻝ ﺗﻭﻗﻳﻌًﺎ ﺭﻗﻣﻳًﺎ ﻟﻣﻠﻑ ﺷﺑﻪ ﻣﺗﺟﺎﻧﺱ ﻟﻔﻅﻳًﺎ .ﻭﺇﻻ ﻓﻳﺳﺗﺑﺩﻝ ﺑﻛﻠﻣﺔ "."ryde
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ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ )ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺃﻭ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﺣﺳﺏ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ( ،ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ .ﻭﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﺳﻭﻑ ﻳﺅﻛﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺣﻕ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻝ ﻋﺑﺭ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺻﻠﺔ ،ﻛﺎﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣﺛﻼً ،ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﻳﺭﻩ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻭﺯﻉ .ﻳﻘﻭﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭ ICANNﺑﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
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ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ .ﻣﻊ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻳﺩﺍﻉ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭ ICANNﺑﻳﺎ ًﻧﺎ ﻣﻛﺗﻭﺑًﺎ )ﻭﻗﺩ
ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺑﺭﻳﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻌﺗﻣﺩ( ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ،ﻭﻳﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺗﻡ
ﻓﺣﺻﻪ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﻳﻌﺩ ﻛﺎﻣﻼً ﻭﺩﻗﻳ ًﻘﺎ .ﺳﻭﻑ ﻳﺩﺭﺝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ "ﻫﻭﻳﺔ" ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻭ"ﻳﻌﻳﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ" ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﻓﻲ ﺑﻳﺎﻧﻪ .ﻳﺗﻡ
ﺷﺭﺡ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﻓﻲ ].[1
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ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ.
) (1ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻑ ﻣﻌﺎﻟﺞ.
) (2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫﻲ ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﻣﻠﻑ ﺃﻛﺑﺭ ،ﻓﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺧﻳﺭ.
) (3ﻛﻝ ﻣﻠﻑ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﺗﻡ ﻓﻙ ﺗﺷﻔﻳﺭﻩ ﻭﻓﻙ ﺿﻐﻁﻪ.
) (4ﻛﻝ ﻣﻠﻑ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺗﺿﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺗﻪ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ].[1
) (5ﺇﺫﺍ ] [1ﺍﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺣﻘﻕ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﺓ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻭُ ﺟﺩ ﺃﻱ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺗﻣﻝ.

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ.
.9
] [1ﻣﻭﺍﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻡ(http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry- ،
data-escrow
] [2ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺭﺳﺎﺋﻞ http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt OpenPGP
] [3ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml OpenPGP
ﺍﻟﺟﺯء ﺏ  -ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
.1

ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻗﺑﻝ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺇﺑﻼﻍ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﻭﻳﺔ ﻭﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟـ  ICANNﻭﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ ،ﻗﺑﻝ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ  ICANNﻟـ )ﺃ( ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﻛﻳﻝ
ً
ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻛﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ،ﻭ)ﺏ( ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ICANN
ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ .ﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺳﺣﺏ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ.
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ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ -ﺳﻭﺍء ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺁﺧﺭﻳﻥ -ﺭﺳﻭﻣًﺎ ﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻣﺑﺎﺷﺭ ًﺓ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺳﺩﺩ ﻣﺷﻐﻝ
ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻌﻁﻲ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﺧﻁﻳًﺎ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ،ﻭﻗﺩ
ﺗﺳﺩﺩ  ICANNﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﺑﻌﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻛﺗﻭﺏ ﻣﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻭﻋﻧﺩ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ،ICANNﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻁﺎﻟﺏ  ICANNﺑﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﺗﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺳﺩﺩﻩ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﻊ ﺗﺳﺩﻳﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ.

.3

ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .ﺗﻅﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺑﻳﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺩﻭ ًﻣﺎ .ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ
ﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺍﻟﺣﺎﻝ( ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻟـ .ICANN
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺃﻱ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻟـ  ICANNﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ
ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺭﺧﻳﺻﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﺣﺻﺭﻱ ﻭﺩﺍﺋﻡ ،ﻭﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻳﻪ ،ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﻟـ
 ICANNﺃﻭ ﻟﻁﺭﻑ ﻣﻌﻳﻥ ﺧﻁﻳًﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ .ICANN

.4

ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﺔ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ (1) :ﺣﻳﺎﺯﺓ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺭﻓﻕ ﺁﻣﻥ ﻭﻣﻘﻔﻝ ﻭﻣﺣﻣﻲ
ﺑﻳﺋﻳًﺎ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻣﺻﺭﱠﺡ ﻟﻬﻡ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ،ﻭ) (2ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﻭﺳﺭﻳﺔ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻟﻛﻝ ﻣﻥ  ICANNﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺣﻕ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳًﺎ ﻭ) (3ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻟﻣﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻪ .ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ٍ
ﻓﻲ ﻓﺣﺹ ﺳﺟﻼﺕ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺳﺑﻕ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻭﺧﻼﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺩﻗﻕ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻛﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  2ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻘﻰ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺩﻋﻭﻯ ﻟﻠﻣﺛﻭﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻣﺭ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻛﺷﻑ ﺃﻭ
ﺍﻹﻓﺭﺍﺝ ﻋﻥ ﺇﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﻭ  ICANNﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺣﻅﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺫﻟﻙ .ﻭﺑﻌﺩ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭ  ،ICANNﺳﻳﺗﻳﺢ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ICANN
ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﻣﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ICANN؛ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻻ ﻳﺗﻧﺎﺯﻝ ﻭﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻗﻪ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻭﻗﻔﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﺃﻣﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ .ﻛﻣﺎ ﺳﻭﻑ ﻳﺑﺩﻱ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ  ICANNﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺣﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺩﻋﺎء ،ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ .ﻭﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻳﻁﻠﺏ
ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺳﻳﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﻔﺻﻝ.
.5

ﺍﻟ ُﻧﺳﺦ .ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻧﺳﺦ ﺃﻱ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ؛ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣًﺎ ﺑﺑﻧﻭﺩ ﻭﺷﺭﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ.

ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻳﺗﻳﺢ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ،ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ
.6
ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﺑﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ( ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻣﺗﻼﻙ ﺣﺳﺎﺏ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻁﻠ ًﺑﺎ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺗﻔﻌﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﻟـ  ،ICANNﺃﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﺃﺣﺩ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻁﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ  ICANNﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻱ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 6.1ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺟﺩﻳﺩ ،ﺃﻭ ﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ.
 6.2ﺇﺧﻔﺎﻕ  ،ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑـ )ﺃ( ﺃﻱ ﺇﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺃﻭ )ﺏ( ﺧﻣﺳﺔ ﺇﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﺗﺯﺍﻳﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﻬﺭ ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ،ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺧﻣﺳﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻣﺳﺑ ًﻘﺎ ﻟﻺﻳﺩﺍﻉ ،ﺇﺧﻁﺎﺭً ﺍ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼﻡ ﻣﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ؛ ﻭ) (Xﺃﺭﺳﻠﺕ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ
ﻟﻭﻛﻳﻝ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ،ﻭ) (Yﻟﻡ ﺗﺗﻠﻕ  ،ICANNﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ،ﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﺎﺳﺗﻼﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ.
 6.3ﺗﻠﻘﻲ  ICANNﺇﺧﻁﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﺈﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺑﺈﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﺔ ﺇﻳﺩﺍﻋﺎﺕ
ﺗﺯﺍﻳﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﻬﺭ ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ﻭ)ﺃ( ﺃﺭﺳﻠﺕ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼﻡ ،ﻭ)ﺏ( ﻟﻡ ﺗﺗﻠﻕ  ،ICANNﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ
ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ،ﺇﺷﻌﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻳﺩﻱ.
 6.4ﻗﻳﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ (1) :ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﻣﺯﺍﻭﻟﺔ ﻧﺷﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (2ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﺃﻭ ﺃﻓﻠﺱ ،ﺃﻭ ﺣﺩﺙ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻣﺷﺎﺑﻪ
ﻟﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻡ.
ً
 6.5ﺗﻌﺭﺽ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻺﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺭﺟﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻳﺩ  ICANNﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ  2.13ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺳﺟﻝ.
 6.6ﻗﺭﺭﺕ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻟـ .ICANN
ﻭﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻗﺩ ﺃﺻﺩﺭ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﺇﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟـ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺗﻌﻳﻧﻪ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺳﻠﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ ﻟـ ICANNﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ.
ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻹﻳﺩﺍﻋﺎﺕ.
.7
 7.1ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﺻﺣﻳﺣﻪ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻛﻝ
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻭﺗﺳﻠﻳﻡ  ICANNﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳًﺎ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ
ﻵﺧﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ .ICANN
 7.2ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺗﺷﻑ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺃﻱ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ،ﻓﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﺇﻣﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ،ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭ ICANNﺑﻌﺩﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ
ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻕ .ﻭﺑﻌﺩ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻔﺷﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺣﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻧﺟﺎﺡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ،ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻫﺫﻩ
ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﺑﺄﺳﺭﻉ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ.
.8

ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻟﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  2ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ
ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻳﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  .2ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ )(2
ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻓﻳﺟﺏ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ .2
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.9

ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﻋﻧﻪ ﻭﻋﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭﻳﻪ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻪ ﻭﻭﻛﻼﺋﻪ
ﻭﻣﺭﺅﻭﺳﻳﻪ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ،ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﻪ )"ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ"( ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺩ ﻣﻥ ﻭﺿﺩ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ
ﻣﻥ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻭﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳُﺅﻛﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﻱ ٍ ﻣﻥ
ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺃﻭ ﺃﺩﺍء ﺃﻱ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻟﻭﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ )ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﺫﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻭﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻭﻣﺩﻳﺭﻳﻪ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻪ ﻭﻭﻛﻼﺋﻪ ﻭﻣﺭﺅﻭﺳﻳﻪ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﻳﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻪ ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﻪ( .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭ  ICANNﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭﻳﻬﻣﺎ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻬﻣﺎ ﻭﻭﻛﻼﺋﻬﻣﺎ
ﻭﻣﺭﺅﻭﺳﻳﻬﻣﺎ ﻭﺃﻋﺿﺎﺋﻬﻣﺎ ،ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻌﻬﻣﺎ )"ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ"( ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺩ ﻣﻥ ﻭﺿﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻡ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻭﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳُﺅﻛﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﻱ ٍ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﺫﺑﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺳﻭء ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ،ﻭﻣﺩﻳﺭﻳﻪ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻪ ﻭﻭﻛﻼﺋﻪ ﻭﻣﺭﺅﻭﺳﻳﻪ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﻳﻥ ﻣﻌﻪ

مواصفات اتفاقية  GTLDالجديدة

المواصفة 3
لمشغل السجل
تنسيق ومحتوى التقرير الشھري ُ
يتعين على مشغل السجل التقدم بمجموعة واحدة من التقارير الشھرية لـ ____________ وذلك باستخدام المحتوى التالي .قد تطلب
 ICANNمستقبالً تقديم التقارير باستخدام وسائل وتنسيقات أخرى .وتلتزم  ICANNباستخدام الجھود التجارية المعقولة للحفاظ على
سرية المعلومات الواردة في التقارير حتى بعد ثالثة أشھر من نھاية الشھر الذي تتعلق به التقارير.
 .1تقرير األعمال التجارية لكل ُمسجل .يتعين كتابة ھذا التقرير في ملف بنسق بقيمة منفصلة بفاصلة ً
وفقا لما يتم تحديده في RFC
 .4180ويجب تسمية الملف " ،"gTLD-transactions-yyyymm.csvحيث " "gTLDتكون اسم gTLD؛ في حالة
 ،IDN-TLDيجب استخدام عنوان A؛ ويكون الرمز " "yyyymmھو العام والشھر الجاري إلعداد التقرير .يجب أن يحتوي
الملف على الحقول التالية لكل أمين سجل:
رقم الحقل

الوصف

اسم الحقل

01

registrar-name

االسم الكامل لمؤسسة أمين السجل وفقا لتسجيله لدى IANA

02

iana-id

http://www.iana.org/assignments/registrar-ids

03

total-domains

إجمالي النطاقات المدعومة

04

total-nameservers

إجمالي خوادم االسم المسجلة لدى TLD

05

net-adds-1-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعام واحد )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

06

net-adds-2-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعامين )وليست ملغاة في نطاق
فترة السماح المضافة(

07

net-adds-3-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بثالثة أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

08

net-adds-4-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بأربعة أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

09

net-adds-5-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بخمسة أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

10

net-adds-6-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بستة أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

11

net-adds-7-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بسبعة أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

12

net-adds-8-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بثمانية أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

13

net-adds-9-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بتسعة أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

14

net-adds-10-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعشرة أعوام )وليست ملغاة في
نطاق فترة السماح المضافة(

15

net-renews-1-yr

عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدھا بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
تجديد جديدة بعام واحد )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(

16

net-renews-2-yr

عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدھا بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
تجديد جديدة بعامين )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(
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17

net-renews-3-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

18

net-renews-4-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

19

net-renews-5-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

20

net-renews-6-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺳﺗﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

21

net-renews-7-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺳﺑﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

22

net-renews-8-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

23

net-renews-9-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺗﺳﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

24

net-renews-10-yr

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻊ ﻓﺗﺭﺓ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻌﺷﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ )ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ(

transfer-gaining-successful

ﺗﻡ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ -
ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺃﻭ ﺁﻟﻳًﺎ

26

transfer-gaining-nacked

ﺗﻡ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳُﻌﻠﻣﻪ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ ﺍﻵﺧﺭ

27

transfer-losing-successful

ﺗﻡ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣُﺳﺟﻝ ﺁﺧﺭ ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ  -ﺑﺎﻷﻣﺭ ﺃﻭ ﺁﻟﻳًﺎ

28

transfer-losing-nacked

ﺗﻡ ﺑﺩء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣُﺳﺟﻝ ﺁﺧﺭ ﻟﻡ ﻳُﻌﻠﻣﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ

29

transfer-disputed-won

ﻋﺩﺩ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺳﺑﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ

30

transfer-disputed-lost

ﻋﺩﺩ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺧﺳﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ

31

 transfer-disputed-nodecisionﻋﺩﺩ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﺷﻌﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﻣﺔ

25

32

deleted-domains-grace

ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣُﺫﻓﺕ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

33

deleted-domains-nograce

ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣُﺫﻓﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

34

restored-domains

ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ

35

restored-noreport

ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺑﻬﺎ

36

agp-exemption-requests

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ) AGPﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎء

37

agp-exemptions-granted

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ) AGPﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﺣﺕ

38

agp-exempted-domains

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑـ  AGPﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ )ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ(
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎء

39

attempted-adds

ﻋﺩﺩ ﺃﻭﺍﻣﺭ ﺇﻧﺷﺎء ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ )ﺑﻧﺟﺎﺡ ﺃﻭ
ﻓﺷﻝ(

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﻭﺻﻔﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ "ﺳﻁﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ" ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ
ﺗﻡ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2ﻣﻥ  .RFC 4180ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻭﺩ ﻋﺑﺭ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ؛ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺑﻳﻥ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﻋﺑﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ" ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﺟﺏ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﺭﻏﺎ ً ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﻁﺭ.
ﻭﻻ ﻳﺟﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻱ ﺳﻁﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑﻕ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻭﺍﺻﻝ ﺍﻷﺳﻁﺭ ><U+000D, U+000A
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ .RFC 4180
 .2ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻠﻑ ﺑﻧﺳﻕ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﻔﺎﺻﻠﺔ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻓﻲ .RFC 4180
ﻭﻳﺟﺏ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻑ " ،"gTLD-activity-yyyymm.csvﺣﻳﺙ " "gTLDﺗﻛﻭﻥ ﺍﺳﻡ gTLD؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ،IDN-TLDﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻋﻧﻭﺍﻥ A؛ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﻣﺯ " "yyyymmﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﻳﻬﻣﺎ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺣﻘﻝ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺣﻘﻝ

ﺍﻟﻭﺻﻑ

01

operational-registrars

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

02

ramp-up-registrars

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺭﻭﺭ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ) (OT&Eﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

03

pre-ramp-up-registrars

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻁﻠﺑﻭﺍ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ,ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﻳﺩﺧﻠﻭﺍ ﺑﻌﺩ ﻓﻲ
ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

04

zfa-passwords

ﻋﺩﺩ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

05

whois-43-queries

ﻋﺩﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ) WHOIS (port-43ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

06

web-whois-queries

ﻋﺩﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  Whoisﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺧﺩﻣﺔ  Whoisﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺑﺣﺙ

07

searchable-whois-queries

ﻋﺩﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  Whoisﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ

08

dns-udp-queries-received

ﻋﺩﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﺍﻟﻣﺗﻠﻘﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
 UDPﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

09

dns-udp-queries-responded

ﻋﺩﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﺍﻟﻣﺗﻠﻘﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
 UDPﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

10

dns-tcp-queries-received

ﻋﺩﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﺍﻟﻣﺗﻠﻘﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
 TCPﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

11

dns-tcp-queries-responded

ﻋﺩﺩ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﺍﻟﻣﺗﻠﻘﺎﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
 TCPﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

12

srs-dom-check

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻓﺣﺹ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

13

srs-dom-create

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺇﻧﺷﺎء" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

14

srs-dom-delete

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺣﺫﻑ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

15

srs-dom-info

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

16

srs-dom-renew

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺗﺟﺩﻳﺩ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

17

srs-dom-rgp-restore-report

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ) (RGPﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

18

srs-dom-rgp-restore-request

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻣﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

19

srs-dom-transfer-approve

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

20

srs-dom-transfer-cancel

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

21

srs-dom-transfer-query

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻡ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

22

srs-dom-transfer-reject

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﻟﺭﻓﺽ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

23

srs-dom-transfer-request

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﻟﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

24

srs-dom-update

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺗﺣﺩﻳﺙ" ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( )ﺩﻭﻥ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

25

srs-host-check

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻓﺣﺹ" ﻣﺿﻳﻑ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

26

srs-host-create

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺇﻧﺷﺎء" ﻣﺿﻳﻑ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

27

srs-host-delete

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺣﺫﻑ" ﻣﺿﻳﻑ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

28

srs-host-info

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ" ﻣﺿﻳﻑ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

29

srs-host-update

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺗﺣﺩﻳﺙ" ﻣﺿﻳﻑ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

30

srs-cont-check

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻓﺣﺹ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

31

srs-cont-create

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺇﻧﺷﺎء" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ(
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

32

srs-cont-delete

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺣﺫﻑ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ(
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

33

srs-cont-info

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

34

srs-cont-transfer-approve

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ(
ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

35

srs-cont-transfer-cancel

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ(
ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

36

srs-cont-transfer-query

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ(
ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻡ ﺣﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

37

srs-cont-transfer-reject

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ(
ﻟﺭﻓﺽ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

38

srs-cont-transfer-request

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﻧﻘﻝ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ(
ﻟﻁﻠﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

39

srs-cont-update

ﻋﺩﺩ ﻁﻠﺑﺎﺕ "ﺗﺣﺩﻳﺙ" ﺍﺗﺻﺎﻝ  EPP) SRSﻭﺃﻱ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺭﻯ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﻁﺑ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﻳﺋﺔ "ﺳﻁﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ" ﻭﻓ ًﻘﺎ
ﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2ﻣﻥ  .RFC 4180ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻋﻣﻭﺩ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ
ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ،ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻁﺭ ﻋﺑﺎﺭﺓ "ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ" ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﺟﺏ ﺗﺭﻙ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﺭ ًﻏﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺳﻁﺭ .ﻭﻻ ﻳﺟﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻱ ﺳﻁﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺳﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺳﺑﻕ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻭﺍﺻﻝ ﺍﻷﺳﻁﺭ
> <U+000D, U+000Aﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ .RFC 4180

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ 4
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﻧﺷﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
 .1ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﻟﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻً ﻣﺧﺗﻠ ًﻔﺎ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺧﺩﻣﺔ
 WHOISﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻧﻔﺫ  43ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ) (RFCﺭﻗﻡ  ،3912ﻭ"ﺧﺩﻣﺔ ﺩﻟﻳﻝ" ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻋﻠﻰ
> <whois.nic.TLDﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﻓﺭ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ .ﻭﺗﺣﺗﻔﻅ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻧﺳﻳﻘﺎﺕ ﻭﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ ﺑﺩﻳﻠﺔ ،ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺛﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ﻋﻣﻠﻳًﺎ.
ﺧﺎﻝ ﻭﺇﺧﻼء ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻊ
 1.1ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺑﻊ ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺷﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻧﺻﻲ ﺷﺑﻪ ﺍﻟﺣﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻳﻠﻳﻪ ﺳﻁﺭ ٍ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺭﺳﻝ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.
 1.2ﻳﺟﺏ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻛﻝ ﻛﺎﺋﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻣﻔﺎﺗﻳﺢ  /ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺳﻁﻭﺭ ﺗﺑﺩﺃ ﺑﻣﻔﺎﺗﻳﺢ ،ﻣﺗﺑﻭﻋﺔ ﺑﻧﻘﻁﺗﻳﻥ
ﻭﻣﺳﺎﻓﺔ ﻛﻣﺣﺩﺩﺍﺕ ،ﻳﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.
 1.3ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﻣﻔﺗﺎﺡ  /ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻔﺗﺎﺡ ﻧﻔﺳﻪ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻟﻌﻣﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺧﻭﺍﺩﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ( .ﻭﻳﺟﺏ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻭﻝ ﺯﻭﺝ ﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ/ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺑﻌﺩ ﺃﻱ ﺳﻁﺭ ﺧﺎ ٍﻝ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻟﺳﺟﻝ
ﺟﺩﻳﺩ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻛﺗﻌﺭﻳﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﺛﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺿﻳﻔﻳﻥ ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  ،IPﺃﻭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻣﻌًﺎ.
 1.4ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ:
 1.4.1ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡwhois EXAMPLE.TLD :
 1.4.2ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺭﺩ:
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕEXAMPLE.TLD :
ﻣﻌﺭﻑ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕD1234567-TLD :
ﺧﺎﺩﻡ whois.example.tld :Whois
ﻋﻧﻭﺍﻥ  URLﺍﻹﺣﺎﻟﺔhttp://www.example.tld :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ2009-05-29T20:13:00Z :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺷﺎء2000-10-08T00:45:00Z :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ2010-10-08T00:44:59Z :
ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲEXAMPLE REGISTRAR LLC :
ﻣُﻌﺭﻑ  IANAﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ5555555 :
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕclientDeleteProhibited :
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕclientRenewProhibited :
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕohibitedclientTransferPr :
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕserverUpdateProhibited :
ﻣﻌﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ5372808-ERL :
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝEXAMPLE REGISTRANT :
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝEXAMPLE ORGANIZATION :
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝEXAMPLE STREET 123 :
ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝANYTOWN :
ﻭﻻﻳﺔ/ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝAP :
ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝA1A1A1 :
ﺑﻠﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝEX :

مواصفات اتفاقية  GTLDالجديدة

ھاتف المسجل+1.5555551212 :
الھاتف الداخلي للمسجل1234 :
فاكس المسجل1.5555551213+ :
الرقم الداخلي لفاكس المسجل4321 :
البريد اإللكتروني للمسجلEMAIL@EXAMPLE.TLD :
معرف المسؤول5372809-ERL :
اسم المسؤولEXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE :
منظمة المسؤولEXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION :
شارع المسؤول123 EXAMPLE STREET :
مدينة المسؤولANYTOWN :
والية/مقاطعة المسؤولAP :
الرمز البريدي للمسؤولA1A1A1 :
بلد المسؤولEX :
ھاتف المسؤول+1.5555551212 :
الھاتف الداخلي للمسؤول1234 :
فاكس المسؤول+1.5555551213 :
الرقم الداخلي لفاكس المسؤول:
البريد اإللكتروني للمسؤولEMAIL@EXAMPLE.TLD :
معرف الفني5372811-ERL :
اسم الفنيEXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL :
منظمة الفنيEXAMPLE REGISTRAR LLC :
شارع الفني123 EXAMPLE STREET :
مدينة الفنيANYTOWN :
والية/مقاطعة الفنيAP :
الرمز البريدي للفنيA1A1A1 :
بلد الفنيEX :
ھاتف الفني+1.1235551234 :
الھاتف الداخلي للفني1234 :
فاكس الفني+1.5555551213 :
الرقم الداخلي لفاكس الفني93 :
البريد اإللكتروني للفنيEMAIL@EXAMPLE.TLD :
خادم االسمNS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
خادم االسمNS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
signedDelegation :DNSSEC
unsigned :DNSSEC
<<< التحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS
 1.5بيانات أمين السجل:
 1.5.1تنسيق االستعالمwhois "registrar Example Registrar, Inc." :
 1.5.2تنسيق الرد:
اسم أمين السجل.Inc ,Example Registrar :
الشارع1234 Admiralty Way :
المدينةMarina del Rey :
الوالية/المقاطعةCA :
الرمز البريدي90292 :
البلدUS :
رقم الھاتف+1.3105551212 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :

مواصفات اتفاقية  GTLDالجديدة

البريد اإللكترونيregistrar@example.tld :
خادم whois.example-registrar.tld :Whois
عنوان  URLاإلحالةhttp://www. example-registrar.tld :
جھة اتصال المسؤولJoe Registrar :
رقم الھاتف+1.3105551213 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
البريد اإللكترونيjoeregistrar@example-registrar.tld :
جھة اتصال المسؤولJane Registrar :
رقم الھاتف+1.3105551214 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
البريد اإللكترونيjaneregistrar@example-registrar.tld :
جھة االتصال التقنيةJohn Geek :
رقم الھاتف+1.3105551215 :
رقم الفاكس+1.3105551216 :
البريد اإللكترونيjohngeek@example-registrar.tld :
<<< التحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS
 1.6خادم االسم:
 1.6.1تنسيق االستعالم whois "NS1.EXAMPLE.TLD" :أو " whoisخادم االسم )عنوان "(IP
 1.6.2تنسيق الرد:
اسم الخادمNS1.EXAMPLE.TLD :
عنوان 192.0.2.123 :IP
عنوان 2001:0DB8::1:IP
أمين السجل.Inc ,rExample Registra :
خادم whois.example-registrar.tld :Whois
عنوان  URLاإلحالةhttp://www. example-registrar.tld :
<<< التحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS
 1.7تنسيق حقول البيانات التالية :يجب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األفراد والمنظمات والعنوان والشارع والمدينة
والوالية/المقاطعة والرمز البريدي والبلد وأرقام الفاكس والھاتف وعناوين البريد اإللكتروني والتاريخ والوقت مع التعيينات المحددة في
طلبات التعليق ) (RFCsرقم  5730-5734في بروتوكول  EPPبحيث يمكن معالجة عرض ھذه المعلومات )أو القيم الواردة في
ردود  (WHOISوفھمھا بشكل موحد.
ً
اختياريا ولكن إذا تم توفيرھا عن طريق "مشغل السجل"،
 1.8إمكانية البحثُ .يعد توفير إمكانات البحث على "خدمات الدليل"
فيجب أن تتوافق مع المواصفات المحددة في ھذا القسم.
 1.8.1سيوفر "مشغل السجل" إمكانية البحث على "خدمة الدليل" القائمة على الويب.
 1.8.2سيوفر "مشغل السجل" إمكانات التطابق الجزئي ،على األقل ،على الحقول التالية :اسم النطاق وأسماء جھات
االتصال والمسجل والعناوين البريدية لجھات االتصال والمسجل ,بما في ذلك جميع الحقول الفرعية الموضحة في ) EPPعلى سبيل
المثال ،الشارع أو المدينة أو الوالية أو المقاطعة ،إلخ(.
 1.8.3سيوفر "مشغل السجل" إمكانات التطابق التام ،على األقل ،على الحقول التاليةُ :معرف أمين السجل واسم
خادم األسماء وعنوان بروتوكول اإلنترنت ) (IPلخادم األسماء)ال ينطبق إال على عناوين بروتوكول اإلنترنت المخزنة عن طريق
السجل ،أي السجالت المرفقة(.
 1.8.4سيوفر "مشغل السجل" إمكانات البحث المنطقية ) (Booleanلدعم المشغالت المنطقية التالية ،على األقل،
لالنضمام إلى مجموعة من معايير البحث) AND :و() OR ,أو() NOT ,ال(.

مواصفات اتفاقية  GTLDالجديدة

 1.8.5سوف تتضمن نتائج البحث أسماء النطاقات التي تطابق معايير البحث.
 1.8.6سوف يقوم "مشغل السجل" (1 :بتنفيذ إجراءات مالئمة لتجنب إساءة استخدام ھذه الميزة )على سبيل المثال،
إتاحة إمكانية الوصول للمستخدمين المعتمدين الشرعيين فقط( ،و (2ضمان توافق الميزة مع أي قوانين أو سياسات خصوصية معمول
بھا.
 .2الوصول إلى ملف المنطقة
 .2.1وصول الطرف اآلخر
 .2.1.1اتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة .سيدخل ُمشغل السجل في اتفاقية مع مستخدم اإلنترنت؛ بما يسمح لھذا
المستخدم بالوصول إلى خادم/خوادم مضيف إنترنت ،يحدده/يحددھا ُمشغل السجل ،ثم يقوم بتنزيل بيانات ملفات المنطقة .يجري توحيد
االتفاقية ،وتسھيل تنفيذھا وإدارتھا من قبل مزود الوصول لبيانات المنطقة المركزية )"مزود  .("CZDAعلى ُمشغل شركة التسجيل
توفير الوصول لبيانات ملفات المنطقة بموجب "القسم  "2.1.3وسيقوم بذلك باستخدام نسق الملف الموضح في "القسم  ."2.1.4رغم ما
يستوف متطلبات االعتماد في "القسم  "2.1.2أدناه) ،ب( قد
سبق) ،أ( قد يرفض مزود  CZDAطلب الوصول المقدم من أي مستخدم لم
ِ
يرفض "مشغل السجل" طلب الوصول المقدم من أي مستخدم ال يقدم بيانات اعتماد صحيحة أو قانونية بموجب "القسم  2 .1.2أو حيث
يرى "مشغل السجل" بشكل معقول أن ذلك سوف ينتھك الشروط الواردة في " القسم  ."2.1.5أدناه ،و)ج( يجوز أن يلغي "مشغل
السجل" إمكانية وصول أي مستخدم إذا كان لدى "مشغل السجل" دليل يدعم قيام المستخدم بانتھاك الشروط الواردة في "القسم ."2.1.5
 .2.1.2متطلبات االعتماد .قد يطلب ُمشغل السجل ،من خالل تسھيل مزود  ،CZDAمن كل مستخدم تزويده
بمعلومات كافية عنه؛ لتعريف المستخدم وتحديد موقعه بشكل صحيح .ستشمل معلومات المستخدم ھذه ،على سبيل المثال وليس الحصر،
اسم الشركة واسم جھة االتصال والعنوان ورقم الھاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني واسم مضيف اإلنترنت وعنوان بروتوكول
اإلنترنت ).(IP
 .2.1.3منح الوصول .سيوفر كل "مشغل سجل" خدمة " FTPلملف المنطقة" )أو خدمة "سجل" أخرى مدعومة(
ومدار من ِقبل ) ICANNال سيما <TLD>.zda.icann.org ,حيث > <TLDھو نطاق  TLDالذي يكون
لعنوان  URLمحدد ُ
السجل مسؤوالً عنه( للمستخدم للوصول إلى أرشيفات بيانات منطقة "السجل" .يمنح مشغل شركة التسجيل للمستخدم ً
ً
محدودا وغير
حقا
حصري وغير قابل للتحويل للوصول إلى خادم  FTPلملفات المنطقة الخاص بمشغل شركة التسجيل ،ولنقل نسخة من ملفات منطقة
نطاقات المستوى األعلى ،وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة ذات صلة ،ليس ألكثر من مرة واحدة كل  24ساعة باستخدام  FTPأو
غيره من بروتوكوالت نقل البيانات والوصول إليھا والتي قد يتم تحديدھا من ِقبل منظمة  .ICANNبالنسبة لكل خادم مخصص للوصول
إلى ملف المنقطة ,تكون ملفات المنطقة في دليل المستوى العالي الذي ُيطلق عليه  ,<zone>.zone.gzمع توفر
 <zone>.zone.gz.md5و <zone>.zone.gz.sigللتحقق من التنزيالت .إذا ّ
وفر "مشغل السجل" ً
أيضا بيانات سابقة ،فسوف
تستخدم نمط التسمية  ،<zone>-yyyymmdd.zone.gzإلخ
 .2.1.4معيار تنسيق الملفات .يوفر مشغل شركة التسجيل ملفات المنطقة باستخدام تنسيق فرعي من تنسيق الملف
األصلي المحدد في  ,RFC 1035البند ) ,(5بما في ذلك جميع السجالت الموجودة في المنطقة الفعلية المستخدمة في  DNSالعام.
ويكون التنسيق الفرعي كما يلي:
 .1يجب أن يتضمن كل سجل جميع الحقول في سطر واحد مثل) name-domain> :اسم النطاق(< >class> <TTL
)الفئة(< >) typeالنوع(< >.<RDATA
 .2يجب أن يستخدم كل من "الفئة" و"النوع" أساليب تقوية الذاكرة القياسية ويجب أن يكونا في حالة األحرف الصغيرة.
ً
متوفرا في صيغة عدد صحيح مع جزء عشري.
 .3يجب أن يكون TTL
 .4يسمح باستخدام  /Xو /DDDفي أسماء النطاقات.
 .5يجب أن تكون جميع أسماء النطاقات في حالة األحرف الصغيرة.
 .6يجب استخدام عالمة جدولة واحدة ً
تماما كفاصل للحقول داخل أي سجل.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

 .7ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
 .8ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ .$ORIGIN
 .9ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ "@" ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.
 .10ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ "ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﺎﺭﻏﺔ" ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺳﺟﻝ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ.
 .11ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ .$INCLUDE
 .12ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ .$TTL
 .13ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻟﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ﻋﺑﺭ ﺣﺩ ﺳﻁﺭ.
 .14ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ.
 .15ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻁﺭ ﻓﺎﺭﻏﺔ.
 .16ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺳﺟﻝ  SOAﻣﺗﻭﻓﺭً ﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻭ)ﻣﻛﺭﺭً ﺍ ﻓﻲ( ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ.
 .17ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﺟﻝ  ،SOAﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻣﺭﺗﺑﺔ ﺃﺑﺟﺩﻳًﺎ.
 .18ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻑ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺳﻳﻡ  TLDﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  DNSﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻣﺗﻌﺩﺩ ,ﻓﻳﺗﺟﻪ ﻛﻝ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻑ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻳﺳﻣﻰ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ ,ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻣّﻌﺔ ﻟﺻﻳﻐﺔ  tarﻓﻲ ﻣﻠﻑ ﻳﻁﻠﻕ ﻋﻠﻳﻪ
.<tld>.zone.tar

 .2.1.5ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ .ﻳﺳﻣﺢ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ؛ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ) ،ﺃ( ﻳﺗﺧﺫ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻭ)ﺏ( ﺗﺣﺕ ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ) ،ﺍ( ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﺃﻭ ﺩﻋﻣﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻟﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺭﻏﻭﺏ ﻓﻳﻬﻡ،
ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﺃﻭ ) (2ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ
.ICANN
 .2.1.6ﻣﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .ﺳﻳﺯﻭﺩ ﻣُﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺯﻭﺩ  ،CZDAﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻑ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﺃﺷﻬﺭ .ﺳﻳﺳﻣﺢ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺑﺗﺟﺩﻳﺩ "ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ" ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﻡ.
 .2.1.7ﻭﺻﻭﻝ ﺑﻼ ﺭﺳﻭﻡ .ﺳﻳﺯﻭﺩ ﻣُﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻼ ﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﻭﺳﻳﻌﻣﻝ
ﻣﺯﻭﺩ  CZDAﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺫﻟﻙ.
 2.2ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
 2.2.1ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ .ﺳﻳﻘﺩﻡ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ  ICANNﻭ"ﻣﺯﻭﺩ  "CZDAﻟﺗﻳﺳﻳﺭ
ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻛﻔﺎءﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ "ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ".
 2.3ﻭﺻﻭﻝ  .ICANNﺳﻳﺯﻭﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻳﻥ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﺑﻭﺻﻭﻝ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻧﻁﺎﻕ  TLDﻭﺫﻟﻙ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﺣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

 2.4ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ .ﺳﻳﺯﻭﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ "ﺍﻟﻣﺷﻐﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ" ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺑﻭﺻﻭﻝ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ  TLDﻭﺫﻟﻙ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ
ﺣﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ.
 .3ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻟﻰ ICANN
 3.1ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ .ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻓﻲ "ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻭﺿﻣﺎﻥ
ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻓﺣﻭﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ,ﺳﻳﻘﺩﻡ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺇﻟﻰ  ICANNﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺃﺳﺑﻭﻋﻲ )ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺩﺩﻩ  (ICANNﺃﺣﺩﺙ "ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ" ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻭﺳﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ
ﻣﻥ  00:00:00ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ) (UTCﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻟﻠﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ .ICANN
 3.1.1ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ .ﺳﻳﻭﻓﺭ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ،ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ :ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﻭﻣُﻌﺭﻑ ﻋﻧﺻﺭ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ) (roidﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻣُﻌﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﻣُﻌﺭﻑ  (IANAﻭﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﺁﺧﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﻠﺗﺣﺩﻳﺙ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺷﺎء ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﻋﻳﻥ ,ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ :ﺍﺳﻡ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻣُﻌﺭﻑ ﻋﻧﺻﺭ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ
) (roidﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺿﻳﻑ ﻟﺧﺎﺩﻡ  Whoisﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ  URLﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
 3.1.2ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ "ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  "2ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ "ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ" )ﻣﺗﺿﻣ ًﻧﺎ
ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ,ﺇﻟﺦ( ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻕ ﻓﻘﻁ ,ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻟﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ "ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ"
ﻭﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ .ﻳﺗﻣﺗﻊ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺑﺧﻳﺎﺭ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻠﻑ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻛﺎﻣﻝ ﺑﺩﻻً ﻣﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ "ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ."2
ً
ﺟﺎﻫﺯﺍ )ﺟﺎﻫﺯﺓ( ﻟﻠﺗﻧﺯﻳﻝ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ 00:00:00
 3.1.3ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ .ﺳﻳﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻠﻑ )ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ( ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺍﻟﻣﻧﺳﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ  .ICANNﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﻑ )ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ( ﻟﻠﺗﻧﺯﻳﻝ ﻋﺑﺭ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ،SFTP
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ  ICANNﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
 3.2ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺫﺭ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺻﺩﻭﺭ ﺃﻣﺭ ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﺑﺷﺄﻧﻪ ،ﺇﻟﺦ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺟﻝ ﺁﺧﺭ ،ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ  ،ICANNﺳﻳﻘﺩﻡ
"ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺳﺭ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ
"ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  "2ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ "ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ" .ﻭﻟﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺳﺭ.
ﻭﺳﻳﻘﺩﻡ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻳﻭﻣﻲ ﻋﻣﻝ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﺑﻳﻥ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻭ ،ICANNﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻟﻠﺗﻧﺯﻳﻝ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ  ICANNﺑﻧﻔﺱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ "ﺍﻟﻘﺳﻡ  "3.1.ﻣﻥ ﻫﺫﻩ "ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ".

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
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ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺳﺟﻼﺕ GTLD
ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎﻅ )ﺃﻱ ،ﻳﻣﺗﻧﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺗﻔﻭﻳﺽ ،ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ
ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﻓﻘﻁ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﺎﺳﻣﻪ ﻟﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻣﻧﻊ ﺗﻔﻭﻳﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ( ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ )ﺃﻱ ،ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ( ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﻭﺫﻟﻙ ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﺻﺩﻕ  ICANNﺻﺭﺍﺣﺔ
ﻭﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻛﺗﺎﺑﺔ:
 .1ﻣﺛﺎﻝ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ""EXAMPLEﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﻭﻓﻳﻪ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
 .2ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﻓﻳﻥ .ﻳﺟﺏ ﺣﺟﺯ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﺭﻓﻳﻥ ﺃﻭﻻً .ﻭﻳﺟﻭﺯ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺣﺟﺯ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﺭﻓﻳﻥ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻣﺩﻯ
ﺗﻭﺻﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﻣﺩﻳﺭ ﺭﻣﺯ ﺍﻟﺑﻠﺩ .ﻛﻣﺎ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻗﺗﺭﺍﺡ ﻟﺗﺣﺭﻳﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﺟﻧﺏ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻣﻊ ﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
 .3ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ .ﻗﺩ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﺇﺫﺍ ﻋﺑﺭﺕ ﻋﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ
ﺻﺣﻳﺢ ﻓﻲ ﺗﺭﻣﻳﺯ  ASCIIﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ".("xn--ndk061n
 .4ﺣﺟﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺗﻡ ﺣﺟﺯ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  TLD.ﻗﺩ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻣﺷﻐﻝ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺗﺳﺟﻳﻝ  ،TLDﻳﺗﻡ ﻋﻧﺩﺋﺫ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺩﺩﻩ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،NIC :ICANNﻭ ،WWWﻭ IRISﻭ.WHOIS
 .5ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ .ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺟﺎﺯ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺩﺍﺧﻝ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﺣﻳﺙ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
5.1

ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺭﺓ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ( ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ  ،ISO 3166-1ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﺣﺩﻳﺛﻪ
ﻣﻥ ﺣﻳﻥ ﻵﺧﺭ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅ ﺑﺷﻛﻝ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ  ISO 3166-1ﻭﺗﻣﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻧﻁﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﺳﻁﺱ ﻋﺎﻡ  1999ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
<http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166>.1_decoding_table.htm#EU

5.2

ﻓﺭﻳﻕ ﺧﺑﺭﺍء ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ،ﻭﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﺃﺳﻣﺎء
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.

5.3

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻌﺩﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  6ﻟﻐﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ.

ﻭﺫﻟﻙ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﺣﺗﺟﺎﺯ ﺃﺳﻣﺎء ﺩﻭﻝ ﻭﻣﻧﺎﻁﻕ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
)ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ( ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ"ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺯﺍﺕ ،ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻳﻬﺎ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN

مواصفات اتفاقية  GTLDالجديدة

المواصفة 6
مواصفات التشغيل البيني واستمرارية تشغيل السجل
 .1التوافق مع المعايير
 .1.1نظام  .DNSيجب على مشغل السجل تنفيذ طلبات التعليقات  RFCذات الصلة الحالية وتلك التي سيتم نشرھا في المستقبل
من قبل فريق عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFبما في ذلك جميع المعايير أو التعديالت أو اإلضافات التي تلي والتي تتعلق باآلتي :نظام
أسماء النطاقات وعمليات خادم االسم بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طلبات التعليقات أرقام ،1034 :و ،1035و،1982
و ،2181و ،2182و ،2671و ،3226و ،3596و ،3597و ،4343و.5966
 .EPP .1.2يجب على مشغل السجل االمتثال لتعليقات  RFCالحالية ذات الصلة والتعليقات التي ستصدر مستقبالً بواسطة فريق
عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFبما في ذلك جميع المعايير أو التعديالت أو اإلضافات القادمة والتي تتعلق بتوفير أسماء النطاقات
وإدارتھا باستخدام بروتوكول التوزيع المرن ) (EPPفي التوافق مع طلبات التعليقات أرقام ،5910 :و ،5730و ،5731و،5732
و 5733و .5734إذا احتاج مشغل السجل إلى تطبيق فترة السماح للتسجيل ) ،(RGPفإنه يلتزم بتوجيھات  RFC 3915والتوجيھات
التابعة لھا .إذا تطلب مشغل السجل استخدام الوظيفة خارج نطاق قاعدة تعليقات  RFCالخاصة بـ  ،EPPفيتعين على مشغل السجل
توثيق امتدادات  EPPفي تنسيق مسودة اإلنترنت وذلك من خالل االستعانة باإلرشادات الموصوفة في  .3735 RFCوبالتبعية سيقوم
مشغل السجل بتزويد الوثائق المتعلقة بكافة كائنات  EPPواالمتدادات المدعومة إلى  ICANNوتحديثھا قبل عملية النشر.
 .DNSSEC .1.3يلتزم مشغل التسجيل بالتوقيع على ملفات منطقة نطاق  DLTالخاصة به التي تطبق امتدادات تأمين نظام اسم
النطاق )" .("DNSSECأثناء مدة التشغيل ،ينبغي أن يلتزم مشغل التسجيل بطلبات التعليق  RFCsأرقام  4033و 4034و4035
و 4509واألرقام التابعة لھا وما يليھا ،ويتبع أفضل التطبيقات الموصوفة في طلب التعليق  RFCرقم  4641وما يليه .وفي حال ّ
نفذ
مشغل السجل حاشد رفض التواجد المعتمد المبعثر المتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات ،وجب عليه االمتثال لطلب التعليق رقم
 5155وما يليه .كما يجب عليه قبول المادة األساسية العامة من أسماء النطاقات الخاصة باألطفال بطريقة آمنة ً
وفقا ألفضل الممارسات
ً
وأيضا ،يجب أن ينشر السجل على موقعه على شبكة اإلنترنت بيانات ممارسات امتدادات األمان لنظام اسم النطاق
في الصناعية.
ً
ضافة إلxى الوصول واستخدام المفاتيح
) (DPSالتي توضح الضوابط األمنية الحرجة واإلجراءات الالزمة لتخزين المواد األساسية ،إ
الخاصة بذلك وضمان قبول المواد األساسية العامة الخاصة بالمسجلين .ينبغي على مشغل السجل أن ينشر بيانات ممارسات امتدادات
األمان لنظام اسم النطاق ) (DPSالخاصة به عن طريق االستعانة بالتنسيق الموضح في "إطار ) "DPSالموجود ً
حاليا في تنسيق
ً
المسودة ،انظر االرتباط  (http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-frameworkخالل  180يوما من
تحول "إطار  "DPSإلى طلب التعليقات )(RFC
 .IDN .1.4إذا عرض مشغل السجل أسماء النطاقات الدولية )" ،("IDNوجب عليه االمتثال لطلبات التعليقات أرقام ،5890
و ،5891و 5892و 5893واألرقام التابعة لھا .كما ينبغي أن يلتزم مشغل السجل بإرشادات  IDN ICANNعلى الموقع
> ،<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htmحسبما يتم تعديلھا ،أو تغييرھا ،أو
إلغاؤھا من حين إلى آخر .ويجب على مشغل السجل نشر جداول أسماء النطاقات الدولية وقواعد تسجيل تلك األسماء وتحديثھا في سجل
سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت الخاص بممارسات تلك األسماء كما ھو محدد في المبادئ التوجيھية ألسماء النطاقات الدولية التابعة
لھيئة ).(ICANN
 .IPv6 .1.5يجب أن يكون مشغل السجل ً
قادرا على قبول عناوين  IPv6كسجالت دائمة في نظام السجل الخاص به وأن ينشرھا
في  .DNSويجب أن يعرض مشغل السجل نقل  IPv6العام الثنين على األقل من خوادم أسماء السجل المدرجة في منطقة الجذر مع
عناوين  IPv6المناظرة المسجلة لدى  .IANAوينبغي أن يتبع مشغل السجل "المبادئ التوجيھية التشغيلية لنقل نظام أسماء النطاقات
 "IPv6كما ھو موضح في أفضل الممارسات الحالية رقم  91والتوصيات واالعتبارات الموضحة في طلب التعليق ) (RFCرقم
 .5730عالوة على أنه يجب ً
أيضا عرض عناوين  IPv6العامة لخدمات نشر بيانات التسجيل على النحو المحدد في المواصفات رقم 4
من ھذا وينبغي االتفاق؛ على سبيل المثال برنامج البحث عن النطاقات ) Whoisطلب التعليق رقم  ،(3912أو برنامج البحث عن
النطاقات  Whoisعلى الشبكة العالمية .لمشغل السجل عرض نقل عناوين  IPv6العامة لنظام التسجيل المشترك ) (SRSبالنسبة ألي
ً
كتابة من أحد المسجلين المعتمدين لنطاقات  gTLDبحيث يكون على
المسجل ،في موعد ال يتجاوز ستة أشھر من وصول الطلب األول
استعداد للعمل مع نظام التسجيل المشترك عبر .IPv6

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

 .2ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
 .2.1ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ "ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ" ،ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﻣﺛﻝ ) (1ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩ
ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء؛ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  ،TLDﻭﻧﺷﺭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ TLD؛ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ؛ ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ
ﺑﺳﺑﺏ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻵﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺭﻗﻡ  ،1ﻭ)ﺝ( ﺃﻱ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻻ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ،ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﻛﻣﺷﻐﻝ ﻟﻠﺳﺟﻝ ،ﻭ )ﺩ( ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ )ﺃ( ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻭ )ﺝ(
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
 .2.2ﺣﻅﺭ ﺃﺣﺭﻑ ﺍﻟﺑﺩﻝ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺇﻣﺎ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺟﻠﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻡ ﻳﻭﻓﺭ ﺳﺟﻼﺕ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﺛﻝ ﺳﺟﻼﺕ NS
ﻹﺩﺭﺍﺝ ﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻧﺷﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﻅﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺳﺟﻼﺕ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺍﻟﻌﺷﻭﺍﺋﻲ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﻲّ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ  1034ﻭ 4592ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ
ﺃﺟﻝ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺳﺟﻼﺕ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻋﻥ
ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ "ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺧﻁﺄ" )ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺎﺳﻡ  ،(NXDOMAINﻭﺭﻣﺯ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  3ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ  1035ﻭﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻭﻳﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺟﺭﺓ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﺃﻭ ﻣﻥ ﻳﺗﺑﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ( ﺑﺣﻔﻅ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺣﻔﻅ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻔﻅ.
 .3ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
 .3.1ﺍﻟﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ .ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻣﻝ ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﻣﺗﻛﺭﺭﺓ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳًﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ،ﻭﺗﻛﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﺔ ﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﻝ ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ( ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﻋﻁﻝ ﺗﻘﻧﻲ )ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻣﺣﻠﻲ( ،ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻁﺎﻕ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
 .3.2ﺣﺩﺙ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻱ .ﺳﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺟﻬﻭ ًﺩﺍ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳًﺎ ﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺣﺩﺙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﺳﻳﺳﺗﻌﻳﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ  48ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺣﺩﺙ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻧﻭﻉ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﻻ ﺗﻌﺩ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﻟﻠﺧﺩﻣﺔ.
 .3.3ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺎﻓﻅ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻁﺔ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ،ﺗﻭﻓﺭ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺣﺩﺙ
ﻏﻳﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻋﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺷﺗﻣﺎﻝ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﺳﻡ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺔ  .ICANNﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺣﺩﺙ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻁﺎﻕ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻗﻭﻉ
ﺣﺩﺙ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻁﺎﻕ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻪ ،ﻭﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ICANN
ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻣﺯﻭﺩ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩ .ﻋﻠﻰ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺭﺓ ﺳﻧﻭﻳًﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.

 .4ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
 .4.1ﺟﻬﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺯﻭﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ  ICANNﻭﻳﻧﺷﺭ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺩﻗﻳﻘﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺿﻼً ﻋﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  ،TLDﻛﻣﺎ ﺳﻳﻣﺩ ﻫﻳﺋﺔ ) (ICANNﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻫﺫﻩ.
 .4.2ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻠﺻﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺯﻭﻟﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ "ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ" ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻠﺻﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﺯﻭﻟﺔ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ  (http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdfﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻳﻝ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺳﻠﻭﻛﻳﺎﺕ ﺿﺎﺭﺓ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

 .5ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺩﻋﻭﻣﺔ
 .5.1ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ .ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺃﻭﻟﻳﺔ ﻷﺳﻣﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺭﺓ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﺣﺗﻰ ﻋﺷﺭ )(10
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻛﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ .ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﻙ ،ﻗﺩ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻟﻼﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺳﻧﻭﺍﺕ.
 .5.2ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ .ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﺟﺩﻳﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﺭﺓ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﺣﺗﻰ ﻋﺷﺭ ) (10ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻛﺣﺩ ﺃﻗﺻﻰ .ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﻙ،
ﻗﺩ ﻻ ﻳﻣﺩ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﻋﺷﺭ ) (10ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ 7
ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻧﻔﺫ ﺃﻳﺔ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ )" ("RPMﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ
.1
ﺗﻔﻭﻳﺿﻬﺎ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ  .ICANNﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ،ﻗﺩ ﻳﻁﻭﺭ ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺂﻟﻳﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﺛﺑﻳﻁ ﺃﻭ ﻣﻧﻊ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻙ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﺃﻭ ﺗﺳﻲء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ .ﻭﺳﻳﺷﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻭﺭﺓ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ  ICANNﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﺍﻟﻣﺑﺭﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺳﺟﻠﻲ ﻫﻳﺋﺔ
 ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺧﻭﻟﻳﻥ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  .TLDﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﺗﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ
 ICANNﺗﻧﻔﻳﺫ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺏ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﻋﻠﻰ ]ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻭﻑ
ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻧﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ[( )ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  :(ICANNﻻ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺏ ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ
ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ،ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺑﺩﻻً ﻣﻧﻪ.
ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ .ﺳﻭﻑ ﻳﻣﺗﺛﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻵﻟﻳﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ:

.2
ﺃ.

ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ) (PDDRPﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
) (RRDRPﺍﻟﺗﻲ ﺍﻋﺗﻣﺩﺗﻬﺎ ﻫﻳﺋﺔ ) ICANNﻭﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ]ﻳﺟﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ[( ،ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﺄﻱ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ )ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺷﻣﻝ ﺃﻱ ﻋﻼﺝ
ﻣﻌﻘﻭﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﻙ ،ﻭﺇﻧﻬﺎء ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ) 4.3ﻫـ( ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ( ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺄﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ.

ﺏ.

ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻺﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ )" ("URSﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺗﻣﺩﺗﻪ ﻫﻳﺋﺔ ) ،ICANNﻭﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﻋﻠﻰ ]ﻳﺟﺏ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻋﻧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ[( ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺣﻘﻘﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﻺﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ 8
ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ
 .1ﻳﺟﺏ ﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ )ﺃ( ﺃﻥ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻧﻁﺎﻕ  TLDﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ ]__[ ﻣﻥ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﻋﻠﻰ ] urlﻟﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ[ )ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺩﻣﺟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  8ﻛﻣﺭﺟﻊ( ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ) (5ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﻭﻟﻛﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ) (6ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ،ﻭ)ﺏ( ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺓ ) (1ﺧﻁﺎﺏ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﺃﻭ ) (2ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻧﻘﺩﻱ ﻋﺎﻟﻕ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﻳﻔﻲ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﺩ ]__[ ﻣﻥ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﻋﻠﻰ ] urlﻟﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ[ )ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺩﻣﺟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺻﺎﻓﺎﺕ  8ﻛﻣﺭﺟﻊ(.
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺫﻝ ﻏﺎﻳﺔ ﺟﻬﺩﻩ ﻹﺗﺧﺫﺍ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ
ﻟﻣﺩﺓ ﺳﺗﺔ ) (6ﺃﺷﻬﺭ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ،ﻭﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ  ICANNﻛﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻧﻬﺎ .ﺳﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟـ ICANN
ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﻳﺗﺎﺑﻊ ﺇﺧﻁﺎﺭ  ICANNﺑﺎﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺑﺎﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺑﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺄﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺻﺩﻳﻕ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﺳﺑﻕ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ) ICANNﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺣﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ
ﻣﻌﻘﻭﻝ( .ﺗﻧﺹ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺻﻭﻝ  ICANNﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺍﻟﺑﻧﺩ  2.13ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻧﺩ ] 4.5ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻟﻛﻳﺎﻥ ﺣﻛﻭﻣﻲ :ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻧﺩ  [7.14ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
 .2ﻭﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺑﺫﻝ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻛﻠﻳًﺎ ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳًﺎ ،ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺑﻝ ﻣﺭﻭﺭ ﺳﺕ ) (6ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ) (1ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻫﻳﺋﺔ  ICANNﺑﺫﻟﻙ ﺍﻻﻧﻘﺿﺎء ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ،
ﻭ) (2ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺑﺩﻳﻝ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  TLDﻟﻣﺩﺓ
ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ) (5ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ) (1ﺗﻠﻲ ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎء ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﻭﻟﻛﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ) (6ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ )"ﻣﺳﺗﻧﺩ
ﺑﺩﻳﻝ"(.ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺑﺩﻳﻝ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻭﻣﺿﻣﻭﻥ
ﻣﻘﺑﻭﻝ ﻟﺩﻯ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN

 .3ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،8ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ،ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺑﻣﺳﺗﻧﺩ ﺑﺩﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ) (1ﺗﻭﻓﺭ ﻣﻭﺍﺭ ًﺩﺍ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ TLD
ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺃﻱ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ) (1ﺗﻠﻲ ﺃﻱ
ﺇﻧﻬﺎء ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﻭﻟﻛﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺫﻛﺭﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ) (6ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ,،

ﻭ) (2ﺗﻣﺗﺛﻝ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻭﻣﺿﻣﻭﻥ ﻣﻘﺑﻭﻟﻳﻥ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  .ICANNﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺇﻣﺎ ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ) (2ﺃﻭ
) (3ﻫﺫﻩ ،ﻓﻠﻥ ﺗﻌﺩ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ) (8ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ُﺗﻁﺑﻕ ﺑﻌﺩ
ﺫﻟﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﻣﺳﺗﻧﺩ )ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ( ﺍﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
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ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﻳﻣﺗﻧﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ,ﻭﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻷﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺑﺿﺔ ,ﺃﻭ ﻓﺭﻋﻳﺔ,
ﺃﻭ ﺗﺎﺑﻌﺔ ,ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ ﺁﺧﺭ ﺫﺍ ﺻﻠﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻁﺎﻕ ) TLDﻳﺷﺎﺭ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ "ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ"(:
ﺃ.

ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺑﺎﺓ ،ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻱ ﺃﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻭﺻﻭﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﻓﺭﺹ ﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻔﺿﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﻓﻕ ﺷﺭﻭﻁ
ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ؛

ﺏ .ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﺑﺭ ﺃﻣﻧﺎء ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻟﺩﻯ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ،ICANNﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ,ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ  ،TLDﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ
"ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﺣﺗﺟﺎﺯ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ "ﺍﻟﻘﺳﻡ  "2.6ﻣﻥ
"ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ"؛
ﺝ .ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  TLDﺃﻭ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻟـ  TLDﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﻳﻥ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺃﻭ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻷﺟﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ )ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺑﺎﺳﻡ "ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ"(؛
ﺩ .ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻷﻱ ﻣﺳﺟﻝ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻛﺷﻑ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ،ﻓﻳﻣﺎ
ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ  TLDﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻁﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺷﻐﻠﻭ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻵﺧﺭﻭﻥ( ﻭﺻﻭﻻ ﻣﻣﺎﺛﻼ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻭﻓﻕ ﺷﺭﻭﻁ
ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ؛ ﺃﻭ
ﻫـ .ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺳﺟﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ
ﻣﻭﻅﻑ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺎﺕ  ،DNSﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ  TLDﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻁﺎء
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ( ﻭﺻﻭﻻ ﻣﻣﺎﺛﻼ ﺇﻟﻰ ﻣﺛﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﻭﻓﻕ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻌﻠﻳًﺎ ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﻓﻌﻠﻳﺎ.
.2

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺫﺍ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺩﻭﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻣﻳﻥ
ﺍﻟﺳﺟﻝ -ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ ،ﺳﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺳﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺫﺍ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻣﻳﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ  -ﺍﻟﺑﺎﺋﻊ.

.3

ﻳُﺟﺭﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻭﻙ ﻣﺭﺓ ) (1ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ
ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺩﻭﻧﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ .ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﻳﻥ ) (20ﻳﻭﻣﺎ ً ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺎ ً ﻋﻘﺏ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ،
ﻳﺗﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ،ﻣﺩﻋﻣﺔ ﺑﺗﺻﺩﻳﻕ ﻣﻥ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻟﺩﻯ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻳﺷﻬﺩ ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑـ ﻣﺩﻭﻧﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ،ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ
ﺗﻭﻓﺭﻩ ﻣﻧﻅﻣﺔ ) .ICANNﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ  ICANNﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ (.ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻥ ﺣﻕ  ICANNﺃﻥ ﺗﻧﺷﺭ ﻋﻼﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ.

ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  GTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

.4

ﻻ ﻳﻌﺩ ﺃﻱ ﻣﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ (1) :ﺳﺑﺑﺎ ً ﻟﻣﻧﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺩﻭﻧﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ؛ ﺃﻭ ) (2ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻓﻲ ﺭﻓﺿﻪ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺩﻭﻧﺔ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ.

.5

ﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﺃﻱ ﺑﻧﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳ ًﺩﺍ ﻟﻘﺩﺭﺓ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺑﻌﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ ﻣﻊ ﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻊ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺟﻬﺔ ﺑـ.TLD

.6

ﻗﺩ ﻳﻁﻠﺏ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ،ﻭﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻧﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﺇﺫﺍ ﺑﻳّﻥ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺍﻩ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ،ICANNﺃﻥ ) (1ﺟﻣﻳﻊ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ  TLDﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻫﻭ
ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺻﺭﻱ ﻭ) (2ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻ ﻳﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﻳﻭﺯﻉ ﺃﻭ ﻳﻧﻘﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻱ
ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻓﻲ  TLDﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ "ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﻭ) (3ﻻ ﻳُﻌﺩ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ
ﻋﻠﻰ TLDﺿﺭﻭﺭﻳًﺎ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ  GTLDﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ 10
ﻣﻭﺻﻔﺎﺕ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺳﺟﻝ
 .1ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﻳﻑ
 .DNS .1.1ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﺭﻑ ﻓﻲ  RFCﺭﻗﻡ  1035 ،1034ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ  RFCﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
 .1.2ﺣﻝ  DNSSECﺍﻷﻣﺛﻝ .ﻫﻧﺎﻙ ﺳﻠﺳﻠﺔ  DNSSECﻟﻠﺛﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﺭﺳﺎﺓ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﺛﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺗﺣﺕ
 TLDﻭﻫﻛﺫﺍ.
 .EPP .1.3ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ Extensible Provisioning Protocolﺍﻟﻣﻌﺭﻑ ﻓﻲ  RFC 5730ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ  RFCﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ.
 .1.4ﻋﻧﻭﺍﻥ  .IPﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ  IPv4ﺃﻭ  IPv6ﺑﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،ﻳﺗﻡ ﺫﻛﺭ  IPv4ﺃﻭ
.IPv6
 .1.5ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ .ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻣﺿﻳﻔﻲ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ) DNSﻭ EPPﻭﻏﻳﺭﻫﺎ( )ﺍﻧﻅﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﻭﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ.
 .RDDS .1.6ﺗﺷﻳﺭ "ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻧﺷﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ"  Registration Data Directory Servicesﺇﻟﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ WHOIS
ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ "ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺔ  "4ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
 .RTT .1.7ﺯﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ RTTﻭﻫﻭ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺱ ﺑﺩءًﺍ ﻣﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭﻝ ﺑﺕ ﻣﻥ ﺃﻭﻝ ﺣﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺣﺯﻡ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺟﺭﺍء ﻁﻠﺏ ﺣﺗﻰ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺁﺧﺭ ﺑﺕ ﻣﻥ ﺁﺧﺭ ﺣﺯﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺗﻼﻡ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ﻭﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺟﺎﺏ ﻟﻪ.
 .SLR .1.8ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻣﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ).(SLA
 .2ﻣﺻﻔﻭﻓﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻣﺔ

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ DNS
ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺎﺩﻡ ﺃﺳﻣﺎء DNS
 RTT DNSﺣﻝ TCP DNS
 RTTﺣﻝ UDP DNS
ﺯﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺙ DNS
ﺗﻭﺍﻓﺭ RDDS
 RTT RDDSﺍﺳﺗﻌﻼﻡ RDDS
ﺯﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺙ RDDS
ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ EPP
 RTTﺃﻣﺭ ﺟﻠﺳﺔ EPP
EPP
 RTTﻣﺭ ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ EPP
 RTTﺃﻣﺭ ﺗﺣﻭﻳﻝ EPP

ﻣﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ )ﺷﻬﺭ ًﻳﺎ(

ﺯﻣﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ  0ﺩﻗﻳﻘﺔ =  %100ﺗﻭﺍﻓﺭ
≥ ﺯﻣﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ  432ﺩﻗﻳﻘﺔ )≈ (%99
≥  1500ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %95ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
≥  500ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %95ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
≥  60ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %95ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
≥ ﺯﻣﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ  864ﺩﻗﻳﻘﺔ )≈ (%98
≥  2000ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %95ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
≥  60ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %95ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
≥ ﺯﻣﻥ ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ  864ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ )≈ (%98
≥  4000ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %90ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
≥  2000ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %90ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
≥  4000ﻣﻠﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻧﺳﺑﺔ  %90ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ

ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ  GTLDﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

ﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻟﻣﺭﻭﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻗﻝ ﺇﺣﺻﺎﺋ ًﻳﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻛﻝ ﺧﺩﻣﺔ .ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺭﺍﻋﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﺷﺭﻭﻁ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ،ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ،ﺳﻭﺍء ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺃﻭ
ﺧﻁﺄ ﺑﺎﻟﻧﻅﺎﻡ ،ﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ .SLA
DNS .3
 .3.1ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ  .DNSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺭﺧﺻﺔ ﻻﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻌﻳﻥ )ﻣﺛﻝ  ،(TLDﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﻣﻥ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  .DNSﻭﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﺣﻅﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻼﺑﺩ ﻻﺛﻧﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ
ﻣﻥ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﻔﻭﺿﺔ ﺍﺟﺗﻳﺎﺯ  DNSﺑﻧﺟﺎﺡ "ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  "DNSﻟﻛﻝ ﻣﻥ  DNSﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ "ﻋﻧﻭﺍﻥ  "IPﻷﻱ
ﺧﺩﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺳﺑﺔ  %51ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  DNSﻳﺛﺑﺕ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ  DNSﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻓﺗﻌﺗﺑﺭ  DNSﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
 .3.2ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺳﻡ  .DNSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ "ﻋﻧﻭﺍﻥ  "IPﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ  DNSﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺧﺎﺩﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﻣﻌﻳﻥ ﻣﺩﺭﺝ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺭﺧﺹ ﻻﺳﻡ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  DNSﻣﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ .ﻭﻛﻝ "ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  "IPﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ  DNSﻋﺎﻡ ﻟﻛﻝ ﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﺭﺩﻱ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺳﺑﺔ  %51ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ DNS
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﻥ "ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  "DNSﺇﻟﻰ "ﻋﻧﻭﺍﻥ  "IPﻟﺧﺎﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺕ ﻣﻌﻳﻥ ،ﻳﻌﺗﺑﺭ "ﻋﻧﻭﺍﻥ "IP
ﻟﺧﺎﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭ.
 RTT .3.3ﺫﺍﺕ ﺣﻝ  .UDP DNSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ  RTTﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺣﺯﻣﺗﻳﻥ ،ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  UDP DNSﻭﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  UDP DNSﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ  RTTﺃﻛﺑﺭ  5ﻣﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ  SLRﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﺈﻥ  RTTﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ.
 RTT .3.4ﺫﺍﺕ ﺣﻝ  .TCP DNSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ  RTTﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ  TCPﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  DNSﻻﺳﺗﻌﻼﻡ  DNSﻭﺍﺣﺩ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ  RTTﺃﻛﺑﺭ  5ﻣﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ  SLRﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﺈﻥ  RTTﺳﻳﺗﻡ
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ.
 RTT .3.5ﺣﻝ  .DNSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﺎ " RTTﺣﻝ  "UDP DNSﺃﻭ " RTTﺣﻝ ."TCP DNS
 .3.6ﺯﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺙ  .DNSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺱ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺗﺄﻛﻳﺩ  EPPﻷﻣﺭ ﻧﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ،ﺣﺗﻰ ﺗﺟﻳﺏ ﻛﻝ ﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻷﺻﻝ ﺑـ "ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  "DNSﻣﻊ ﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ .ﻫﺫﺍ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ .DNS
 .3.7ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  .DNSﻳﻌﻧﻲ ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  DNSﻭﺍﺣﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺃﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ "ﻋﻧﻭﺍﻥ  "IPﻣﻌﻳﻥ )ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ  UDPﺃﻭ  .(TCPﺇﻥ ﻛﺎﻥ
 DNSSECﻣﺗﺎﺣً ﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ  DNSﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻠﻣﺔ ،ﻟﻛﻲ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﻣﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ،ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻌﺎﺕ ﻣﺣﻘﻘﺔ
ﺇﻳﺟﺎﺑﻳًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺳﺟﻝ  DSﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻷﺻﻝ ،ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻣﻭﻗﻌًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺛﺑﺕ ﺛﻘﺔ  Anchor Trustﻣﻬﻳﺋﺎ ﺑﺷﻛﻝ
ﺛﺎﺑﺕ .ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﺇﻻ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ.
ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ " RTTﺣﻝ  "DNSﺃﻛﺛﺭ  5ﺃﺿﻌﺎﻑ  SLRﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ .ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻻﺧﺗﺑﺎﺭ  DNSﻫﻲ :ﺭﻗﻡ ﺑﺎﻟﻣﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻘﺎﺑﻝ " RTTﺣﻝ  "DNSﺃﻭ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻑ/ﻏﻳﺭ ﻣﺟﺎﺏ.
 .3.8ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ  .DNSﻓﻲ ﻛﻝ ﺩﻗﻳﻘﺔ ،ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ  DNSﺗﻘﻭﻡ "ﺑﺎﺧﺗﺑﺎﺭ  UDP "DNSﻭ TCPﻟﻛﻝ "ﻋﻧﻭﺍﻥ  "IPﻣﺳﺟﻝ
 DNSﻋﺎﻡ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ "ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  "DNSﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ/ﻣﺟﺎﺑﺔ ﻓﺳﻳﻌﺗﺑﺭ  IPﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ
ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﻩ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭ ﺑﺩء ﻣﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻭﺣﺗﻰ ﻭﻗﺕ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺁﺧﺭ.
 .3.9ﻓﺣﺹ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  .DNSﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ ﺻﺣﻳﺣﺎ ً ﻫﻭ  20ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﻗﻳﺎﺱ ،ﻭﺇﻻ
ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍﺩ ﺑﻬﺎ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻳﻝ  SLRﺃﻱ ﺧﻁﺄ.
 .3.10ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ  UDPﻭ .TCPﺳﺗﺭﺳﻝ  UDP DNSﺃﻭ " TCPﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  "DNSﻟﺗﻘﺭﻳﺏ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ.
 .3.11ﻭﺿﻊ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  .DNSﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ  DNSﺳﻳﺗﻡ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﺣﻠﻼﺕ  DNSﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻭﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺹ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﻧﻔﺫ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺧﻠﻑ ﻭﺻﻼﺕ ﻣﺗﺄﺧﺭﺓ ﻣﺛﻝ ﻭﺻﻼﺕ ﺍﻷﻗﻣﺎﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ.

ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ  GTLDﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

RDDS .4
 .4.1ﺗﻭﺍﻓﺭ  .RDDSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻛﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ  RDDSﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ،TLDﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺳﺑﺔ  %51ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  RDDSﺃﺛﺑﺗﺕ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
 RDDSﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻓﺗﻌﺗﺑﺭ  RDDSﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
 RTT .4.2ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  .WHOISﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ  RTTﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ  TCPﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  .WHOISﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ  5 RTTﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ  SLRﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  RTTﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ.
 RTT .4.3ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  .Web-based-WHOISﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ  RTTﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ  TCPﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻪ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  HTTPﻻﺳﺗﻌﻼﻡ  HTTPﻭﺍﺣﺩ .ﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﻳﺗﻡ ﻓﻘﻁ ﻗﻳﺎﺱ ﺁﺧﺭ ﺧﻁﻭﺓ .ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ  5 RTTﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ  SLRﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  RTTﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ.
 RTT .4.4ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  .RDDSﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ " RTTﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  "WHOISﻭ" RTTﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  WHOISﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ"
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﻥ.
 .4.5ﺯﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺙ  .RDDSﻭﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺗﺄﻛﻳﺩ  EPPﻷﻣﺭ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻛﺱ ﺧﺩﻣﺎﺕ
 RDDSﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺇﺣﺩﺍﺛﻪ.
 .4.6ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  .RDDSﻳﻌﻧﻲ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﺇﻟﻰ "ﻋﻧﻭﺍﻥ  "IPﻣﻌﻳﻥ ﻷﺣﺩ ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﻹﺣﺩﻯ ﺧﺩﻣﺎﺕ  RDDSﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ،ﻭﺇﻻ ﺳﻳﺗﻡ
ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﻟﻡ ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻳﻪ .ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ  5 RTTﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  SLRﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺟﺎﺏ
ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎﺭ  RDDSﻫﻲ :ﺭﻗﻡ ﺑﺎﻟﻣﻠﻲ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻳﻘﺎﺑﻝ  RTTﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻑ/ﻏﻳﺭ ﻣﺟﺎﺏ.
 .4.7ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ  .RDDSﺳﺗﺧﺗﺎﺭ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  RDDSﻛﻝ  5ﺩﻗﺎﺋﻕ ﺃﺣﺩ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  IPﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ  DNSﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
"ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  "IPﻣﻥ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﻛﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ  RDDSﻟـ  TLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻱ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻭﻋﻣﻝ "ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  "RDDSﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ/ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ "ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ  ،"RDDSﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺧﺩﻣﺔ  RDDSﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺣﺗﻰ ﻳﺣﻳﻥ ﻭﻗﺕ
ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺟﺩﻳﺩ.
 .4.8ﻓﺣﺹ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  .RDDSﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺷﻁﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳﺎﺱ ﺻﺣﻳﺣﺎ ً ﻫﻭ  10ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﻗﻳﺎﺱ،
ﻭﺇﻻ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍﺩ ﺑﻬﺎ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻳﻝ  SLRﺃﻱ ﺧﻁﺄ.
 .4.9ﻭﺿﻊ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  .RDDSﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ  RDDSﺳﻳﺗﻡ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻣﻛﺎﻥ ﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﺣﻠﻼﺕ  DNSﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﺍﺟﺩ ﺑﻬﺎ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﻭﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﺹ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﻧﻔﺫ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺧﻠﻑ
ﻭﺻﻼﺕ ﻣﺗﺄﺧﺭﺓ ﻣﺛﻝ ﻭﺻﻼﺕ ﺍﻷﻗﻣﺎﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ.
EPP .5
 .5.1ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ  .EPPﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺧﻭﺍﺩﻡ TLD EPPﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻟﺩﻯ ﺳﺟﻝ
ﻣﻌﺗﻣﺩ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺳﺑﻕ ﻣﺻﺎﺩﻗﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ .ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺃﻣﺭ  EPPﻣﻊ
" EPPﺃﻣﺭ  5 "RTTﻣﺭﺍﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ  SLRﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻕ ﺳﻭﻑ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻪ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺳﺑﺔ  %51ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ  EPPﺃﺛﺑﺗﺕ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ  EPPﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻓﺗﻌﺗﺑﺭ  EPPﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
 RTT .5.2ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺭ ﺟﻠﺳﺔ  .EPPﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ  RTTﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻣﺭ ﺟﻠﺳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ EPPﻷﻣﺭ ﺟﻠﺳﺔ  EPPﻭﺍﺣﺩ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻣﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ،ﻫﻭ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺑﺩء ﺟﻠﺳﺔ .TCP
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻣﺭ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ،ﻫﻭ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺯﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺧﺗﺎﻡ ﺟﻠﺳﺔ  .TCPﺃﻭﺍﻣﺭ  EPPﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ
 2.9.1ﻣﻥ  .EPP RFC 5730ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ  5 RTTﺃﺿﻌﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ  SLRﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻓﺳﺗﻌﺗﺑﺭ  RTTﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ.

الجديدة  GTLDمواصفات اتفاقية

 RTT .5.3المحتوية على أمر استعالم  .EPPيشير إلى  RTTلسلسلة الحزم التي تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال
استجابة  EPPألمر جلسة  EPPواحد .فاألمر ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستي  EPPو .TCPأوامر
 EPPھي تلك المعرفة في القسم  2.9.2من  .EPP RFC 5730إن كانت  5 RTTأضعاف أو أكثر  SLRالمقابل،
فستعتبر  RTTغير معرفة.
 RTT .5.4أمر تحويل  .EPPيشير إلى  RTTلسلسلة الحزم التي تتضمن إرسال أمر تحويل إضافة إلى استقبال استجابة  EPPألمر
جلسة  EPPواحد .فاألمر ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستي  EPPو .TCPأوامر  EPPھي تلك المعرفة في
القسم  2.9.3من  .EPP RFC 5730إن كانت  5 RTTأضعاف أو أكثر  SLRالمقابل ،فستعتبر  RTTغير معرفة.
 RTT .5.5أمر  .EPPيشير إلى " RTTأمر جلسة  ،"EPPأو " RTTأمر استعالم  "EPPأو " RTTأمر تحويل ."EPP
 .5.6اختبار  .EPPيعني إرسال أمر  EPPواحد إلى "عنوان  "IPمعين ألحد خوادم  .EPPأوامر االستعالم والتحويل ،باستثناء
األمر " ،"createالبد عن تختص كائنات موجودة في نظام السجل .البد أن تتضمن االستجابة على بيانات مالئمة من نظام
السجل .النتائج المحتملة الختبار  EPPھي :رقم بالملي ثانية يقابل " RTTحل  "EPPأو ،غير معرف/غير مجاب.
 .5.7قياس معامالت  .EPPستختار اختبارات  EPPكل خمس دقائق أحد "عناوين  "IPلخدمات  EPPلـ  TLDالتي تتم
متابعتھا وعمل "اختبار  "EPPفالبد أن تتم المفاضلة بين ثالث أنماط مختلفة من األوامر وكذا بين األوامر من كل صنف في
حال عدم اإلجابة/التعرف على "اختبار  "EPPيتم اعتبار خدمة  EPPغير متوفرة من ھذا االختبار حتى يحين وقت إجراء
اختبار جديد.
 .5.8فحص نتائج اختبارات  .EPPالحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقياس صحيحا ً ھو  5في أي فترة قياس ،وإال
سيتم تجاھل المقاييس وال يتم االعتداد بھا؛ وفي ھذه الحالة لن يتم تحميل  SLRأي خطأ.
 .5.9وضع اختبارات  .EPPيتم وضع اختبارات قياس معامالت  EPPداخل أو بالقرب من نقاط وصول المسجلين إلى اإلنترنت
على مستوى مناطق جغرافية مختلفة؛ والبد من مراعاة عدم وضع االختبارات خلف وصالت متأخرة ،مثل وصالت األقمار
الصناعية.
 .6حدود الطوارئ
يوضح المصفوفة التالي حدود الطوارئ التي وصلت ألي خدمة مما ذكر أعاله لـ  TLDأو ستحدث تحول الطوارئ لدى الوظائف
الحرجة كما ھو معرف في القسم  2.13من ھذا االتفاق.
حدود الطوارئ

المھمة الحرجة
خدمة ) DNSجميع الخوادم(

 4ساعات عمل/أسبوع

حل  DNSSECاألمثل

 4ساعات عمل/أسبوع

EPP

 24ساعات عمل/أسبوع

استعالم WHOIS/WHOIS) RDDS
المستندة إلى الويب(
مستودع البيانات

 24ساعات عمل/أسبوع
خرق اتفاق السجل الناتج عن فقدان مستودع بيانات كما ھو موضح في
التخصيص  2الجزء ب القسم .6

 .7تصعيد الطوارئ
ال يكون التصعيد إال ألغراض التدقيق والتحري الممكنة أو القضايا المحتملة في ما يخص أعمال المتابعة .إن بدء التصعيد والتحقيقات
التعاونية الھامة ال يمثال في حد ذاتھما خدمتا متابعة جاء الفشل في متطلبات أدائھما.
البد وأن يكون التصعيد بين  ICANNومشغلي السجل وبين المسجلين ومشغل السجل وبين  ICANNوالمسجلين .والبد أن توفر
 ICANNومشغلي السجل أقسام عمليات الطوارئ التي جاء الحديث عنھا .والبد أن يظل التواصل الموجود بين  ICANNومشغلي
السجل وما ينشر للمسجلين باعتبار دورھم المعني في التصعيدات وقبل التعامل مع أي حالة تصعيد للطوارئ من قبل كافة األطراف
المعنية والبقاء عليھا أمداً بعيداً.

ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ  GTLDﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

 .7.1ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ICANN
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ  %10ﻣﻥ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6ﻓﺈﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﻁﻭﺍﺭﺉ  ICANNﺳﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﻊ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ .ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎﺕ )ﺃﻱ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ (SMS
ﻭ/ﺃﻭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﺑﻘﺳﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻓﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻌﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺩﻟﻊ ﻣﻥ ﻓﺷﻝ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺩﻯ  ICANNﻭﻛﺫﺍ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺑﺩء ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ ﺑﻳﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء.
 .7.2ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ICANN
ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺗﺣﻭﻳﻼﺕ  EPPﻣﻊ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺳﺑﺏ ﺧﻠﻝ ﻓﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻛﻭﻧﻪ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ )ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﺑﻝ ICANN
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻﺕ( ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻧﻭﻱ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺧﻠﻝ ﻓﻠﻠﻣﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ
ﺑﻘﺳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ  .ICANNﺛﻡ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺑﺩﺃ  ICANNﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
 .7.3ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﺎﻻﻧﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺧﻁﻁ ﻟﻠﺻﻳﺎﻧﺔ ﻓﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺈﻋﻁﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ  ICANNﻗﺑﻝ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻥ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺗﻠﻙ .ﻭﺳﻳﺳﺟﻝ ﻗﺳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ  ICANNﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻭﻳﺭﺟﺊ ﺧﺩﻣﺔ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻠﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﻁﺑﻘﺎ ً ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻣﻊ  ICANNﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺣﺕ  SLAﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﺗﻘﻭﻡ
ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ ﻗﺳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ  .ICANNﻭﺳﻳﺳﺟﻝ ﻗﺳﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ  ICANNﺃﺛﻧﺎء ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻡ ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﺭﺟﺎء
ﺧﺩﻣﺔ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﻠﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
 .8ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍء
 .8.1ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻻ ﻳﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺣﺎﺑﺎﺓ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻭﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ
ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ )ﻟـ  DNSﻭ (RDDSﺃﻭ ﻣﺳﺟﻠﻲ ).(EPP
 .8.2ﺃﻣﻳﻥ ﺳﺟﻝ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﻥ  .ICANNﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ICANNﺳﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﺳﺟﻝ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ
ﺗﻘﻳﻳﻡ  SLRﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﻋﻼﻩ .ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﺑﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻏﻳﺭ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺇﺗﺎﻭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻼﺕ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ  ICANNﺃﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﺃﻭ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ( ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻐﻳﺭﻫﺎ
ﻋﺩﺍ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﺛﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ.

ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
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.1

.2

ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
1.1

ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺈﺑﺭﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﺭﺍﺿﻲ ﻓﻳﻣﺎ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻣﻊ ﻣﺯﻭﺩ ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻳﻣﻧﺢ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﻭﻓﺭ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻱ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﻭﺗﻭﺛﻳﻕ ﻭﺗﺻﺩﻳﻕ ﻭﺗﺳﻬﻳﻝ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

1.2

ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﺻﻝ ﻭﻅﻳﻔﺗﻳﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺗﻳﻥ ﻭﻫﻣﺎ (1) :ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﻭ) (2ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺳﺟﻼﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺩﻋﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ
 Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺳﻭﺍء ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺯﻭﺩﻳﻥ
ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺳﻳﺗﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ.

1.3

ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﺟﺭﺍء
 Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋﻘﺩ )ﻋﻘﻭﺩ( ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ،ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ .ICANN

1.4

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.

1.5

ﻭﺳﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺧﺯﻧﺎ ً ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﻳﻥ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﻭﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻗﻭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ .ﻟﻥ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﺩﻳﺭ )ﻣﺩﺭﺍء( ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺗﺧﻠﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻗﺑﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻑ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﻓﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔﺱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ICANNﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً.

1.6

ﻭﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺩﻟﻳﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻕ ﻭﻻ ﻳُﻭﺟﺩ ﺃﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺫﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻓﺗﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺣﻘﻭﻕ
ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ.

ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ
2.1

ﺳﻳﺷﻣﻝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺯﻭﺩ )ﻣﺯﻭﺩﻱ( ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ،ﺇﻻ ّ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺳﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ.

2.2

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ – ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ/ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ; ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎ ً ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﻛﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺟﻧﺏ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﺻﻝ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻱ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ/ﺗﺣﻘﻕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.
2.2.1

ﺗﻠﺗﺯﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻫﻲ ﺗﺿﻣﻥ ﺗﺄ ّﻫﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﻛﻣﺳﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻛﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﻔﻌﻝ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻭ
ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ .ﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺎ ﻳﺛﺑﺕ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﺿﻳﺣﻪ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻋﻳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.

2.2.2

ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ  Sunriseﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺗﻡ ﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ(.

2.3

ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ،ﻭﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﻭﻋﻭﺍﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ

2.4

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.

 ICANNﺳﺗﺗﺻﻝ ﺑﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﺛﻧﺗﻳﻥ  -ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ،ﻭﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

2.5

2.4.1

ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻭﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ  .ICANNﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﻊ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ .ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﺃﺩﺍء ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺇﺷﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺿﻣﺎﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ
ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ.

2.4.2

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ( )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ/ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ( ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺿﻣﺎﻥ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﻭﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻛﻝ
ﻣﺳﺎﻋﺩﻱ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.

2.4.3

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻭﺩ )ﻣﺯﻭﺩﻱ( ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  ICANNﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.

2.4.4

ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء )ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺳﺑﻌﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻭ 24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭ 365ﻳﻭﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ،ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺧﺯﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﻭﻱ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

2.4.5

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳﻧﺎ ً ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻣﺛﻝ ﺍﻷﺧﻁﺎء
ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭ ICANNﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ )ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﻳﻥ( ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻳﺗﻔﻬﻣﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺣﻝ
ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ .ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ:
2.5.1

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺻﻭﻝ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻁﻭﺍﻝ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(.

2.5.2

ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(.

2.5.3

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺑﻌﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺣﻘﻕ(.

2.5.4

ﻗﺑﻭﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  -ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ.

2.5.5

ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ.

2.5.6

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.

2.5.7

ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﻣﺎﻡ
ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ(.
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2.5.8

.3

ﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﻌﺩﻡ ﻣﻧﻊ
ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻻ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(.

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
3.1

ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﻧﻘﻁﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ -ﻧﻘﻁﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻟﻺﺩﺧﺎﻝ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺃﻥ ﺗﺳﺗﺿﻳﻑ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻭﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻹﺧﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭ ّﺣﺩﺓ.

3.2

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺿﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ:
3.2.1

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻭﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ.

3.2.2

ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

3.2.3

ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻻﺣﺗﻭﺍﺋﻬﺎ.

3.2.4

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ.

3.2.5

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻣﺗﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺑﻁﻼﻥ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺢ.

3.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺭﻗﻡ )ﺃﺭﻗﺎﻡ( ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺃﺻﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺍﺳﻡ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

3.4

ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﺧﻠﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ.

3.5

ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺿﻣﻳﻥ،
ﺣﻳﺙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺟﺯء ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻧﻬﺎ.

3.6

ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻓﻛﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟﻑ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻣﻳﻥ  3.2.3 – 3.2.1ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﺳﺗﻧﺎ ًﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﻣﺣﺩﺩ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ.

3.7

ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ " "icann.orgﺃﻭ " ".icannﻛﺎﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ
)ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ  icann.orgﺃﻭ  ،.icannﻓﺳﻭﻑ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻛﻼً ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ
ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ(.
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3.8

ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﻳﻥ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻡ ﺑﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﻁﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻥ
ﺁﺧﺭ ،ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻭﺣﺩﺍﺛﺗﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺑﺣﻳﺙ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺕ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻫﻣﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.
ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺩﻳﺛﺔ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻭﺟﺩ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻗﺩ ﺩﺑﺭﺕ ﻋﺑﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﺣﺗﻳﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ
ﻣﻐﺷﻭﺷﺔ ﺃﻭ ﺛﺑﺕ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

3.9

ﻛﻧﻅﺎﻡ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﺣﺎﻣﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻘﺎء ﺑﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﻬﻝ ﺍﻹﺧﺿﺎﻉ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻪ .ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺭﺍء
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ
ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ.

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
4.1

ﺳﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻣﻥ ﻳﻁﻠﺑﻭﻥ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺩ ﺗﻣﺗﺩ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  Sunriseﺃﻭ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻫﻭ ﻣﻧﻊ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻁﺭﻕ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺻﺭﻳﺢ .ﻭﻻ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺎﺋﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﺣﺻﺭﻱ.

4.2

ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﺩﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺭﺧﺻﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺗﺳﺎﻭﻱ ﻭﻏﻳﺭ ﺗﻣﻳﻳﺯﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ً ﺑﺷﺭﻁ
ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ ،ﺳﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺧﻳﺎﺭﻳﻥ ﻟﻠﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ) :ﺃ( ﺭﺧﺻﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ )ﺏ( ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻣﺯﺍﻳﺎ
ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑـ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻓﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ  ICANNﻭﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ICANN

4.3

ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻱ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺧﺩﻣﺔ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﺃﻣﺎ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﺳﻳﻣﺛﻝ
ﺃﺳﺎ ًﺳﺎ ﻟﻺﻧﻬﺎء ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
5.1

ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﺑﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﺣﺩ
ﺍﻷﺩﻧﻰ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
5.1.1

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﺛﻝ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻﺔ ﻭﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻣﻥ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.

5.1.2

ﺩﻗﺔ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.
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5.2

.6

5.1.3

توفير معلومات االتصال اإللكترونية والحرص على دقتھا.

5.1.4

أعضاء التسجيل والدول التي توافق المعلومات بقاعدة بيانات مكتب العالمة التجارية الخاصة لرقم
التسجيل.

من أجل التحقق من مقاصة العالمات التي لم تكن محمية من خالل محكمة ،أو قانون ،أو معاھدة ،تتم مطالبة صاحب
العالمة تقديم أدلة من االستخدام المتواصل للعالمة في اتصال مع تقديم حسن النية لبيع السلع أو الخدمات قبل تقديم
طلب بإدراجھا في دار المقاصة.يجب أن تكون أدلة االستخدام المقبولة عبارة عن إعالن موقع مع عينة فردية
باالستخدام الحالي والذي قد يتألف من مسميات أو عالمات أو حاويات أو كتيبات إعالن أو لقطات للشاشة أو أي
شيء آخر يثبت االستخدام الحالي.

آليات حماية الحقوق اإللزامية
سيتطلب من جميع سجالت  gTLDالجديدة استخدام مقاصة العالمة التجارية بھدف دعم آليات حماية الحقوق قبل
ُ
اإلطالق ) (RPMsأو فترة اإلطالق المبدئية ،والتي يجب أن تتكون في الحد األدنى مؤلفة من خدمة مطالبات العالمات
التجارية وعملية .Sunrise
6.1

خدمة دعاوى العالمات التجارية
 6.1.1يجب أن يوفر مشغلي سجالت  gTLDالجديدة خدمات دعاوى العالمات التجارية خالل فترة التشغيل
األولية للعالمات التجارية في دار مقاصة العالمات التجارية .ويجب أن تحدث فترة البدء ھذه لمدة الـ 60
ً
ً
يوما األولى على األقل
اعتبارا من فتح التسجيل للتسجيل العام.
 6.1.2إن الغرض من خدمة دعاوي العالمات التجارية ھي توفير إشعار واضح للمسجل المتوقع لنطاق حقوق
حامل العالمة بھدف تقليل التأثير غير الجيد على المسجلين )إخطار دعاوى العالمات التجارية( .جدير
بالذكر وجود نموذج يوضح العناصر المطلوبة مرفق بالمستند .يضمن البيان المحدد من المسجل المحتمل ما
يلي (1) :استالم المسجل المتوقع إشعاراً يفيد بتضمين العالمة )العالمات( في المقاصة؛ ) (2استالم المسجل
المتوقع إشعاراً يفيد بتدارك األمر والتعرف عليه ،و) (3على قدر معرفة المسجل المتوقع عدم انتھاك عملية
التسجيل واستخدام اسم النطاق المطلوب للحقوق الخاضعة لإلشعار.
 6.1.3يجب أن يحتوي إشعار إدعاءات العالمة التجارية على ارتباطات أو يوفر طرقا بديلة لتمكين الوصول
للمسجل المتوقع إلى مرجع معلومات قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية باإلشعار للتعرف بشكل أفضل
على حقوق العالمة التجارية محل النزاع من حامل العالمة التجارية .ويجب أن يتم توفير ھذه االرتباطات
)أو أي مصادر أخرى( في الوقت المناسب فعليا دون تكلفة على المسجل المتوقع .من األفضل أن يتم تقديم
إشعار إدعاءات الخدمة باللغة المستخدمة ببقية حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن على األقل بلغة
مستخدمة برعاية األمم المتحدة )كما ھو محدد من المسجل أو مسجل النطاق/السجل(.
 6.1.4إذا تم تسجيل اسم النطاق في دار المقاصة ،فسيقوم المسجل )مرة أخرى من خالل الربط مع دار المقاصة(
بإعالم حامل )حاملي( العالمة على الفور بالتسجيل.
 6.1.5يجب ھيكلة قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية بحيث ترسل إشعار إلى السجالت عند محاولة المسجلين
تسجيل اسم نطاق يكون "متطابق كليا ً" مع العالمات التي تم التحقق منھا في دار المقاصة .ويقصد بـ
"متطابقة كليا ً" أن يكون اسم النطاق من عناصر نصية مطابقة وكاملة للعالمة .في ھذا الصدد) :أ( مسافات
متضمنة بالعالمة وقد تم استبدالھا بحروف وصل )أو العكس( أو حذفھا؛ )ب( الحروف الخاصة المحددة
المتضمنة بالعالمة التجارية كما يتم نطقھا بكلمات مناسبة توضحھا )@ و&(؛ )جـ( عالمات الترقيم أو
الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتي ال يمكن استخدامھا باسم النطاق من المستوى الثاني والتي قد
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تكون ) (1محذوفة أو ) (2تم استبدالھا بمسافات أو حروف وصل أو بخطوط سفلية وال تزال تعتبر مطابقة
و)د( عدم وجود الجمع و"العالمات المتضمنة" ،المؤھلة للتضمين.

6.2

خدمة Sunrise
 6.2.1يجب توفير خدمات تسجيل  Sunriseلمدة ً 30
يوما على أقل تقدير خالل مرحلة ما قبل التشغيل ويجب
تقديم إخطار إلى سائر حاملي العالمات التجارية في دار المقاصة في حالة سعي أحدھم للحصول على
تسجيل  .Sunriseيجب توفير اإلخطار إلى حاملي العالمات التجارية في دار المقاصة التي تكون "مطابقة
ً
تماما" لالسم المقرر تسجياه خالل .Sunrise
 6.2.2عملية تسجيل  .Sunriseفي الحاالت التي يختار بھا السجل تقديم تسجيل خدمة  ،Sunriseفسوف تلبى
متطلبات األھلية ) (SERsباعتبارھا متطلب كحد أدنى مؤكد من ِقبل بيانات مقاصة العالمات التجارية،
وتضمين سياسة تسوية خالف  Sunriseأو ).(SDRP
 6.2.3يشمل عرض  (1) :SERsملكية العالمة )المطابقة للمعايير في القسم  7.2أعاله( التي صدرت وقت أو
قبل تاريخ السريان التفاقية السجل وقد قدمت قبل أو وقت نشر  ICANNلقائمة طلب  gTLDالجديدة
المطابقة )كما ھو محدد في القسم  6أعاله( السم نطاق المقدم له؛ ) (2وجدير بالذكر أن متطلبات انتخاب
السجل االختيارية ھي :الدرجة الدولية للسلع والخدمات التي يتناولھا التسجيل؛ ) (3تعھد يفيد بصحة
المعلومات المقدمة ودقتھا؛ و) (4فقرة بكفاية البيانات بتوثيق تسجيل المستند أو تسھيل مصادقته بالمقاصة.
 6.2.4يجب أن يسمح  SDRPالمقترحة بالتحديات استنادا إلى األسس األربعة التالية على األقل (1) :في الوقت
الذي يتم فيه تسجيل اسم النطاق المتحدى ،وال يمتلك المسجل تسجيال ذا أثر وطني )أو إقليمي( أو أن
العالمة التجارية لم توثق من خالل حكم محكمة أو يحميھا قانون أو معاھدة؛ ) (2اسم النطاق غير متطابق
للعالمة التي يستند إليھا التسجيل إلى تسجيل Sunrise؛ ) (3تسجيل العالمة التجارية الذي اعتمد عليه
المسجل في تسجيل  Sunriseوليس لھا أثر وطني )أو إقليمي( أو أن العالمة التجارية لم توثق من خالل
حكم محكمة أو يحميھا قانون أو معاھدة؛ ) (4تسجيل العالمة التجارية الذي اعتمد عليه مسجل اسم النطاق
في تسجيل  Sunriseالذي لم يصدر وقت أو قبل وقت تاريخ السريان التفاقية السجل مع عدم التقدم وقت
أو قبل إعالن  ICANNاستالم للطلبات.
 6.2.5سوف يحتفظ بيت المقاصة بـ  ،SERsويدقق في ويصادق على العالمات ،على النحو المطابق ،ويسمع
التحديثات.

.7

حماية العالمات بالمقاصة
يجب على سجالت  gTLDالجديدة أن تمد  Sunriseأو خدمات ادعاءات العالمة التجارية بكل العالمات بمقاصة العالمة
التجارية .كما ھو موضح أدناه ،فإن نطاق العالمات المسجلة المستخدمة من ِقبل خدمة المطالبات ھو أوسع من تلك التي
تستخدم لفترات .Sunrise
7.1

بالنسبة لخدمات مقاصة العالمات التجارية  -يتعين على السجالت االعتراف بجميع العالمات ذات الكلمات التي ھي:
) (1مسجلة على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو متعددة ،أو ) (2متحقق منه قانونا ً؛ أو ) (3محمي على وجه
التخصيص بموجب قانون أو معاھدة سارية في وقت تقديم العالمة التجارية إلى دار المقاصة للتضمين .وال يلزم
تقديم إشعار باالستخدام.
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7.2

.8

بالنسبة لخدمات  - Sunriseيتعين على السجالت االعتراف بجميع العالمات التي تحتوي على كلمات (1) :مسجلة
على المستوى الوطني أو اإلقليمي والتي يمكن أن يكون لھا دليل استخدام في صورة إعالن وعينة مفردة من
االستخدام الحالي وتم تقديمه إلى دار مقاصة العالمات التجارية والتحقق منه أو ) (2التي تم التحقق منھا من خالل
إحدى المحاكم أو ) (3المحمية بشكل خاص من خالل قانون أو معاھدة سارية في الوقت الحالي وكانت سارية في
 26يونيو  2008أو قبل ھذا التاريخ.

تكلفة المقاصة

يجب أن يتم تحمل التكلفة بالكامل من جانب األطراف المستفيدة من الخدمات .ويلتزم حاملو العالمات التجارية بالتسجيل في دار
المقاصة ،كما تقوم السجالت بسداد مطالبات العالمات التجارية وخدمات  .Sunriseأما المسجلين وغيرھم ممن يقدمون أنفسھم إلى
خدمات دار المقاصة فيلتزمون بالسداد إلى دار المقاصة مباشرة.
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ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ[
ﻟﻘﺩ ﺗﻠﻘﻳﺕ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻳﻁﺎﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺳﺟﻼً ﻭﺍﺣﺩﺍً ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﻗﺩ ﻳﺣﻕ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻙ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻭ ﻧﻔﺳﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ
ﺗﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻗﺩ ﺗﺣﻣﻰ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺣﻣﻰ ﺣﻘﻭﻗﻙ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻛﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳﺭ
ﺗﺟﺎﺭﻱ ﺃﻭ "ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﺻﻑ" ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﻠﺩﻛﻡ[in bold italics or all caps] .

ﻳﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ
ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺟﻅﺔ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﺭﺽ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻗﺩ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻌﺽ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺿﺎ ً ﺩﻗﻳﻘﺎ ً ﺃﻭ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ً ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﺳﺋﻠﺔ ،ﻗﺩ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺣﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺑﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺷﺎﺩ.

ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﻳﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻘﺩﻡ ﻣﺎ ﻳﻔﻳﺩ ﺍﺳﺗﻼﻣﻙ ﻭﺗﻔﻬﻣﻙ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ ﺑﻘﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻙ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ] [numberﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
 .1ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊ[click here for more if maximum character count is exceeded] :
ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
][with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .2ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊ[click here for more if maximum character count is exceeded] :
ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
****** ][with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .1 .Xﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊ[click here for more if maximum character count is exceeded] :
ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
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اإلجراءات التمھيدية
.1

الشكوى
1.1

تقديم الشكوى
أ(

يتم بدء الدعوى من خالل تقديم شكوى من مقدم خدمات  URSتتضمن حقوق العالمات التجارية والدعاوى
التي تركز على تخويل صاحب العالمة التجارية لإلعفاء.

ب( يجب أن تكون كل شكوى مصحوبة بالرسوم المناسبة ،والذي ھو قيد النظرً .
علما بأن ھذه الرسوم ستكون غير
قابلة لالسترداد.
ج( يتم قبول شكوى واحدة لعدة شركات ذات صلة ضد مسجل واحد ،بشرط أن تكون الشركات المقدمة للشكوى
مرتبطة ببعضھا .ويمكن تعيين المسجلين المتعددين في شكوى واحدة فقط إذا كان يمكن أن تظھر أنھا ذات
صلة وبنفس الطريقة .ولن يكون ھناك حد أدنى لعدد أسماء النطاقات التي فرضت كشرط مسبق لإليداع.
1.2

عريضة الشكوى
ً
ً
نموذجا لتقديم الشكوى .وسيتضمن
بسيطا بقدر اإلمكان .كما سيكون ھناك
يجب أن يكون شكل وصيغة الشكوى
نموذج الشكوى ما يلي:
 1.2.1اسم وعنوان البريد اإللكتروني وغيرھا من معلومات االتصال الخاصة بالطرف )األطراف( مقدمة
الشكوى.
 1.2.2اسم وعنوان البريد اإللكتروني ومعلومات االتصال ألي شخص يتصرف نيابة عن األطراف المتقدمة
بالشكوى.
 1.2.3اسم المسجل )أي المعلومات ذات الصلة المتاحة من  (Whoisومعلومات االتصال المتاحة المدرجة في
 Whoisبالنسبة السم )أسماء( المجال ذات الصلة.
 1.2.4اسم )أسماء( النطاق المحدد موضوع الشكوى .لكل اسم نطاق ،ينبغي أن يضمن صاحب الشكوى نسخة
من المعلومات  Whoisالمتاحة حاليا ونسخة ،وإذا كان متوفرا ،من محتوى قسم مھين من الموقع
المرتبطة بكل اسم النطاق الذي ھو موضوع الشكوى.
 1.2.5العالمة التجارية/عالمات الخدمة المحددة التي تقوم عليھا الشكوى وعمال بتأكيد األطراف التي تشكو
لحقوقھم ،وفيما يتصل بحقوقھم ،لصالحھم وفيما يتصل بالخدمات.
 1.2.6يوجد بيان يوضح األسس التي تقوم عليھا الشكوى تحديد الوقائع التي تبين أن الطرف المشتكي يحق له
طلب اإلغاثة ،على وجه الخصوص:
1.2.6.1

أن اسم النطاق المسجل متطابق أو متشابه بشكل مربك مع عالمة كلمة (1) :والتي يحمل من
ً
ً
إقليميا ساري المفعول وقيد االستخدام ،أو ) (2أنه تم
وطنيا أو
أجلھا مقدم الشكوى تسجيل
التحقق من صحتھا عبر إجراءات ،أو ) (3التي تكون محمية خصيصا ً من النظام األساسي
أو معاھدة سارية المفعول في الوقت الذي يتم فيه تقديم الشكوى.
أ .يمكن توضيح االستخدام من خالل توضيح دليل االستخدام  -والذي يمكن أن يكون في
صورة إعالن وعينة من االستخدام الحالي في التجارة  -والذي تم تقديمه وتوثيقه من
خالل دار مقاصة العالمات التجارية.
ب .يمكن ً
أيضا تقديم دليل على االستخدام بشكل مباشر مع شكوى .URS

ﻭ
1.2.6.2

ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ؛ ﻭ

1.2.6.3

ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﻧﻳﺔ.

ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺕ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ .ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻐﺭﺽ ﺑﻳﻌﻪ ﻭﺗﺄﺟﻳﺭﻩ ﺃﻭ ﻧﻘﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻓﺱ ﻟﺗﻠﻙ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻹﻣﻌﺎﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﺃﻭ
ﺏ .ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﻬﺩﻑ ﻣﻧﻊ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ
ﻋﻛﺱ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﺑﺷﺭﻁ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻧﻣﻁ ﺳﻠﻭﻙ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ؛ ﺃﻭ
ﺝ .ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺱ؛ ﺃﻭ
ﺩ .ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﻗﺻﺩ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﺫﺏ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻭﺩ
ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻟﻠﺧﻠﻁ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺩﺭ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺃﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ
ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ.
 1.2.7ﺻﻧﺩﻭﻕ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺻﻝ ﺇﻟﻰ  500ﻟﻛﻣﺔ ﻣﻥ ﻧﺹ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ.
 1.2.8ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﺳﻠﻳﻡ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

.2

.3

ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
2.1

ﺗﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ  URSﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻭﻳﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ  300ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﺩﻋﻭﻯ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻑ.

2.2

ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ) (15ﺍﺳﻡ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻛﻭﻥ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﻟﻪ .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
3.1

ﺳﻭﻑ ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ  URSﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺟﻬﺎ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.

3.2

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻳﻭﻣﻳﻥ ) (2ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ .URS

3.3

ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ،ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻟﻠﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ،ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ.

3.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻻ
ﺗﺳﺗﺭﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.

URS-2

.4

.5

ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻭﻏﻠﻕ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
4.1

ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ )ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ( )"ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ"( ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ .ﻭﻓﻲ
ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  ،URSﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ "ﺇﻏﻼﻕ" ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻳﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻧﻘﻝ ﻭﺣﺫﻑ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ،
ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺟﺭﻱ ﺣﻝ ﺍﻻﺳﻡ .ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﻓﻭﺭ ﻏﻠﻕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )"ﺇﺷﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻐﻠﻕ"(.

4.2

ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ  ،Whoisﻭﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻧﺳﺧﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻕ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺿﺩ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻔﻬﻭﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻳﺗﺭﺟﻣﻪ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

4.3

ﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩ( ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ.

4.4

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﺧﻁﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ
ﻣﻠﻑ ﻣﻊ .ICANN

ﺍﻟﺭﺩ
5.1

ﻳﺗﺎﺡ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳًﺎ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺭﺩ
ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﺯﻭﺩ  .URSﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ،ﻳُﺭﺳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺇﻟﻰ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

5.2

ﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺭﺩ ﻗﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺗﻘﺻﻳﺭً ﺍ ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ )(30
ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺩﻓﻊ
ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﺳﺕ ﻭﻋﺷﺭﻳﻥ ) (26ﺍﺳﻡ ﻣﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﺗﻧﺎﺯﻉ ﻋﻠﻳﻪ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻧﻔﺳﻪ .ﻭﺗﻛﻭﻥ
ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﻟﻪ.

5.3

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ
ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﻣﺗﺩ ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ.

5.4

ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻥ  2,500ﻛﻠﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

5.5

5.4.1

ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

5.4.2

ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

5.4.3

ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﻧﺎﻗﺽ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

5.4.4

ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻭﺩﻗﺗﻬﺎ.

ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻟـ  URSﻭﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺡ ﻟﻠﺷﺎﻛﻲ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻼﺩﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﺳﻳﺋﺔ.
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5.6

ﻭﺑﻣﺟﺭﺩ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻳﺷﺗﻛﻲ ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺭﺩ )ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﺍﻟﻳﻭﻡ( ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺣﺹ ﻣﺅﻫﻝ ،ﻳﺣﺩﺩﻩ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  ،URSﻟﻼﺳﺗﻌﺭﺍﺽ
ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻳﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ.

5.7

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺩﺣﺽ ﺍﺩﻋﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
5.7.1

ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻕ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﺃﻭ

5.7.2

ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﻛﻔﺭﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ( ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ،
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻷﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻭﻕ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ؛ ﺃﻭ

5.7.3

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺻﺩ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺗﺿﻠﻳﻝ ﺃﻭ ﻟﺗﺷﻭﻳﻪ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ.

ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.
5.8

5.9

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﺃﻳﺿﺎ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﺭﺽ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
5.8.1

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻭﺻﻔﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻪ.

5.8.2

ﺃﻥ ُﺗﺩﺍﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩ ﻟﺷﺧﺹ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻋﻣﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻋﺎﺩﻻ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ.

5.8.3

ﻳﺗﺳﻕ ﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻊ ﺟﻭﺩ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺻﺭﻳﺢ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻁﻲ ﻣﺑﺭﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻋﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ.

5.8.4

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻳﺱ ﺟﺯ ًء ﻣﻥ ﻧﻣﻁ ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻳﺭﺍﻋﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ:
5.9.1

ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ،ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﻟﻳﺱ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ  .URSﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﺫﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺯﺍﻳﺎﻫﺎ.

5.9.2

ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ )ﺃﻱ ﺭﺑﻁ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺑﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﻛﺳﺏ ﻋﺎﺋﺩ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻧﻘﺭ ﻟﻼﺳﺗﻌﺭﺍﺽ( ﻓﻲ ﺣﺩ
ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ  .URSﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﺫﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﺳﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ:
5.9.2.1

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛

5.9.2.2

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺻﻔﺣﺔ ﻭﻗﻭﻑ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﻭ

5.9.2.3

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

URS-4
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ﺍﻹﺧﻼﻝ
6.1

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﺿﺎء  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩ )ﺃﻭ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ( ،ﻻ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺭﺩﺍ ،ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳًﺎ.

6.2

ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ،ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻟﻠﻘﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻣﺷﺭﻭﻋًﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺣﻅﻭﺭﺍ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
.Whois

6.3

ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻟﻠﻔﺣﺹ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

6.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ،ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻣﺗﺣﻥ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﻕ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻑ .ﻭﻳﻛﻭﻥ
ﻣﻥ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻳﺿًﺎ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻟﺳﺗﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ.

6.5

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﻌﺩ (1) :ﺗﺧﻠﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺏ )ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6.4ﺃﻋﻼﻩ( ،ﻭ) (2ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﻓﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺣﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ
 IPﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺗﻅﻝ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﺩ ﻗﺩﻣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻗﺑﻝ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻲ.
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺻﻳﺭ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﺍﺳﺗﺟﺎﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ.

6.6

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺇﺧﻁﺎﺭ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻭﻥ
7.1

ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻓﺎﺣﺹ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺭﺃﺱ ﺩﻋﻭﻯ .URS

7.2

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻛﻣﺟﺎﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺩﺭﺑﻳﻥ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  .URSﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ
ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ  URSﻭﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺑﺈﺟﺭﺍء .URS

7.3

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ  URSﺃﻥ ﻳﺗﻧﺎﻭﺑﻭﺍ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻟﺗﺟﻧﺏ "ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ .ﻭﻳﺷﺟﻊ ﺑﻘﻭﺓ ﻣﻘﺩﻣﻲ  URSﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ،ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ
)ﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺩﺍء ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ( ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻭﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ
8.1

ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
8.1.1

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺗﻁﺎﺑﻕ ﺃﻭ ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺭﺑﻙ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ (1) :ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻭﻁﻧﻳًﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳًﺎ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻟﻪ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ؛ ﺃﻭ ) (2ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ،ﺃﻭ ) (3ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.
 8.1.1.1ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ – ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﻋﻼ ًﻧﺎ
ﻭﻋﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ – ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﺗﻭﺛﻳﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﺍﺭ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
 8.1.1.2ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀًﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺷﻜﻮﻯ .URS

URS-5

.9

8.1.2

ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﺄﻱ ﺣﻕ ﺷﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﻭ

8.1.3

ﺳُﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﻧﻳﺔ.

8.2

ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺏء ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻘﻧﻊ.

8.3

ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  URSﻟﺗﺧﺗﺗﻡ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺿﻳﺔ
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ .ﻓﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﺩﻳﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺳﻡ؛
ﻭ) (2ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻭﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻭﻣﻧﺗﻬﻛﺎ ﻟـ .(URS

8.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻡ ﻳﻔﻲ ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﻋﻧﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟـ  .URSﻭﻫﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺳﻭﻑ ﺗﺭﻓﺽ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻣﺗﺎﺡ ﻟﻠﻔﺎﺣﺹ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻫﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

8.5

ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺽ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻳﺣﻣﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺳﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ  URSﺁﺧﺭ .ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  URSﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻁﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

8.6

ﻭﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗﻭﻓﺎﺓ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻘﻧﻌﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻟﻠﻧﻘﺽ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻋﺩﻡ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻳُﻧﻛﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺫﻟﻙ ﺩﻋﻭﻯ  URSﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻠﻣﺿﻲ
ﻗﺩﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .UDRP

ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
9.1

ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ؛ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﺭﺩ ،ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ.

9.2

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﻔﻲ ﺑﻌﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ،ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ
ﻭﻳﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  .URSﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﺧﻼﻑ ﺇﺟﺭﺍء  URSﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ.

9.3

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺩﻋﻭﻯ  URSﻭﺳﻭﻑ ﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

9.4

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
.ICANN

9.5

ﻭﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩﺍﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  URSﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﺭ.

9.6

ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻭﺭ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻷﺭﺑﻌﺔ
ﻋﺷﺭ ) (14ﻳﻭﻣﺎ )ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻡ ﻣﻧﺣﻬﺎ( ،ﺃﻭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﻳﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ) (3ﻣﻥ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻔﺣﺹ .ﻳﺟﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻏﻳﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺧﻣﺳﺔ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ) .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ(.
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التعويض
10.1

إذا جاء القرار في صالح صاحب الشكوى ،يتم نقل القرار على الفور إلى مشغل السجل.

10.2

ً
معلقا للمدة المتبقية من فترة
وبعد استالم القرار على الفور ،يقوم مشغل السجل بتعليق اسم المجال ،على أن يظل
التسجيل ولن يتم التحويل إلى موقع الويب األصلي .يتم إعادة توجيه وخادم األسماء إلى صفحة المعلومات المقدمة
على شبكة اإلنترنت التي يقدمھا مقدم خدمة  URSحول  .URSال ينبغي السماح لمزود خدمة  URSبتقديم أية
خدمات أخرى على مثل ھذه الصفحة ،وال يجوز له من طريق مباشر أو غير مباشر االستخدام ألغراض الدعاية
)إما لنفسھا أو ألي طرف آخر( .يجب استمرار  WHOISالسم النطاق لعرض ك افة معلومات المسجل األصلي
باستثناء إعادة توجيه خوادم االسم .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تعكس  Whoisبأن اسم النطاق لن يكون قادرا
على أن يتم تحويله أو حذفه أو تعديله لدورة حياة التسجيل.

10.3

يجب أن يكون ھناك خيار لمقدم الشكوى ناجح لتمديد فترة التسجيل لمدة سنة إضافية بأسعار تجارية.

10.4

ينبغي أن ال تكون العالجات األخرى المتاحة في حالة وجود تحديد لصالح صاحب الشكوى.

الشكاوى التعسفية
11.1

يجب أن تتضمن  URSعقوبات ضد إساءة استخدام ھذه العملية من قبل أصحاب العالمات التجارية.

11.2

في الحدث الذي يعتبر فيه الطرف قدم عدد ) (2من الشكاوى المسيئة ،أو شكوى )" (1تعمد بطالن المادة "،فإن
الطرف يجب أن يمنع من االستفادة من نظام التسجيل  URSالموحد لسنة واحدة من تاريخ صدور تحديد الحقائق
من الشكوى إلى ما يلي (1) :تقديم شكوى مسيئة ثانية ،أو ) (2تقديم بطالن مادي متعمد.

11.3

قد يعتبر الشاكي مسيئا إذا كان الفاحص يحدد:
 11.3.1قدم فقط لغرض غير الئق مثل المضايقة ،سبب تأخير ال لزوم له ،أو غير مبرر لزيادة تكلفة ممارسة
األعمال التجارية؛ و
 (1) 11.3.2تفتقر المطالبات أو التأكيدات األخرى وليس له ما يبرره من جانب أي قانون قائم أو معايير  ،URSأو
) (2تفتقر االدعاءات الواقعية ألي دعم لألدلة
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11.4

يجوز للفاحص أن يجد شكوى تحتوي على بطالن مادي متعمد إذا اتسع تأكيدا لحقيقة ،في الوقت الذي صدر فيه،
وقدم مع العلم بأنھا كانت مزيفة ،والتي ،إذا كان ھذا صحيحا ،سيكون له أثر على نتائج إجراءات  URSالمتبعة.

11.5

وسوف تؤدي حالتان من "االستخدام المادي المتعمد بسوء النية" إلى حرمان الطرف اآلخر من االستفادة بشكل دائم
من .URS

11.6

سيطالب مقدمي  URSبوضع عملية لتحديد وتتبع األطراف الممنوعة ،واألطراف الذين حدد فاحصيھم الشكاوى
المقدمة المسيئة أو أكاذيب مادية متعمدة.

11.7

فصل شكوى ألسباب إدارية أو حكم في موضوع الدعوى ،في حد ذاته ،ال يكون دليال على تقديم شكوى مسيئة.

11.8

تمثلت النتيجة أن تقديم شكوى أو إساءة متعمدة تضمنت البطالن المادي يمكن الطعن فيھا على أساس أن الفاحص
أساء/أساءت التصرف ،أو تصرف بطريقة تعسفية أو متقلبة.

االستئناف
12.1

يحق ألي من الطرفين الحق السعي في االستئناف لتحديد االستناد إلى سجل موجود داخل دعوى  URSمقابل
رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف .يتعين على المستأنف تحديد أسس معينة التي يستند إليھا الطرف في طعنه،
ً
خاطئا.
ويشمل ذلك سبب ادعاء المستأنف بأن قرار الفاحص كان

URS-7

.13

12.2

ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻑ .ﻳﺳﻣﺢ ﻗﻠﻳﻼ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻋﻧﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻩ،
ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.

12.3

ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻟﻥ ﻳﻐﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻳﺣﻝ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﻭﻓﺭ  .URSﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺣﻝ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻓﻳﺟﺏ
ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻝ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.4

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ
ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.5

ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ )ﺃﻭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻁﺑﻘﺕ(
ﺍﻋﺗﺑﺎﺭً ﺍ ﻣﻥ ﺻﺩﻭﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ ،ﻓﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺃﻱ ﺭﺩ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.6

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﺳﻝ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﻓﺭ  URSﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

12.7

ﻳﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻏﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.

ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﺭﺓ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻗﺭﺍﺭ  URSﻷﻱ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻧﺗﺻﺎﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ،ﻣﺛﻝ ) UDRPﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ﻫﻭ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ( ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ .ﻗﺭﺍﺭ  URSﻟﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺿﺩ ﺃﻱ
ﻁﺭﻑ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻧﺣﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ  UDRPﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺧﺭﻯ.

.14

ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻧﻅﺎﻡ URS
ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ،ﻳﺟﺏ ﻧﺷﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻭﻝ
ﺟﺩﻭﻯ ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.
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ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )(TRADEMARK PDDRP
 19ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2011
.1

ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻫﻡ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  .gTLDﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ  ICANNﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.

.2

.3

.4

.5

ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ
2.1

ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻫﻭ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ.
ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﻹﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )"ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ"( ﻭﺍﺣﺩ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺇﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﻳﻥ.

2.2

ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎﻡ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ.

ﺍﻟﻠﻐﺔ
3.1

ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.

3.2

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﺑﻠﻐﺗﻬﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻏﻳﺭ ﻫﺫﺍ ،ﺑﺄﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﻓﺎﻕ
ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
4.1

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧ ًﻳﺎ.

4.2

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﻭﺻﻭﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.

4.3

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ.

4.4

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺑﺣﺳﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﺗﺑﺩﺃ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺑﺎﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ.

4.5

ﻳﺟﺏ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ
5.1

ﺳﻳﺑﺩﺃ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻘﺩﻡ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﺑﺷﻛﻭﻯ ﺿﺩ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ )"ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ"( ﻫﻭ ﺣﺎﻣﻝ
ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ) ،ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﻳﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ،ﻭﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﻳﺗﻡ ﺿﺭﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺟﺭّﺍء ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ .gTLD

5.2

ﻗﺑﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻭﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺳﺩﺍﺩ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻭﻡ ،ﻳﻘﻭﻡ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺷﺧﺹ ﻭﺍﺣﺩ ﻷﺩﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﻟﺳﻘﻑ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ )"ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻘﻑ
ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ"(.

.6

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ،ﻳﺿﻣﻥ "ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺗﺗﺣﻛﻡ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ،
ﺳﻭﺍء ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻣﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ،ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺧﻼﻓﻪ ،ﺣﻳﺙ ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻻﻣﺗﻼﻙ ،ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ،
ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻣﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺻﻭﻳﺕ ،ﻋﺑﺭ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ
ﺧﻼﻓﻪ.
6.1

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ:
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺅﻛﺩ ﻭﻳﺛﺑﺕ ﺑﺎﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻣﻘﻧﻊ ﺃﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ ﻳﺳﺑﺏ ﺃﻭ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻗﻳﺎﻡ gTLD
ﺑﺄﻣﺭ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﺃ( ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻌﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺃﻭ
)ﺏ( ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻌﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺃﻭ
)ﺝ( ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺷﺑﻪ ﻛﺑﻳﺭ ﻳﺩﻋﻭ ﻟﻼﺭﺗﺑﺎﻙ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.
ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ  TLDﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺛﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ
ﺍﻟﻧﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ.
6.2

ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺃﻥ ﻳﺛﺑﺗﻭﺍ ،ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻘﻧﻌﺔ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻭﻙ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﺃ( ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻣﻁ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻧﻳﺔ ﺳﻳﺋﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﺭﺑﺢ ﻣﻥ ﺑﻳﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻙ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﻕ ،ﻭ
)ﺏ( ﻧﻳﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﻳﺋﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﻣﻲ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺿﻣﻥ  gTLDﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺭﺑﻙ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻭﻫﻲ:
) (1ﺗﺳﺗﻐﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺻﻑ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻌﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺃﻭ
) (2ﺗﺧﻝ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻌﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺃﻭ
) (3ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺑﺎﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.
ﺑﻌﺑﺎﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺑﺎﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟـ  .gTLDﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻳﺱ ﻣﺳﺋﻭﻻ ﺗﺣﺕ  PDDRPﻓﻘﻁ (1) :ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺗﻌﺩﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ ،ﺃﻭ ) (2ﻳﻌﺭﻑ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ ،ﺃﻭ ) (3ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻟﻡ ﻳﺭﺻﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺿﻣﻥ ﺳﺟﻠﻪ.
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺳﺋﻭﻻ ﺗﺣﺕ ﺃﻱ  PDDRPﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ
ﻛﻳﺎﻥ ﻻ ﻳﺗﺑﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ (2) ،ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ،ﺗﺣﻣﻳﻝ ،ﺑﺩء ﺃﻭ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ
ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ) (3ﻻ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺭﺿﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺛﻝ ﺃﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺯﺯ(.
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ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫﻭ ﻋﺎﻣﻝ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻣﻁ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻧﺷﻁﺔ ،ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻣﺩﻯ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺳﻭء
ﻧﻳﺔ ﻭﺍﺿﺢ .ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫﻭ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻣﻁ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻣﻣﺎﺭﺳﺗﻪ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﻐﻼﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺻﻑ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺣﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﻳﺋﺔ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ.
.7

ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
7.1

ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ:
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺑﺷﻛﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﺣﺎﻟﻣﺎ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﺭﻯ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ،ﺳﻳﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً ﻭﻳﺑﻠﻎ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺧﻁﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ )"ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ"( ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

7.2

ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ:
7.2.1

ﺍﺳﻡ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ،
ﻭﺣﺳﺏ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺍﺳﻡ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.

7.2.2

ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ
ﻣﺧﻭﻝ ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻑ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

7.2.3

ﺑﻳﺎﻥ ﺑﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻭﺃﻱ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ:
)ﺃ(

ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺑﻳﺎﻥ
ﻗﺻﻳﺭ ﻭﺻﺭﻳﺢ ﻋﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﻧﺎءﺍً ﻋﻠﻳﻪ.

)ﺏ(

ﺷﺭﺡ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺩﻋﺎء ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺩﻋﺎء ﻁﺑﻘﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺧﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ.

)ﺝ(

ﺷﺭﺡ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﺣﻭﻝ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻣﺅﻫﻼً ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ.

)ﺩ(

ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  30ﻳﻭﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﺗﺎﺑﺔ:
) (1ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﻣﻌﻳﻥ ﻳُﻌﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭ) (2ﻫﻭ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ.

)ﻩ(

ﺷﺭﺡ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻠﻊ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﻭﺃﺭﺍﺿﻳﻬﺎ
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  -ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ( ﺃﻭ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ ﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.

)ﻭ(

ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻳﻌﺗﺑﺭﻫﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﺟﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ.

)ﺯ(

ﺑﻳﺎﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

)ﺡ(

ﺑﻳﺎﻥ ﻳﺻﻑ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

-3-

.8

.9

7.3

تكون الشكاوى مقصورة على  5,000كلمة و 20صفحة ،باستثناء الملحقات ،ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم
ضرورة المواد اإلضافية.

7.4

في نفس وقت تقديم الشكوى ،سوف يدفع مقدم الشكوى رسوم تقديم شكوى غير مستردة بحسب المبلغ المحدد بما
يتوافق مع قوانين المزود المعمول بھا .في حالة عدم فع رسوم اإلدعاء خالل فترة  10أيام من استالم المعارضة من
المزود فسيتم نبذ الدعوى دون تحامل.

المراجعة اإلدارية للشكوى
8.1

ستتم مراجعة كافة الشكاوى من المزود خالل فترة خمسة ) (5أيام عمل من تقديمھا إلى المزود لتحديد ما إذا كانت
الشكوى تتضمن كافة المعلومات الضرورية وتتوافق مع القواعد اإلجرائية.

8.2

إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية ،فسيتم اعتماد تقديم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات
إلى مراجعة سقف االستحقاقات .إذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية ،سوف يتم إشعار مقدم
الشكوى بعدم التوافق المذكور ومنحه ) (5أيام عمل إلرسال شكوى معدلة .في حالة عدم استقبال المقدم ألي شكوى
معدلة خالل خمسة ) (5أيام عمل المحددة ،سوف يتم رفض الشكوى وإغالق اإلجراءات دون التأثير على حق مقدم
الشكوى في تقديم شكوى جديدة تتوافق مع القواعد اإلجرائية .ال يمكن استرداد رسوم تقديم الشكوى.

8.3

إذا تم اعتبارھا متوافقة ،سيبلغ المزود الشكوى إلى مشغل السجل إلكترونيا ومن ثم تقديم إشعار شكوى يتكون من
معلومات اتصال مدرجة في اتفاقية التسجيل.

مراجعة سقف االستحقاقات
9.1

يقوم مزود الخدمة بإنشاء ھيئة مراجعة سقف االستحقاقات ،تتكون من عضو واحد يتم اختياره من قبل الموفر ،لكل
إجراء خالل خمسة ) (5أيام عمل بعد إكمال المراجعة اإلدارية وقيام مقدم الشكوى بموافقة الشكوى مع القواعد
اإلجرائية.

9.2

يجب مراجعة ھيئة مراجعة سقف االستحقاقات مع تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يستوفي المعايير التالية:
9.2.1

صاحب الشكوى ھو صاحب عالمة تحتوي على كلمات (1) :مسجلة على المستوى الوطني أو مسجلة
ً
إقليميا وقيد االستخدام في الوقت الحالي ،أو ) (2التي تم توثيقھا من خالل مداوالت إحدى المحاكم ،أو
) (3تكون محمية بشكل خاص بموجب قانون أو معاھدة سارية المفعول في وقت تقديم شكوى
.PDDRP
9.2.1.1
9.2.1.2

يمكن توضيح االستخدام من خالل إظھار دليل االستخدام – والذي يمكن أن يكون عبارة
عن إعالن وعينة واحدة من االستخدام الحالي – وتقديمھا إلى دار المقاصة والتحقق منھا
من خالل دار المقاصة.
يمكن ً
أيضا تقديم ما يثبت االستخدام بشكل مباشر مع الشكوى.

9.2.2

أكد صاحب الشكوى أنه يضر ماديا نتيجة التعدي على العالمات التجارية؛

9.2.3

أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب الشكوى صحيح،
ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا
أو
أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب الشكوى صحيح،
ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا؛

9.2.4

لقد أكد صاحب الشكوى ما يلي 30 (1) :يوما على األقل قبل تقديم إخطار شكوى أن صاحب الشكوى
أبلغ مشغل السجل كتابة باھتماماته المحددة وبسلوك معين يعتقد أنه يؤدي إلى التعدي على العالمات
التجارية الشكوى ،وذلك استعدادا لحل المشكلة (2) ،سواء استجاب مشغل التسجيل إلشعار صاحب

-4-

ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺷﻭﺍﻏﻝ ﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﻭ) (3ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺩﺧﻭﻝ
ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ ﻟﺣﻝ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺑﺩء .PDDRP

.10

.11

.12

9.3

ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ) (10ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺷﻛﻭﻯ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﺗﺎﺡ ﻟﻲ
ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ،ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺭﻗﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﻣﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
 .Thresholdﺇﺫﺍ ﺍﺧﺗﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

9.4

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ،ﻓﺈﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.

9.5

ﺗﻣﻧﺢ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻘﻑ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻷﻭﺭﺍﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﺷﻲء ،ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ .Threshold

9.6

ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ  Thresholdﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.

9.7

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻳﻔﺎء ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  ،Thresholdﺳﻭﻑ ﻳﺭﻓﺽ ﺍﻟﻣﻭﻓﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﻔﺗﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﻭﻳﻘﺭ ﺑﺄﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﻕ.

9.8

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻘﻑ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻳﻕ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻳﺳﺗﻭﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓﺈﻥ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻳﺑﺩﺃ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ

ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
10.1

ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷﻛﻭﻯ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻭﻥ ) (45ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﺳﻘﻑ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ.

10.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﺳﻡ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﻧﻘﻁﺔ
ﺑﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

10.3

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﻠﻐﻪ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺷﻛﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺧﻁﻲ ﺑﻧﺳﺧﺔ
ﻭﺭﻗﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺗﺑﻠﻳﻐﻪ.

10.4

ﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻓﻌﺎﻻً ،ﻭﺳﻳﺑﺩﺃ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺭﺩ ،ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺧﻁﻲ
ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻭﺭﻗﻳﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻣﻪ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

10.5

ﺇﻥ ﺍﻋﺗﻘﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﺎﻗﺩﺓ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﻓﺳﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺎﻹﻳﺟﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﺽ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻣﺣﺩﺩﺍ
ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺩﻋﻭﻯ.

ﺍﻟﺭﺩ
11.1

ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺭﺩ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺗﺑﻳﻥ
ﺳﺑﺏ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ "ﻓﺎﻗﺩﺓ ﻟﻸﻫﻠﻳﺔ" .ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻘﻁ
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺗﻬﺎ .ﺃﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻳﺟﺏ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻓﺭﻳﻕ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

11.2

ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ( ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩﻫﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﺎﺕ.

ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ
12.1

ﺇﻥ ﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ ،ﻓﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﺻﻳﺭﺍ.

12.2

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻔﻘﺩﺍﻥ ﻋﺭﺽ
ﺳﺑﺑﺎ ﺟﻳﺩﺍ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ.
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.13

.14

.15

12.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻑ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

12.4

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﺑﻳﺭ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ.

ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء
13.1

ﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﺗﻛﻭﻳﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﺧﻼﻝ  21ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺭﺩ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺭﺩ ،ﺧﻼﻝ
 21ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ.

13.2

ﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺑﺭﺍء -ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺷﺧﺹ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء .ﻻ ﻳﻌﻣﻝ
ﻋﺿﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻘﻑ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﻛﻌﺿﻭ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

13.3

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ )ﺃﻭ ﻛﻝ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻼﻑ( ﺳﻭﻑ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺧﺑﻳﺭ ﻭﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻻﺛﻧﺎﻥ ﻋﺿﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺟﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺗﺑﻌﺎ
ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﺎﻭﺏ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﻣﺯﻭﺩ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.

13.4

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺿﻭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺗﺣﺩﻱ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﺑﻊ ﻛﻝ "ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ
ﻧﺯﺍﻉ" ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﺿﻭ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ
ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻻﻓﺗﻘﺎﺭ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ.

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
14.1

ﺳﻳﻘﺩﺭ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﺛﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺯﻭﺩ ،ﻭﻫﻳﺋﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻘﻑ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﺿﻣﻥ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ.

14.2

ﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﻡ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ" ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎ
ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﺯﻭﺩ ،ﺭﺳﻭﻡ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺳﻘﻑ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺭﺳﻭﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻋﻧﺩ
ﺍﺳﺗﻬﻼﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .ﺧﻣﺳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻧﻘﺩﺍً )ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ( ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺣﺻﺔ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟـ  %50ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺇﻣﺎ ﻧﻘﺩﺍً )ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ( ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺳﻧﺩﺍﺕ،
ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺣﺻﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺯ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

14.3

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ .ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ PDDRP
ﻭﺧﺭﻗﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﻳﺧﺿﻊ ﻟﺳﺑﻝ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء.

ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻑ
15.1

ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻑ ﻣﺳﻣﻭﺣﺎ ً ﺑﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻣﺩﺍﻩ ﻫﻭ ﺑﺣﺳﺏ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻑ ،ﺳﻭﺍء ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺣﻭﻟﻪ
ﺑﺣﺳﺏ ﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻧﺎءﺍً ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.

15.2

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻪ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻑ ﻣﻘﺻﻭﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ.

15.3

ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺯﻭﺩ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺧﺑﺭﺍء ﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺩﻓﻊ ﻟﻬﻡ ،ﻭﻁﻠﺏ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺷﺎﻫﺩ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ
ﺧﻁﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻟﻠﻭﺛﺎﺋﻕ.

15.4

ﻋﻧﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻑ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﺳﻭﻑ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﺭﺍﺳﻼﺕ ﺛﺑﻭﺗﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﻭﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.
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ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ
16.1

ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﺃﻭ
ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ.

16.2

ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ،ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺑﻌﺩ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻛﻥ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺫﻟﻙ
ﻣﻣﻛﻧﺎً ،ﻓﺳﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻣﻛﺎﻧﺎ ً ﻟﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻥ.

16.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺩﻭﻡ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

16.4

ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻛﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.

ﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻋﺏء ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻹﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺩﻟﻳﻼً ﻭﺍﺿﺣﺎ ً ﻭﻣﻘﻧﻌﺎ ً.

.18

ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ
18.1

ﻧﻅﺭﺍً ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻟﻳﺳﻭﺍ ﻁﺭﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻧﺎ ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺷﻛﻝ ﺣﺫﻑ ﺃﻭ ﻧﻘﻝ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻳﻕ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻭﻥ ﻋﺎﻣﻠﻳﻥ ،ﺃﻭ ﻣﺩﻳﺭﻳﻥ ﺃﻭ ﻋﻣﻼء ﺃﻭ ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺗﻌﻣﻝ
ﺗﺣﺕ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ(.

18.2

ﻟﻥ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﻳﺟﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ 14.

18.3

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺃﻥ ﺗﻭﺻﻲ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺔ ﺿﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ
ﻣﺳﺅﻭﻻً ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻫﺫﻩ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:
 18.3.1ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﺿﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻼﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺟﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ:
)ﺃ(

ﺗﻁﺎﻟﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .PDDRP

)ﺏ(

ﺃﻭ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻳﻬﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

 18.3.2ﺍﻟﺣﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻭﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑـ  gTLDﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻙ
)ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ( ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﺃﻭ
 18.3.3ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺻﺭﻑ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺗﺻﺭﻓﺎ ﺧﺑﻳﺛﺎ ،ﻧﺳﺗﺩﻋﻲ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

18.4

ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﺗﺑﻁ ،ﺍﻟﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺳﻧﺔ
ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻋﺑﺭ .gTLD

18.5

ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺃﻳﺿﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ "ﻻ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ" ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻛﺫﻟﻙ ،ﻣﻧﺢ ﺗﻭﻗﻳﻊ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺧﺭﺝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:
 18.5.1ﺍﻟﺣﻅﺭ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ،
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 18.5.2ﺗﺣﻣﻝ ﻋﺏء ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ؛ ﻭ
 18.5.3ﺍﻟﺣﻅﺭ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺣﻅﺭ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ.
18.6
.19

.20

ﺇﺫﺍ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﺭ  ،ICANNﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء
19.1

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﺫﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻭﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺧﻼﻝ  45ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻭﺳﺑﺏ ﺟﻳﺩ ﻟﻠﻐﻳﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺗﺭﺓ  60ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ.

19.2

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻛﺗﻭﺏ .ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻫﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﻳﺩ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﻩ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.

19.3

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﺳﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ
ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ  30ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻟﺫﻟﻙ.

19.4

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻧﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ.

19.5

ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻳُﺅﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺳﺋﻭﻻ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ
ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ  ICANNﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺎ
ﺗﺭﺍﻩ  ICANNﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﺿﻭء ﻅﺭﻭﻑ ﻛﻝ ﻣﺳﺄﻟﺔ.

ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ
20.1

ﻳﺟﻭﺯ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﺑﻧﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺳﺟﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ
ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

20.2

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻭﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺧﻼﻝ  20ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺧﻼﻝ  20ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ .ﺃﺳﻠﻭﺏ ﻭﺣﺳﺎﺏ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﻋﺎﺗﻬﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﻋﻼﻩ" ،ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ".

20.3

ﻳﺟﺏ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﺿﺎء ﻳﺗﻡ tﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

20.4

ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ.

20.5

ﻳﺳﻣﺢ ﻗﻠﻳﻼ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻋﻧﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﺿﺣﺎ
ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

20.6

ﻳﺣﻕ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺣﺗﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ
ﺳﺎﺑﻕ ﻟﻣﻭﻋﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺫﻭ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﺩﺙ.

20.7

ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﻕ ﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

20.8

ﻳﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﻳﻥ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻏﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.
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.21

.22

ﺍﻟﺗﺣﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ
21.1

 ICANNﻟﻥ ﺗﻧﻔﺫ ﺗﻌﻭﻳﺿًﺎ ﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ  PDDRPﻟﻣﺩﺓ  20ﻳﻭﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺑﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺟﻧﺔ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

21.2

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﺳﻭﻑ ﺗﺑﻘﻲ  ICANNﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻌﻠﻘﺎ ً ﺣﺗﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

21.3

ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ  ICANNﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻌﻭﻳﺿًﺎ ﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻓﺳﻭﻑ
ﻧﻧﺗﻅﺭ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ )ﻛﻣﺎ ﻟﻭﺣﻅ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ( ﺑﻌﺩ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺳﻭﻑ
ﺗﻧﻔﺫ  ICANNﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻗﺩ ﺗﺳﻠﻣﻪ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻙ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﺃﻥ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺇﻣﺎ) :ﺃ( ﺑﺩﺃ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺿﺩ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻟﻠﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺿﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺃﻭ )ﺏ( ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ  ICANNﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻥ ﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ
ً
ﺗﻌﺯﻳﺯﺍ ﻹﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ (1) :ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺑﻳﻥ
ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ) ،ﺏ( ﺩﻟﻳﻝ ﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﻯ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺿﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﺳﺣﺑﻬﺎ ،ﺃﻭ
)ﺝ( ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﺟﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺿﺩ  ICANNﺳﻭﺍء ﺑﺳﺑﺏ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺃﻭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ.

21.4

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﺭﺽ  ICANNﻟﻠﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺋﻭﻻ
ﺑﻣﻭﺟﺏ  ،PDDRPﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺗﺣﺩﻳﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑﺭﺭﻫﺎ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎﻡ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺣﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺟﺑﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻟﻳﺱ ﻣﻘﺻﻭﺩﺍً
ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭﻻ ﻗﺭﺍﺭ  ICANNﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﺃﻱ
ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺎ ً ﻣﻊ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺑﻧﺩ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

21.5

ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﺷﻲء ﻫﻧﺎ ﻣﻧﻊ  ICANNﻣﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺑﺄﻱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻧﻬﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
22.1

ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﺻﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻣﻧﻊ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺣﻠﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﺑﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ،ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻛﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ.

22.2

ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻁﺭﻑ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺳﺗﻧﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﻧﻔﺱ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻣﺛﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﻗﺑﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎءﺇﺟﺭﺍء
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
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1

F0

.1

ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭﺓ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  .gTLDﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄﻥ  ICANNﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻁﺭ ًﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.

.2

.3

.4

ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ
2.1

ﻳﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ"
 RRDRPﻭﺍﺣﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻩ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ  ،RRDRPﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺇﺗﺑﺎﻋﻬﺎ
ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ .ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.

2.2

ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺟﻝ  gTLDﺟﺩﻳﺩ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻳﻁﺎﻟﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ
 RRDRPﻭﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻠﺯﻡ ﺑﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ.

ﺍﻟﻠﻐﺔ
3.1

ﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.

3.2

ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻁﺭﻓﻳﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﺑﻠﻐﺗﻬﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠﻁﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺑﺭﺍء  RRDRPﻭﺍﻟﺗﻲ
ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ
4.1

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺟﺭﻯ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ.

4.2

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺩء ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﻭﺻﻭﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.

4.3

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺣﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﻳﻭﻡ
ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ.

4.4

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﺗﺑﺩﺃ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺳﺗﻼﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ.

4.5

ﻳﺟﺏ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻳﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻡ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺟﺯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ) (RRPRSﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻟﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  Whoisﺃﻭ ) (WDPRSﻓﻲ  .InterNIC.netﻭﺃﻥ ﺭﺳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻻﺳﻣﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺟﺩﻳﺔ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻭﺳﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ )ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺗﺿﻰ
ﺍﻷﻣﺭ( ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻡ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﻗﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ) (RRDRPﻫﺫﻩ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻡ .ﺃﻣﺎ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﻣﺎ ﻳﺭﺿﻲ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻓﻼ ﻳﻌﻁﻲ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑـ .RRDRP
1

.5

.6

ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ
5.1

ﺗﺳﺗﺄﻧﻑ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻹﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ )"ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ"( ﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻫﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺗﺿﺭﺭﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  gTLDﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻋﺩﻡ
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

5.2

ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌ ّﺭﻓﺔ ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﺭّﻑ" ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ .ﻭﺣﺗﻰ ﻳﺻﺑﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻣﺅﻫﻼً ﻟﻠﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﺩﻋﺎء ﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺛﺑﺕ ﻛﻼ ﻣﻥ :ﺃﻧﻪ/ﺍ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻌ ّﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻋﺩﺩ ﻧﺳﻣﺎﺕ ﻣﻘﻳﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﻋﻣﻪ .gTLD

5.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻗﺩ ﻗﺩﻣﻭﺍ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻼً
ﻟﺭﻓﻊ .PRDRP

5.4

ﺳﻭﻑ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻋﻥ ﻣﻭﻗﻑ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
6.1

.7

ﺣﺗﻰ ﻳُﻘﺑﻝ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺛﺑﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
6.1.1

ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﺷﻬﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﺽ ﻫﻭ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺭّﻑ.

6.1.2

ﻳﻭﺟﺩ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﻗﻭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ .gTLD

6.1.3

ﻣﺷﻐﻝ  TLDﻗﺎﻡ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﻙ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻟﻠﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺗﻪ.

6.1.4

ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻗﻭﻱ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺿﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
7.1

ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ:
ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺑﺷﻛﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻛﺗﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ،ﻓﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ
ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﻣﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻭﺭﻗﻳﺔ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﺱ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

7.2

ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ:
7.2.1

ﺍﻻﺳﻡ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﻣﻌﺭﻓﺔ ،ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﺳﻡ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ.

7.2.2

ﺍﻻﺳﻡ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ
ﻣﺧﻭﻝ ﺑﺎﻟﺗﺻﺭﻑ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

7.2.3

ﺑﻳﺎﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
7.2.3.1

ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﻣﺗﺛﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛ ﻭ

7.2.3.2

ﺷﺭﺡ ﻣﻔﺻﻝ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﻓﺷﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺑﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻭﻗﺩ
ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺷﺎﻛﻲ.

7.2.4

ﺑﻳﺎﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

7.2.5

ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﺎﻡ  PRPRSﻭﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ  PRPRSﻗﺩ ﺗﻣﺕ.
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ﺑﻳﻥ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺷﻛﻭﻯ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
) (PDDRPﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺷﺑﻬﻬﺎ.

7.3

ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻣﻘﺻﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ  5,000ﻛﻠﻣﺔ ﻭ 20ﺻﻔﺣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻘﺭﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﺩﻡ
ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ.

7.4

ﺃﻱ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

7.5

ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺩﻓﻊ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﻼﻝ  10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺣﻕ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺃﺧﺭﻯ.

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ
8.1

ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺧﻣﺳﺔ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺩﻯ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ.

8.2

ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ،ﻭﺳﺗﺗﻡ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.
ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻻ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً ﻋﻥ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻭﺇﻣﻬﺎﻟﻪ ﺧﻣﺳﺔ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺗﺳﻠﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺧﻣﺳﺔ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺣﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ .ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ﻻ ﺗﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﺗﺑﻳﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

8.3

ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ،ﻓﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﺳﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﻭﺭﻗﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻼﻋﺗﺭﺍﺽ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﺍﻟﺭﺩ
9.1

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺭﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ.

9.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﻣﺯﻭﺩ
ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺩ ﻧﻘﻁﺔ ﺑﻧﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

9.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻭﺭﻗﻲ ﻭﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﺍﻓﻕ
ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺇﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

9.4

ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﺳﺎﺭﻳًﺎ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺑﺩﺃ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ.

9.5

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻓﺎﻗﺩﺓ ﻟﻸﻫﻠﻳﺔ ،ﻓﺳﻳﺳﺗﺄﻧﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺅﻛﺩ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺔ.

9.6

ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ.

ﺍﻟﺭﺩ
10.1

ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺗﺑﻠﻳﻎ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺭﺩ ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺗﺑﻳﻥ ﺳﺑﺏ
ﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ "ﻓﺎﻗﺩﺓ ﻟﻸﻫﻠﻳﺔ" ،ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻘﻁ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺗﻬﺎ .ﺃﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﺩﺧﻠﺕ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻳﺟﺏ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻓﺭﻳﻕ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

10.2

ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ )ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ( ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩﻫﺎ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﺎﺕ.

RRDRP-3

.11

.12

.13

.14

ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ
11.1

ﺇﻥ ﺗﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ ،ﻓﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﺻﻳﺭﺍ.

11.2

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻔﻘﺩﺍﻥ ﻋﺭﺽ
ﺳﺑﺑﺎ ﺟﻳﺩﺍ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ.

11.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻑ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

11.4

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ.

ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء
12.1

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎﺭ ﺧﺑﻳﺭ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﺗﻌﻳﻳﻧﻪ ﺧﻼﻝ ) (21ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺭﺩ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺭﺩ ،ﺧﻼﻝ
 21ﻳﻭﻣﺎ ً ،ﺑﻌﺩ ﻣﻭﻋﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ.

12.2

ﺳﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻫﻳﺋﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﻥ ﺷﺧﺹ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء.

12.3

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ )ﺃﻭ ﻛﻝ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﻼﻑ( ﺳﻭﻑ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺧﺑﻳﺭ ﻭﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻻﺛﻧﺎﻥ ﻋﺿﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺟﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺗﺑﻌﺎ
ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻳﺗﻡ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﻣﻧﺎﺻﺏ ﺃﻋﺿﺎء  RRDRPﻟﺩﻯ ﻛﻝ ﻣﻭﻓﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺻﻰ ﺣﺩ ﻣﻣﻛﻥ.

12.4

ﺃﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﺑﻊ ﻛﻝ
ﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﺿﻭ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻻﻓﺗﻘﺎﺭ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ.

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
13.1

ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﺣﺳﺎﺏ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ
ﺑﻬﺎ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻐﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﺯﻭﺩ ،ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ.

13.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺎ ً ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻗﺳﻡ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ"،
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺭﺳﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﻭﻓﺭ ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻬﻼﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﻣﺳﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻧﻘﺩﺍً )ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ( ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ
ﺣﺻﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟـ  %50ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺇﻣﺎ ﻧﻘﺩﺍً )ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩ( ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ
ﺳﻧﺩﺍﺕ ،ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺣﺻﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺯ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

13.3

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﻛﺎﻓﺔ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺫﻟﻙ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ً ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
 RRDRPﻭﺧﺭﻗﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﻭﻳﺧﺿﻊ ﻟﺳﺑﻝ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء.

13.4

ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻠﻧﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻛﻭﻡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻥ
ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺭﺩ.

ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ  /ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ
14.1

ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺩﻑ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻭﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺈﺟﺭﺍء lﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺑﺷﻛﻝ
ﻋﺎﻡ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﺇﺿﺎﻓﻲ.

14.2

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﻪ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﻛﺗﺷﺎﻑ ﻣﻘﺻﻭﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ.
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14.3
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.16

ودون وجود طلب خاص من األطراف ،ولكن فقط في الحاالت االستثنائية ،قد تطلب لجنة الخبراء من الموفر تعيين
خبراء تلتزم األطراف بالدفع لھم ،بطلب الشھادة المباشرة أو الكتابية أو طلب التبادل المحدود للمستندات.

جلسات االستماع
15.1

غالبا ً ما يتم حل النزاعات حسب إجراءات  RRDRPتلك بدون جلسة استماع.

15.2

بناء على رأيه الخاص ،أو ً
يمكن أن يقرر الخبير ً
بناء على طلب من أحد الطرفين ،عقد جلسة استماع .ومع ذلك،
ً
المفترض أن يقوم الخبير بتقديم قراراته اعتمادا على المعلومات التحريرية التي تم تقديمھا وبدون عقد جلسة
استماع.

15.3

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع ،يجب استخدام مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن ھذا .وإذا
لم يكن ذلك ممكنا ً ،فستختار لجنة الخبراء مكانا ً لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان.

15.4

لن تستمر جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد ،إال في الظروف االستثنائية القصوى.

15.5

إن قرر الخبير قبول طلب طرف واحد بعقد جلسة استماع ،على الرغم من اعتراض الطرف اآلخر ،يتم حث لجنة
الخبراء إضافة تكلفة جلسة االستماع على الطرف الطالب وفقا ً لما تراه لجنة الخبراء مناسبا ً.

15.6

يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية.

عبء اإلثبات
يتحمل مقدم الشكوى عبء إثبات الدعوى الخاصة به؛ ويكون العبء ً
قائما على تفوق وكثرة األدلة.

.17

التعويضات الموصى بھا
17.1

حيث إن مسجلي أسماء النطاقات التي يتم تسجيلھا بشكل ينتھك قيود االتفاقية ليسوا من أطراف اإلجراءات،يمكن أن
يكون الحل إزالة التسجيالت التي تنتھك قيود االتفاقية) .باستثناء المسجلين المرشحين للعمل كموظفين ومديرين
وعمالء وعاملين أو كھيئات في إطار السيطرة العامة مع مشغل السجل(.

17.2

لن تشمل العالجات أضرار مادية أو عقوبات يجب دفعھا إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة تبعا للقسم .13

17.3

يتاح للخبير تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدوات التعزيز للتوصية ضد السجل إن حدد الخبير السماح بعمليات
التسجيل خارج نطاق الحدود المتفق عليھا بما يتضمن:
 17.3.1إجراءات العالج ،التي يعمل بھا باإلضافة إلى اتفاقية المتطلبات األخرى ضمن اتفاقية السجل ،للسجل
لضمان التصدي للتسجيالت المستقبلية التي ال تتوافق مع الحدود المجتمعية ،فيما عدا إجراءات العالج لن
تتضمن:
)أ (

مطالبة مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عالقة لھا بأسماء موضوع الدعوى
 ،RRDRPأو

)ب(

مباشرة األعمال التي تقوم بھا شركة التسجيل التي تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق
التسجيل.

 17.3.2الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ  gTLDحتى انقضاء فترة حدوث
االنتھاك المعرف التحديد يكون )يكونوا( حدث أو تحديد فترة من الوقت؛
أو،
 17.3.3في الظروف االستثنائية التي تعامل فيھا مشغل السجل بشكل خبيث للعمل على إنھاء اتفاقية السجل.
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17.4

.18

.19

ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،ﺳﻭﻑ ﺗﺭﺍﻋﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻳﻪ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻟﻶﺧﺭﻳﻥ ،ﻣﻥ ﺃﻣﺛﺎﻝ ،ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻧﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣﻥ ﻣﺳﺟﻠﻲ ﺃﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ .gTLD

ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ
18.1

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﺫﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﻭﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺧﻼﻝ  45ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻭﺳﺑﺏ ﺟﻳﺩ ﻟﻠﻐﻳﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺗﺭﺓ  60ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ.

18.2

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻛﺗﻭﺏ .ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻫﻝ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﻳﺩ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﻩ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻣﺗﺎﺣﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻳﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻣﺯﻭﺩ.

18.3

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﺳﻳﺗﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ
ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻟﺫﻟﻙ.

18.4

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻧﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ.

18.5

ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻠﺑﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺑﺄﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ  gTLDﺍﻟﻣﻘﻳﺩ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻼﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻳﺟﺏ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺭﺍﺟﻊ  ICANNﻭﺳﺎﺋﻝ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻭﺗﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻣﻊ
ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻛﻝ ﺣﺩﺙ.

ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ
19.1

ﻳﺟﻭﺯ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺳﺟﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺧﻝ  RRDRPﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

19.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺗﺣﻔﻅ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﻓﺭ ﻭﺗﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺧﻼﻝ  20ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻭﻳﺟﺏ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺧﻼﻝ  20ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ .ﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﻭﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺔ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻣﻊ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4ﺍﻟﻣُﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺃﻋﻼﻩ" ،ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ".

19.3

ﺑﺟﺏ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﻓﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻧﻬﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻓﻲ
ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

19.4

ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

19.5

ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻋﻧﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ
ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

19.6

ﻳﺣﻕ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺭﺅﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻁﻠﺏ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺳﺎﺑﻕ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺫﻭ ﺻﻠﺔ.

19.7

ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺣﻕ ﻟﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.

19.8

ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻭﻓﺭﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻓﻳﻣﺎ ﻋﺩﺍ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣُﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ.

RRDRP-6
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ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
20.1

ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺑﺄﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺧﺎﻟﻑ ،ﻓﺗﻠﺗﺯﻡ  ICANNﻋﻧﺩﺋﺫ ﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟﻑ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

20.2

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟﺯ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺣﻕ ﻛﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﻣﺎ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ
ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.

20.3

ﻻ ﺷﻲء ﻫﻧﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻊ  ICANNﻣﻥ ﻓﺭﺽ ﺇﺟﺭﺍء ﻋﻼﺝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺑﺄﻱ ﺷﻛﻝ ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺿﻣﻥ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
21.1

ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ  RRDRPﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﺻﺭﻱ ﻭﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺣﻠﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ،ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻛﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ.

21.2

ﻳﻔﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ،ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣًﺎ ،ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ،ﺑﻣﻔﺭﺩﻫﺎ ،ﻻ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺳﺑﺑًﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺃﻱ ﻣﻭﻋﺩ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ.

RRDRP-7

ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻁﻠﺑﺎﺕ gTLD

)ﺇﺻﺩﺍﺭ (2011-09-19

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 6

 19ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ 2011

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 6

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ -
ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ
ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻋﺎﻡ )) (gTLDﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ( ،ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ،ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻭﻛﻼء ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ ،ﻭﺃﻱ ﻭﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻭﺏ ﻋﻧﻪ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ )ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﺩ( ﺩﻭﻥ
ﺗﻐﻳﻳﺭ .ﻛﻣﺎ ﻳﺩﺭﻙ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻳﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻣﻠﺯﻣﺔ ﻟﻪ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺟﺯء ﻻ
ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ | ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ 2011-09-19

.1

ﻳﺿﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻳﺔ
ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻣﺭﺳﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺷﻔﻭﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ( ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﺃﻥ
ﺑﺈﻣﻛﺎﻥ  ICANNﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﻬﺩ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺧﺎﻁﺊ )ﺃﻭ ﺣﺫﻑ
ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ( ﻗﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﻳﺳﺩﺩﻫﺎ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺟﻌﻝ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺃﻭ
ﻣﺿﻠﻠﺔ.

.2

ﻳﺿﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﻳﻥ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ
ﻋﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ،ﻭﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ.
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ﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺣﻕ  ICANNﻓﻲ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﺃﻭ ﻛﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﺗﻡ ﻋﻣﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ
 gTLDﺇﺿﺎﻓﻳﺔ .ﻭﻳُﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻩ ﻟﻌﻣﻝ
ﻧﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  gTLDﻭﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻣﺗﻭﻗ ًﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻭﺗﺣﺗﻔﻅ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ
ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﺩﺍﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ )ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ( ،ﻭﺃﻱ ﺭﺳﻡ
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻳﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻭﻛﻝ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺑﺟﺫﺏ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻭﻻ ﺗﻭﻓﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺳﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﺳﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻧﻁﺎﻕ gTLD
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺧﻠﻑ ﻋﻥ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ
ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱٍ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ،ﻓﺳﻳﺧﺳﺭ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻊ ﺗﻡ
ﺫﻛﺭﻩ ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
ﻣﻠﺯﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﻋﻧﻬﺎ
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ،
ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﻭﻛﻼء ،ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﻡ ﺟﻣﻳ ًﻌﺎ ﺑﻠﻔﻅ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  (ICANNﻣﻥ ﻭﺿﺩ ﺃﻱ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ،
ﻭﺃﻱ ﺃﺿﺭﺍﺭ ،ﻭﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ،ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ،ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟﻡ ﻋﻥ ﺃﻭ ﻣﻥ) :ﺃ( ﻧﻅﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ
ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺃﻱ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻟﻠﻁﻠﺏ ،ﻭ/ﺃﻭ )ﺏ( ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻭ
ﻁﺭﻑ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ُﻳﻌﻔﻲ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﺃﻱ ﻭﻛﻝ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﺩﺭ ﻋﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻧﺟﻡ ﻋﻥ ،ﺃﻭ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ،ﺃﻭ ﺗﻛﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺭ ،ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺭﺍء ،ﺃﻭ
ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺗﻘﺻﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺃﻭ ﻭﺻﻑ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺗﻭﺻﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ  .gTLDﻭﻳﻭﺍﻓﻕ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ،ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻓﻲ ﺃﻱ
ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺻﺩﺭ ﻋﻥ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻓﻳﻪ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺣﻕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ  ICANNﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺿﺩﻫﺎ ﺃﻭ
ﺿﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ  ICANNﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﺩﻋﺎء ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺁﺧﺭ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻳﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﻣﺗﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺑﺣﻕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﻷﻱ ﺣﻘﻭﻕ ،ﺃﻭ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ،ﺃﻭ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺿﺩ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻣﻧﻪ ﺍﻣﺗﻧﺎﻉ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻥ
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ،ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺑﺩء ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻛﻝ ﻭﺃﻱ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻱ ﺁﻟﻳﺔ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻭﺍﺋﺢ  ICANNﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ .ﻭﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺄﻥ ﺃﻱ
ﻁﺭﻑ ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ  ICANNﻫﻭ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ
ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻛﻝ ﺣﻛﻡ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺭﻗﻡ  6ﺿﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ﻳﺧﻭّ ﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  ICANNﺑﻧﺷﺭ ﺃﻳﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﺃﺭﺳﻠﺕ ﺇﻟﻰ
 ICANNﺃﻭ ﺣﺻﻠﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺣﺩﺛﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ICANN
ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑـ  ،ICANNﺃﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻼﺕ ﻭﺃﻱ ﻣﻭﺍﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻡ
ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻻ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺷﻑ
ﻋﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ
ﺑﺳﺭﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﻔﻬﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻳﻘﺭ ﺑﺄﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﻻ ﻭﻟﻥ ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﺎﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻁﻲ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ.
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ﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﻧﺷﺭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﺭ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻳﺿًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻗﺩ ﺗﻅﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﺍﺋﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN
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ﻳﻣﻧﺢ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻹﺧﺑﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ( ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺗﺧﺫﻩ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺫﻟﻙ.
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ﻳﺩﺭﻙ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻳﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻳﻛﺗﺳﺏ ﺣﻘﻭ ًﻗﺎ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻓﻘﻁ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺑﺭﺍﻣﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﻭﺃﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻁﺎﻕ  gTLDﻫﺫﺍ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻘﺻﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺫﻛﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻻﻣﺗﺩﺍﺩ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ،ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭ ﺑﻪ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ) .ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺣﺩﻳﺙ
ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﺳﺎﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ( .ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻳﻊ ﺃﻭ ﺗﺧﺻﻳﺹ ،ﺃﻭ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺃﻱ ﺣﻕ ﻣﻥ
ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ.
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ﻳﺻﺭﺡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ.

ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺄﻱ ﺷﺧﺹ ،ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ،ﺃﻭ ﻛﻳﺎﻥ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ،ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺫﺍﺕ
ﺻﻠﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﺍ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺣﺳﺏ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ
.ICANN

ﺏ.

ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻝ ﻟﻌﻠﻡ  ،ICANNﺑﺷﺭﻁ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
 ،ICANNﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻅ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﺩ
ﺻﺭﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

.12

ﻭﻟﻠﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻛﺭﺭ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻭﻳﺩﺭﻙ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺇﺻﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺟﺯءًﺍ ﻣﻧﻬﺎ( ﻫﻭ
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺗﺭﺟﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺭﺳﻣﻳﺔ
ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ،ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺇﺻﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ.
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ﻳُﺩﺭﻙ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﺃﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺗﺣﻅﻰ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ
 ،Jones Dayﻭﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN
ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺷﺭﻛﺔ  Jones Dayﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ
ﻭﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺣﻭﻝ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  .TLDﻭﻻ ﺗﻌﻠﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻱ
ﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺑﻌﻳﻧﻪ ﻋﻣﻳﻼً ﻟﺷﺭﻛﺔ  Jones Dayﺃﻡ ﻻ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ"
ﻋﻣﻳﻼً ﻟﺷﺭﻛﺔ  ،Jones Dayﻓﻣﻭﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻳﻭﺍﻓﻕ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ"
ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻧﺎﺯﻝ ﻳﺗﻳﺢ ﻟﺷﺭﻛﺔ  Jones Dayﺗﻣﺛﻳﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻘﺎﺑﻝ
"ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ .ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺍﻓﻕ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ
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ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ

"ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻳﻛﻭﻥ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﻣﻭﺍﻓ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻧﺎﺯﻻﺕ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺳﺗﻌﻳﻥ ﺑﻬﺎ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻁﻠﺏ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﻭﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﺑﺗﻣﺛﻳﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﻣﻘﺎﺑﻝ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.
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ﺗﺣﺗﻔﻅ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﻧﺷﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻧﻅﻣﺔ
 ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ .ﻭﻳﻘﺭ
"ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻭﻳﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻧﻪ ﺳﻳﺧﺿﻊ ﻷﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻛﻣﺎﻝ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻪ
ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻗﺑﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺑﺈﻣﻛﺎﻥ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﺃﻥ
ﻳﻅﻬﺭ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ
ﺳﻳﻣﺛﻝ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻪ ،ﻓﺳﺗﻌﻣﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻣﻊ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ"
ﺑﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﻋﻣﻝ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺑﻐﺭﺽ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺃﻱ ﻋﻭﺍﻗﺏ
ﻭﺧﻳﻣﺔ ﻳﻭﺍﺟﻬﻬﺎ "ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ" ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻣﻬﻣﺔ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺭ ﻭﺍﻵﻣﻥ ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺭﻑ
ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
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