
  

  

  

  ٢٠١٠ نوفمبر ١٢

  

 gTLDآتيب دليل المتقدم بطلب 
  اإلصدار النهائي المرتقب

لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد آكتيب دليل نهائي من " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 
ال یتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي . جانب مجلس اإلدارة
 الجدید نظرًا لخضوع البرنامج لمزید من المداوالت gTLDبرنامج التفاصيل المقترحة ل

  .والتنقيح

  



  

  

  ٢٠١٠ نوفمبر ١٢
  

  عزيزي العميل المرتقب،
  
  

وفي إطار مساعيها إلى تنفيذ .  باتجاه رعاية المصلحة العامة وذلك من خالل توفير شبكة إنترنت عالمية وآمنةICANNتعمل 
 المنافسة ICANNمهامها األساسية التي تتمثل في توفير الرؤية الشاملة لنظم الُمعرف الفريدة الخاصة بشبكة اإلنترنت، تعزز 

  .واختيارات المستخدم
   

. النوعي للمستوى األعلى على ثماني نطاقات مستوى أعلى نوعية) gTLD(، اقتصر حيز نطاق ١٩٩٨ عام ICANNفعند إنشاء 
   gTLDs فقط، وذلك بعد صوالت وجوالت لتقديم عدد محدود من نطاقات gTLDs نطاق ٢٢وقد اتسع حيز اسم النطاق إلى 

   .٢٠٠٤ و٢٠٠٠عام 
  

واستثارة ،  وتمكين اإلبداع، الجديد على إتاحة المزيد من الخيارات لمستخدمي اإلنترنتgTLDوسيعمل إطالق برنامج نطاق 
  .وخلق فرص عمل جديدة حول العالم، النشاط االقتصادي

  
يقدم ، صدارات السابقةعلى نحو مماثل لإل.  بمثابة حجر أساس مميز في تطوير البرنامجالمقترحلمتقدم النهائيآتيب دلياليعد 

آتيب الدليل . للمستوى األعلى‐اإلصدار الحالي معلومات مفصلة حول القواعد، والمتطلبات وعملية تطبيق النطاق النوعي الجديد
، والذي يشتمل ICANNهو نتاج ساعات ال حصر لها من المجهودات المكرسة من قبل مجموعة أصحاب المصالح المتعددة بـ 

والحكومات، والكيانات غير ، وأصحاب األعمال، ISPsوخبراء الملكية الفكرية، و، ومأموري التسجيل، دوائر التسجيلعلى
 في إطار هذه المساعي، تمت دراسة أآثر من .التجارية مثل الجامعات والمؤسسات غير الربحية، ومستخدمي اإلنترنت من األفراد

  .يير حماية العالمات التجارية والتخفيف من وطأة السلوك الضار تعليق عام، وتجري حالًيا دراسة معا١٠٠٠
  

بدأ عصر جديد من ، المقترح النهائي آتيب دليل المتقدمومع نشر . ولم يكن ألي منا أن يتوقع ما أصبحت عليه شبكة اإلنترنت اليوم
ة للمتقدمين ولباليين من مستخدمي اإلنترنت فهو يقدم مجموعة ثرية من الفرص التي تتمثل في إتاحة المشارآ. اإلبداع عبر الشبكة

  .حول العالم مًعا في خلق شبكة إنترنت الغد
  
  

  
  "Rod Beckstrom"رود بيكستروم 

  الرئيس والمدير التنفيذي 
  

  .شبكة إنترنت واحدة. عالم واحد
  



  مقدمة
  الجدیدة gTLDخلفية برنامج 

الجديد الحيز االسمي لشبكة اإلنترنت على المستوى  gTLDسيفتح برنامج .  منذ إنشائها ICANNالجديدة في مقدمة جدول أعمال  gTLDsآانت برامج 
  .DNSاألعلى إلثراء التنوع، وتشجيع المنافسة، وتحسين االستفادة من نطاق 

نطاًقا من نطاقات المواقع عالية المستوى لرمز الدولة والتي  ٢٥٥نطاًقا من النطاقات العامة عالية المستوى و ٢١من  gTLDت وحالًيا، تتكون شبكة نطاقا
).    ICANN(ومنظمة ) أو الكفيل(معين، وفًقا التفاق التسجيل بين المشغل " مشغل شرآة تسجيل"وآل واحد من النطاقات لديه .   تعمل على نماذج مختلفة

ذا، ويخدم هذه النطاقات العامة .  ، بما في ذلك جميع األسماء المسجلة في هذا النطاقTLDد مشغل شرآة التسجيل مسؤوًال عن العملية الفنية لنطاق ويع
سوف يوفر .   من أفراد التسجيل، ممن يتعاملون مع المسجلين ألداء تسجيل أسماء النطاقات والخدمات األخرى ذات الصلة ٩٠٠عالية المستوى أآثر من 

الجديدة وسيلة للمشغلين المحتملين للتقدم بطلب للحصول على النطاقات العامة الجديدة، عالوة على وضع خيارات جديدة للمستهلكين في  gTLDبرنامج 
اقات العامة الجديدة، بما مجموعة متنوعة من طلبات الحصول على النط ICANNوعندما يطلق البرنامج جولة الطلب األولى، تتوقع منظمة .  هذا المجال

      .في ذلك أسماء النطاقات الدولية، مما يخلق إمكانات آبيرة الستخدامات جديدة واالستفادة من مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم

نتهت منظمة دعم األسماء العامة ، ا٢٠٠٧وفي أآتوبر .  ICANNوتمتد جذور البرنامج بعناية في أعمال مداوالت سياسة التطوير من قبل مجتمع منظمة 
)GNSO (-  وهي إحدى المجموعات التي تقوم بتنسيق السياسة العالمية لإلنترنت في منظمةICANN -  من أعمال تطوير السياسة الخاصة بها بخصوص

ألفراد والمجتمع المدني والدوائر الحكومات وا -وقد شارك ممثلون ألصحاب المصلحة . توصية ١٩الجديدة، واعتمدت مجموعة تتكون من  gTLDنطاقات 
شهًرا حول الطلب، ومزايد ومخاطر برامج  ١٨على نطاق واسع في المناقشات التي استمرت ألآثر من  -التجارية ودوائر الملكية الفكرية والمجتمع التقني

gTLDs  الجديدة، ومعايير االختيار التي يتعين تطبيقها، وآيفية تخصيصgTLDsية المطلوبة لسجالت ، والشروط التعاقدgTLD وآان قرار . المستقبلية
. بمثابة ذروة عملية تطوير السياسة هذه ICANNفي اجتماع  ٢٠٠٨بتبني السياسة التي طورها المجتمع في يونيو  ICANNمجلس إدارة مديري منظمة 

  . gtlds-http://gnso.icann.org/issues/newيمكن العثور على موجز للعملية السياسية والنتائج على 
  

إنشاء طلب وعملية تقييم للنطاقات العامة الجديدة التي تتماشى مع توصيات السياسة العامة، وتوفر خارطة :  حاليًا على تطبيق ICANNتترآز أعمال 
وينعكس هذا العمل التنفيذ في مسودات دليل إجراءات التقدم والتي تم .  فقة المجلس عليهاطريق واضحة للمتقدمين للوصول إلى التفويض، بما في ذلك موا

.  محددة إصدارها للتعليق العام، وعلى مستندات توضيحية مما يعرض رؤية دقيقة ومنطقية وراء بعض االستنتاجات التي تم التوصل إليها بشأن مواضيع
الموارد الالزمة إلطالق البرنامج وتشغيله  ICANNوبالمثل، تحدد منظمة .  سودة آتيب دليل إجراءات التقدموقد أفضت المدخالت المجتمعية إلى تنقيح م

  .بنجاح
  

  .تتاح نسودة آتيب دليل مقدم الطلب للتعليقات المجتمعية والتطبيق المحتمل لتمكين االنتهاء من أعمال تطبيق البرنامج
  

الجديدة، الرجاء االنتقال إلى الموقع  gTLDالزمنية واألنشطة ذات الصلة ببرنامج نطاقات لالطالع على المعلومات الحالية والجداول 
program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new.  
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 ٢-جدول المحتويات

  

  

  جدول المحتويات
  

  ١-١ ...............................)gTLD( مقدمة عملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة -الوحدة األولى 

  ١-١ ...................................................................................................زمن دورة الطلب والجداول الزمنية ١-١

  ١-١ ...............................................................................................تواریخ تقدیم طلب االشتراك  ١-١-١

  ٢-١ .......................................................................................................الجة الطلبمراحل مع  ٢-١-١

  ٣-١ ............................................................................................فترة تقدیم الطلب  ١-٢-١-١

  ٣-١ ....................................................................................فحص االآتمال اإلداري  ٢-٢-١-١

  ٤-١ ...............................................................................................التقييم المبدئي  ٣-٢-١-١

  ٥-١ .............................................................................................تقدیم المعارضة  ٤-٢-١-١

  ٦-١ .................................................................................................التعليق العام  ٥-٢-١-١

  ٧-١ ...............................................................................................التقييم الموسع  ٦-٢-١-١

  ٨-١ ...................................................................................................حل النزاع  ٧-١٢-١

  ٩-١ ........................................................................................التنافس على السلسلة  ٨-٢-١-١

  ١١-١ .......…………………………………………………النتقال إلى مرحلة التفویض ا  ٩-٢-١-١

  ١١-١ .............................................................................................الجداول الزمنية لدورة الحياة  ٣-١-١

  ١٢-١ ...............................................................................................................فترات النشر  ٤-١-١

  ١٣-١ ...............................................................................................نموذج سيناریوهات الطلب  ٥-١-١

  ١٦-١...........................................................................................الجوالت التالية لطلب االشتراك  ٦-١-١

  ١٦-١ .............................................................................................معلومات خاصة بجميع مقدمي الطلبات ٢-١

  ١٦-١ ......................................................................................................................األهلية  ١-٢-١

  ١٨-١ ...........................................................................................................الوثائق المطلوبة  ٢-٢-١

  ٢٠-١...........................................................................................التخصيص القائم على المجتمع   ٣-٢-١

  ٢١-١ ..................................................................................................التعریفات  ١-٣-٢-١

  ٢١-١ ..............................................................................مقتضيات تخصيص الطلب  ٢-٣-٢-١

  ٢٣-١ ................................................................................تغييرات تخصيص الطلب  ٣-٣-٢-١

  ٢٣-١..........................................................................................إشعار بشأن قضایا القبول التقني  ٤-٢-١

  ٢٤-١.............................................................................................TLDعار بشأن تفویضات إش  ٥-٢-١

  ٢٤-١.............................................................................................................البنود والشروط  ٦-٢-١

  ٢٤-١....................................................................................................إشعار تغيير المعلومات  ٧-٢-١

  ٢٤-١.............................................................الداللة التطوعية للمناطق ذات اإلجراءات األمنية المشددة   ٨-٢-١

  ٢٥-١..........................................................................................................األمان واالستقرار  ٩-٢-١
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  ٢٥-١ ........................................................................... خاصة بمقدمي طلبات أسماء النطاقات الدوليةمعلومات ٣-١

  ٢٦-١..............................................................................................  IDNالمتطلبات المحددة لـ   ١-٣-١

  ٢٧-١...............................................................................................................IDNجداول   ١-٣-٢

  ٢٩-١................................………………………………المتنوعة IDNالنطاقات عالية المستوى ذات   ١-٣-٣

  ٣٠-١ ............................................................................................................................تقدیم الطلب ٤-١

  ٣١-١ .........................................................................TLDالوصول إلى نظام تقدیم طلبات اشتراك   ١-٤-١

  ٢٩-١..............................................………………………………… تسجيل المستخدم١ -١ -٤-١

  ٣٢-١ ............................................................................................... نموذج الطلب٢ -١ -٤ -١

  ٣٥-١ ...........................................................................................................دعم مقدم الطلب  ٢-٤-١

  ٣٥-١...........................................................................................عملية النسخ االحتياطي للطلب   ٣-٤-١

  ٣٥-١ ...................................................................................................................الرسوم والمدفوعات ٥-١

  ٣٥-١ .............................................................................................. gTLDرسم تقييم نطاقات   ١-٥-١

  ٣٧-١..............……………………………………………………الرسوم المطلوبة في بعض الحاالت  ٢-٥-١

  ٣٩-١ ...............................................................................................................طرق السداد  ٣-٥-١

  ٣٩-١ ...........................................................................................................طلب تحویل من  ٤-٥-١

  ٣٩-١ ...............................................................................................األسئلة المتعلقة بدليل مقدم الطلب هذا ٦-١

  

  ١-٢ ............................................................................................................ إجراءات التقييم-الوحدة الثانية 

  ١-٢...........................………………………………………………………………………فحص الخلفية   ١-٢

  ٢-٢..................................................................................التفوق العام في األعمال والتاریخ الجنائي  ١. ١. ٢

  ٣-٢..................................................................................................تاریخ القرصنة اإللكترونية  ٢. ١. ٢

  ٣-٢ .............................................................................................................................التقييم المبدئي  ٢-٢

  ٣-٢ ........................................................................................عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة  ١-٢-٢

  ٤-٢ ......................................................................................مراجعة تشابه السلسلة  ١-١-٢-٢

  ٨-٢ ..........................................................................................األسماء المحجوزة  ٢-١-٢-٢

  ٩-٢ ....................................................................................DNSمراجعة استقرار   ٣-١-٢-٢

  ١٣-٢ .........................................................................................األسماء الجغرافية  ٤-١-٢-٢

  ١٨-٢ .................................................................................عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب  ٢-٢-٢

  ١٩-٢ .................................................................................التشغيلية/المراجعة الفنية  ١-٢-٢-٢

  ١٩-٢ ...........................................................................................المراجعة المالية  ٢-٢-٢-٢

  ١٩-٢...............................………………………………………………هج تقييم المن  ٣-٢-٢-٢

  ٢٠-٢ ...................................................................................................مراجعة خدمات السجل  ٣-٢-٢

  ٢٠-٢................................................................................................... التعریفات ١. ٣. ٢. ٢  

  ٢١-٢.............................................................................................     خدمات الدین٢. ٣. ٢. ٢  

  ٢٢-٢..................................................................................TLD     محتویات منطقة ٣. ٣. ٢. ٢  

  ٢٢-٢.........................................................................................................المنهج٤. ٣. ٢. ٢  
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  ٢٣-٢ .................................................................................................سحب مقدم الطلب للطلب  ٤-٢-٢

  ٢٣-٢ ...........................................................................................................................التقييم الموسع  ٣-٢

  ٢٤-٢........................................................................................التقييم الموسع لألسماء الجغرافية   ١-٣-٢

  ٢٤-٢ ................................................................................التقييم الفني والتشغيلي أو المالي الموسع  ٢-٣-٢
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  ٣١-٢........................................................................................................... قنوات االتصال   ٤-٤-٢

  

  

  ١-٣ .............................................................................................. إجراءات فض المنازعات-الوحدة الثالثة 
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  ١-٣ .............................................................................................................أسس المعارضة  ١-١-٣
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  ٣-٣ ..................................................................................معارضة الحقوق القانونية  ٢-٢-١-٣
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  ١٠-٣ ....................................................................................................رسوم التقدم بمعارضة  ٢-٢-٣

  ١٠-٣...........................................…………………………………………إجراءات إرسال الرد   ٣-٢-٣

  ١١-٣...............................................…………………………………………رسوم إرسال الرد   ٤-٢-٣
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  ١٣-٣.....................................................................................................القرار النهائي للخبراء  ٦-٣-٣

  ١٤-٣.........................................................................................................تكاليف فض النزاع  ٧-٣-٣

  ١٥-٣.........................................................................................................فض النزاعات) معایير(قواعد   ٤-٣

  ١٥-٣........................................................................................معارضة السلسلة المثيرة لالرتباك  ١-٤-٣

  ١٥-٣.................................................................................................معارضة الحقوق القانونية  ٢-٤-٣

  ١٧-٣................................................................................................]المصلحة العامة المحدودة[  ٣-٤-٣
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 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 1الوحدة 
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .نظراً لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح الجديد

 
 

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

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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 1 الوحدة
 gTLD  ة التقدم إلىلعملي مقدمة

 
 نطاق على للحصول طلب تقديم عملية على الطلبات لمقدمي عامة نظرةً  الوحدة ھذه تقدم

 والتوثيق وتقديمه الطلب إكمال كيفية حول تعليمات وتتضمن الجديد، األعلى المستوى
 المفروضة لب،والرسومالط مع تقديمه الطلب مقدم على يجب الذي الداعم والتوثيق الداعم،
    .بذلك القيام وكيفية تقديمھا ووقت

 دورة ومراحل الطلبات، من معينة بأنواع المرتبطة الشروط أيًضا الوحدة ھذه وتصف
 .الطلب

 .ھذا الطلب مقدم دليلكتيب  مسودة في الصلة ذات بالمصطلحات مسرد ھناك ويوجد

 والتعرف بالكامل الوحدة ھذه محتوى ةقراء على المحتملين االشتراك طلبات مقدمي وُنشجع
 معرفتھم لضمان االشتراك، طلب تقديم عملية بدء قبل األخرى الوحدات إلى باإلضافة عليه
 طلب تقييم عملية مراحل من مرحلة كل في توقعه يمكن ما ومعرفة منھم، مطلوب ھو لما

 .االشتراك

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

سة اإلجماع التي اتفق عليھا المجلس فيما يعد كتيب دليل مقدم الطلب ھذا بمثابة تطبيق لسيا
جديدة، وخضع للمراجعة عبر التعليقات العامة واالستشارات على  gTLDsيتعلق بتقديم 
  .مدار عامين

 الزمنية والجداول الطلب دورة زمن 1-1
 المراحل بعض وستجري .تقديمه بمجرد الطلب بھا يمر التي للمراحل وصًفا القسم ھذا يقدم

 أن وينبغي .خاصة حاالت في أخرى مراحل إجراء يتم بينما تقديمھا، يتم التي اتالطلب لجميع
 .المستلمة الطلبات معالجة في المضمنة والخطوات بالمراحل علم على الطلبات مقدمو يكون
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 طلب االشتراك تقديم تواريخ  1-1-1

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

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

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

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

 . بعد إغالق فترة التقديم لو تم استالمھا •

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

 .طلباتھم بعد انتھاء التقديم

للحصول على  1.5راجع القسم . بحلول الموعد النھائيعدم دفع رسم التقييم  •
 . معلومات حول الرسوم

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

 .عبر موقع الويب الخاص بھاطلبات التقدم تعليمات بديلة لتقديم 

 الطلب معالجة مراحل 1.1.2
يوفر ھذا القسم الفرعي نظرة عامة على المراحل المضمنة في معالجة الطلبات التي تقدم إلى 

، تم تحديد أقصر الطرق وأكثرھا استقامة بالخط 1-1في الشكل . ICANNمنظمة 
بعد . تطبق أو ال تطبق أيًضاالعريض، على الرغم من عرض المراحل التي من المحتمل أن 

 .ذلك يتم وصف كل مرحلة باختصار

Application 
Submission 

Period

Initial 
Evaluation

Transition to 
Delegation

Extended 
Evaluation

Dispute 
Resolution

String 
Contention

Administrative 
Completeness 

Check

Objection 
Filing 

 

 .مراحل متعددة من المعالجة ستجتاز طلبات التقدم، ICANNبمجرد التقديم إلى  - 1-1الشكل 

 الطلب تقديم فترة 1-1-2-1
قديم طلبات للحصول الذين يأملون في ت -عند بدء فترة تقديم الطلب، يصبح مقدمو الطلبات 

 . TLD (TAS)مستخدمين مسجلين في نظام طلبات نطاقات -الجديدة  gTLDعلى نطاقات 



الوحدة األولى
)gTLD(مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة 

 
 

     مطروح للمناقشة وحسب -دليل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
31- 

 

يتم التقدم  )1.4راجع البند ( بتقديم إيداع لكل فتحة طلب المتقدمونبعد إكمال التسجيل، يقوم 
 بطلب للحصول عليھا، وبعدھا يحصلون على أكواد الوصول التي تمكنھم من إكمال نموذج

إلتمام الطلب، سيجيب المستخدمون على سلسلة من األسئلة لتقديم معلومات . الطلب الكامل
يجب أيًضا تقديم . عامة وإثبات القدرة المالية باإلضافة إلى إثبات القدرة التقنية والعملية

من ھذه الوحدة عبر نظام تقديم الطلبات،  2-2-1الوثائق الداعمة المذكورة في القسم الفرعي 
 .ا ھو موضح في األسئلة ذات الصلةكم

للحصول . كما يجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم رسوم التقييم الخاصة بھم أثناء ھذه الفترة
 . من ھذه الوحدة 1.5على معلومات إضافية حول الرسوم والمدفوعات، راجع القسم 

حديثات الدورية لمقدمي الطلبات الت ICANNوعقب انتھاء فترة تقديم الطلبات، سوف تقدم 
 .عن حالة التقدم المحرز في تقديماتھا

 



الوحدة األولى
)gTLD(مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة 

 
 

     مطروح للمناقشة وحسب -دليل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
41- 

 

 اإلداري االكتمال فحص 1-1-2-2
على الفور بعد انتھاء فترة تقديم طلبات االشتراك بفحص اكتمال جميع  ICANNستقوم 

 :يؤكد ھذا الفحص على أنه. طلبات االشتراك

 يتم اإلجابة على جميع األسئلة اإللزامية؛  •

 التنسيقات المناسبة؛ و /ت الداعمة المطلوبة بالتنسيق المناسبتم تقديم المستندا •

 . تم استالم رسوم التقييم •

بإرسال كل الطلبات التي تعد مكتملة وجاھزة من أجل عملية التقييم بأسرع  ICANNستقوم 
ھناك بعض القضايا ذات الصلة بالعمليات أو . وقت ممكن بعد إغالق فترة تقديم الطلبات

تتم عنونة كل سؤال . لن يتم إرسال إجابات المتقدم على مثل ھذه األسئلة :اخليةالمعلومات الد
ملحق األسئلة في راجع المجموعة الكاملة من . في نموذج الطلب بإمكانية إرسال المعلومات

  ).2(الوحدة 
  
 
 

 أسابيع 4التقدم في مدة قدرھا  نماذجومن المتوقع أن يتم إتمام فحص االكتمال اإلداري لكل 
 ً وفي حالة إذا لم يمكن االنتھاء من كافة . ، قابلة للزيادة على حسب حجم التقدمتقريبا

بإرسال معلومات حديثة عن  ICANNاالستمارات في غضون األربعة أسابيع، فستقوم 
 .العملية ووقت انتھاء مقّدر

 
 المبدئي التقييم 1-1-2-3

وستتم مراجعة . فحص االكتمال اإلداريسيتم بدء التقييم المبدئي على الفور بعد االنتھاء من 
خلفية لل فحصفي بداية ھذه الفترة، يتم تنفيذ . جميع الطلبات المكتملة أثناء التقييم المبدئي

ويجب أن يمر الطلب من خالل ھذه . على الكيان مقدم الطلب واألفراد المذكورين في الطلب
 . الخطوة قبل تنفيذ عمليات التقييم المبدئية

 : رين أساسيين للتقييم المبدئيويوجد عنص

التي تم التقدم  gTLDفيما يخص سلسلة (عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة  .1
التي تم  gTLDوتشمل ھذه العمليات تحديد بأنه ال يوجد احتمال لسلسلة ). إليھا

، بما DNSالتقدم إليھا أن تسبب أية مشاكل بشأن مسائل األمن واالستقرار في 
 .أو األسماء المحجوزة TLDsت التي يسببھا التشابه بـ في ذلك المشكال

فيما يتعلق بالكيان الذين يقوم بالتقديم للحصول على نطاق (مراجعات مقدم الطلب  .2
gTLD تتضمن عمليات مراجعة ). وخدمات مزود االمتداد المقترحة المتعلقة به

تشغيلية والمالية مقدم الطلب إثبات ما إذا كان لدى مقدم الطلب القدرة التقنية وال
 . الضرورية لتشغيل سجل

وقد . بإرسال إشعار لكافة نتائج التقييم األولي ICANNوبختام فترة التقييم األولي، ستقوم 
على مدار فترة  -بناًء على حجم الطلبات المستلمة–يتم نشر ھذه اإلخطارات على دفعات 

 .التقييم المبدئي

يتجاوز . شھور 5ولي لكل االستمارات في مدة أقصاھا ومن المتوقع أن يتم إتمام التقييم األ
الوفاء يتم  على دفعات ولنالطلبات  وستجري معالجةطلب،  500 المستلمةالطلبات  حجم

طلب وتقتصر الدفعات التالية  500تقتصر الدفعة األولى على . أشھر 5الخط الزمني المقيد بـ 
الممتد، وتنافس السالسل، والعمليات بسبب محدودية السعة الناجمة عن التقييم  400على 

  .األخرى ذات الصلة بكل دفعة سابقة

تعتمد ھذه العملية . يتم استخدام عملية غير ذات صلة بعملية تقديم الطلب لتحديد أولوية التقييم
  .على نظام التذكرة عبر الشبكة أو معايير موضوعية أخرى
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 ن مراجعة تشابه السالسل الخاصة بجميعيكون التقسيم إلى دفعات مطلوباً، سيتم االنتھاء م
بالنسبة للطلبات التي تم تعريفھا كجزء من مجموعة . قبل تحديد دفعات أولوية التقييمالطلبات 

 ً  وفي حالة تحديد الدفعات،. في نفس الدفعة التنافس، سيتم االحتفاظ بمجموعة التنافس ككل معا
ونالحظ .والجدول الزمني المقدر بإرسال معلومات حديثة عن العملية ICANNسوف تقوم 

أن قيود المعالجة تحد من معدالت التفويض على الحالة الثابتة حتى في حالة الحجم الكبير من 
بصرف النظر , في العام على أي حال 1000معدل التفويض السنوي لن يتخطى . الطلبات

 1.عن الطلبات المتلقاة

 المعارضة إرسال 1-1-2-4
الرسمية ضد الطلبات بناًء على أي من أسس أربعة معدودة  يمكن إرسال المعارضات

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

 . وتستمر لفترة خمسة أشھر ونصف على وجه التقريب

ويجب على المعترضين إرسال مثل تلك االعتراضات الرسمية مباشرًة إلى مزودي خدمة 
وسوف يتم إغالق فترة اإلرسال بعد نھاية . ICANN، وليس إلى )DRSPs(حل النزاع 

مع وجود فترة أسبوعين بين إرسال  ،)3-2-1-1راجع القسم الفرعي ( فترة التقييم األولي 
وستتم مناقشة المعارضات التي تم . إغالق فترة إرسال المعارضةنتائج التقييم األولي وبين 

 7-2-1-1تقديمھا أثناء فترة إرسال المعارضة في مرحلة حل النزاع الموضحة في الفقرة 
 . 3وتمت مناقشتھا بالتفصيل في الوحدة 

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

االشتراك ذوي طلبات االشتراك محل المعارضة الرسمية إلرسال إجابة وفًقا لقواعد 
وفي حالة رغبة أي مقدم طلب في إرسال معارضة .  وإجراءات مزود خدمة حل النزاع

فترة إرسال المعارضة، وذلك باتباع  رسمية ضد طلب آخر تم تقديمه، فسيقوم بذلك أثناء
 .3إجراءات إرسال المعارضة في الوحدة 

يتم تشجيع مقدمي الطلبات على تعريف مجاالت الحساسية اإلقليمية، والثقافية، ومصالح 
واستخداماتھا قبل التقدم بالطلب، قدر اإلمكان،  TLDالملكية وغيرھا فيما يتعلق بسالسل 

ً وعقد مشاورات مع األطراف ا   .لمعنية للتخلص من أي المخاوف مقدما

  العام التعليق 1-1-2-5
تعتبر آليات التعليقات العامة جزًءا من عمليات تطوير وتنفيذ وتشغيل السياسة الخاصة 

حفظ :  في ICANNوبناء على الشراكة الخاصة والعامة، تتخصص . ICANNبمنظمة 
تنافس، وتحقيق تمثيل عريض لمجتمعات األمان واالستقرار التشغيليين لإلنترنت، وتعزيز ال

اإلنترنت العالمية، إضافة إلى تطوير سياسة مناسبة لمھمتھا من خالل عملية ارتقائية قائمة 
وھذا يتضمن بالضرورة مشاركة العديد من مجموعات صاحب المصلحة في . على اإلجماع
 . المناقشة العامة

بأن منتديات التعليقات العامة  -جديدةال gTLDفي عملية طلبات –يجب أن تعي كل الطلبات 
بمثابة آلية للجمھور لكشف المعلومات والمشاكل ذات الصلة وإبرازھا الھتمام جميع 

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

 ICANNبات للجمھور على موقع بفتح فترة للتعليق العام عند نشر الطل ICANNوستقوم 
. يوًما 45والتي ستظل مفتوحة على مدار  ،)2-2-1-1راجع القسم الفرعي (على الويب 

توفر ھذه الفترة الوقت للمجتمع لمراجعة وتقديم التعليقات حول مواد الطلبات المنشورة، 
ى الھيئات التي توحيد التعليقات التي يتم الحصول عليھا، والتوزيع علالسماح بباإلضافة إلى 

                                          
new-scenarios-rate-gtlds/delegation-http://icann.org/en/topics/new-على " الجديدة gTLDsسيناريوھات معدل التفويض لبرامج "انظر مقال  1

en.pdf-06oct10-gtlds لعرض مناقشات إضافية.  
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الجدول أشھر من ) 5(خمسة تقوم بمراجعة وتحليل التعليقات من قبل المقيمين في إطار 
 ما اقتضى حجمللتمديد، إذا  ات العامةفترة التعليق تخضع. الزمني المخصص للتقييم المبدئي

 يجب استقبال التعليقات، كي يمكن إخضاعھا .   أخرى ذلكالظروف الأو المقدمة الطلبات 
    .في غضون الفترة الزمنية المحددة في منتدى التعليقات العام المخصص, للتقييم

يبذل المقيمون االجتھاد . يمكن تمييز التعليقات المتلقاة خالل فترة التعليق العام لطلب معين
أي تحديد عالقتھا بالتقييم، والتحقق من دقة المطالبات، وتحليل (الواجب حول التعليقات 

. وأخذ المعلومات المتاحة من قبل تلك التعليقات في الحسبان) اجع المذكورةمغزى المر
وستكون دراسة إمكانية تطبيق المعلومات المقدمة عبر التعليقات العامة مضمنة في تقارير 

 .   المقيمين

منتدى التعليقات العامة مفتوًحا خالل المراحل األخيرة من عملية التقييم، لتوفير وسيلة  يظل
  .ھور لتقديم أية معلومات أو أمور ذات صلةللجم

الخاصة بتحديد  ICANNيجب التمييز بين التعليقات العامة التي قد تكون ذات صلة بمھمة 
ما إذا كانت الطلبات تفي بالمعايير الموضوعة وبين المعارضات الرسمية التي تتعلق بأمور 

ارضة الرسمية للسماح بوجود اعتبار وقد تم إنشاء عملية المع. تقع خارج معايير التقييم ھذه
كامل وعادل للمعارضات القائمة على مجاالت محدودة خارج عملية التقييم التابعة لـ 

ICANN لن يتم النظر في التعليقات العامة المرتبطة . التي تتم على أساس المزايا المتوافرة
ذلك، يمكن أن يتم النظر بالمعارضات الرسمية من قبل الھيئات أثناء التقييم المبدئي، ومع 
-1-1انظر القسم الفرعي (فيھا بعد ذلك من قبل ھيئة من الخبراء أثناء إجراءات حل النزاع 

2-7.( 

قد ترسل الحكومات إشعاراً باستخدام منتدى التعلقات العامة لإلعالن عن المخاوف ذات 
التي تنتابھا في حد  رغم ذلك، ال يعد إعالن الحكومة عن المخاوف. الصلة بالقوانين الوطنية

فال يشكل اإلشعار المرسل من جانب الحكومة أساس لرفض . ذاته بمثابة اعتراض رسمي
  .gTLDطلب برنامج 

قد تتصل الحكومات مباشرة بمقدمي الطلبات باستخدام معلومات جھة االتصال المنشورة في 
بطلب بشأنھا المتقدم  gTLDالطلب، على سبيل المثال، إلرسال إخطار بمخالفة سلسلة 

  .للقانون الوطني، ومحاولة إزالة أي المخاوف لدى مقدم الطلب

وكما نوھنا سابقاً، يجري تشجيع مقدمي الطلبات لتعريف أي مجاالت الحساسية المحتملة 
  .مسبقاً والتعاون مع األطراف المعنية للتخلص من المخاوف ذات الصلة بالطلب
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 الموسع التقييم 1-1-2-6
 .قييم الموسع لمقدمي الطلبات الذين لم يجتازوا التقييم األولي فقطيتم إتاحة الت

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

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

 . التي يتم إجراؤھا في التقييم الموسع معايير تقييم إضافية

ارت خدمة أو أكثر من خدمات يمكن أن يلزم أن يدخل الطلب إلى التقييم الموسع إذا أث
وتوفر فترة . DNSالتسجيل المقترحة مشاكل يمكن أن تؤثر على أمن أو استقرار نظام 

وسيتم إخبار مقدمي الطلبات في حالة طلب . التقييم الموسع إطاًرا زمنًيا لفحص ھذه المشاكل
 . ھذه المراجعات في نھاية فترة التقييم األولي

من الخبراء المناسبين الذين تتم استشارتھم بنقل النتائج التي  وسيقوم المقيمون وأي خبير
 . توصلوا إليھا من المراجعة اإلضافية في نھاية فترة التقييم الموسع

ين، بواسطة اللجنة تقارير المقيم بإرسال كافة ICANN، ستقوم فترة التقييم الموسع وفي ختام
 .الموسعاألولي والتقييم  فتراتمن  االستشارية،

أما . في حالة اجتياز طلب االشتراك للتقييم الموسع، فسينتقل إلى المرحلة التالية ذات الصلةو
 .في اجتياز التقييم الموسع، فلن يتابع بعد ذلك طلب االشتراكإذا لم ينجح 

شھور،  5ومن المتوقع أن يتم االنتھاء من التقييم الموسع لكل االستمارات في فترة أقصاھا 
وأيضا، . ه يمكن أن يتم مد ھذه المھلة الزمنية استنادا على حجم التقدمعلى الرغم من أن

 .بإرسال معلومات حديثة عن العملية والجدول الزمني المقدر ICANNسوف تقوم 

  النزاع حل 1-1-2-7
يتم تطبيق حل النزاع على مقدمي طلبات االشتراك التي تخضع استماراتھم لمعارضة رسمية 

 .فقط

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

والھدف من إجراء المعارضة الرسمية ھو توفير سبيل لمن يريد . المعارضات المستلمة
يقوم مزودو خدمة حل . ICANNديمھا إلى االعتراض على أحد طلبات االشتراك التي تم تق

.  النزاع بتزويد المنتدى للفصل في اإلجراءات بناًء على الموضوع المتعلق والخبرة المطلوبة
وسوف تحدث عملية دمج المعارضات المرسلة حيثما كان ذلك مناسبا، بناء على مزودي 

 . خدمة حل النزاع

لمعرفة . (حد أسس المعارضة أو أكثر من أساسوقد تكون التعليقات العامة أيًضا ذات صلة بأ
يكون لمزودي خدمة حل النزاع ). ؛ إجراءات حل النزاع3أسس المعارضة، راجع الوحدة 

)DRSP (القدرة على الوصول إلى التعليقات التي يتم تلقيھا، ويمكن لھم النظر فيھا . 

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

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

 .      إجراءات حل النزاع

ومن المتوقع أن يتم االنتھاء من إجراءات حل النزاع، حيثما أمكن ذلك، بالنسبة لكل 
اء في غضون وفي حالة عدم القدرة على اإليف. شھور 5استمارات التقدم في فترة أقصاھا 

مع مزودي خدمة حل النزاع لخلق إجراءات حل مع إرسالھا  ICANNھذه الفترة، ستعمل 
 . لمعلومات زمنية حديثة
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  السلسلة في التنافس 1-1-2-8
يتم تطبيق التنافس على السلسلة فقط عندما يكون ھناك أكثر من متقدم متأھل لنفس سالسل 

gTLD أو السالسل المشابھة. 

متطابقة  gTLDلسالسل إلى سيناريو يشتمل على أكثر من طلب مؤھل لسلسلة يشير تنافس ا
إلى السالسل " مشابه"في كتيب دليل مقدم الطلب ھذا، تشير . متشابھة gTLDأو سالسل 

المتشابھة للغاية لدرجة أنھا تخلق احتمالية إثارة ارتباك المستخدم في حالة تفويض أكثر من 
وينصح مقدمو الطلبات بحل حاالت النزاع على السالسل . رسلسلة واحدة في المنطقة الجذ

وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى . بين أنفسھم قبل الوصول إلى مرحلة حل النزاعات
حل من قبل مقدمي الطلبات المتنافسة، يتم حل حاالت التنافس على السلسلة إما من خالل 

أو من خالل ) المعتمدين على المجتمع باختيارهإذا قام مقدمي الطلبات (تقييم أولوية المجتمع 
 .مزاد

وفي حال التنافس بين سالسل مقدم لھا الطلب وتمثل أسماء جغرافية، قد ُيطلب من األطراف 
بالوحدة الثانية لمزيد من  4-1-1-2انظر القسم الفرعي . اتباع عملية مختلفة لحل التنافس

 . المعلومات

مجموعات  -والتي تكون متطابقة أو متشابھة-الطلب وُيطلق على السالسل المقدم لھا 
وينبغي أن يعي جميع مقدمي الطلبات أنه في حالة تحديد أحد الطلبات على أنه جزء . التنافس

من مجموعة التنافس، فلن يتم بدء إجراءات حل التنافس على السلسلة حتى يتم االنتھاء من 
الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس، بما  جميع نواحي التقييم التي يتم إجراؤھا على جميع

 . في ذلك حل النزاع، متى أمكن

، يقدم مقدمو طلبات أ وب وج جميعھم 2-1وللتوضيح، كما ھو موضح أيًضا في الشكل 
وقد اجتاز مقدما . ويتم تحديدھم كمجموعة تنافس EXAMPLE.طلبات للحصول على 

باختيار  )ب(وقام مقدم الطلب . دم الطلب بالطلبات أ وج التقييم المبدئي، بينما فشل مق
ثم قام طرف آخر بإرسال معارضة ضد الطلب الخاص بمقدم الطلب ج، ثم . التقييم الموسع

ويجب على مقدم الطلب أ االنتظار لمعرفة ما إذا . انتقل مقدم الطلب ج إلى عملية حل النزاع
وحل النزاع على التوالي، قبل  كان مقدما الطلبين ب وج قد أكمال مرحلتي التقييم الموسع
وفي ھذا المثال، يجتاز مقدم الطلب . تمكنه من المتابعة إلى مرحلة حل التنافس على السلسلة

ثم يتم بعد ذلك متابعة . ب التقييم الموسع، بينما ال يفوز مقدم الطلب ج في إجراء حل النزاع
 . أ وب ين مقدمي الطلببالسلسلة حل التنافس على 

 

يجب أن تنتھي جميع الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس من جميع مراحل التقييم  -2-1الشكل 
 .وحل النزاع السابقة قبل بدء حال للتنافس على السلسلة
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 gTLDsوسيتابع المتقدمون الذين اجتازوا إجراء حل التنافس على السلسة نحو تفويض 
 . المطلوب تقديم طلب للحصول عليھا

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

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

شھور إلكمال حل التنافس على السلسلة بالنسبة لمجموعة  6إلى  2.5مدة قدرھا ويتم تقدير 
وسيتباين الوقت المطلوب تبعا لكل حالة ألن ھناك بعض حاالت التنافس ربما يتم . التنافس

حلھا إما في تقييم أولوية المجتمع أو من خالل مزاد، بينما ھناك آخرين يحتاجون كال 
 .  العمليتين

 التفويضمرحلة  إلى نتقالاال 1-1-2-9
ويطلب من جميع المتقدمين الذين أكملوا وبنجاح كل المراحل ذات الصلة والموضحة في 

المطلوب  gTLDsأن ينفذوا سلسلة من الخطوات النھائية قبل تفويض  2-1-1القسم الفرعي 
ل مع وتتضمن ھذه الخطوات تنفيذ اتفاقية السج. تقديم طلب للحصول عليھا في منطقة الجذر

ICANN  وإكمال اختبار تقني لما قبل التفويض للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في
 .الطلب

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

في منطقة الجذر في اإلطار الزمني  gTLDاختبار ما قبل التفويض بحيث يتم تفويض نطاق 
حسبما يترائي لھا ھي  ICANNالمحدد في اتفاقية مزود االمتداد، يمكن أن تختار منظمة 

 .وحدھا إنھاء اتفاقية مزود االمتداد

شتراك مؤھالً لتفويض وبمجرد االنتھاء من جميع ھذه الخطوات بنجاح، يكون مقدم طلب اال
 .DNSالمطلوب تقديم طلب للحصول عليھا إلى منطقة جذر  TLDسلسلة 

ومن المتوقع أن عملية االنتقال إلى خطوات التفويض يمكن االنتھاء منھا في حوالي شھرين، 
رغم أن ھذا قد يستغرق مزيدا من الوقت اعتمادا على الطلب في مستوى االستعداد لمرحلة 

 .  التفويض وعدد الطلبات التي تخضع لھذه الخطوات حالًيا اختبار ما قبل
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 الحياة لدورة الزمنية الجداول  1-1-3
استنادا على التقديرات الخاصة بكل مرحلة موضحة في ھذا القسم، يمكن أن يصبح زمن 

 :شھور، كما يلي 8الدورة بالنسبة لعملية التقديم المباشرة حوالي 

 

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

شھرا  19يمكن أن يكون زمن الدورة لعملية تقديم أكثر تعقيدا أطول بكثير، كأن يطول إلى 
 :في المثال التالي

ا
 .شھور 19 المعقدة التقديم عملية دورة زمن يصبح أن يمكن - 4-1 لشكل
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 النشر فترات 1-1-4
 .امة في مراحل مختلفة من العملية، كما ھو موضح أدناهتتاح نتائج مراجعات الطلبات للع

 نشر المحتويات الفترة

 نھاية فحص اإلدارة
كل الطلبات التي األجزاء العامة من يتم نشر 

تتم صياغة (تجاوزت فحوصات االكتمال اإلدارية 
  ).األجزاء السرية

 أثناء التقييم المبدئي

ل لمزيد تحديثات الحالة لسحب التطبيقات  أو التأھي
 . من المراجعات

الناتجة عن  مجموعات التنافس على السالسل
  .    مراجعة التشابه بين السالسل

  . يتم تحديث حالة الطلب بكل نتائج التقييم األولي نھاية التقييم المبدئي

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

عضاء االستشاريين من يتم نشر تقارير ملخص األ
  .فترات التقييم الموسعة

 حل النزاع/ أثناء تقديم المعارضة 

التحديثات لالعتراضات على معلومات تكون 
المجال والحالة متاحة من خالل مواقع الويب 

 .الخاصة بموفري خدمة حل النزاعات
يتم نشر إشعار بكل المعارضات من قبل منظمة 

ICANN م الطلباتبعد انتھاء فترة تقدي.  

تقييم أولوية (أثناء حل النزاعات 
 )المجتمع

  .يتم نشر نتائج تقييم أولوية المجتمع عند اكتمالھا

  . نتائج مزادات بمجرد اكتمالھاأية يتم نشر  )المزاد( أثناء حل التنافس

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

 

  الطلب سيناريوھات نموذج 1-1-5
توضح السيناريوھات التالية بإيجاز عدد من الطرق التي يتمكن بھا طلب االشتراك من 

وال يقصد أن . ويوجد بالجدول التالي أمثلة لبعض العمليات والنتائج. اجتياز عملية التقييم
طلب وعات محتملة ألساليب قد يتبعھا فھناك مجم. يكون ذلك قائمًة حصرية باالحتماالت

 .االشتراك

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

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

وعلى الرغم من أن كل السيناريوھات أدناه ھي من أجل عمليات تمتد . التنافس على السلسلة
 .شھور 8كل الطلبات خالل فترة  شھور، إال أنه من المتوقع أن يتم إكمال 8ألكثر من 

 رقم
 السيناريو

 التقييم
 األولي

 التقييم
 الموسع

 /المعارضة
 المعارضات
 المرسلة

 التنافس
 على

 السلسلة

 
 معتمدة
 بالنسبة
 لخطوات
 التفويض

 الوقت
 المنقضي
 المقّدر

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

 14 - 10.5 نعم نعم ال يوجد غير متاح اجتياز 3
 شھرا
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 رقم
 السيناريو

 التقييم
 األولي

 التقييم
 الموسع

 /المعارضة
 المعارضات
 المرسلة

 التنافس
 على

 السلسلة

 
 معتمدة
 بالنسبة
 لخطوات
 التفويض

 الوقت
 المنقضي
 المقّدر

فوز مقدم  غير متاح اجتياز 4
 شھور 13 نعم ال الطلب

فوز  غير متاح اجتياز 5
 شھور 11 ال غير متاح المعارض

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

فوز مقدم  اجتياز رفض 8
 19 - 15.5 نعم نعم الطلب

 شھرا

فوز مقدم  اجتياز رفض 9
 17 - 13.5 ال نعم الطلب

 شھرا
 

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

وبما أنه ال . ناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حلهإرسال أية معارضات أث
م لھا الطلب، يمكن للمتقدم دخول اتفاقية  gTLDيوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة  المقدَّ
ومن المتوقع أن تكمل معظم الطلبات العملية خالل ھذه . سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

 .الفترة

في ھذه الحالة، يفشل  – تنافسأولموسع وعدم وجود معارضة التقييم ا – 2سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب مؤھالً ويطلب . الطلب في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي

وعلى غرار السيناريو . وھنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع. تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
. اء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله، لم يتم إرسال أية معارضات أثن1رقم 

م لھا الطلب، يمكن للمتقدم دخول  gTLDوبما أنه ال يوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة  المقدَّ
 . اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

في ھذه الحالة،  – تنافس أواجتياز التقييم األولي وعدم وجود معارضة  – 3سيناريو رقم 
ولم يتم إرسال أية . تاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسعيج

ومع ذلك، توجد طلبات . معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله
وفي ھذه . ذاتھا أو سلسلة مشابه لھا، وبالتالي يوجد تنافس gTLDأخرى خاصة بسلسلة 
 تسجيلمقدم الطلب الدخول في اتفاقية ي إجراء حل التنافس، ويستطيع فالحالة، يفوز الطلب 
  .المتقدم بطلب بشأنھا gTLDتفويض مرحلة وينتقل الطلب نحو 

في ھذه  – اجتياز التقييم األولي والفوز بالمعارضة وعدم وجود تنافس – 4سيناريو رقم 
يتم إرسال معارضة . لتقييم موسعالحالة، يجتاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة 

أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد المعترضين معتمًدا 
وتقوم لجنة مزود خدمة ). ؛ إجراءات حل النزاع3راجع الوحدة (على أحد أسس المعارضة 

ويستطيع مقدم . بحل النزاع باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمھا لصالح مقدم الطل
 . الطلب الدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

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

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

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

 . يتابع الطلب
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في ھذه الحالة،  – الفشل في اجتياز التقييم األولي وانسحاب مقدم الطلب – 6سيناريو رقم 
ويقرر مقدم الطلب سحب . يفشل الطلب في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي

 .طلب االشتراكوال يتابع . الطلب بدالً من متابعة التقييم الموسع

في  – الفشل في اجتياز التقييم األولي والفشل في اجتياز التقييم الموسع – 7سيناريو رقم 
يطلب مقدم . التقييم األوليمن جوانب أو أكثر  جانبھذه الحالة، يفشل الطلب في تخطي 

التقييم الموسع  في اجتياز الطالبومع ذلك، يفشل . للعناصر المناسبةتقييًما موسًعا الطلب 
 .طلب االشتراكوال يتابع . أيًضا

في ھذه  – التقييم الموسع والفوز في المعارضة والفوز في التنافس - 8سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب . الحالة، يفشل الطلب في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي

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

وتقوم لجنة مزود خدمة حل النزاع باالستماع . المعترضين معتمًدا على أحد أسس المعارضة
وجد طلبات أخرى خاصة ومع ذلك، ت. إلى المعارضة حيث يكون حكمھا لصالح مقدم الطلب

وفي ھذه الحالة، يفوز مقدم . ذاتھا أو سلسلة مشابه لھا، وبالتالي يوجد تنافس gTLDبسلسلة 
الطلب على الطلبات األخرى في إجراء حل التنافس، ويستطيع مقدم الطلب الدخول في 

 .المطلوب تقديم طلب للحصول عليھا gTLDاتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو مرحلة تفويض 

في ھذه الحالة،  – التقييم الموسع والمعارضة وعدم الفوز في التنافس – 9سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب . يفشل طلب االشتراك في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي

يتم إرسال . وھنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع. مؤھالً ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
ضة صالحة أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد معار

ويقوم أحد مزودي خدمة حل النزاع . المعترضين معتمًدا على أحد أسس المعارضة
ومع ذلك، توجد . باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمه في صالح مقدم طلب االشتراك

وفي . ھا أو سلسلة مشابه لھا، وبالتالي يوجد تنافسذات gTLDطلبات أخرى خاصة بسلسلة 
 .طلب االشتراكآخر في إجراء حل التنافس، وال يتابع اشتراك ھذه الحالة، يفوز مقدم طلب 

بعد نجاح الطلب في إكمال التقييم األولي، والمراحل األخرى  – التفويض مرحلة االنتقال إلى
، gTLDلة من الخطوات مؤداھا إلى تفويض إذا أمكن ذلك، يطلب من المتقدم أن يكمل سلس

راجع . وإكمال اختبار تقني سابق للتفويض ICANNبما في ذلك تنفيذ اتفاقية تسجيل مع 
 . للحصول على وصف للخطوات المطلوبة في ھذه المرحلة 5الوحدة 

 لطلب االشتراك التالية الجوالت  1-1-6
. بأسرع وقت ممكن gTLDفي  إلى إطالق جوالت تالية لطلب االشتراك ICANNتھدف 

. وسيعتمد التوقيت الدقيق على الخبرات المكتسبة والتغييرات المطلوبة بعد اكتمال ھذه الجولة
والھدف ھو أن تبدأ الجولة التالية للطلب خالل عام واحد من تاريخ انتھاء فترة تقديم الطلب 

  .بالجولة األوليةالخاص 
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 لباتالط مقدمي بجميع خاصة معلومات  1-2
 
 األھلية  1-2-1

يحق ألية شركة أو منظمة أو مؤسسة قائمة تتمتع بوضع جيد التقدم بطلب للحصول على 
ولن يتم النظر إلى طلبات االشتراك المقدمة من األفراد أو الملكيات . الجديد gTLDنطاق 
غير الموجودة لن يتم النظر إلى الطلبات المقدمة من أو نيابة عن الكيانات القانونية  .المنفردة

على سبيل المثال، مشروع (بعد، أو الطلبات التي تفترض التكوين المستقبلي لكيان قانوني 
  ).مشترك عالق

 
الجديد المزود بآليات حماية أصحاب المصلحة  gTLDبتصميم برنامج  ICANNقامت 

ت وآليا, gTLDسمات اتفاقية التسجيل لبرنامج , تھدف آليات فحص الخلفية. المتعددين
  .تدقيق البيانات والوضع المالي جميعھا إلى توفير الحماية للمسجل وللمستخدم

 
يتطلب نموذج التقديم من المتقدمين توفير معلومات عن إنشاء الكيان القانوني لطلب التقدم، 

  .وكذلك التعرف على المديرين والموظفين والشركاء والمساھمين الرئيسيين لھذا الكيان
 

 طلبات لجميع الفردي والمستوى الكيان مستوى من على كل لخلفيةا فحوصات وسُتجرى
كما ُيجرى ھذا االستفسار على أساس المعلومات الواردة في . األھلية من للتأكد التقدم،

   .من نموذج التقديم 11-1األسئلة 
 

التفوق العام في األعمال والتاريخ ) 1: (فحص الخلفية في مجالين فقط ICANNتجري 
يتعلق المعيار المستخدم للتاريخ الجنائي . تاريخ سلوك القرصنة اإللكترونية) 2(والجنائي؛ 

يتم تطبيق   .المستخدم أحياناً في الصناعة المصرفية والتمويلية" جرائم خيانة األمانة"بمعيار 
اختبار الخلفية لحماية المصالح العامة عند تخصيص موارد اإلنترنت الحيوية، وتحتفظ 

الحق في رفض أي طلبات مؤھلة بخالف ذلك، أو االتصال بمقدم الطلب ب ICANNمنظمة 
 .  لطرح المزيد من األسئلة، بناًء على المعلومات الموجودة في فحص الخلفية

 
فيما يلي، سيتم ) ك( -) أ(بالنسبة لمقدمي الطلبات المدانين باي نوع من األنواع المدرجة في 

على سبيل , طلب مؤھل ICANNفيھا التي ترفض  الحاالتتشتمل .استبعادھم من البرنامج
  :فرد مشار إليه بالطلبأو أي  ,على الحاالت التي يكون فيھا مقدم الطلب المثال ال الحصر

أدين في غضون العشر سنوات المنصرمة بجناية أو جنحة لھا عالقة  .1
بأنشطة حكومية مرتبطة أو تمويلية، أو أدين من قبل المحكمة 

تيال ألمور ائتمانية، أو خضع لحكم قضائي ال بارتكاب خرق أو اح
 وتعتبره مساويا بصورة حقيقية لما سبق؛  ICANNتقبله 

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

 استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛ 

ون العشر سنوات المنصرمة بأي أعمال تزويير أُدين في غض .3
  ضريبي أو تھرب من االلتزامات الضريبية؛

أُدين في غضون العشر سنوات المنصرمة في شھادة الزور، أو  .4
االبتزاز أو الفشل في التعاون مع تحقيقات فرض القانون، أو التقدم 

  بتصريحات خاطئة لوكالة ذات سلطة تنفيذ قانوني أو ممثل لھا؛

إدانته بأية جريمة تشتمل استخدام السالح، أو العنف أو التھديد  تمت .5
  باستخدام العنف؛
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تمت إدانته بأي أعمال عنف أو اعتداء جنسي على األطفال، الكبار،  .6
  .أو األفراد من ذوي اإلعاقة

تمت إدانته بمساعدة، أو تسھيل، أو تيسير أو تمكين أو التواطؤ على  .7
الجرائم المدرجة في غضون األطر  ارتكاب، أو فشل في اإلبالغ عن

  الزمنية المحددة أعاله؛

أصبح طرفاً في دعوى كجزء من اتفاقية إقامة دعوى أو لديه قضية  .8
بالمحكمة في أي اختصاص قضائي مع احتمال صدور حكم حياله 

ً (كمذنب أو إيقاف التنفيذ  عن أي الجرائم ) أو ما يكافئ ذلك إقليميا
 نية المحددة أعاله؛الواردة في غضون األطر الزم

وتكون سارية وقت  ICANNأو يخضع لعدم الصالحية من جانب  .9
 التفكير في الطلب، 

لتأكيد بمعلومات التعريف الضرورية  ICANN تزويدفي  فشل .10
التقدم بالطلب أو لحل المشكالت التعريف أثناء عملية الھوية وقت 

  فحص الخلفية؛
كة مقدم الطلب أو شارك في بعض القرارات التي تشير إلى مشار .11

الفرد المذكور باسمه في الطلب في أعمال القرصنة اإللكترونية كما 
أو الجھات التشريعية األخرى , ACPAأو , UDRPتحددھا 
تشكل ثالثة أو أكثر من ھذه القرارات مع القرار الصادر في . المكافئة

  .السنوات األربع األخيرة بصفة عامة نمط
    

للكشف عن جميع المعلومات المعنية ذات فشل في إثبات حسن النية  .12
  ). ك( –) أ(الصلة بالعناصر من 

  
على جميع مقدمي الطلبات توفير تسفير كامل وتفصيلي بشأن أي األحداث سالفة الذكر كجزء 

لن يتم النظر إلى الجرائم ذات الطابع الشخصي التي ال تفي بالمعايير المدرجة . من الطلب
لن يتم اإلعالن عن . ية الجنائية وال يتعين الكشف عنھافي فحص الخلف) ك( -) أ(في 

   .ICANNمعلومات فحص الخلفية من قبل منظمة 
من التقدم بطلب  ICANNيتمكن المسجلين المعتمدين لدى  --الملكية المشتركة للُمسجل 

االلتزام  gTLDورغم ذلك، يتعين على جميع دوائر تسجيل . gTLDللحصول على برنامج 
على الوصول غير المميز للمسجلين , من بين أمور أخرى, لوك الذي ينصبقانون الس
بحقھا في إعادة أي طلب إلى الجھة المنافسة المعنية فيما يتعلق  ICANNتحتفظ . المعتمدين

  .بأي قضايا الملكية المشتركة

ية االلتزام بجميع قوانين وضوابط واللوائح التنظيم ICANNيتعين على  --االلتزام القانوني 
وأحد ھذه اللوائح التنظيمية برنامج العقوبات االقتصادية والتجارية الذي . بالواليات المتحدة

وقد فُرضت   .بوزارة الخزانة األمريكية") OFAC("يديره مكتب مراقبة األصول األجنبية 
ھذه العقوبات على بعض البلدان، فضال عن األفراد والكيانات المدرجة بقائمة مكتب مراقبة 

قائمة شبكة التنمية ("صول األجنبية للمواطنين المعينين خصيصا واألشخاص الممنوعين األ
توفير معظم السلع أو الخدمات لسكان البلدان  ICANNتمنع  "").SDN"المستدامة 

دون إذن من الحكومة األمريكية أو  SDNsالخاضعة للعقوبات أو كياناتھا الحكومية أو 
إلى الحصول على ترخيص لتوفير السلع أو  ICANNبصفة عامة، لن تسعى   .إعفاء

تقديم  ICANNوفيما مضى، عندما طلب من  .SDNالخدمات لفرد أو كيان مدرج بقائمة 
، ولكنھا من سكان البلدان الخاضعة SDNsالخدمات لألفراد أو الكيانات التي ال تعد 

أية حالة بعينھا، في   .لذلك وتم منحھا التراخيص كما ھو مطلوب ICANNللعقوبات، سعت 
    .عدم إصدار الترخيص المطلوب OFACقد يقرر مكتب 
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عرضة لمجموعة من القرارات التي تشير إلى المسئولية عن 1-2-2 .13
تسجيالت أسماء النطاقات بسوء نية أو تكرار ھذه الممارسة، بما في 

 :ذلك

اكتساب أسماء نطاقات بغرض السرقة أو التأجير أو بغرض  - أ
اسم النطاق إلى مالك العالمة التجارية أو  نقل عمليات تسجيل

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

 ترتبط بصورة مباشرة باسم النطاق؛ أو

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

تسجيل أسماء النطاقات أساسا بغرض إفساد عمل أحد  - ت
 المنافسين؛ أو

استخدم أسماء النطاقات بنية جذب مستخدمي اإلنترنت ألحد  - ث
المواقع أو موضع على الشبكة بغرض الكسب التجاري، عن 
 طريق خلق إمكانية للخلط بين العالمات التجارية أو العالمات

الخدمية بينھا وبين المصدر األصلي، أو الرعاية أو االندماج أو 
اإلقرار الخاص بالموقع أو الموضع على الشبكة أو الخاص 

 .بالمنتج أو الخدمة الموجودة على ھذا الموقع أو الموضع
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يلزم أن يقوم كل مقدمي الطلبات بتقديم توضيحات معينة فيما يتعلق باألحداث المذكورة 
 .أعاله

 :لن يتم النظر في أية طلبات فيما يتعلق بما يلي -- 2ود الملكية المتبادلة لشركة التسجيلقي

 أو الفروع التابعة لھم، ICANNالمسجلون المعتمدون من قبل منظمة  .1

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

 أو 

أو أكثر من السندات المالية الخاصة بالتصويت بھا % 2الكيانات التي يكون  .3
أو أي من الفروع التابعة  ICANNيمتلكھا بشكل فائدة مسجل معتمد لدى منظمة 

 .له

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

 .TLDلتوفير أية خدمات تسجيل لنطاق ) أو أي شخص أو كيان ينوب عنھم(التابعة لھم 

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

يعني الملكية ") يخضع للتحكم العام"و" يتم التحكم فيه"باإلضافة إلى المصطلحات " (التحكم"
المباشرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو التسبب في توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة 

ل ملكية السندات المالية، أو كأوصياء، أو منفذين، أو من بشخص أو كيان، سواء من خال
خالل العمل كعضو في مجلس اإلدارة أو أي جھة مسيطرة، من خالل عقد، أو اتفاقية ائتمان 

 .أو خالف ذلك

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

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

 .أو توجيه التصرف في ھذه السندات المالية

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

 :اشتراكأن تكون مرفقة بكل طلب 

وثائق التأسيس الخاصة بالمتقدم كنوع محدد للكيان فيما له  - دليل التأسيس القانوني .1
 . ضائيةعالقة بالقوانين المطبقة الخاصة بالسلطات الق

يجب على المتقدمين أن يوفروا، بشكل مستقل، بيانات مالية معتمدة . اإلقرارات المالية .2
وفي بعض . تمت مراجعتھا ألحدث السنوات المالية المكتملة خاصة بكل المتقدم

 .  الحاالت، يمكن أن يتم توفير بيانات مالية لم تتم مراجعتھا

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

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

 . ويتطلب وجود بعض أنواع الوثائق في حاالت معينة وحسب
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الة تخصيص مقدم طلب االشتراك طلب تخصيصه على أنه في ح – إقرار المجتمع .1
فسيطلب منه تقديم إقرار تحريري لطلب  ،)3-2-1راجع القسم (معتمد على المجتمع 

ويمكن .  اشتراكه من ِقبل مؤسسة واحدة قائمة أو أكثر ُتمثل المجتمع الذي قام بتحديده
ذا تم تطبيق ذلك، فسيتم وإ. لمتقدم واحد أن يقدم اإلقرارات التحريرية لعدة مؤسسات

 .التقديم في قسم الطلبات فيما يخص التخصيص المعتمد على المجتمع

في حالة تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على  – دعم الحكومة أو عدم معارضتھا .2
التي تعد مصطلًحا جغرافًيا، فسيطلب من مقدم الطلب تقديم إقرار دعم  gTLDسلسلة 

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

بند األسماء الجغرافية من  وعند التطبيق، سيتم تقديم ذلك في. 4-1-1-2الفرعي 
 .الطلب

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

 .لبوعند التطبيق، سيتم تقديم ذلك، في القسم المالي للط. الطرف المتعھد باألموال

  المجتمع على المعتمد التخصيص 1-2-3
 .معتمًدا على المجتمعيطلب من جميع المتقدمين تخصيص ما إذا كان الطلب الخاص بھم 

 التعريفات 1-2-3-1
من  المعتمدة على المجتمع gTLDمن أجل أغراض ھذا الدليل الخاص بالمتقدمين، تعد 
يتم التخصيص أو . مخطط له بوضوحالنوعية التي يتم تشغيلھا من أجل صالح المجتمع ال

ويمكن . عدمه الذي يقرره المتقدم على أنه معتمدا على المجتمع كليًة بناء على رغبة المتقدم
ألي متقدم أن يقوم بتخصيص الطلب الخاص به على أنه معتمدا على المجتمع؛ ولكن، يطلب 

ي يحدده في الطلب من كل متقدم قام بعملية التخصيص أن يثبت وضعه كممثل للمجتمع الذ
ويمكن أن يتم طلب معلومات إضافية في . من خالل تقديم التصديقات المكتوبة لدعم الطلب

ويتوقع من مقدم الطلب الذي  ).4من الوحدة  4.2 البندراجع (حالة تقييم أولوية المجتمع 
 : المعتمد على المجتمع gTLDيريد الحصول على 

 .ع المخطط له بوضوحأن يبين العالقة المستمرة مع المجتم .1

ذات عالقة قوية وخاصة  gTLDتقديم الطلب للحصول على سلسلة أن يقوم ب .2
 .بالمجتمع المسمى في الطلب

المقترح الخاص به،  gTLDأن يقترح تسجيال مخصصا ويستخدم سياسات التسجيل في  .3
لى والتي تتساوى مع الغرض القائم عبما في ذلك إجراءات التحقق من األمان المناسبة، 

 .المجتمع الذي حدده

الحصول على إقرار تحريري لطلبه من ِقبل مؤسسة واحدة قائمة أو أكثر ُتمثل المجتمع  .4
 .الذي حدده

وألغراض التمييز، سيتم تحويل أي طلب لم يتم تخصيصه على أنه معتمد على المجتمع إلى 
ي غرض متوافق المعيارية أل gTLDويمكن استخدام . كطلب معياريما يلي في ھذه الوثيقة 

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

عني كلمة وت.  وقد يتم أو ال يتم تطبيق قيود األھلية أو قيود المستخدم. تكون ھناك أية عالقة
 .معياري ببساطة ھنا أن المتقدم لم يقم بتخصيص الطلب على أنه معتمد على المجتمع
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  الطلب تخصيص مقتضيات    1-2-3-2
ويجب أن يفھم مقدمو الطلبات كيف يمكن أن يكون التخصيص المعتمد على المجتمع أو 

لب ناجحا، فإن ذك المعيار مؤثرا في مراحل متابعة الطلب في مراحل خاصة، وإذا كان الط
، كما ھو gTLDسيؤثر على تنفيذ اتفاقية التسجيل وااللتزامات الالحقة كمشغل تسجيل 

 .موضح في الفقرات التالية

ينبغي أن يعلم جميع مقدمي طلبات االشتراك أنه يمكن  – دعم الحكومة أو عدم معارضتھا
، حتى إذا لم يقم إرسال معارضة ضد أي طلب اشتراك بناًء على أسس معارضة المجتمع

 gTLDمقدم طلب االشتراك بتخصيص ذاته على أنه معتمد على المجتمع أو إذا لم يعلن أن 
 .النزاع فض؛ إجراءات 3راجع الوحدة . يستھدف مجتمع محدد

ربما يشمل حل التنافس على السلسلة مكون واحد أو أكثر، استنادا  - التنافس على السلسلة
 . واالختيارات التي قام بھا المتقدمون المعتمدون على المجتمععلى تكوين مجموعة التنافس 

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

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

فقط في حالة إذا قام المتقدم المعتمد على المجتمع المجتمع سيتم تقييم أولوية و •
كما سيتم عرض ھذا . والموجود ضمن مجموعة التنافس بتحديد ھذا الخيار

ت الخيار على جميع المتقدمين في مجموعة التنافس بعد أن أكملت جميع الطلبا
 .وبنجاح مراحل التقييم السابقة

إلى حاالت من التنافس ال يمكن حلھا من قبل تقييم أولوية  المزادوسيؤدي  •
ويتم اللجوء إلى المزاد على أنه . المجتمع أو االتفاقية المبرمة بين األطراف

وإذا تم حدوث تقييم أولوية المجتمع ولكنه لم يسفر . وسيلة حل التنافس األخيرة
 .ائز واضح، ففي ھذه الحالة سيتم عمل مزاد لحل التنافسعن وجود ف

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

سيخضع مقدم الطلب المعتمد على المجتمع إلى التزامات  – تنفيذ العقد وما بعد التفويض
بطريقة تتوافق مع القيود المرتبطة  gTLDالتفاوض لتشغيل  تعاقدية معينة خاصة بما بعد

على التغييرات  ICANNويجب أن توافق . بالتخصيص المعتمد على المجتمع الخاص به
 gTLDالمادية التي تتم في العقد، بما في ذلك تلك التي تتم على طبيعة المجتمع الخاصة بـ 

 .إضافة إلى أية بنود ذات صلة

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

م لھا الطلب gTLDسلسلة  كما سيتم التقييم الخاص بتخصيص المتقدمين له على أنه . المقدَّ
وعلى . الة وجود موقف تنافس يؤدي إلى تقييم أولوية المجتمعمعتمدا على المجتمع فقط في ح

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 

نطبق ھذا حتى في حالة عدم وجود أي متقدمين وي. المجتمع والتي تم تحديدھا في الطلب
 .    متنافسين

 الطلب تخصيص تغييرات 1-2-3-3
ال يحق لمقدم الطلب تغيير تخصيصه على أنه معياريا أو معتمدا على المجتمع بعد تقديمه 

 .لتتم معالجته gTLDطلب للحصول على 

 الجديدة gTLD نطاقات في الفني القبول بمشاكل يتعلق فيما إشعار  1-2-4
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ة التسجيل مع ييجب على مقدمي الطلبات إدراك أن قبول طلباتھم ودخولھم في اتفاق
ICANN  ال يضمن تشغيلgTLD وتشير التجارب . الجديدة مباشرة في أرجاء اإلنترنت

السابقة إلى أن مشغلي الشبكات قد ال يدعمون بشكل كامل على الفور نطاقات المستوى 
، بم أن تعديل  DNSھذه النطاقات قد تم تفويضھا في منطقة جذر األعلى، حتى عندما تكون 

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

وبالمثل، فإن تطبيقات البرمجيات في بعض األحيان تحاول التحقق من صحة أسماء النطاقات 
 ICANNوال تملك . ير المعروفةوقد ال تتعرف على نطاقات المستوى األعلى الجديدة أو غ

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

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

مقدمي الطلبات على االطالع على ھذه المشاكل وتوضيحھا لھم في خطط  ICANNوتشجع 
وقد يبذل المتقدمون الناجحون بأنفسھم جھودا واسعة في العمل مع . بدء التشغيل واإلطالق

 .مقدمي الخدمات لتحقيق قبول نطاقات المستوى األعلى

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

في منطقة الجذر  IDNمراجعة المواد التي تتعلق بتجارب سالسل اختبار  IDNمقدمي 
 )./http://idn.icann.orgانظر (

  TLD نطاقات بتفويضات يتعلق إشعار  1-2-5

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

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

 والشروط البنود  1-2-6
. يجب على مقدمي الطلبات الموافقة على مجموعة البنود والشروط القياسية لعملية الطلب

 .من ھذا الدليل 6تتوفر البنود والشروط في الوحدة 

 المعلومات تغيير عارإش  1-2-7
في أي وقت أثناء عملية التقييم، إذا أصبحت المعلومات التي سبق وأن قدمھا المتقدم غير 

صحيحة أو غير دقيقة، فيجب على مقدم الطلب على الفور إخطار ھيئة اإلنترنت عن طريق 
الوضع  يتضمن ذلك المعلومات المحددة لمقدم الطلب مثل التغييرات في. تقديم أشكال مناسبة

الحق في طلب إعادة  ICANNولـ . المالي وأي تغييرات في ملكية مقدم الطلب أو تحكمه
وقد يشمل ذلك رسوًما إضافية في دورة طلبات  . تقييم الطلب في حالة وقوع تغيير مادي

بأية تغييرات في الظروف  ICANNويمكن أن تؤدي عدم القدرة على إبالغ منظمة . تالية
ل أي معلومات متاحة في الطلب غير صحيحة أو مضللة إلى رفض التي يمكن أن تجع

 .الطلب
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 األمان عالية للمناطق التطوعي التصميم  1-2-8
نطاقات المستوى "وأصحاب المصلحة بھا حالياً على تطوير تخصيص محدد  ICANNتعمل 

ع ينصب تركيز ھذا العمل حاليا على وض ").HSTLDs" ("األعلى لمنطقة األمان المرتفع
معيار الحتمال اعتماده من قبل ھيئة المعايير الدولية التي يمكنھا إدارة عمليات مراجعة 

   .الحسابات والشھادات على أساس مستقل

ھذه التسمية التطوعية لنطاقات المستوى األعلى التي توضح وتدعم تعزيز الممارسات 
ذلك مقدمي طلبات  في حين يكون أي مسئول شركة تشغيل، بما في .األمنية والسياسات 

الجديدة الناجحة، عن المشاركة في ھذا البرنامج، إال أن تطويره وتشغيله  gTLDنطاقات 
 HSTLDوال يعتمد اختيار مقدم الطلب على متابعة تصميم . يتجاوز نطاق ھذا الدليل المساعد

 .بشكل تام على عملية التقييم ويتطلب إتمام مجموعة إضافية من المتطلبات

، بما في ذلك مواد وأنشطة HSTLDلى المزيد من المعلومات المتعلقة ببرنامج للحصول ع
تطوير البرنامج الحالية، الرجاء الرجوع إلى الموقع 

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

  
  األمان واالستقرار  1-2-9

ات حول التحضير إلطالق برنامج كانت ھناك دراسة موسعة، وتحليل، ومشاور :حجم الجذر
gTLD مما يشير إلى أن إضافة   :الجديدgTLDs  إلى منطقة جذر لن يؤثر بالسلب على

   .DNSأمان أو استقرار 
  

سنويا، وأنه في أي حال من األحوال لن  TLDs 300-200ويقدر أنه سيتم تفويض من 
حيث يؤدي . سنةجديد إلى منطقة الجذر في ال gTLDs 1000تجري إضافة أكثر من 

تحليل معدل التفويض، والمشاورات مع المجتمع التقني، ودورات الترقية التشغيلية المتوقعة 
الجديدة لن يكون لھا تأثير كبير على استقرار  gTLDالعادية إلى استنتاج أن تفويضات 

 gTLDsيجب أن تعي جميع الطلبات أن أي تفويض لبرنامج , ورغم ذلك .النظام الجذر
  .DNSيكون مشروط بغياب مستمر للتأثير السلبي الملحوظ الستقرار أو أمان جديد 
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  الموارد الالزمة لمساعدة مقدم الطلب  1-2-10
يمكنك العثور على المزيد من . gTLDھناك عدد متنوع من الموارد الالزمة لمقدمي طلب 

على  ICANNالمعلومات على موقع ويب منظمة 
3.program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new  

  

 الدولية النطاقات أسماء طلبات بمقدمي خاصة معلومات 1-3
التي يتم تقديم طلبات للحصول عليھا أسماء نطاقات  gTLDيتوقع أن يكون بعض نطاقات 

اقات تشمل الرموز المستخدمة في التمثيل المحلي للغات ھي أسماء نط IDN). IDNs(دولية 
، ) 9 - 0(، واألرقام األوروبية العربية )a - z(غير المكتوبة باألبجدية الالتينية األساسية 

في منطقة جذر  Aإدخال تسميات  IDNكما ھو موضح أدناه، تتطلب نطاقات ). -(والواصلة 
 .  DNSنظام 

 IDN سماءبأ الخاصة المتطلبات   1.3.1

توفير معلومات تشير إلى  IDNيجب على مقدمي طلبات االشتراك للحصول على سلسلة 
يمكن العثور على بروتوكول . والمتطلبات الفنية األخرى IDNAالتوافق مع بروتوكول 

IDNA  الموقع التالي  علىوالوثائق المتعلقة به
http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm. 

المقدم لھا الطلب على ھيئة كل من  gTLDيجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم سالسل 
 . Aعنوان و) بالحروف المحلية IDNالخاص بأسماء  TLDنطاق ( Uعنوان 

بسابقة  IDN Aيبدأ كل عنوان . IDNالخاص بعنوان  ASCIIھو شكل  Aوعنوان 
IDNA ACE "xn-- " متبوعة بسلسلة عبارة عن مخرجات صالحة للوغاريتم

Punycode بحيث يكون الحد األقصى للطول اإلجمالي لحروف ،ASCII  63ھو 
ويجب أن تتوافق البادئة والسلسلة مًعا مع جميع متطلبات العنوان الذي يمكن تخزينه . حرًفا
 RFC 1034المذكورة في ) اسم المضيف( LDHبما في ذلك التوافق مع قاعدة  DNSفي 
 .وفي مكان آخر RFC 1123و

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

 Uالحالية بأبجدية سريانية، يكون العنوان  IDNعلى سبيل المثال، باستخدام سلسلة اختبار 
يجب أن . >xn--80akhbyknj4f<ھو  Aويكون العنوان > испытание<ھو 

، كما يجب أن Uمن خالل التحويل من العنوان  Aالحصول على العنوان تتوفر إمكانية 
 .Aمن خالل التحويل من العنوان  Uتتوفر إمكانية الحصول على العنوان 

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

سيقوم مقدم الطلب بتقديم وصف موجز لما ستعنيه . عادة البيان باللغة اإلنجليزيةمعنى إ .1
 .السلسلة أو تمثيلھا باللغة اإلنجليزية

التي يتم التقدم  TLDيحدد مقدم الطلب لغة سلسلة ). ISO 639-1(لغة العنوان  .2
 .لتمثيل أسماء اللغات وباللغة اإلنجليزية كذلك ISOللحصول عليھا، حسب أكواد 

                                          
حالياً على وضع التوصيات لدعم الموارد الالزمة المتاحة لمقدمي طلبات  المشترك SO/ACالجديد  gTLDيعمل الفريق المعني بدعم مقدم طلب  3

gTLD . سيتم نشر معلومات حول ھذه الموارد على موقع ويب منظمةICANN بمجرد تحديدھا.  
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 gTLDسيقوم مقدم الطلب بتحديد أبجدية سلسلة ). ISO 15924(أبجدية العنوان  .3
الخاص بتمثيل ) ISO(المقدم لھا الطلب، وفًقا لكل من رمز منظمة المعايير الدولية 

 .أسماء األبجديات وباللغة اإلنجليزية

لعنوان سيقوم مقدم الطلب بسرد جميع نقاط الترميز المضمنة في ا. نقاط ترميز يونيكود .4
U وفًقا لنموذج يونيكود الخاص بھا. 

يجب على مقدمي الطلبات أيًضا إثبات بذلھم لجھود معقولة لضمان عدم إحداث سلسلة  .5
IDN فعلى سبيل المثال، تم تحديد مشاكل . المرمزة ألية مشاكل في األداء أو التشغيل

يسار واليسار موجودة في سالسل تتكون من رموز ذات اتجاه مختلط من اليمين إلى ال
  4).أي النقطة(إلى اليمين عند مالصقة األرقام لفاصلة المسار

في حالة تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على سلسلة ذات مشاكل معلومة، يجب عليه 
في حين . وضع وثيقة بالخطوات التي سيتم اتخاذھا لخفض ھذه المشاكل في الطلبات

شاكل يمكن تجنبھا، فمن المھم أن يتم تحديد أنه ليس من الممكن التأكد من أن جميع الم
. أكبر عدد ممكن في وقت مبكر وأن مشغل السجل المحتمل يعد مدركا لھذه المسائل

 IDNAويمكن أن يصبح المتقدمين على دراية بھذه المسائل من خالل فھم بروتوكول 
 ,)http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htmانظر الموقع (

انظر ( IDN wikiوعن طريق المشاركة النشطة في 
 .  حيث يتم تقديم بعض مشاكل العرض) /http://idn.icann.orgالموقع

يختار سلسلة  يجوز للمتقدم أن. تمثيل العنوان بنظام الھجائية الصوتية - ]اختياري[ .6
gTLD  م لھا الطلب، تتم مالحظتھا حسب األبجدية الصوتية الدولية المقدَّ

)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/.(  والحظ أنه لن يتم تقييم أو
كدليل لـ  وھذه المعلومات، إذا قدمت، سوف تستخدم.  إعطاء نقاط لھذه المعلومات

ICANN في الرد على االستفسارات أو التحدث عن الطلب في العروض العامة. 

                                          
 .domain.name/node/683http://stupid يمكن االطالع على األمثلة في الموقع التالي 4 



الوحدة األولى
)gTLD(مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة 

 
 

     مطروح للمناقشة وحسب -دليل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
241- 

 

 IDN جداول 1-3-2

قائمة الرموز المؤھلة للتسجيل في أسماء النطاق وفًقا لسياسة مزود  IDNيوفر جدول 
وھي تحدد أية حروف متعددة تعتبر مساوية ألغراض تسجيل اسم النطاق . االمتداد

 .بالتبادل أو أكثر عند استخدام حرفينالحروف المتغيرة  تظھر"). غيرةالحروف المت("

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

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

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

 يكون كل مقدم طلب  مسئوالً عن تطوير جداول أسماء النطاقات الدولية، 
من  IDNويجب أن تتوافق الجداول مع إرشادات . بما في ذلك مواصفات الحروف المتغيرة

 :وأية تحديثات لھا، بما في ذلك ICANN5منظمة 

 ).IDN(االلتزام بالمعايير التقنية ألسماء النطاقات الدولية   •

أي أن نقاط األكواد غير المسموح بھا بشكل (سلوب قائم على التضمين استخدام أ  •
 ).صريح من قبل شركة التسجيل تكون محظورة

 :تعريف الحروف المتغيرة  •

استثناء نقاط األكواد غير المسموح بھا بموجب اإلرشادات، مثل رموز رسم   •
 .الخطوط، واإلطارات الرسومية، وعالمات الترقيم الھيكلية

ير الجداول وسياسات التسجيل بالتعاون مع أصحاب المصالح لمواجھة تطو) 2(  •
 .المشاكل العامة

 تفويضبمجرد ( IDNلممارسات  IANAفي مستودع  IDNإيداع جداول   •
TLD.( 

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

المشاكل اللغوية ومشاكل نظام الكتابة التي يمكن أن تسبب مشاكل عند استخدام الحروف في 
 . أسماء النطاقات، كجزء من عملھم لتعريف الحروف المتغيرة

المختلفة، من  TLDلتجنب ارتباك المستخدم بسبب الممارسات المختلفة في شركات 
الذين يقومون بتوفير  TLDأن يقوم مقدموا الطلبات بالتعاون مع مشغلي نطاقات  الموصى به

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

وفي . كمثال على ذلك، غالًبا ما تتم مشاركة اللغات أو األبجديات عبر الحدود الجغرافية
إلى ارتباك بين المستخدمين التابعين لمجتمع اللغة أو بعض الحاالت قد يؤدي ھذا األمر 

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

. ھاالتي تم تقديم IDNيطلب من مقدمي الطلبات وصف العملية المستخدمة لتطوير جداول 
 IDNالخاص بالمستخدم بجداول  IDNبمقارنة جدول  ICANNيمكن أن تقوم منظمة 

أو التي تم تقيمھا إلى  IANAالخاصة بنفس اللغات أو األبجديات التي تتواجد في مستودع 
إذا كانت ھناك حاالت تعارض تم شرحھا في الطلب، . بأي شكل آخر ICANNمنظمة 

   .م الطلب التفاصيل الخاصة بسبب االختالفاتمن مقد ICANNفيمكن أن تطلب منظمة 
بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يرغبون في تنفيذ ومراجعة ھذه المقارنات قبل تقديم الجدول 

                                          
  26apr07.pdf-guidelines-http://www.icann.org/en/topics/idn/idn انظر 5
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بناًء  IDNجداول  ICANNتقبل منظمة . ، تتاح أداة مقارنة الجداولICANNإلى منظمة 
 .على العوامل المذكورة أعاله

, الجذرفي منطقة  TLDالتي تم التقديم للحصول عليھا كنطاق  بمجرد أن يتم تفويض السلسلة
. IDNممارسات ل IANAفي مستودع  للتسجيل IDNيتعين على مقدم الطلب تقديم جداول 

لمزيد من المعلومات، راجع الجداول الموجودة على 
bles/ta-http://iana.org/domains/idn,التقديم على  وإرشادات

repository.html-http://iana.org/procedures/idn   . 
 

 IDN لـ المتنوعة TLD نطاقات 1-3-3

التي تم  gTLDتنجم السلسلة المتغيرة من استبدال حرف واحد أو أكثر في سلسلة نطاق 
 . الخاص بمقدم الطلب IDNدم للحصول عليھا بحرف آخر مغاير بناًء على جدول التق
 

ويمكن أن يعلن مقدم . واحدة يتم التقدم للحصول عليھا gTLDكل طلب يحتوي على سلسلة 
لن يتم تفويض سالسل , وغم ذلك. TLDأية سالسل متغيرة خاصة بنطاق  عنالطلب أيًضا 

gTLD الصورة المتغيرة عبر برنامج gTLD  الجديد حتى يتم تطوير حلول اإلدارة للصورة
  6.المتغيرة وتنفيذھا

  
عند تحديد عملية تفويض الصورة المتغيرة، يمكن أن يطلب من مقدمي الطلبات تقديم 

المتغيرة، وقد يتوجب  TLDمعلومات إضافية مثل تفاصيل التنفيذ آللية إدارة نطاقات 
تي يمكن أن تنطوي على رسوم إضافية وخطوات مراجعة المشاركة في عملية تقييم تالية، وال

   .يتم تحديدھا فيما بعد

                                          
, 2010سبتمبر  25إلى متابعة العمل في إدارة الصور المتغيرة في قراره الصادر في  ICANNوجه مجلس إدارة  6

en.htm#2.5-25sep10-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions.  
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  :تكون السيناريوھات التالية ممكنة أثناء عملية التقييم
    

المتقدم بطلب بشأنھا في الطلب  gTLDيعلن مقدم الطلب عن السالسل المتغيرة في سالسل 
المتقدم بطلب بشأنھا إلى مقدم  gTLDإذا كان الطلب ناجح، سيتم تفويض سلسلة . الخاص به

لن يتم تفويض . تتم اإلشارة إلى السالسل المتغيرة المعلن عنھا كمرجع مستقبلي. الطلب
المتقدم بطلب  gTLDالسالسل المتغيرة المعلن عنھا إلى مقدم الطلب باإلضافة إلى سلسلة 

يتم تمييز  .معلن عنھابشأنھا، ولن يكون لمقدم الطلب أي حق أو مطالبة بالسالسل المتغيرة ال
الناجحة للطلب المعين وتتم إضافتھا إلى  gTLDالسالسل المتغيرة المذكورة في طلبات 

تتاح قائمة . ICANNالتي تتاح في موقع ويب منظمة " قائمة المتغيرات المعلن عنھا"
الخاصة  ccTLDمن المسار السريع لنطاقات ) أي المعلن عنھا(بالسالسل المتغيرة المعلقة 

http://icann.org/en/topics/idn/fast-في الموقع  IDNبـ 
en.htm-completion-evaluation-track/string . 

 
على نحو مستقل أي السالسل التي تعد متغيرة عن بعضھا  ICANNقد تقرر 

لبعض، ولن تتعامل بالضرورة مع القائمة الخاصة بمقدم الطلب للصور المتغيرة ا
  . كجزء من العملية

    
يتقدم عدد كبير من مقدمي الطلب للحصول على السالسل التي يتم تعريفھا  . أ

يتم وضع . على أنھا صور متغيرة عن بعضھا البعض ICANNبواسطة منظمة 
راءات قرار التنافس الوارد بالوحدة ھذا الطلبات في مجموعة تنافس وتتبع إج

  ).4(الرابعة 
  

 وال يشير إلى الصورة المتغيرة لسلسلة gTLDيتقدم مقدم الطلب بطلب لسلسلة  . ب
gTLD لن تسعى . المتقدم بطلب بشأنھاICANN  إلى تعريف السالسل المتغيرة

 .سالفة الذكر) ب(ما لم تتضح السيناريوھات 
  

  . 2 - 3 - 1 - 2 - 2لمتغيرة مع متطلبات السلسلة المذكورة بالبند يجب أن تتوافق جميع السالسل ا
    

في حالة عدم اعتماد أية سالسل متغيرة مشار إليھا على استخدام الحروف المتغيرة بناًء على 
جداول المستوى األعلى التي تم تقديمھا، يتم إبالغ مقدم الطلب وال يتم اعتبار السلسلة المشار 

  .إليھا جزًءا من الطلب

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

ويجب أن نذكر ھنا أنه . للمراجعة التالية اإلضافية حسب عملية ومعايير يتم تحديدھا فيما بعد
ن يتم تحديد المتغيرات الخاصة بالتسجيالت الخاصة بالمستوى األدنى من قبل في حي

، قد تكون ھناك قواعد خاصة ومعايير ICANNالمجتمعات المحلية بدون تحقق منظمة 
ومن . التي يمكن السماح بھا في المستوى األعلى للسالسل المتغيرةتحقق معينة محددة 

التي تتاح من قبل مقدمي الطلبات في جولة تقديم المتوقع أن تساھم معلومات المتغيرات 
الطلبات األولى في الحصول على فھم أفضل للمشاكل والمساعدة في تحديد خطوات 

 .  المراجعة المناسبة ومستويات الرسوم المستقبلية
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 الطلب تقديم 1-4
م تقديم يستطيع مقدمو الطلبات إكمال نموذج الطلب وتقديم الوثائق الداعمة باستخدام نظا

وللوصول إلى النظام، يجب على كل طالب أوال . ICANNالخاص بـ ) TLD (TASطلبات 
 .TASالتسجيل كمستخدم 

، سيتمكن مقدمو الطلبات من تقديم إجابات في مربعات نص مفتوحة TASوكمستخدمي 
ت وتم تضمين القيود المفروضة على حجم المرفقا. وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة كمرفقات

 .TASباإلضافة إلى تنسيقات الملف في التعليمات الموجودة على موقع 

نماذج الطلبات أو المواد الداعمة التي يتم تقديمھا عبر وسائل أخرى  ICANNولن تقبل 
، ما لم يكن ذلك )أي عبر نسخة مطبوعة أو الفاكس أو البريد اإللكتروني( TASخالف 

 .إلى مقدمي الطلبات ICANNالتقديم وفًقا لتعليمات محددة من 

 TLD اشتراك طلبات تقديم نظام إلى الوصول 1-4-1

الجديدة  gTLDمتاًحا للوصول من صفحة ويب نطاقات  TASسيكون موقع 
)program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new( ،

 TASيتوقع من مستخدمي  .تمييزه في االتصاالت المتعلقة بفتح فترة تقديم الطلباتوسيتم 
will  الموافقة على المجموعة القياسية من معايير شروط االستخدام بما في ذلك حقوق

   .المستخدم، االلتزامات، والقيود ذات الصلة باستخدام النظام
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 المستخدمين تسجيل  1 -1 -4 -1

تقديم معلومات مبدئية، والتي يتم استخدامھا للتحقق من ھوية  TASخدمي يتطلب تسجيل مست
وإليكم نظرة عامة على المعلومات التي يتم تجميعھا في . األطراف المشاركة في الطلب
 : عملية تسجيل المستخدم أدناه

 األسئلة الرقم

 االسم القانوني للمتقدم كامالً  1

 عنوان العمل الرئيسي 2

 لمتقدمرقم ھاتف ا 3

 رقم فاكس المتقدم 4

 ، إذا كان ذلك سارًياURLموقع الويب أو عنوان  5

6 
االسم، واللقب، والعنوان، والھاتف، :  جھة االتصال األولية

 والفاكس، والبريد اإللكتروني

7 
االسم، واللقب، والعنوان، والھاتف، :  جھة االتصال الثانوية

 والفاكس، والبريد اإللكتروني

 ت التأسيس القانونيإثبا 8

 معلومات التداول، أو الشركة الفرعية، أو الشركة المشتركة 9

10 
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضريبية أو رقم سجل 

 .ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادله لمقدم الطلب

11 
اإلدانات السابقة، وأنشطة االحتالل :  تاريخ المتقدم
 اإللكتروني

  د دفع العربون تأكي )أ(12
سيتم تجميع مجموعة من بيانات التعريف من الكيان الذي يقوم بتسجيل المستخدم، باإلضافة 

يمكن أن يكون المستخدم المسجل، على سبيل . إلى معلومات مقدم الطلب المذكورة أعاله
 .  المثال، وكيالً، أو مندوًبا، أو موظًفا يقوم بإكمال الطلب نيابة عن مقدم الطلب

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

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

دوالر أمريكي لكل فتحة  5000يم مبلغ عربون مقداره كما يجب على المستخدمين أيًضا تقد
ويساعد مطلب . ويتم خصم مبلغ العربون ھذا من رسوم التقييم الخاصة بكل طلب. طلب

 .العربون على تقليل خطر الوصول غير المعتمد إلى نظام الطلبات

معلومات يتيح لھم إدخال باقي  إذن بالوصول TASبعد إكمال التسجيل، يستلم مستخدمو نظام 
يتم توزيع فتحات الطلب مع معلومات التسجيل المتوفرة من قبل مقدم  . الطلب في النظام

  .الطلب، والتي قد ال يتم تغييرھا بمجرد تخصيص الفتحات

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

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

األطراف الثالثة التي يمكن، من خالل تخريب النظام أو غيرھا من الوسائل، عمل الوصول 
 .غير المصرح به لھذه البيانات
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 الطلب نموذج 1-4-1-2
.  بعد الحصول على فتحات الطلبات المطلوبة، يقوم مقدم الطلب بإكمال أسئلة الطلب المتبقية

 :وموضح ھنا لمحة عامة عن المجاالت واألسئلة الواردة في االستمارة

 معلومات الطلب والسلسلة الرقم

 تأكيد دفع مبلغ رسوم التقييم المتبقية )ب(12

 لھا الطلب  المقدم gTLDسلسلة  13

 ، إذا كان ذلك مطبقاIDNمعلومات سلسلة  14

 ، إذا كان ذلك مطبقاIDNجداول  15

16 
في األداء أو التشغيل، إذا كان ذلك  IDNالحد من مشاكل 

 مطبقا

17 
 تمثيل السلسلة في األبجدية الدولية

 )اختياري(الصوتية 

  TLDغرض / مھمة 18

 معتمد على المجتمع؟ TLDھل الطلب مقدم للحصول على  19

20 
وإذا كان معتمد على المجتمع، فقم بإيضاح عناصر السياسات 

 المجتمعية والمقترحة

21 
ھل يتم التقديم من أجل اسم جغرافي؟  ولو كان كذلك، 

 فمطلوب وجود وثائق الدعم

 معايير الحماية لألسماء الجغرافية على المستوى الثاني 22

23 
فير االسم والبيان الكامل لكل يجب تو:  خدمات التسجيل
 خدمات التسجيل

 )خارجية( األسئلة التقنية والتشغيلية الرقم

 )SRS(أداء نظام التسجيل المشترك  24

25 EPP 

26 Whois 

 دورة حياة التسجيل 27

 آليات حماية الحقوق 28

 )داخلية(األسئلة الفنية والتشغيلية  29

 لمقترحنظرة عامة فنية على التسجيل ا 30
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 البنية 31

 قدرات قاعدة البيانات 32

 التنوع الجغرافي 33

 DNSالتوافق مع خدمة  34

 األمان 35

 IPv6إمكانية الوصول إلى  36

 سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات 37

 مستودع البيانات 38

 استمرارية شركة التسجيل 39

 )سري(نقل السجل  40

 لفشلاختبار تجاوز ا 41

 عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ 42

43 DNSSEC 

44 IDNs )اختياري( 

 األسئلة المالية الرقم

 البيانات المالية 45

 التكاليف والتمويل:  نموذج التقديرات 46

 اإلعداد والتشغيل:  التكاليف 47

 التمويل والعائدات 48

 العقبات والتمويالت واألحجام:  التخطيط المحتمل 49

  البيانات المالية:  االستمرارية 50
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 الطلب العميل أثناء عملية تقديم دعم    1-4-2
أيًضا الدعم إلى مقدمي الطلبات ممن يحق لھم الوصول إلى آليات الدعم  TASيوفر نظام 

يمكن المستخدمين من الرجوع إلى وثائق  TASيتاح ارتباط دعم في . أثناء معالجة الطلب
 . ، أو االتصال بدعم العمالء)ة الشائعة وأدلة المستخدممثل األسئل(مرجعية 

عند االتصال بدعم العمالء، يمكن أن يتوقع المستخدمون الحصول على رقم بطاقة تتبع 
ويتم توجيه طلبات الدعم إلى الشخص . ساعة 48لطلب الدعم، والحصول على إجابة خالل 

يمكن أن يتم توجيه طلب الدعم الفني على سبيل المثال، . المناسب، بناًء على طبيعة الطلب
الفنية، إال أن السؤال الذي يتعلق بطبيعة  TASإلى اإلدارة المسئولة عن حل مشاكل نظام 

وتتم إضافة الرد . المعلومات أو الوثائق المطلوبة فيمكن توجيھه  إلى جھة االتصال المناسبة
 . إلى الوثائق المرجعية المتاحة لكل مقدمي الطلبات

 للطلب االحتياطي النسخ عملية 1-4-3
بتوفير تعليمات  ICANNفي حالة عدم توفر نظام تقديم الطلبات على اإلنترنت، ستقوم 

 .بديلة لتقديم الطلبات
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 والمدفوعات الرسوم 1-5
وتم تضمين تعليمات الدفع ھنا . يصف ھذا القسم الرسوم التي يجب على مقدم الطلب دفعھا

 .أيًضا

   gTLD اقاتنط تقييم رسم 1-5-1

 185.000 تبلغ الرسوم. مطلوًبا من جميع مقدمي الطلبات gTLDيعد رسم تقييم نطاقات 
طلب فتحات دوالر تودع وقت  5000رسوم التقييم في شكل  سدادويجب , أمريكيًادوالًرا 
. الكامل مع الطلب 180.000المبلغ المتبقي وھو  سداد، بينما يتم TASفي نظام  التسجيل

 gTLDالتقييم للطلب  إال بعد الحصول على رسوم تقييم نطاق  ICANNمنظمة ولن تقوم 
لتغطية التكاليف المرتبطة  gTLDيتم وضع رسم تقييم ]. التاريخ] [الوقت[الكاملة بحلول 

وقد تم تعيين ھذا الرسم لضمان أن البرنامج يعد مموال بشكل كامل . الجديدة gTLDببرنامج 
ر مدعومة من المساھمات الحالية من مصادر التمويل التابعة واإليرادات تعد محايدة وغي

والمساھمات  ccTLD، وتبرعات TLD، بما في ذلك السجالت العامة ومسجلي ICANNلـ
RIR. 

وتغطي رسوم التقييم  جميع المراجعات الالزمة في التقييم األولي، وفي معظم الحاالت، 
ا حدثت مراجعة لخدمات التسجيل الممتد، إذ. تغطي أي مراجعات مطلوبة في التقييم الموسع

وليس ھناك  ).2-5-1انظر القسم (فسيكون ھناك رسما إضافيا سيتم تحمله لھذه المراجعة 
رسوم إضافية لمقدم الطلب للتقييم الموسع الخاص باألسماء الجغرافية أو المراجعات التقنية 

تقييم أولوية المجتمع في الحاالت ھذا، وتغطي رسوم التقييم أيضا رسوم . والتشغيلية والمالية
 .    التي يحقق فيھا الطلب درجة النجاح

في حاالت معينة، قد يتوفر استرداد جزء من الرسم لطلبات تم سحبھا  -- استرداد الرسوم 
يجوز لمقدم الطلب طلب إعادة التمويل في أي وقت حتى ينتھي من . قبل اكتمال عملية التقويم

وسيعتمد المبلغ المسترد على نقطة العملية التي  .ICANNمع منظمة  تنفيذ اتفاقية التسجيل
 :تم عندھا السحب، كما يلي

استرداد الرسوم المتاحة 
 للمتقدم

النسبة المئوية لرسم 
 التقييم

 المبلغ المالي المسترد

بعد إرسال الطلبات حتى إرسال 
 نتائج التقييم األولي

 دوالرا أمريكيا 130.000 70%

 دوالرا أمريكيا 65,000 %35 نتائج التقييم األوليبعد إرسال 
بعد اكتمال الطلب لحل النزاع، 

حلول /أو التقييم الموسع، أو حل 
 التنافس على السلسلة

 

 دوالرا أمريكيا 37,000 20%

بعد إبرام مقدم الطلب التفاقية 
  ICANNمع 

  بال  

 

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

 وعليه تقديم TASيبدء العملية من خالل المتقدم الذي يرغب في سحب الطلب يجب أن 
بما في ذلك االتفاق على الشروط والظروف المالئمة  إلعادة التمويل،النموذج المطلوب 

وتتم . ة التي قدمت الدفع األصلي فقطوسيتم إصدار استعادة األموال إلى المنظم.  للسحب
 ICANNوسيتم خصم أية رسوم تكبدتھا  .البرياستعادة جميع األموال من خالل التحويل 

 . مقابل التحويل المصرفي أو التعامل المصرفي من المبلغ المدفوع
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ويمكن للمشاركين في التقدم إلى  --الفكرة  متقدما من ذوي جولة برھان 2000إشعار حول 
أن يكونوا مؤھلين للحصول على االئتمان تجاه  ICANNية برھان الفكرة التابعة لـ عمل

 :دوالرا أمريكيا ويخضع لـ 86000واالئتمان يقع في مبلغ . رسوم التقييم

من يليه في   المتقدم الذي يحمل نفس الھوية،   تقديم دليل وثائقي عن  •
لنفس الجھة التي  المصلحة لھذا الكيان ذاته، أو إحدى الشركات التابعة 
 تقدمت مسبقا، 

وفقا لجولة  TLDتأكيدا على أن مقدم الطلب لم يمنح أي سلسلة نطاق  •
وأن المتقدم ليس لديه مطالبات قانونية  2000طلب برھان الفكرة  
 ؛ و2000ناشئة عن عملية برھان الفكرة   

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

يحق له الحصول على اعتماد واحد على  2000كل مشارك في عملية طلب برھان الفكرة 
 الجديدة بناًء على gTLDويمكن المطالبة باعتماد واحد بحد أقصى لطلبات نطاقات . األكثر

ويتم تحديد صالحية الحصول على ھذا االعتماد من قبل . العملية المذكورة في ھذا الدليل
 .ICANNمنظمة 
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  الحاالت بعض في المطلوبة الرسوم 1-5-2
قد يطلب من مقدمي الطلبات دفع رسوم إضافية في حاالت معينة حيثما تكون خطوات 

 :المحتملة وتتضمن ھذه الرسوم. العملية المتخصصة قابلة للتطبيق

ھذه الرسوم تكون إذا كان ذلك ممكًنا،  - رسوم مراجعة خدمات مزود االمتداد •
ھيئة التقييم مقابل التكاليف اإلضافية التي تنجم عن إحالة طلب إلى  مستحقة السداد

وسيتم إخطار مقدمي . لمراجعته بشكل إضافي )RSTEP(الفني لخدمات التسجيل 
ومن المتوقع أن تكون تكاليف فريق مراجعة . مالطلبات في حالة وجوب ھذا الرس

RSTEP  وفي بعض الحاالت، . دوالًرا أمريكًيا 50,000المكون من ثالثة أفراد
قد تتم المطالبة بلجان مكونة من خمسة أعضاء أو قد يكون ھناك فحًصا متزايًدا 

لفة في كل حالة، سيتم تقديم نصيحة لمقدم الطلب بمراجعة التك. مقابل تكلفة أكبر
من الوحدة الثانية بشأن مراجعة خدمات  2.2.3راجع القسم الفرعي . قبل بدئھا
 .السجل

يجب مرافقة ھذا المبلغ ألي إرسال خاص بمعارضة  – النزاع فضرسم إرسال  •
تدفع الرسوم بشكل مباشر إلى . رسمية وأية إجابة يرسلھا مقدم الطلب للمعارضة

شر بما يتوافق مع تعليمات دفع موفر خدمات حل النزاع الساري بشكل مبا
دوالر  1.000أن رسوم اإلرسال قد تتراوح بين  ICANNوتقدر . المزود

راجع . لكل طرف ولكل إجراء) أو أكثر(دوالر أمريكي تقريًبا  5.000أمريكي و
لمعرفة  3راجع الوحدة . المزود المناسب لمعرفة تفاصيل حول المبلغ ذا الصلة

 .إجراءات حل النزاع

في حالة المعارضات الرسمية، يتم دفع ھذا الرسم  - المقدم للتكاليف الدفع •
مباشرة إلى مزود خدمة حل النزاع المستخدم وفًقا إلجراءات ھذا المزود وبيان 

وبشكل طبيعي، سيطلب من طرفي إجراء حل النزاع تقديم دفع مقدم من . تكاليفه
ر لتغطية تكلفة اإلجراء بالكامل قد يكون ذلك رسم كل ساعة و. تكاليف مبلغ مقدَّ

ر أن يقضيھا أعضاء اللجنة في الحالة  بما (بناًء على عدد الساعات التي من المقدَّ
 -في حالة السماح بذلك  -في ذلك مراجعة عمليات التقديم وتسھيل االستماع 

في حالة توحيد النزاعات ووجود أكثر من . أو قد يكونه مبلًغا ثابًتا) وإعداد القرار
 .   م دفع المبالغ المقدمة بموجب قواعد مزود خدمة حل النزاعطرف، يت

وسيسترد الطرف الفائز في إجراء حل النزاع دفعه المقدم، بينما لن يسترد 
في حالة توحيد .  الطرف الخاسر أية أموال ومن ثم فإنه يتحمل تكلفة اإلجراء

قواعد مزود  النزاعات ووجود أكثر من طرف، يتم إعادة المبالغ المقدمة بموجب
 .خدمة حل النزاع

رسوم المقاضاة ھذه للقضية التي تشتمل على مبلغ ثابت  ICANNتقدر منظمة 
وعالوة على ذلك، . لكل قضية) أو أكثر(دوالر  أمريكي  8000إلى  2000من 

أن إجراء مبني على معدل بالساعة مع عضو لجنة واحد قد  ICANNتقدر 
ومع ) أو أكثر(دوالر أمريكي  56.000دوالر أمريكي و 32.000يتراوح بين 

دوالر أمريكي  70.000لجنة مكونة من ثالثة أعضاء قد يتراوح بين 
قد تكون ھذه التقديرات أقل إذا لم تقم ). أو أكثر(دوالر أمريكي  122.000و

اللجنة بطلب عمليات تقديم كتابية تتجاوز المعارضة واالستجابة، وال تسمح 
ع إلى المزود المناسب لمعرفة المبالغ ذات الصلة أو الرجاء الرجو. باالستماع

 .   تعليمات الرسم

في حالة مشاركة مقدم الطلب في تقييم أولوية  - رسم تقييم أولوية المجتمع •
مجتمع، يجب دفع ھذه الرسوم كعربون بمبلغ يغطي تكلفة مراجعة الھيئة الخاصة 

يجب دفع العربون ). ريكيدوالر أم 10.000يقدر المبلغ حالًيا بـ (بھذا الطلب 
وسيتم إخطار مقدمي . إلى الموفر المعين للتعامل مع تقييمات أولوية المجتمع

من الوحدة الرابعة  4.2ارجع إلى القسم . الطلبات في حالة وجوب ھذا الرسم
وتتم إعادة .  للتعرف على الظروف التي يمكن أن يتم فيھا تقييم أولوية المجتمع
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قدمي الطلبات ممن يحققون الحد المحدد لتقييم أولوية المجتمع المبلغ المودع إلى م
 .   أو أكثر

 فيما يتعلق بالرسومبإخطار مقدمي الطلبات بالتواريخ النھائية للدفع  ICANNستقوم 
) رسوم التسجيل السنوية(ال تشتمل ھذه القائمة على الرسوم ). إذا كان ذلك ممكًنا(اإلضافية 

 . بعد إبرام اتفاقية مزود االمتداد ICANNالتي تدفع إلى منظمة 
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 الدفع طرق 1-5-3
ستتم . التحويل البنكيمن خالل  ICANNيجب أن يتم تقديم األموال التي ترسل إلى منظمة 

  TAS.7إتاحة التعليمات الخاصة بإجراء الدفع من خالل التحويل البرقي في 

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

 تحويل من طلب 1-5-4
بأيٍ من الرسوم التي يتم  تحويل خاصلمقدمي الطلبات بطلب إصدار  TASتسمح واجھة 

وتم وضع ھذه الخدمة لتوفير الراحة لمقدمي الطلبات الذين يطلبون . ICANNدفعھا إلى 
 .فاتورة لمعالجة المدفوعات

 ھذا الطلب مقدم دليل حول األسئلة 1-6
للحصول على الدعم وإجابات األسئلة التي تثار لدى مقدم الطلب أثناء إتمام نموذج الطلب، 

وبالنسبة . TASالمتاحة من خالل نظام  دعم العميليجب أن يستخدم مقدم الطلب موارد 
و لمقدمي الطلبات غير المتأكدين من المعلومات التي يتم البحث عنھا للرد على سؤال ما أ

المعلمات الخاصة بالوثائق المقبولة، يتم تشجيعھم إلبالغ ھذه األسئلة من خالل قنوات الدعم 
فمن شأن ذلك أن يساعد على تجنب الحاجة إلى التواصل مع . المناسبة قبل تقديم الطلب

 .  القائمين على التقييم لتوضيح المعلومات، مما يزيد من الفترة الزمنية المقترنة بالطلب

المكافئة الطلبات  لتوفير جميع. TASأن يتم تقديم الطلبات من خالل ارتباط دعم  ويمكن
ً  ICANN تتقدمإلى المعلومات،  للوصول  .بأسئلة وإجابات متاحة علنيا

يجب إرسال جميع الطلبات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملية أو المشاكل المحيطة بإعداد 
على    ICANNولن توافق . الدعم المخصصةكتابًة عبر قنوات  ICANNالطلب إلى 

طلبات مقدمي طلبات االشتراك للحصول على استشارات شخصية أو عبر الھاتف فيما يتعلق 
وستتم إحالة مقدمي طلبات االشتراك الذين يقومون باالتصال بـ . بإعداد طلب االشتراك 

ICANN   لى المنطقة للحصول على توضيح حول النواحي المتعلقة بطلب االشتراك إ
 .المخصصة لألسئلة واإلجابات عبر اإلنترنت

ولن تقدم . ستوفر إجابات االستفسارات توضيًحا حول نماذج الطلب واإلجراءات فقط
ICANN أية نصيحة استشارية أو مالية أو قانونية. 

                                          
وھذا . ماد عليه للنقل الدولي لألموالوقد تم تحديد التحويل البرقي على أنه األسلوب المفضل للدفع، حيث إنه يوفر وسيلة دولية للوصول ويمكن االعت 7

 .فرصة تلقي الرسوم والبدء في متابعة الطلبات بأسرع وقت ممكن ICANNيتيح لـ 
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 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 الوحدة الثانية
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .الجديد نظراً لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح

 
 

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

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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  الثانية الوحدة
  التقييم إجراءات

  
 نطاقات آانت إذا ما تحدید في المستخدمة والمعایير التقييم إجراءات الوحدة هذه توضح

gTLD مبدئي، لتقييم الطلبات مقدمي جميع وسيخضع. للتفویض معتمدة الطلب لها المقّدم 
  .موسع لتقييم العناصر جميع یجتازوا لم الذین أولئك سيحتاج بينما

 سلسلة بتقييم ICANN منظمة خالله تقوم الذي ،المبدئي التقييم هو المطلوب األول قييمالت
 التي المقترحة السجل وخدمات الطلب، مقدم ومؤهالت الطلب، لها المقّدم gTLD نطاقات
  .یقدمها

  :المبدئي التقييم في التالية التقييمات إجراء ویتم

  بالسلسلة الخاصة المراجعة عمليات •

  لسلةالس تشابه 

  المحجوزة األسماء 

  DNS استقرار 

  الجغرافية األسماء 

  الطلب بمقدم الخاصة المراجعة عمليات •

  والتشغيلية التقنية القدرة إثبات 

  المالية القدرة إثبات 

  DNS باستقرار المتعلقة للقضایا السجل بخدمات الخاصة المراجعة عمليات 

 الفشل وسيؤدي. المبدئي التقييم يازالجت هذه المراجعة عمليات جميع اجتياز الطلب على یجب
  . المبدئي التقييم اجتياز في الفشل إلى هذه المراجعة عمليات من أي اجتياز في

 التقييم اجتياز في الطلب مقدم فيها ینجح ال التي الحاالت في الموسع التقييم تطبيق یتم
  . أدناه ٣- ٢ القسم انظر .المبدئي

  الخلفية فحص  ١-٢
  :مستویين على لخلفيةا فحص إجراء یتم

  و الجنائي؛ والتاریخ األعمال في العام التفوق) أ(

  .اإللكترونية القرصنة سلوك تاریخ) ب(
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 فحص نتائج تخضع. للمتابعة یتأهل آي الخلفية فحص مستویي آال اجتياز الطلب على یتعين
 التي العملية اليةالت البنود تصف). ١- ٢-١( بالبند الموصوفة للمعایير وفقًا للتقييم الخلفية

  .الخلفية فحص إلجراء ICANN تستخدمها

  الجنائي والتاریخ األعمال في العام التفوق  ١-١-٢
 أي في حسنة سيرة وذات مسجلة علنية تجاریة مؤسسات بوصفها المتقدمة الكيانات تنجح
 ألسواق يالعالم االتحاد یدرجها آما( العالم مستوى على األآبر ٢٥ الـ المالية األوراق أسواق
 تحدید یعتمد. الجنائي والتاریخ األعمال في العام التفوق فحص اجتياز في) المالية األوراق
 آخر نهایة في المسجل المحلية للسوق الرأسمالي التحویل على مالية أوراق سوق ٢٥ أآبر
   ١.دورة آل بدایة قبل حالية تقویمية سنة

 في بما الملحوظ التفوق لفحص خضوعه یتعين المالية، األوراق سوق في الكيان تسجيل قبل
. االستثماریة والبنوك والمنظمين المالية، األوراق أسواق قبل من تطبيقه جاري بحث ذلك

 المصالح، أصحاب من مستمر لتأمين الكيان یتعرض عامة، مقيدة مؤسسة باعتبارها
 عن والكشف راقبةم المالية المعامالت جميع تتطلب. والمعامالت والمنظمين، والمحللين،
 ذلك في بما اآلخرین، الرئيسيين واألشخاص والمسؤولين، المدراء، حول المادیة المعلومات
  . ICANN ستجریه الذي الفحص تتجاوز أو المتطلبات هذه تلبي إجماال،. اإلجرامي السلوك

 ICANN تقدم سوف المعامالت، هذه من واحدة في المقيدین غير الطلب لمقدمي بالنسبة
 خدمة إلى الرئيسسين المصالح وأصحاب والمدراء، والمسؤولين، للكيان، تمييز لوماتمع

 وتعيد ١-٢- ١ القسم في المدرجة المعایير الخدمة هذه تستخدم سوف. الدولية الخلفية فحص
 العام النطاق على المتاحة المعلومات سوى استخدام یتم لن. المعایير هذه تطابق التي النتائج
   .بياناالست هذا في

 معایير تحقيق في المحتملة المشاآل عن بالكشف الطلب مقدم یقوم أن المتوقع من أنه الحظ
 استيضاحات، أیة إعادة حالة في. الطلب تسليم وقت في استفسار أو توضيح أي ویقدم الطلب،
 لحل الحاالت هذه متابعة وتتم الطلب مقدم من المقدمة الكشف عمليات مع مطابقتها تتم فإنه

  . المحتملة الزائفة اإلیجابية المواقف أو بالتناقضات الخاصة القضایا

  .الخلفية فحص من الجزء هذا الطلب یجتاز استيضاحات، أیة إرسال عدم حالة في

                                                 
 exchanges.org/files/statistics/excel/EQUITY109.xls-http://www.world انظر ١
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  اإللكترونية القرصنة تاریخ  ٢-١-٢
 القانونية البيانات وقواعد UDRP حاالت مقابل الطلب مقدمي حالة ICANN تراجع سوف

 بموجب اإللكترونية القرصنة سلوك نمط تبين أن یمكن التي للبيانات ماليًا جدیةم باعتبارها
   .١-٢- ١ القسم في المدرجة المعایير

 حالة في .الطلب في األنشطة بهذه یتعلق فيما محددة تصریحات یقدم أن الطلب مقدم على یتعين
 وتتم الطلب مقدم من المقدمة الكشف بعمليات الطلب مطابقة تتم فإنه استيضاحات، أیة إعادة
  .المحتملة الزائفة اإلیجابية المواقف أو بالتناقضات الخاصة القضایا لحل الحاالت هذه متابعة

  .الخلفية فحص من الجزء هذا الطلب یجتاز استيضاحات، أیة إرسال عدم حالة في

  المبدئي التقييم  ٢-٢
  . عناصر عدة من نوع آل ویتكون. المراجعة من نوعين من المبدئي التقييم یتكون

 الطلب لها المقّدم gTLD نطاقات سلسلة على األولى المراجعة ترّآز :السلسلة مراجعة
  :الختبار

 أخرى لسالسل مشابهة بشانها بطلب المتقدم gTLD نطاق سلسلة آانت إذا ما •
   المستخدم؛ إرتباك إثارة احتمال إلى یؤدي مما

 عكسية بصورة ستؤثر الطلب لها قدَّمالم gTLD نطاقات سلسلة آانت إذا وما •
  استقراره، أو DNS أمان على

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

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

 لتشغيل الضروریة والمالية والتشغيلية التقنية رةبالقد یتمتع الطلب مقدم آان إذا ما •
   سجل،

 على عكسي بشكل ستؤثر الطلب مقدم یوفرها التي السجل خدمات آانت إذا وما •
  .استقراره أو DNS أمان

  بالسلسلة الخاصة المراجعة عمليات  ١-٢-٢
 العامة gTLD نطاقات سالسل من سلسلة آل بمراجعة ICANN تقوم المبدئي، التقييم في

  .التالية األقسام في أآبر بتفصيل هذه المراجعة عمليات توضيح ویتم. الطلب لها المقّدم
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   السلسلة تشابه مراجعة  ١-١-٢-٢
 الطلب لها المقّدم gTLD نطاقات سالسل من سلسلة لكل أولية مقارنة المراجعة هذه تتضمن
 من وغيرها) ٢- ١-٢- ٢ الفرعي القسم راجع( المحجوزة واألسماء الموجودة، TLD بنطاقات
 الثقة وفقد المستخدم إرتباك إثارة تجنب المراجعة هذه من والهدف. الطلب لها المقّدم السالسل

  . المشابهة السالسل من الكثير لتفویض آنتيجة DNS في

 لدرجة للغایة المتشابهة السالسل إلى" مشابه" تشير هذا، الطلب مقدم دليل آتيب في :مالحظة
 المنطقة في واحدة سلسلة من أآثر تفویض حالة في المستخدم ارتباك إثارة يةاحتمال تخلق أنها

  . الجذر

 المعارضة عملية زیادة إلى المبدئي التقييم خالل یحدث الذي البصري التشابه فحص ویهدف
  ). النزاع حل إجراءات الثالثة، الوحدة انظر( التشابه أنواع آافة تتناول التي النزاع وحل

  .مستقلة" سالسل تشابه هيئة" ید على هذه التشابه مراجعة إجراء وسيتم

   إجراؤها یتم التي المراجعات  ١-١-١-٢-٢
 والتي السالسل بين البصري التشابه أوجه تعریف في" السالسل تشابه هيئة" مهمة تتجسد
   .المستخدم ارتباك إثارة احتمالية وجود إلى ستؤدي

 أربعة في المستخدم إرتباك إثارة إلى تؤدي التي هالتشاب أوجه تقييم بمهمة الهيئة وتقوم
  :مقارنة عند الظروف، لتصنيفات مجموعات

 األسماءو الحالية TLDs نطاقات بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سالسل •
  ;المحجوزة

 األخرى gTLD نطاق سالسل مقابل بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سالسل •
  ;بشأنها بطلب المتقدم

 آـ المطلوبة السالسل مقابل بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سالسل •
IDN ccTLDs ;و  

  :مقابل بشأنها بطلب المتقدم حرفين من المكون IDN gTLD نطاق سالسل •

o آخر مفر حرف آل.  

o سلسلة أیة ASCII تفویض عمليات لحمایة( حرفين من مكونة أخرى 
ccTLD الممكنة المستقبلية.(  

 تدقيًقا المراجعة هذه تتضمن -  المحجوزة األسماء أو ةالحالي TLD نطاقات مع التشابه
 واألسماء الحالية TLD سالسل وقوائم الطلب لها المقدَّم السالسل من سلسلة آل بين مضاًدا

 إرباك حدوث احتمال یتوفر بحيث سلسلتين بين آبير تشابه هناك آان إذا ما لتحدید المحجوزة
  .المستخدم
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 األسماء أو الحالي TLD نطاق على الطلبات تقدیم نظام رفیتع التي البسيطة الحالة وفي
  .الطلب بتقدیم الطلبات تقدیم نظام یسمح ولن المحجوزة،

 في المدرجة الترميز نقاط معامالت المتطابقة بالسالسل الخاص االختبار هذا مثل ویراعي
 لمكافئةا العناوین مع البروتوآوالت تتعامل المثال، سبيل على. صلة ذي IDN جدول أي

 العنوان لنفس بدیلة أشكاًال مثال" Foo"و" foo" تعد العنوان، لنفس بدیلة آأشكال
)RFC 3490.(   

 الموقع على الجذر منطقة في حالًيا الموجودة TLDs جميع معرفة یمكن
http://iana.org/domains/root/db/ .  

: التالي الموقع على متاحة ICANN لـ قدمت التي IDN جداول تعد
tables/-http://www.iana.org/domains/idn.  

 )المتنافسة السالسل مجموعات( بشأنها بطلب المتقدم األخرى gTLD سالسل مع التشابه
 البعض بعضها مقابل تنقيح إلى أنهابش بطلب المتقدم gTLD سالسل جميع تخضع –

 السلسلة تشابه هيئة ستقوم المراجعة، تلك إجراء وعند. المتشابهة السالسل أي على للتعرف
  . التقييم من متأخرة مراحل في استخدامها یمكن والتي تنافس مجموعات بوضع

  
 والمتطابقة ابشأنه بطلب المتقدم السالسل من األقل على اثنين على التنافس مجموعة تحتوي

 التنافس مجموعات حول المعلومات من مزید على للحصول. البعض لبعضها المشابهة أو
  . السلسلة على التنافس إجراءات ،٤ الوحدة راجع التنافس، وحل

  
 التنافس مجموعة من جزء بوصفهم الطلبات مقدمي إخطار ICANN منظمة على یتعين
 المتنافسين الطلبات لمقدمي أطول فترة هذا ویتيح( .السلسلة تشابه تدقيق من االنتهاء بمجرد
 نشر سيتم آما.) التنافس حل مرحلة إلى الوصول قبل بهم خاص قرار إلى للتوصل

  .ICANN ویب موقع على أیًضا هذه التنافس مجموعات
  

 مراجعة وستتم --  IDN ccTLD آنطاقات المطلوبة TLD نطاقات سالسل مع التشابه
 TLD نطاقات سالسل مع التشابه من للتحقق أیًضا الطلب لها المقدَّم gTLD نطاقات سالسل
 الموقع انظر( IDN ccTLD بنطاقات الخاصة السریع التتبع عملية في المطلوبة
track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast .(وستقوم ICANN باتخاذ 
 لنطاقات المرتقب السریع التتبع مع تضارب حدوث حالة في التعارض لحل التالي األسلوب

IDN ccTLD.  

 TLD نطاق تفویض سيتم اآلخر، تقدیم قبل به الخاصة للعملية الطلبات أحد إآمال حالة في
 اعالنز فض ذلك في بما بنجاح، التقييم مراحل لجميع المجتاز gTLD نطاق طلب یعد. ذلك

 مكتمًال التسجيل، اتفاقية مرحلة إلى الدخول بأهلية والمتمتع سریانه، حسب السلسلة، وتنافس
 یعد وبالمثل،. حدیثًا به المتقدم IDN ccTLD طلب قبل من أهليته إنكار یجوز ال عليه وبناء
 یجوز ال ولذا آامًال،") منه التحقق تم" أي،( للتقييم المجتاز IDN ccTLD نطاق طلب
  .حدیًثا به التقدم تم gTLD طلب بواسطة عادهاستب
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 gTLD نطاق طلب یحصل لم وحيث المناظرة، للعملية الطلبات أٍي استيفاء عدم حالة وفي
 طلب تنفيذ یسري المختصة، العامة السلطة أو الحكومية الجهة من المطلوبة الموافقة على
 یتم. gTLD نطاق طلب ىعل الموافقة تجوز وال منه، التحقق تم الذي IDN ccTLD نطاق
 التي ،IDN ccTLD لنطاق السریع التتبع عملية تنفيذ في" منه التحقق تم" المصطلح تعریف
  .http://www.icann.org/en/topics/idn الموقع على عليها العثور یمكن

 الجهة من لمعارضة تلقيه عدم أو ،دعم على gTLD نطاق طلب مقدم حصول حالة وفي
 سلسلة مع تنافس لوجود نتيجة الطلب مقدم استبعاد مع المختصة، العامة السلطة أو الحكومية
 الطلب لمقدم عندئذ یتاح ،IDN ccTLD بنطاقات الخاصة السریع التتبع عملية في مطلوبة
  . ccTLD اتنطاق طلب نشر قبل gTLD نطاق طلب تقدیم حال آامل مبلغ على الحصول

 تخضع, السابقة المراجعة عمليات إلى إضافة - حرفين من مكونة IDN سالسل مراجعة
 حرفين من مكونة IDN سلسلة عن عبارة وهي بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سلسلة

  :مع بصري تشابه عن للبحث السالسل تشابه هيئة جانب من للمراجعة

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

  .حرفين من مكون ASCII من ممكنة توليفة أیة  ) ب

  .المراجعة أعاله) ب( أو) أ( للحالة والمطابقة بشأنها بطلب المتقدم gTLD نطاق سلسة تجتاز لن
  
  المراجعة أسلوب   ٢-١-١-٢-٢

 بالتشابه یتعلق لوغاریتمي تسجيل خالل من جزئًيا" السالسل تشابه هيئة" إخطار سيتم
 TLD نطاقات سالسل من سلسلة وآل الطلب لها المقَدم السالسل من ةسلسل آل بين البصري
 موضوعًيا معياًرا التسجيل وسيوفر. المحجوزة واألسماء الطلب لها والمقدَّم الحالية األخرى

 حدوث إلى تؤدي أن المحتمل من التي السالسل تحدید عملية من آجزء الهيئة، العتبارات
 المرتفع البصري التشابه تسجيل أن توقع الطلبات دميمق على یتعين عامة، بصفة. إرباك
 من الرغم وعلى .السالسل تشابه مراجعة المقدم الطلب اجتياز عدم احتمالية ارتفاع إلى یشير
 آلًيا راجع للتشابه النهائي القرار وأن فقط مؤشر إال هو ما التسجيل أن مالحظة تجدر ذلك،
  .الهيئة لحكم

 لألغراض الطلبات لمقدمي إضافية خلفية ومعلومات المستخدم، داتوإرشا اللوغاریتم، یتوفر
 السالسل اختبار على القدرة الطلبات مقدمي لدى وسيكون ٢.والمعلومات باالختبار المتعلقة

   .الطلب تقدیم قبل التقدم نظام خالل من نتائج على والحصول

                                                 
  group.com/algorithm/-http://icann.swordالموقع انظر٢ 
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 والدیفانية، والسيریالية، ينية،والص العربية، األبجدیات في الشائعة الرموز اللوغاریتم یدعم
 األبجدیات ذات السالسل مقارنة یمكنه آما. والالتينية والكوریة، واليابانية، واليونانية،
  . ببعضها المختلفة

 صلة، ذات لغات جدول أي في المعرفة المتفاوتة، األحرف التقدیر بعين الهيئة ستأخذ آما
 بصریًا المتشابهة غير السالسل توضع لمثال،ا سبيل على. النهائية لقراراتها التوصل عند

 تخضع آما. تنافس مجموعة في ،IDN لجدول استنادًا متفاوتة TLD آسالسل والمحددة
   ٣.السالسل تشابه لتحليل المقدم الطلب من آجزء المدرجة المتفاوتة TLD سالسل

 السالسل ينب للتشابه الخاصة مراجعتها وإجراء اللوغاریتم بيانات بفحص الهيئة ستقوم
 نصوص في سالسل وجود حالة وفي. المربكة السلسلة لمستوى ترتقي آانت إذا ما ومعرفة

  .بالكامل یدویة الهيئة جانب من التقييم عملية تكون بعد، اللوغاریتم یدعمها ال

  :یلي آما ال، أم المربكة السلسلة وجود بتحدید الخاص لالختبار عاًما معياًرا الهيئة وستستخدم

 بشدة مشابهة سلسلة هناك تكون عندما المربكة السلسلة توجد -  المربكة السلسلة رمعيا
 ارتباك، حدوث والحتمال. إرباًآا تسبب أو خادعة تكون أن یحتمل بحيث بصرًیا ألخرى
 نظر وجهة من االرتباك یظهر أن فحسب الممكن من وليس المحتمل، من یكون أن یجب

 سبًبا یعتبر تشابههما إلى یؤدي السلسلتين بين ارتباط وأي .المعتدل العادي اإلنترنت مستخدم
  .ارتباك حدوث باحتمال للحكم آاف غير

  السلسلة تشابه مراجعة نتائج ٣-١-١-٢-٢
 TLD نطاق مع التشابه بسبب السالسل تشابه مراجعة یجتاز لم الذي التقدم طلب شأن ومن

 یجتاز لم وحيثما. متاحة أخرى راجعاتم هناك تكون ولن المبدئي، التقييم یجتاز أال الحالي
 من االنتهاء فيه یتم وقت أقرب في الطلب مقدم إخطار سيتم السالسل، تشابه مراجعة الطلب

  .المراجعة
  
 التقدم تم gTLD لسلسلة جًدا المشابهة السالسل إحدى على للحصول التقدم طلب إدراج ویتم
  .تنافس مجموعة في أخرى، بشأنها بطلب

  
  

                                                 
 المدرجة للسالسل تحليًال الهيئة ُتجري ،)٣-٣-١ الفرعية الفقرة انظر( جانبه من المقدم الطلب في عنها علنالم للمتغيرات الطلب مقدم إدراج حالة في ٣

 جانب من المقدمة IDN جداول بين مقارنة عقد التحليل یتضمن قد. الطلب مقدم جانب من المقدم IDN لجدول وفقًا متغيرة صورًا تمثل أنها من للتأآد
  .الطلب لمقدم تساؤالت أیة وتوجيه, النص أو اللغة لنفس القائمة األخرى والجداول الطلب مقدم
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 قبل من للمعارضة خاضًعا یزال فال السالسل تشابه مراجعة اجتاز الذي التقدم طلب أما
 التقدم طلب جولة في آخر gTLD نطاقات طلب مقدم جانب من أو الحالي TLD مشغل
 بتقدیم مخّول معترض بواسطة السلسلة إرباك معارضة إرسال العملية هذه وتتطلب .الحالي
 العكس، على بل. البصري التشابه على المعارضة من الفئة هذه تقتصر وال. المعارضة هذه
 في بما( التشابه أنوع من نوع أي عن الناتج اإلرباك على معارضة المعارض یقدم أن یمكن
 من مزید على للحصول). المعنى في التشابه أو السمعي، أو البصري، التشابه ذلك

  .النزاع حل إجراءات ،٣ الوحدة راجع المعارضة، عملية حول المعلومات

 إرباك أساس على آخر gTLD نطاق طلب ضد معارضة بإرسال الطلب مقدم یقوم أن یمكن
 مجموعات تكوین تغيير إلى نجاحها، حالة في المعارضة، تلك تؤدي أن ویمكن. السلسلة
 مباشر تنافس في الطلب لها المقدم gTLD نطاقات سالسل اعتبار سيتم بحيث األولية التنافس

 عملية تؤدي ولن). السلسلة على التنافس إجراءات الرابعة، الوحدة رانظ( بعضها مع
  .التنافس مجموعة من الطلب استبعاد إلى المعارضة

   المحجوزة األسماء  ٢-١-٢-٢
 من بقائمة الطلب لها المقّدم gTLD نطاق سالسل أجل من التقدم طلبات آل مقارنة تتم

 لها المقّدم gTLD نطاق سلسلة ظهور دمع لضمان األعلى المستوى ذات المحجوزة األسماء
   .القائمة هذه في الطلب

   األعلى المستوى ذات المحجوزة األسماء قائمة

AFRINIC  IANA-SERVERS  NRO  
ALAC  منظمة ICANN  RFC-EDITOR  

APNIC  IESG  RIPE  
ARIN  IETF  ROOT-SERVERS  
  ASO  INTERNIC  RSSAC منظمة

CCNSO  صحيح غير  SSAC  
  *اختبار  IRTF  *مثال

GAC  ISTF  TLD  
  GNSO  LACNIC  WHOIS منظمة

GTLD-SERVERS  LOCAL  WWW  
IAB  LOCALHOST    

IANA  NIC    

 بالترجمات أیًضا ICANN ستحتفظ أعاله، الواردة السالسل إلى باإلضافة أنه الحظ*
 فهي السالسل باقي أما .متعددة بلغات" example"و" test" بالمصطلحين الخاصة
  .أعاله المتضمن الشكل في قطف محجوزة

  

 السم الطلب مقدم إدراج حالة في المحجوز، االسم على الطلبات تقدیم نظام وسيتعرف
  . الطلب بتقدیم یسمح ولن الطلب، لها المقَدم gTLD سلسلة أنه على محجوز
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 تشابه مراجعة خالل لها المقدّم gTLD نطاق سالسل مراجعة تتم ذلك، إلى وباإلضافة
 gTLD سلسلة طلب یجتاز لن. المحجوزة األسماء ألحد مشابهة آانت إذا ما لتحدید السلسلة
  .المراجعة هذه محجوز السم جًدا مشابهة أنها على تعریفها یتم التي

 على) ٣ - ٣ -١ بند انظر( عنها المعلن المتغيرات بقائمة الواردة األسماء عن اإلعالن یتم
. المحجوزة األسماء مثل أساسي بشكل معها التعامل ویجري ICANN منظمة ویب موقعه
 واردة لسلسلة المشابهة أو المطابقة gTLD سلسلة بشأن المقدم الطلب یجتاز لن بمعنى،
  .المراجعة هذه عنها المعلن المتغيرات بقائمة

   DNS استقرار مراجعة  ٣-١-٢-٢
 عدم حدوث ىإل ستؤدي الطلب لها المقدَّم gTLD سلسلة آانت إذا ما المراجعة هذه تحدد

 مع التوافق من للتأآد مراجعة ذلك سيتضمن الحاالت، جميع وفي. DNS في استقرار
 بعض وفي. gTLD) عناوین( بسالسل الخاصة األخرى والمتطلبات التقنية المتطلبات
 المحتملة المشاآل لدراسة موسعة لمراجعة حاجة هناك تكون قد االستثنائية، الحاالت

  .الطلب لها المقدَّم gTLD ةلسلسل التقني لالستقرار

  السلسلة مراجعة إجراء: DNS استقرار  ١-٣-١-٢-٢
 وستقوم. استقراره أو DNS أمان على عكسي بشكل الجدیدة gTLD عناوین تؤثر أال یجب

ICANN، سالسل من مجموعة على أولية مراجعة بإجراء المبدئي، التقييم فترة خالل 
gTLD وذلك الطلب لها المقّدم:  

 في الموضحة بالمتطلبات الطلب لها المقّدم gTLD سالسل التزام من للتأآد •
   ،٢- ٣- ١- ٢- ٢ القسم

 االستقرار أو باألمان تتعلق آبيرة مشكالت تثير سلسلة أي آانت إذا ما وتحدید •
  .المراجعة من مزیًدا تتطلب أن یمكن

 بشكل تتوافق تيال للسلسلة ضرورًیا الموّسع التحليل یكون بأن جًدا منخفضة إمكانية وتوجد
 ذلك، ومع. الوحدة هذه من ٢- ٣- ١-٢-٢ الفرعي القسم في الواردة السلسلة متطلبات مع آامل
 غير استقرار أو أمان مشكالت إثارة حالة في إضافية حمایًة االستقرار مراجعة عملية توفر

  .الطلب لها المقدَّم gTLD بسلسلة یتعلق فيما متوقعة

 التقدم لطلب موسعة مراجعة بإجراء ستقوم DNS استقرار هيئة فإن الحالة، هذه مثل في
 إذا ما بتحدید الهيئة وستقوم. المبدئي التقييم فترة أثناء الطلب لها المقّدم gTLD نطاق لسلسلة

 أو اإلنتاجية على عكسية بصورة تؤثر حالة تنشئ أو الصلة ذات بالمعایير السلسلة تلتزم لم
 مع األخيرة، النظم أو اإلنترنت خوادم إلى االستجابات ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن
  .ذلك حول التقاریر آتابة
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 األحوال من أٍي ظهور عدم مع الصلة، ذات بالمعایير تلتزم السلسلة أن الهيئة قررت إذا
  . DNS استقرار مراجعة سيجتاز التقدم طلب فإن أعاله، المذآورة

 أنها أو الصلة ذات الفنية بالمعایير السلسلة التزام عدم على ینص لقرار الهيئة إتخاذ حالة وفي
 ترابط أو االتساق أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية السعة على عكسيًا تؤثر حالة في تتسبب

 لن أنه آما المبدئي التقييم الطلب یجتاز فلن الطرفية، النظم أو اإلنترنت لخوادم االستجابات
 األمن بمسائل خاصة مشاآل تسبب أن المحتمل من السلسلة أن یدتحد تم ما وإذا. متابعته تتم

 من االنتهاء فيه یتم وقت أقرب في الطلب مقدم إخطار یتم فسوف ،DNS في واالستقرار
  .DNS االستقرار مراجعة

  ٤السلسلة متطلبات  ٢-٣-١-٢-٢
 هاتوافق لضمان الطلب لها المقدَّم gTLD سالسل من سلسلة آل بمراجعة ICANN ستقوم
  . التالية الفقرات في الموضَّحة المتطلبات مع

 الطلب یجتاز لن القواعد، هذه من ألي بشأنها بطلب المتقدم gTLD سلسلة انتهاك حالة في
  .أخرى مراجعات أیة إجراء یتم ولن. DNS استقرار مراجعة

 نطاقات ناوینلع الفنية المتطلبات -  )السالسل( العناوین لكل الفنية المتطلبات --  األول الجزء
  .التالية األعلى المستوى

 هو آما صالًحا،) سلكًيا ُیبث الذي العنوان أي،( ASCII عنوان یكون أن یجب   ١- ١
 RFC( والمواصفات التنفيذ: النطاقات ألسماء التقنية المعایير في موضح
. بها تحدیثات وأي) ٢١٨١ RFC( DNS مواصفات توضيحو, )١٠٣٥

  :یلي ما هذا ویتضمن

   .رمًزا ٦٣ من أآثر على العنوان یحتوي أال یجب ١- ١- ١

  .متطابقة أنها على والصغيرة الكبيرة األحرف معاملة تتم ٢- ١- ١

 في المبين النحو على صالًحا استضافة اسم ASCII عنوان یكون أن یجب ٢- ١
 DOD الدفاع بوزارة اإلنترنت مضيفي جدول مواصفات الفنية المعایير

)RFC 952( ,والدعم التطبيق –اإلنترنت مضيفي ومتطلبات )RFC 1123(، 
 اسماء, )RFC 3696(وتحویلها األسماء من بالتحقق الخاصة التطبيق تقنياتو

 تحدیثات وأي, )IDNA)(RFCs 5890-5894( الطلبات في الدولية النطاق
  :یلي ما هذا ویتضمن .لها

                                                 
  names-tld-liman-http://tools.ietf.org/html/draft-04.انظر  .IETFفي التقدم قيد  RFC 1123لـ طبقًا للمراجعة السلسلة متطلبات خضعت٤ 
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 حروف( حروف من بأآمله یتكون أن ASCII عنوان على ١- ٢- ١
  أو ،)ي- أ أبجدیة

 مقيد( صحيح IDNA A عنوان عن عبارة العنوان یكون أن یجب ٢- ٢- ١
   )أدناه) ٢( الثاني الجزء في للمبين وفقًا إضافي نحو على

 نطاقات على فقط المتطلبات هذه تنطبق – الدولية النطاقات أسماء متطلبات - الثاني الجزء
 یكون أن المتوقع ومن. ASCII بخالف رموًزا تستخدم التي المحتملة األعلى المستوى
 بمعایير اطالع على هذه الدولي األعلى المستوى نطاق بعناوین الخاصة الطلبات مقدمو

IETF IDNA الدولية النطاقات بأسماء المرتبطة والمصطلحات یونيكود ومعایير.  

 وقابل( من تحویله تم ،IDNA في لتعریفه وفقًا A عنوان العنوان یكون أن یجب ١- ٢
 على ومقيد ،IDNA في الموضح یفالتعر مع متوافق U عنوان) إلى للتحویل

   :التقييد ألوجه التالية الشاملة غير بالقائمة إضافي نحو

  .IDNA لـ وفقًا صحيح A عنوان یكون أن یجب ١- ١- ٢

 وفقًا الترميز، نقاط لجميع المشتقة الخاصية قيمة تكون أن یتعين ٢- ١- ٢
 واضحة سياق بقواعد ومصحوبة IDNA، PVALID في لتعریفها
  ٥.الضرورة حسب

 بواسطة المعرف الترميز، نقاط لجميع العام التصنيف یكون نأ یجب ٣- ١- ٢
IDNA، بين من )Ll, Lo, Lm, Mn.(  

 موضح هو آما ج، المعایرة نموذج مع تماًما متوافقة تكون أن یجب ٤- ١- ٢
 انظر .یونيكود معایرة نماذج: ١٥ رقم اليونيكود معيار ملحق في

 الموقع على األمثلة أیًضا
http://unicode.org/faq/normalization.html.  

   .االتجاه خاصية نفس لها رموز من بالكامل یتكون أن یجب ٥- ١- ٢

                                                 
 العالمات صحة من التحقق یتم سوف وأنه الطلب، تقدیم فترة بدایة قبل متاحة تكون سوف IDNA 2008 بـ الخاصة التحویل أدوات أن المتوقع ومن ٥

 وتوآوللبر وفًقا وليس) IDNA2003( البروتوآول من السابق لإلصدار وفًقا الصالحة العناوین فإن الحالة، هذه وفي. IDNA2008 تحت الموجودة
IDNA2008 المتطلبات من العنصر بهذا ستفي فإنها البروتوآول من اإلصدارین لكال وفًقا الصالحة العناوین أما. المتطلبات من العنصر بهذا تفي لن. 

 مقدمو ُینصح ك،ذل ومع بالمتطلبات؛ تفي قد فإنها ،IDNA2003 لبروتوآول وفًقا وليس IDNA2008 لبروتوآول وفًقا الصالحية للعناوین وبالنسبة
 الدعم تطویر وسيتم. معين زمني إطار أي في ضمانها أو حالًيا تقدیرها یمكن ال البروتوآولين بين االنتقال فترة مدة أن بمالحظة بشدة الطلبات

 ،IDNA2008 وآوللبروت وفًقا الصحيحة TLD لنطاقات یكون ذلك، وأثناء. تدریجًيا األوسع البرامج تطبيقات بيئات في IDNA2008 لبروتوآول
  . محدودة فعالية ،IDNA2003 وليس
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 النطاقات أسماء تنفيذ إرشادات من الصلة ذات بالمعایير العنوان یفي أن یجب ٢- ٢
 انظر .ICANN بمنظمة الخاصة الدولية

-http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation
guidelines.htm .التالية الشاملة غير القيود قائمة ذلك ویشمل:  

 الفردیة العناوین من أي في الموجودة الترميز نقاط جميع أخذ یجب ١- ٢- ٢
: ٢٤ رقم یونيكود معيار ملحق في ددمح هو آما ذاتها األبجدیة من

   .یونيكود أبجدیات خواص

 ذات للغات بالنسبة ١- ٢- ٢ القسم من استثناءات بوجود یسمح ٢- ٢- ٢
 مختلًطا استخداًما تتطلب التي الموضوعة والقواعد الهجائية الضوابط
 المربكة األحرف فإن االستثناء، هذا مع حتى ولكن. متعددة ألبجدیات
 یجري لم ما النقاط من واحدة مجموعة في لتعایشبا یسمح لن بصریا
  .بوضوح العامة لسياسة جانب من تحدیده

 هذه تنطبق – العامة األعلى المستوى بنطاقات الخاصة السياسة متطلبات - الثالث الجزء
 نطاقات باعتبارها لها المقّدم المحتملة األعلى المستوى نطاق سالسل جميع على المتطلبات
gTLDs.   

  
 ثالثة من ASCII في بشأنها بطلب المتقدم gTLD سالسل تتألف أن یجب ١ - ٣

   ليست اثنين حرفين من المكونة ASCII سالسل. أآثر أو بصریًا مختلفة أحرف
 والمستقبلية الحالية الدول رموز في تضارب وقوع لتفادي وذلك بها، مسموح
  .ISO 3166-1 معيار أساس على

  
 حرفين من IDN في بشأنها بطلب المتقدم gTLD سالسل تتألف أن یجب ٢ - ٣

 تتم لن أنه الحظ ولكن. المالئمة حسب النص، في أآثر أو بصریًا مختلفين
  :حالة في األحرف من اثنين من المكونة IDN سلسلة على الموافقة

  
   أو ؛)نص أي في( واحد حرف من یتكون عنوات أي مع بصریًا تتشابه ١- ٢- ٣
  
  . حرفين من ممكنة ASCII توليفة أیة مع ًابصری تتشابه ٢- ٢- ٣
  

 على للحصول ١- ١-٢-٢ الفرعية الفقرة في السالسل تشابه مراجعة انظر
  . المتطلبات هذه حول إضافية معلومات
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  الجغرافية األسماء مراجعة   ٤-١-٢-٢
 لمصالح المناسب االعتبار إیالء gTLD نطاق سالسل على الحصول طلبات تضمن أن یجب
 التي واإلجراءات المتطلبات وصف یتم. الجغرافية األسماء في العامة السلطات أو وماتالحك

 هذه مراجعة المتقدمين على وینبغي. التالية الفقرات في التقييم عملية في ICANN ستتبعها
 جميع تخضع .جغرافي اسم هي المحددة gTLD نطاق سلسلة أن یصدقوا لم لو حتى الشروط
 عما النظر بصرف البند، بهذا الواردة للمتطلبات طبقًا بشأنها بطلب مالمتقد gTLD سالسل

  .جغرافي السم مخصصًا آونه على ینص الطلب آان إذا

  ٦المناطق أو الدول أسماء معاملة  ١-٤-١-٢-٢
 ألنها ،مناطق أو دول أسماء تعد والتي السالسل على الحصول طلبات على الموافقة تتم لن

 اسم السلسلة ُتعتبر .هذه التقدم جولة في الجدید gTLD نطاق امجبرن إطار في متاحة ليست
   :إذا إقليم أو دولة

 في مدرجة أبجدیة أحرف ثالثة من مكون رمز عن عبارة آانت  .أ 
  .ISO 3166-1 معيار

 آانت أو ،ISO 3166-1 معيار في مدرج طویلة بصيغة اسًما آانت  .ب 
  .أخرى لغة أي إلى الطویلة الصيغة ذي لالسم ترجمة

 أو ،ISO 3166-1 المعيار في مدرًجا قصيرة بصيغة اسمًا آانت  .ج 
  .أخرى لغة أي إلى القصيرة الصيغة ذي لالسم ترجمة آانت

 رمز مع قصيرة صيغة أو طویلة بصيغة اسم ارتباط عن عبارة آانت  .د 
 وآالة بواسطة" استثنائي بشكل حجزه تم" أنه على تخصيصه تم

  .ISO 3166 متابعة

 قائمة" في تخصيصه تم دولة السم فصله یمكن كونم بمثابة آانت إذا  .ه 
 بالقائمة، یظهر السم ترجمة عن عبارة أو" للفصل القابلة الدول أسماء
  .الوحدة هذه نهایة في الملحق انظر. لغة بأیة

 إلى" أ" البنود في المتضّمنة األسماء من اسم ألي نقًال أو تبدیًال آانت  .و 
 الترقيم عالمات وإدخال مسافاتال إزالة التبدیل عملية وتتضمن ".و"

 النقل ویعتبر. إزالتها أو" ال" مثل التعریفية النحو أدوات وإضافة
 سبيل على القصيرة، أو الطویلة الصيغة ذي االسم ترتيب في تغييًرا
  ".IslandsCayman" أو" RepublicCzech" المثال،

                                                 
 اللجنة مبادئ من ٢-٢ المبدأ توضح التي األخيرة البالغات في الحكومية االستشاریة اللجنة توجيهات على بناًء العملية من والمناطق الدول أسماء تستبعد ٦

GAC نطاقات بشأن gTLD من معها التعامل یتم أن ینبغي آبيرة بصورة المنطقة أو الدولة اسم تختصر أو تمثل التي السالسل أن إلى تشير لكي الجدیدة 
  .المختصة العامة السلطة أو الحكومة مع اتفاق ضمن ذلك آان إذا gTLD نطاق في أخرى جغرافية لسالسل ُیسمح أن ویمكن المقبلة، ccPDP خالل
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   الحكومة دعم إلى تحتاج التي الجغرافية األسماء  ٢-٤-١-٢-٢
 معها یرفق أن ویجب معتبرة جغرافية أسماء عن عبارة هي التالية لها المقّدم السالسل واعأن

  :المختصة العامة السلطات أو الحكومات عن الصادرة المعارضة عدم أو الدعم وثائق
  
 دولة ألي عاصمة مدین اسم عن لغة، بأي تمثيل، عن عبارة هي سلسلة ألي طلب .١

  . ISO 3166-1 معيار في واردة مقاطعة أو

 المختصة العامة السلطة أو الحكومة تكون أن المتوقع من یصبح الحالة، هذه في
  .الوطني المستوى على

 نطاق استخدام في الرغبة بإظهار الطلب مقدم یقوم حيث ،مدینة اسم طلب .٢
gTLD المدینة باسم المرتبطة لألغراض.  

 أسماء أو عامة باراتع أیًضا تكون ربما ألنها راهنة تحدیات المدن أسماء تمثل
 عكس وعلى. مكرر غير مدینة اسم یوجد ال الحاالت من آثير وفي تجاریة،
 یمكن إنشاؤها تم قوائم هناك ليس الجغرافية، األسماء من األخرى األنواع

 محمية ليست المدن أسماء فإن وهكذا، .التقييم عملية في هدف آمراجع استخدامها
 حيثما مًعا للتعاون والمتقدمين للمدن وسائل مليةالع تتيح ال ذلك، ومع. عالمًيا
   .بذلك رغبة هناك آانت

 أي،( الجغرافية األسماء لمتطلبات المدینة اسم على الحصول طلب سيخضع
) المختصة العامة السلطات أو الحكومات من معارضة عدم أو دعم وثائق سيتطلب

  : إذا

 مقدم یستخدم أن التقدم طلب ضمن الطلب مقدم بيانات من یتضح آان  ) أ(
   و المدینة، باسم ترتبط ألغراض األول المقام في TLD الطلب

 المدینة وثائق في الوارد النحو على مدینة اسم هي لها المقّدم السلسلة آانت  ) ب(
  ٧. الرسمية

 الدعم وثائق توفير یتعين ،)ب(و) أ( للشروط التقدم طلبات أحد استيفاء حالة في
 طلب في الواردة بالمدینة المختصة العامة اتالسلط أو الحكومات قبل من فقط
   .التقدم

                                                 
 التقييم عملية على المدینة اسم من قریبة استدعاءات أو مستعارة أسماء أو تكرارات، لتمث التي السالسل من تتخوف التي المدن حكومات تعتمد أال یجب ٧

 الهيئة تعارضه الذي التقدم طلب على رسمي اعتراض تقدیم اختيار للحكومة یمكن ذلك، من وبدًال. السلسلة في مصالحها لحمایة أساسية آوسيلة
   .السلسلة على للحصول بها الخاص الطلب تقدیم یمكنها أو المختصة،
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 مدرج, فرعي وطني مكان اسم لـ دقيق تطابق عن عبارة هي سلسلة ألي طلب .٣
   .والیة أو مقاطعة أو آدولة ،ISO 3166-2 المعيار في

  دون المستوى على تكون أن العامة أو الحكومية الجهة من نتوقع الحالة، هذه في      
   .المختصة السلطة أو المحلية أو اإلقليمية الحكومةأو الدولة، مثل لوطني،ا      

 قائمة في یظهر ٨ اليونيسكو لمنظمة تابع آإقليم مدرجة لسلسلة بطلب التقدم .٤
 الثانویة الجغرافية والمناطق الكبرى) القاریة( الجغرافية المناطق تكوین"

  ٩".المجموعات من وغيرها المحددة االقتصادیة والمجموعات
  
 أعاله، المذآورة القوائم بأي واردة سلسلة على للحصول طلب تقدیم حالة في

 في المختصة الوطنية الحكومات من األقل على ٪٦٠ من دعم وثائق توفير یتعين
 مقدم الطلب على من واحد آتابي اعتراض بيان من أآثر هناك یكون وأال اإلقليم،

 أو بالقارة المتصلة العامة السلطات أو/و إلقليما في المختصة الحكومات إحدى من
  .اإلقليم

 القائمتين، من آل في مشترآة مناطق هناك ویكون ،٪ ٦٠ قاعدة تطبيق یتم حيثما
 ،)القاریة( الجغرافي الماآرو مناطق ترآيبة" في المتضمنة المناطقية الترآيبة فإن

" األخرى والتكتالت نتقاةالم االقتصادیة والتكتالت الجغرافية، الفرعية والمناطق
  .األسبقية تأخذ

 أعاله، المذآورة ٤ إلى ١ من الفئات ضمن تقع بطلب، لها مقّدم gTLD سلسلة أي تعتبر
 استشارة مسؤولية الطلب مقدم على تقع شك، أي وجود حالة وفي. جغرافي السم ممثلة

 الطلب، تقدیم لقب معارضتها عدم أو دعمها وإدراج المختصة العامة والسلطات الحكومات
 بالسلسلة یتعلق غموض أي مع المسبق والتعامل محتملة اعتراضات أیة دون للحيلولة

   .للتطبيق القابلة والمتطلبات

                                                 
 ./http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide انظر ٨
 
 .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm انظر ٩
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 لها المقّدم gTLD لسلسلة مختصة عامة سلطة أو حكومية جهة من أآثر وجود حالة وفي
 الجهات آافة من المعارضة عدم أو الدعم وثائق تقدیم الطلب مقدم على یجب الطلب،
 مكان اسم وجود حالة على ذلك ینطبق أن المتوقع ومن. المختصة العامة والسلطات الحكومية
  . فرعي وطني

  :في الطلب مقدم مسؤولية تتمثل

 فئة أي ضمن تقع به الخاصة الطلب لها المقّدم gTLD سلسلة آانت إذا ما تحدید •
   ال؛ أم أعاله المذآورة الفئات من

   و المختصة؛ العامة السلطات أو ماتالحكو وتحدید •

  .المطلوب الحكومي الدعم مستوى وتحدید •

 أن من إعفائها أو الطلبات استثناء إلى الطلبات لبعض الدعم وثيقة تضمين متطلب یؤدي ال
 الوحدة في ١- ١- ٣ الفرعي القسم إلى ارجع( المجتمع نطاق في لالعتراضات غرضًا تكون
 التي االعتراضات أساس على بموجبها للرفض الطلبات رضتتع أن یمكن والتي ،)الثالثة
  .المستهدف المجتمع من بشدة معارض موقف إلى تشير

   التوثيق متطلبات   ٣-٤-١-٢-٢
 السلطة أو الحكومة من موّقًعا خطاًبا المعارضة عدم أو الدعم توثيق عملية تتضمن أن یجب
 القضائية واألنظمة الدوائر عبر يختلفس األمر هذا أن الجيد اإلدراك مع. المختصة العامة

 تكنولوجيا أو المجال أسماء إدارة عن المسؤول الوزیر الخطاب على یوّقع أن یجب المختلفة،
 الرئيس أو الوزراء رئيس مكتب أو الخارجية الشؤون أو) ICT( والمعلومات االتصاالت

 الوزارة أو للهيئة التابعين مثلينالم آبار أحد أو الصلة؛ ذات القانونية الدوائر تلك تتبعه الذي
 الخارجية الشئون أو والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا أو المجال أسماء إدارة عن والمسئول

 العامة السلطة أو الحكومية الجهة تحدید على الطلب مقدم لمساعدة. الوزراء رئيس مكتب أو
 اللجنة ممثل استشارة في الطلب مقدم یرغب قد مقترح، جغرافي باسم مختصة تكون قد التي

   ١٠.الشأن بهذا المختص) GAC( الحكومية االستشاریة

 لطلب معارضتها عدم أو العامة السلطة أو الحكومة دعم وضوح بكل الخطاب ُیظهر أن یجب
 واالستخدام المطلوبة للسلسلة العامة السلطة أو الحكومة تفّهم إبداء إلى باإلضافة الطلب مقدم

  .لها المزمع

                                                 
 members-http://gac.icann.org/gac انظر ١٠
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 خالل من السلسلة طلب یتم أنه العامة السلطة أو الحكومة تفّهم الخطاب ُیظهر أن یجب آما
 توفير سيتم التي الظروف لقبول استعداد على الطلب مقدم وأن gTLD طلب تقدیم عملية
 مع التوافق ضرورة تفرض ICANN مع تسجيل اتفاقية في الدخول أي، ظلها، في السلسلة
 بمشغل الخاصة االلتزامات لمناقشة الخامسة الوحدة انظر. (ومالرس ودفع اإلجماع سياسات
  ).gTLD تسجيل شرآة

  . الوحدة بهذه آملحق متاحة الدعم خطابات أحد من عينة وهناك

 أو الدعم وثائق بتوفير نهائًيا ملتزمة غير العامة السلطة أو الحكومة أن مالحظة المهم ومن
  ١١.الطلب مقدم طلب على رًدا المعارضة عدم

  الجغرافية األسماء مراجعة إجراء  ٤-٤-١-٢-٢
 gTLD سالسل من سلسلة آل آانت إذا ما بتأآيد) GNP( الجغرافية األسماء هيئة ستقوم
 وصحتها الدعم وثائق صلة من بالتحقق آذلك وستقوم جغرافًيا، اسًما تمثل الطلب لها المقدم
   .الضرورة عند

 فقط وليس المستلمة، الطلبات آافة راجعةبم) GNP( الجغرافية األسماء هيئة وستقوم
 اسم هي لها بطلب یتقدم التي gTLD سلسلة أن إلى الطلب مقدم فيها أشار التي الطلبات
 المقّدم gTLD نطاق سلسلة أن الجغرافية األسماء هيئة تقرر تقدم طلب ألي بالنسبة. جغرافي

 الطلب هذا یجتاز لن ،)حدةالو هذه في موضح هو آما( لمنطقة أو لدولة اسًما تعتبر لها
  . متاحة إضافية مراجعات أیة هناك تكون لن آما .رفضه وسيتم الجغرافية األسماء مراجعة

 المقّدم gTLD نطاق سلسلة أن) GNP( الجغرافية األسماء هيئة تقرر طلب ألي وبالنسبة
 ،)لوحدةا هذه في موضح هو آما( حكومًيا دعًما یتطلب جغرافًيا اسًما ليست الطلب لها

  . إضافية خطوات أي طلب دون الجغرافية األسماء مراجعة الطلب سيجتاز

 لها المقّدم gTLD سلسلة أن) GNP( الجغرافية األسماء هيئة تقرر طلب ألي وبالنسبة
 وثائق قدم قد الطلب مقدم أن الهيئة ستؤآد حكومًيا، دعًما یتطلب جغرافي اسم هي الطلب
 االتصاالت وأن المختصة، العامة والسلطات الحكومية هاتالج آافة من المطلوبة الدعم
 صحة ICANN تؤآد أن ویمكن. المطلوب المحتوى على وتشتمل صحيحة منها الواردة

 اللجنة أعضاء أو المختصة الدبلوماسية السلطات مع تشاورها طریق عن االتصاالت
 المعنية العامة لطةالس أو الحكومة بشأن ICANN لمنظمة التابعة الحكومية االستشاریة
  . بها الخاصة االتصاالت إدارة ضمن المناسبة االتصال ونقطة المختصة بالسلطة

 وفهمها عزمها لتأآيد الخطاب على التوقيع آيان مع الجغرافية األسماء هيئة تتواصل وقد
   .التقدم لطلب الدعم تقدیم فيها تم التي للشروط

                                                 
 عن التسجيل مشغل حيود حالة في جدید، gTLD تفویض بعد ذلك في بما الحق، وقت في ما لطلب دعمها الحكومة تسحب أن آذلك الممكن من ١١

  .المعارضة وعدم األصلي بالدعم الخاصة الشروط
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 الطلب بمقدم االتصال سيتم المطلوبة، الوثائق لطلبا مقدم فيها یقدم ال التي الحاالت وفي
 الطلب مقدم آان فإذا. الوثائق لتقدیم محدوًدا زمنًيا إطاًرا منحه وسيتم بالمطلوب، وإبالغه
 تفي الوثائق وآانت المبدئي، التقييم فترة انتهاء قبل المطلوبة الوثائق تقدیم على قادًرا

 فسيحصل قادًرا، یكن لم إذ أما. الجغرافية األسماء ةمراجع الطلب مقدم فسيجتاز بالمتطلبات،
 الوثائق الطلب مقدم یقدم لم إذا ذلك، ومع المطلوبة؛ الوثائق على للحصول إضافي وقت على

 غير الطلب فسُيعتبر ،)اإلشعار تاریخ من یوًما ٩٠ عن یقل ال لما( المحدد التاریخ بحلول
 تقدیم بإعادة الطلب مقدم یقوم أن ویمكن. المراجعة من لمزید مؤهل غير وسيكون آامل
 الخاصة والمتطلبات الرسوم على بناًء ذلك، في رغب إذا الحقة، طلب جوالت الطلب
  .المحددة الطلب بجوالت

 هو آما محدًدا جغرافًيا اسًما ُتمثِّل سلسلة على للحصول واحد طلب من أآثر وجود حالة في
 تعليق سيتم الضروریة، الحكومة باعتمادات حظىت الطلبات أن واعتبار القسم هذا في موضح
  . الطلبات مقدمي من حل انتظار في الطلبات

 مع التنافس مجموعات أحد في جغرافًيا اسًما تمثل سلسلة على للحصول واحد طلب حالة وفي
 على التنافس تسویة ستتم جغرافية، أسماء أنها على تحدیدها یتم لم مشابهة لسالسل طلبات
  .الرابعة الوحدة في الموضحة السلسلة على التنافس إجراءات ستخدامبا السلسلة

  
  الطلب بمقدم الخاصة المراجعة عمليات   ٢-٢-٢

 القسم في المذآورة الطلب لها المقدَّم gTLD بسلسلة الخاصة المراجعة عمليات مع تزامًنا
 السجل وخدمات والمالية والتشغيلية الفنية القدرة بمراجعة ICANN ستقوم ،١-٢- ٢ الفرعي
  .التالية األقسام في أآبر بتفصيل هذه المراجعة عمليات توضيح ویتم. الطلب لمقدم الُمقتَرحة
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   التشغيلية/الفنية المراجعة  ١-٢-٢-٢
 نموذج في ٤٤ -٢٤ األسئلة انظر( األسئلة من مجموعة على طلبه، في الطلب، مقدم سُيجيب
 gTLD نطاق بتشغيل الخاصة وخططه نيةالف قدراته حول معلومات تجميع بهدف) التقدم

  . المقترح

 المراجعة الجتياز فعلي gTLD سجل بنشر قاموا قد یكونوا أن الطلبات مقدمي من ُیطلب وال
 إدراًآا ُیظهر أن الطلب لمقدم بالنسبة ذلك، مع الضروري، من وسيكون. التشغيلية/الفنية

 سجل لتشغيل والتشغيلية الفنية يالنواح تجاه األساسي العمل بعض تحقيق وآذلك واضًحا
gTLD .،مطالًبا األخرى الخطوات وآافة الفني التقييم یجتاز طلب مقدم آل سيكون وبالتالي 
 الوحدة إلى ارجع. الجدید gTLD نطاق تفویض قبل التفویض قبل لما الفني االختبار بإآمال

  .إضافية معلومات على للحصول التفویض، إلى االنتقال الخامسة،

  المالية المراجعة ٢-٢-٢-٢
 نموذج في ٥٠-٤٥ األسئلة انظر( األسئلة من مجموعة على طلبه، في الطلب، مقدم سُيجيب
 وخططه gTLD نطاق تسجيل لتشغيل المالية قدراته حول معلومات تجميع بهدف) الطلب
  .الجدید gTLD لنطاق المدى طویل لالستقرار التحضير في المالية

 سيوجه الفردیة، لألسئلة مختلفة ردوًدا تبرر قد للسجل المختلفة ألهدافوا األنواع ألن ونظًرا
 خطط المثال، سبيل فعلى. المعایير جميع خالل الطلب اتساق إلى خاًصا انتباًها المقيمون
 مستوى في التشغيل في آفاءته لضمان النظام أجهزة تحدد التي الطلب بمقدم الخاصة التدریج
 أن بمعنى. الضروري األجهزة لتأمين المالية خططه مع تسقةم تكون أن یجب محدد تخزین
  .المرونة لتوفير الطلب مقدم خطط باختالف تختلف التقييم معایير

  التقييم أسلوب  ٣-٢-٢-٢
 وفًقا ومالية، تشغيلية/فنية مراجعات بإجراء متخصصة ومالية فنية تقييم هيئات ستقوم

 عمليات إجراء ویتم .الوحدة هذه مع مرفقآ المتضمن التسجيل وأسلوب المقررة للمعایير
 في ICANN لمنظمة للطلب مقدم آل یقدمها التي المعلومات على استناًدا هذه المراجعة
  . التقدم استمارة في المطروحة األسئلة على إجاباته

 لكل بالنسبة. المبدئي التقييم فترة أثناء إضافية معلومات أو توضيحات المقّيمون یطلب وقد
 آل من الطلب مقدم إلى وإرسالها التوضيحية األسئلة توحيد سيتم التقدم، طلبات نم طلب
 المناطق تلك في التقدم طلب استكمال أو لتوضيح الفرصة بذلك للمتقدم یتاح وسوف. هيئة
 الطلبات تقدیم نظام عبر االتصاالت هذه وستحدث. المقيمين جانب من الطلب تقدیم تم حيث
. الوسائل من غيرها أو اإللكتروني البرید أو الخطاب أو الهاتف من بدًال اإلنترنت، عبر

 یذآر لم ما اإلجابة، أجل من الطلب لمقدم أسابيع ٣ قدرها مهلة االتصاالت هذه مثل وستشمل
  .الطلب من جزًءا الطلب مقدم یوفرها تكميلية معلومات أي وستصبح. ذلك خالف
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. المطلوبة الوثائق وإرفاق بالكامل األسئلة على بةاإلجا من التأآد مسؤولية الطلب مقدم یتحمل
 من إضافي دليل أو إضافية معلومات بطلب ُملَزمين، غير أنهم إال مؤهلين، المقّيمون ویعتبر
 غير أدلة أو معلومات أي اعتبارهم في یضعوا بأن ملزمين غير أیًضا وهم الطلب، مقدم

  . بوضوح ذلك المقيِّمون یطلب لم ما اء،االنته موعد بحلول تقدیمها وتم الطلب في متوفرة

  السجل خدمات مراجعة  ٣-٢-٢
 ICANN ستقوم المبدئي، التقييم فترة أثناء تحدث التي األخرى المراجعة عمليات مع تزامًنا

 على محتملة عكسية تأثيرات أي من للتحقق الطلب لمقدم المقترحة السجل خدمات بمراجعة
  .طلبه في الُمقتَرحة السجل بخدمات قائمة تقدیم الطلب مقدم نم وسُيطلب. االستقرار أو األمان

  التعریفات   ١-٣-٢-٢
  : بأنها السجل خدمات تعریف یمكن

 فيما المسجلين من البيانات استالم: التالية للمهام الضروریة السجل تشغيل عمليات .١
 بمعلومات المسجلين وتزوید األسماء؛ وخوادم النطاقات أسماء بتسجيالت یتعلق
 نطاق منطقة ملفات ونشر ؛TLD بنطاق الخاصة المنطقة بخوادم المتعلقة الحالة
TLDمن وغيرها االتصال عن واإلعالن السجل؛ منطقة خوادم وتشغيل ؛ 

 آما TLD نطاق في النطاق اسم خادم تسجيل بعمليات یتعلق فيما المعلومات
   االمتداد؛ مزود اتفاقية بذلك تطالب

 سياسة تأسيس بسبب تقدیمها السجل مشغل على بیج أخرى وخدمات منتجات .٢
   اإلجماع؛

 تخصيصها بسبب تقدیمها، فقط السجل لمشغل یمكن أخرى وخدمات منتجات وأي .٣
  . االمتداد مزود لمشغل

 آبيرة مشكالت إثارة على ستعمل آانت إذا ما لتحدید المقترحة السجل خدمات اختبار سيتم
 الحالية للسجالت المقترحة للخدمات أمثلة على الطالعا یمكن. األمان أو باالستقرار تتعلق
 الحاالت، معظم وفي. /http://www.icann.org/en/registries/rsep الموقع على

  . بنجاح التحقيق هذا الخدمات هذه اجتازت
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 مزود اتفاقية ملحقات في تسجيل شرآات تقدمها التي السجل خدمات على االطالع یمكن
 الموقع انظر. االمتداد

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

 الموقع على السجل لخدمة آامل تعریف على العثور یمكن
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html.  

  :یلي آما واالستقرار األمان تعریف یتم المراجعة، هذه ألغراض وبالنسبة

 الُمرخَّص غير اإلعالن) ١( إلى األمان على الُمقتَرحة السجل خدمة تأثير یشير -  األمان
 للمعلومات الُمرخص غير الوصول) ٢( أو إزالتها، أو إدراجها أو تعدیلها أو السجل لبيانات

 المعایير لجميع وفًقا األنظمة تشغيل بواسطة إعالنها أو اإلنترنت على الموجودة الموارد أو
  .المقبولة

 مع تتوافق ال) ١( الُمقتَرحة السجل خدمة أن إلى االستقرار على التأثير یشير - االستقرار
 جيد بشكل مؤسسة معایير هيئة بواسطة والمنشورة المعتمدة بها المعمول لةالص ذات المعایير
 العروض لطلب الحالية الممارسات أفضل أو المعایير تتبع مثل ومعتمدة، بها ومعترف

)RFC (یدعمها اللتي الصلة ذات IETF، أو )السعة على عكسي بشكل تؤثر حالة إنشاء) ٢ 
 النظم أو اإلنترنت بخوادم االستجابات ترابط أو ساقاالت أو االستجابة زمن أو اإلنتاجية
 هيئة بواسطة والمنشورة المعتمدة بها المعمول الصلة ذات للمعایير وفًقا تعمل حيث النهائية،
 الممارسات أفضل أو المعایير تتبع مثل ومعتمدة، بها ومعترف جيد بشكل مؤسسة معایير
 إدارة أو التفویض معلومات على تمادوباالع الصلة ذات) RFC( العروض لطلب الحالية

  .السجل بُمشغل الخاصة الخدمات

  المعتادة الخدمات   ٢-٣-٢-٢
  :التسجيل شرآة مشغل یقدمها معتادة خدمات هي التالية السجل خدمات

   األسماء وخوادم النطاقات أسماء بتسجيل یتعلق فيما الُمسجلين من البيانات استالم •

  TLD منطقة ملفات ونشر •

  النطاق اسم خادم تسجيل بعمليات یتعلق فيما األخرى والمعلومات التصالا نشر •

   DNS أمان امتدادات •

 فریدة بطریقة هذه السجل خدمات من أٍي تقدیم مقرًرا آان إذا ما الطلب مقدم یوضح أن یجب
  .TLD نطاق إلى
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 یتم. بالتفصيل المقترح gTLD لسجل فریدة تعتبر إضافية سجل خدمات أي توضيح ویجب
 الموقع على السجل خدمات بتوضيح الخاصة التوجيهات توفير

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

  TLD منطقة محتویات   ٣-٣-٢-٢
 منطقة في المختلفة السجالت نواعأ استخدام حول االستفسارات من عدًدا ICANN تستقبل
 المنطقة محتویات وتعد .مختلفة فنية ونماذج عمل لنماذج الكيانات اقتراح بسبب السجل،
  :هي TLD نطاق لمنطقة بها المسموح

  . Apex SOA سجل •

 الخاصة DNS لخوادم االختصاص منطقة وإلحاق Apex NS سجالت •
  .TLD بنطاقات

 باألسماء الخاصة DNS لخوادم االختصاص منطقة وإلحاق NS سجالت •
  . TLD نطاق في المسجلة

  . TLD نطاق في المسجلة لألسماء DS سجالت •

 DNSKEYو RRSIGو أي( TLD نطاق منطقة بتوقيع المرتبطة السجالت •
  ). NSEC3و NSECو

 نطاق منطقة في أخرى سجالت أنواع أیة وضع في یرغب الذي الطلب مقدم یقوم أن یجب
TLD تقييم وسيتم. بالتفصيل التقدم بطلب الخاصة التسجيل خدمات قسم في عرضه بتوضيح 
 تشكل أن شأنها من الخدمة آانت إذا ما لتحدید تقييم إجراء إلى یؤدي أن یمكن آما ذلك،

 على یكونوا أن المتقدمين على وینبغي. DNS واستقرار أمن على سلبي تأثير ذات مخاطر
 منطقة في شيوًعا األقل DNS موارد سجالت اماستخد أساس على المبنية الخدمة بأن علم
 على تعمل ال قد التسجيل، خدمات مراجعة في عليها الموافقة تمت لو حتى ،TLD نطاق
   .التقدم لطلب دعم وجود لعدم نظًرا المستخدمين لجميع بالنسبة المنشود النحو

  األسلوب   ٤-٣-٢-٢
 خدمات أي آانت إذا لما أولًيا دیًداتح الطلب لمقدم المقترحة السجل خدمات مراجعة ستتضمن

 من مزیًدا وتتطلب واالستقرار األمان بقضایا تتعلق آبيرة مشكالت تثير مقترحة سجل
  .االعتبار

 االستقرار أو باألمان تتعلق آبيرة مشكالت هناك تكون ربما أنه األولي التحدید أظهر وإذا
 الطلب تمييز فسيتم المقترحة، بالخدمة تحيط) ١-٣- ٢-٢ الفرعي القسم في موضح هو آما(

 انظر ،)RSTEP( السجل لخدمات التقني التقييم هيئة ِقبل من موسعة لمراجعة ليخضع
 وسيتم). http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.html( الموقع
  ).٣- ٢ القسم راجع( الموسع التقييم مرحلة أثناء وجدت، نإ المراجعة، هذه إجراء

 فستتم السجل، خدمات من أآثر أو لواحدة موسعة لمراجعة ليخضع طلب تمييز حالة وفي
 مقدم إخطار وسيتم. الموسعة المراجعة تكلفة لتغطية إضافية برسوم الطلب مقدم مطالبة
  . الموسعة المراجعة ءبد قبل تحصيلها یجب مستحقة إضافية رسوم بأیة الطلب
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  للطلب الطلب مقدم سحب   ٤-٢-٢
 یطلب وأن المرحلة هذه في طلبه یسحب أن المبدئي التقييم یجتز لم الذي الطلب لمقدم یمكن

  ).األولى الوحدة من ٥- ١ الفرعي القسم إلى ارجع( ألمواله جزئًيا استرداًد

  الموسع التقييم  ٣-٢
 التقييم مواد اجتياز في الطلب فشل حالة في وسعالم التقييم الطلب مقدم یطلب أن یمكن

  :بـ المتعلقة المبدئي

 إضافية رسوم توجد ال -) ٤-١-٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( الجغرافية األسماء •
  .الحالة هذه في الموسع للتقييم

 توجد ال). ١- ٢- ٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( والتشغيلية الفنية القدرة إثبات •
  .الحالة هذه في الموسع ييمللتق إضافية رسوم

 إضافية رسوم توجد ال). ٢-٢-٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( المالية القدرة إثبات •
  .الحالة هذه في الموسع للتقييم

 یتطلب البحث هذا أن والحظ). ٣-٢-٢ الفرعي القسم إلى ارجع( السجل خدمات •
 في یرغب الطلب مقدم آان إذا ،)السجل خدمات مراجعة رسم( إضافًيا رسًما

 من ٥-١ القسم انظر والدفع، الرسوم حول معلومات على للحصول. المتابعة
  .األولى الوحدة

 المعایير نفس ُتستخدم فسوف. التقييم معایير في تغيير أي الموسع التقييم یتضمن ال
  .الطلب مقدم یقدمها التي التوضيحات ضوء في الطلب لمراجعة المبدئي التقييم في الُمستخدمة

 لدیه یكون المبدئي، التقييم اجتياز بفشل إشعاًرا الطلب مقدم فيه یتسلم الذي الوقت من ابدًء
 مقدم یطلب لم إذا أما. ICANN إلى الموسع التقييم طلب إشعار لتقدیم تقویمًيا یوًما ١٥

 فلن ،)السجل خدمات تحقيق حالة في إضافية رسوم بدفع وقام( بوضوح الموسع التقييم الطلب
  .لطلبا یتابع
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  الجغرافية لألسماء الموسع التقييم  ١-٣-٢
 ولكن حكومي، دعم إلى یحتاج جغرافي اسم أنه على تحدیده تم الذي التقدم طلب أن حالة في
 أو الحكومات جميع من المعارضة عدم أو الدعم على دليل فيه الطلب صاحب یقدم لم

 وقت الطلب مقدم أمام فسيكون ،المبدئي التقييم فترة نهایة بحلول المختصة العامة السلطات
  . وتقدیمها الوثائق هذه على الحصول أجل من الموسع التقييم فترة في إضافي

 الهيئة فإن المطلوب، الموعد في الجغرافية األسماء لهيئة الوثائق الطلب مقدم قّدم حال في
 الطلب مقدم یقدم لم إذا أما. ٤- ١- ٢- ٢ القسم في المفصل النحو على للوثائق مراجعة سُتجري
 التقدم طلب یجتز فلن ،)اإلشعار تاریخ من یوًما ٩٠ األقل على( المطلوب الموعد في الوثائق
  .أخرى مراجعات أیة إجراء یتم ولن الموسع، التقييم

  الموسع المالي أو التشغيلي/الفني التقييم  ٢-٣-٢
 المالية أو والتشغيلية ةالتقني القدرة على إجراؤه یتم الذي الموسع التقييم على یلي ما ینطبق
  .٢-٢-٢ الفرعي القسم في موضح هو آما الطلب، لمقدم

 عبر الطلبات تقدیم نظام إلى الدخول موسًعا تقييًما طلب الذي الطلب مقدم على سيكون
 نقاط على فيها حصل التي األقسام أو األسئلة تلك على إجاباته وتوضيح أخرى مرة اإلنترنت

 سبب إلى یشير الذي المقّيمين لتقریر استجابًة اإلجابات تكون نأ ویجب. الجتيازها تكفي
 المعلومات من أجزاء الستبدال الموسع التقييم فترة استخدام الطلبات لمقدمي یمكن وال. الفشل
  . مادًیا الطلب تغيير بمعنى األصلية، طلباتهم في قّدمها التي للمعلومات بالنسبة الجدیدة

 المالية أو التشغيلية/ الفنية المراجعات حول موسع تقييم في شاركی الذي الطلب مقدم سيتمتع
 قاموا والذین بالتقييم المختصين االستشاریين األعضاء نفس أیدي على طلبه لمراجعة بالخيار

 األعضاء من مختلفة مجموعة لطلب بالخيار أو المبدئي، التقييم فترة أثناء بالمراجعة
   .الموسع قييمالت أثناء للمراجعة االستشاریين

 توضيح أجل من الطلب ومقدم المقّيمين بين المعلومات تبادل من بمزید الموسع التقييم یسمح
 من جزًءا التكميلية المعلومات هذه وستصبح. أآبر بشكل الطلب في المتضمنة المعلومات

  . الطلب مقدم الستجابة نهائًيا موعًدا االتصاالت هذه وستتضمن. الطلب

 بنجاحهم یتعلق فيما الموسع التقييم فترة نهایة في الطلبات مقدمي بإخطار ICANN وستقوم
 من التالية المرحلة إلى فسينتقل الموسع، للتقييم الطلب اجتياز حالة وفي. ال أم اجتيازه في

 یتم ولن. ذلك بعد یتابع فلن الموسع، التقييم اجتياز في االشتراك طلب ینجح لم إذا أما. العملية
  .أخرى مراجعات ةأی إجراء



الثانية الوحدة
التقييم إجراءات

 
 

المقترح النهائي اإلصدار –المتقدم دليل آتيب
2-٢٥

 

  السجل لخدمات الموسع التقييم  ٣-٣-٢
 القسم في موضح هو آما السجل، لخدمات الموسع التقييم على القسم هذا ینطبق
  .٣-٢- ٢ الفرعي

) RSTEP( السجل لخدمات الفني التقييم هيئة إلى الُمقتَرحة السجل خدمات إحالة تمت إذا
 یتمتعون أعضاء من یتكون مراجعة فریق بتشكيل الهيئة فستقوم موسعة، مراجعة إلجراء

  .المناسبة بالمؤهالت

 السجل خدمة تعقيد مدى على بناًء أعضاء ٣ من عام بشكل المراجعة فریق وسيتكون
 من مكونة هيئة استخدام عند یوًما ٤٥ إلى ٣٠ خالل المراجعة إجراء ویمكن. الُمقتَرحة

 من مكونة هيئة إلى حاجة ناكه تكون التي الحاالت في ذلك تحدید وسيتم. أعضاء ٣
 استخدام عند أقل أو یوًما ٤٥ في المراجعة إجراء ویمكن. الموسع التقييم بدء قبل أعضاء ٥

   .أعضاء ٥ من مكونة هيئة

 تكلفة الطلب مقدم یدفعها التي السجل خدمات مراجعة برسم الخاصة المدفوعات وستغطي
 تبدأ ولن. األولى الوحدة من ٥- ١ قسمال في الدفع إجراءات راجع. RSTEP هيئة مراجعة
  . الدفع استالم یتم حتى RSTEP هيئة مراجعة

 لمقدم الُمقتَرحة السجل خدمات من أآثر أو خدمة تقدیم یمكن أنه RSTEP هيئة وجدت وإذا
 هذه تضمين فسيتم االستقرار، أو األمان على الحقيقي العكسي التأثير خطر وجود دون الطلب

 الخدمة أن RSTEP هيئة وجدت وإذا. ICANN مع الطلب قدمم عقد في الخدمات
 فقد االستقرار، أو األمان على الحقيقي العكسي التأثير خطر وجود إلى ستؤدي الُمقتَرحة
 بنطاق الخاص طلبه سحب أو الُمقتَرحة الخدمة بدون طلبه متابعة الطلب مقدم یختار

gTLD .منظمة إلبالغ تقویمًيا ًمایو ١٥ الطلب مقدم لدى یكون الحالة، هذه وفي ICANN 
 اإلطار هذا خالل بوضوح اإلشعار ذلك الطلب مقدم یقدم لم وإذا. الطلب لمتابعة بنيته

  . ذلك بعد الطلب متابعة تتم فلن الزمني،

  التقييم في المشترآة األطراف  ٤-٢
 عةالمراج عمليات إجراء في دوًرا المجموعات وآذلك المستقلين الخبراء من عدد یلعب

 وأدوارها المختلفة، للهيئات مختصر وصف القسم هذا في ویوجد. التقييم عملية في المختلفة
  .ظلها في یعملون التي والظروف التقييم، في
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  ودورها الهيئات   ١-٤-٢
 المقترحة gTLD سلسلة تؤدي أن المحتمل من آان إذا ما بتقييم السالسل تشابه هيئة ستقوم
 أي أو حالي، TLD نطاق أي أو محجوز، اسم أي مع التشابه بسبب المستخدم إرباك إلى

IDN ccTLD ،سلسلة أي أو مطلوب gTLD الطلب جولة في الطلب لها مقدم جدیدة 
 مرجعة أیضا للهيئة یمكن. المبدئي التقييم في السلسلة تشابه مراجعة أثناء هذا ویحدث. الحالية
  . ملهع من آجزء الطلب مقدمي قبل من المقدمة IDN جداول

 إذا ما لتحدید بطلب لها المقدم السالسل من سلسلة آل بمراجعة DNS استقرار هيئة ستقوم
 مراجعة أثناء هذا ویحدث. DNS استقرار على.المقترحة السلسلة تؤثر أن المحتمل من آان

  .المبدئي التقييم في DNS سلسلة استقرار

 نطاق آان إذا ما لتحدید باتالطل من طلب آل بمراجعة الجغرافية األسماء هيئة ستقوم
gTLD حالة وفي. المساعد الدليل في موضح هو آما جغرافًيا، اسًما یمثل الطلب له المقدم 
 الوثائق تقدیم من بالتأآد الهيئة فستقوم الحكومي، للدعم وتطلبه جغرافي السم السلسلة تمثيل

 وأنها المختصة العامة والسلطات الحكومات من واردة أنها من والتحقق الطلب مع المطلوبة
  .صحيحة

 دليل في الواردة للمعایير وفًقا طلب لكل الفنية المكونات بمراجعة الفني التقييم هيئة ستقوم
 مقدم لدى آانت إذا ما لتحدید المقترحة، السجل تشغيل عمليات إلى باإلضافة الطلب، مقدم

. الطلب في مقترح هو الم وفقا gTLD سجل تشغيل على والتشغيلية الفنية القدرة الطلب
 في أیًضا یحدث وربما المبدئي، التقييم في التشغيلية/الفنية المراجعة عمليات أثناء هذا ویحدث
  .الطلب مقدم ذلك اختار إذا الموسع التقييم

 والمالية التجاریة المعایير مقابل في الطلبات من طلب آل بمراجعة المالي التقييم هيئة ستقوم
 المالية القدرة الطلب مقدم لدى آانت إذا ما لتحدید الطلب، مقدم دليل في ةالمضمن والتنظيمية

 عمليات أثناء هذا ویحدث. الطلب في مقترح هو لما وفقا gTLD سجل على الحفاظ على
 مقدم ذلك اختار إذا الموسع التقييم في أیًضا یحدث وربما المبدئي، التقييم في المالية المراجعة
  .الطلب

 في المقترحة السجل خدمات بمراجعة )RSTEP( السجل لخدمات الفني لتقييما هيئة ستقوم
 عكسي تأثير وقوع خطر سجل أي خدمات أي تثير أن المحتمل من آان إذا ما لتحدید الطلب
  .الموسع التقييم فترة أثناء وجد، إن هذا، ویحدث. االستقرار أو األمان على آبير

 في المصالح تضارب وإرشادات المقررة السلوك بقواعد بااللتزام الهيئات آل أعضاء وُیلزم
  .الوحدة هذه
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  الهيئة اختيار عملية   ٢-٤-٢
 للقيام مؤهل ثالثة أطراف مزود هي الهيئة باختيار الخاصة العملية هذه في ICANN منظمة
 لكل المطلوبين المحدد البحث موضوع خبراء إلى وباإلضافة ١٢.المختلفة المراجعة بعمليات
  :تتضمن محددة، مؤهالت وجود یلزم هيئة،

 على القدرة لدیه أو -  لالجتماع یدعو أن على قادًرا الخدمة مزود یكون أن یجب •
 على قادًرا یكون وأن العالم أنحاء مختلف من متنوعة هيئات -  لالجتماع الدعوة
 بنطاقات الخاصة الطلبات ذلك في بما بالعالم، المناطق آافة من الطلبات تقييم

IDN gTLD.  
  

 یونيكود، ومعایير ،IETF IDNA بمعایير درایة على المزود یكون أن یجب •
  .IDN بأسماء المرتبطة والمصطلحات الصلة، ذات RFCو
  

 غير عدد تقييم طلبات لتلبية سریًعا التدرج على قادًرا المزود یكون أن یجب •
 ومدى ،مراجعتها ستتم التي الطلبات عدد حالًيا، ُیعرف، ال. الطلبات من معروف
 غير gTLD أو gTLD ASCII نطاقات تخص عموًما آانت إذا وما تعقيدها،
ASCII.   

  
 المطلوبة الزمنية اإلطارات ضمن الطلبات تقييم على قادًرا المزود یكون أن یجب •

  .والموسع المبدئي للتقييم
  

 افتتاح قبل اإلنترنت على ICANN موقع على رسمًيا، وإعالنهم المزودین إشراك وسيتم
  . الطلبات تقدیم فترة

  
  االستشاریين لألعضاء السلوك قواعد إرشادات   ٣-٤-٢
 الجدیدة gTLD نطاقات طلبات ببرنامج الخاصة") قواعد(" السلوك قواعد من الغرض إن
 ِقبل من األخالقي غير والسلوك والظاهري الحقيقي المصالح تضارب منع هو") برنامج("
  ").استشاري عضو"( بالتقييم مختص استشاري عضو أي
  

 وجدیرین، مفكرین، متخصصين باعتبارهم أنفسهم االستشاریون األعضاء یتصرف أن فيجب
 األعضاء من ویتوقع. الطلبات تقدیم عملية طوال متحيزین وغير جيًدا، ومحضرین
 اإلنترنت، مجتمع من التأآد أثناء العالية السلوآية والمعایير باإلنصاف االلتزام االستشاریين

 غير التصرفات تقبل وال. والمصداقية والسریة، والنزاهة، الموضوعية، وعموم اخبيه،ون
 التالية بالمبادئ االلتزام االستشاریين األعضاء من ویتوقع. التسویة ظهور حتى أو األخالقية،

 أن یجب وال المبادئ تلخيص القواعد بهذه ویقصد. عاتقهم على الملقاة مسؤولياتهم تنفيذ في
 یلتزم أن یجب قانونية متطلبات أو التزامات، أو محدودة، واجبات فيها شيء أي باراعت یتم
  .االستشاریون األعضاء بها
  

                                                 
 .en.htm-eoi-tenders-gtlds/open-http://icann.org/en/topics/new نظرا ١٢
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  :االستشاریين األعضاء على یجب --  التحيز
  

 منظمة ِقبل من معتمدة غير أعمال جداول أو شخصية أعمال جداول تقدیم عدم •
ICANN الطلبات؛ تقييم في  

  
 أو ماضية، بسمعة متأثرة فحصها وليس هي آما ةالموجود الحقائق وفحص •

   تقييمه؛ الجاري الطلب حول الصحة محققة غير بيانات أو اإلعالم، بحسابات

  

 حد على ميل، عامل هناك آان إذا ما، طلب تقييم في المشارآة من أنفسهم ومنع •
   بالتقييم؛ یتعلق فيما عليهم یؤثر أن یمكن علمهم،

  

 من معين لنوع معارضة فلسفة لدیهم آانت إذا قييمالت أنشطة من أنفسهم منع •
 عام نقد بعمل قاموا أنهم على تسجيلهم تم أو الطلبات، من أو الطلبات مقدمي
  .الطلبات من أو الطلبات مقدمي من معين نوع حول

  
 أو آان أًیا تعویض أي یقبلوا أو االستشاریون األعضاء یطلب أال یجب --  الهدایا/التعویض

 تتضمن أن یجب. (الطلب لمقدم تابع أي أو مراجعته تتم الذي الطلب مقدم من ادیةم هدایا أي
  ).أمریكًيا دوالًرا ٢٥ عن قيمتها تزید هدیة أي المادیة الهدایا

 االستشاریين لألعضاء فيمكن الطلب، مقدم ثقافة في مهًما أمًرا صغير تذآار تقدیم آان إذا  
 یجب الشك، حالة وفي. أمریكًيا دوالًرا ٢٥ قيمتها جاوزتت أال یجب أنه إال التذآار، ذلك قبول
  .نوع أي من الهدایا برفض الحيطة جانب االستشاري العضو یأخذ

 تضارب إرشادات" لـ وفًقا االستشاریون األعضاء یتصرف أن یجب --  المصالح تضارب
  ).١- ٣- ٤- ٢ الفرعي القسم راجع" (الجدیدة gTLD نطاقات طلبات برنامج مصالح

 من االستشاریون األعضاء یتمكن أن یجب. التقييم لعملية متمم جزء السریة --  یةالسر
 االستشاریون األعضاء یحافظ أن یجب. التقييمات إلجراء الحساسة المعلومات إلى الوصول

 معلومات وأي الطلب ومقدم ICANN منظمة عليها تأتمنهم التي المعلومات سریة على
 تم أو قانوًنا مفوًضا عنها الكشف یكون أن حالة في إال مصدر، أي من إليهم مقدمة سریة

 البرنامج عناصر آافة" السریة المعلومات" تتضمن. ICANN ِقبل من ذلك ترخيص
 :الحصر ال المثال سبيل على تتضمن والتي - العملية من آجزء تجميعها یتم التي والمعلومات
 أي بمراجعة یتعلق فيما -  والتحليالت یة،الفور والترجمات والمناقشات، والمقابالت، الوثائق،
  .جدید gTLD نطاق طلب
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 خدمات في البدء قبل القواعد هذه قراءة االستشاریين األعضاء جميع على یجب --  اإلقرار
  .آتابًيا توضيًحا للقواعد واستيعابهم بذلك قيامهم توضيح وآذلك التقييم

  ناالستشاریي لألعضاء المصالح تضارب إرشادات ١-٣-٤-٢
 في الموظفين من آبير بعدد یتمتعوا أن یمكنهم الثالثة األطراف مزودي أن به المعترف من
 من عدًدا بأن احتمالية هناك الحقيقة، وفي. العمالء من العدید خدمة في یعملون بالد عدة

 الُمسجلين/  التسجيل شرآات مجتمع داخل جًدا معروفين یكونون قد االستشاریين األعضاء
   .المحتملين الطلبات مقدمي من لعدد مهنية خدمات قدموا قد وأنهم

 موضوعية بطریقة الطلبات تقييم وضمان محله غير في تأثير وجود احتمالية من وللحمایة
 سيلتزم المصالح لتضارب مفّصلة وإجراءات إرشادات بوضع ICANN قامت ومستقلة،
 تلك اتباع ضمان في اعدةوللمس. بالتقييم المختصون االستشاریون األعضاء باتباعها

  :یلي بما ICANN ستقوم صحيحة، بطریقة اإلرشادات

 المزود( بالتقييم المختصين االستشاریين األعضاء جميع مطالبة •
  .المصالح تضارب إرشادات بشأن تفهم وتوثيق لالعتراف) واألفراد  

 جميع عن بالكشف المختصين االستشاریين األعضاء جميع مطالبة •
  . الماضية الستة األشهر خالل وقت أي في العاملة جاریةالت العالقات

 واالحتياطيين األساسيين المزودین تحدید ممكًنا، ذلك آان حيثما •
   .التقييم هيئات أجل من وتأمينهم

 المختصين االستشاریين األعضاء ،مع اتفاًقا عملية، وتنفيذ تأسيس •
 مزود إلى أمكن إن الطلبات تعيين وإعادة التعارضات لتحدید بالتقييم  
  . المراجعة بعمليات للقيام محتمل أو ثانوي ثالثة أطراف  

 بإرشادات بالتقييم المختصين االستشاریين األعضاء جميع یلتزم أن یجب --  التوافق فترة
 قبل من العام باإلعالن وانتهاًء الطلبات تقدیم فترة بدء تاریخ من بدًءا المصالح تضارب
  . المناقشة محل الطلب مقدم من المقدمة الطلبات لكافة ةالنهائي للنتائج منظمة
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 األعضاء بها یلتزم أن یجب التي المعایير من األدنى الحد هي التالية اإلرشادات --  إرشادات
 التي الظروف بكافة التنبؤ الممكن من أنه به المعترف ومن .بالتقييم المختصون االستشاریون

 أن یجب الحاالت، هذه وفي. آذلك وتغطيتها لمصالحا في تضارب ظلها في یحدث أن یمكن
 الحالية والظروف الحقائق آانت إذا ما بتقييم بالتقييم المختص االستشاري العضو یقوم

  . المصالح في فعلي تضارب وجود عاقل شخص یستنتج أن إلى ستؤدي

   :المقربين العائلة وأعضاء بالتقييم المختصون االستشاریون األعضاء

 حالي مقترح في مضمنون أو لدیهم أو تعاقد، محل یكونوا أال یجب •
  .التوافق فترة أثناء عنه نيابًة أو الطلب لمقدم مهنية خدمات بتقدیم

 أي على بالحصول ملتزمين یكونوا أو حالًيا لدیهم یكون أال یجب •
  . خاصة مصلحة ذي طلب مقدم عند مصلحة

 من أآثر على الحصولب ملتزمين یكونوا أو حالًيا لدیهم یكون أال یجب •
 الطلب لمقدم علًنا المدرجة المميزة المتداولة المالية األوراق من ٪١
   الملكية مصالح من غيرها أو

 أو مشترآة، شرآة في مصلحة لدیهم أو متورطين یكونوا أال یجب •
  .الطلب مقدم مع التجاریة الترتيبات من غيرها أو شراآة،

  ضده أو الطلب مقدم مع قضائية دعوى في أسماؤهم ترد أال یجب •

  : یكونوا أال ویجب •

o أو موظفين، أو مسؤولين، أو إدارة، مجلس أعضاء 
   الطلب؛ لمقدم إدارة عضو لمنصب مساوًیا منصًبا یشغلون

o تصویت أوصياء أو ضامنين، أو مروجين، یكونوا أن أو 
  الطلب؛ لمقدم

o لمقدم الفائدة مترك ائتمان أو معاش أي عن أوصياء أو 
  .الطلب
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  -- تعریفات

 فرد أي هو بالتقييم المختص االستشاري العضو: بالتقييم المختصون االستشاریون األعضاء  
 محتملين أو ثانویين أو ابتدائيين استشاریين أعضاء أي ذلك ویشمل. الطلب بمراجعة مرتبط
 بنطاق الخاصة التقدم طلبات لمراجعة بإشراآهم ICANN قامت ثالث آطرف
gTLD الجدید.   

 ذو( تابع أو درجته، في هو من أو زوج، هو القریب العائلة عضو: المقربين العائلة أعضاءو  
  .بالتقييم المختص االستشاري للعضو)  ال أم صلة

 المالية، والمراجعة القانونية، الخدمات: الحصر ال المثال سبيل على منها: المهنية الخدمات  
 والخدمات خارجية، مصادر بمعاونة دمةالمق والخدمات االستثمار،/  المالي والتخطيط
 المعلومات، وتكنولوجيا والضرائب، الداخلية،/  اإلداریة/  التجاریة المراجعة مثل االستشاریة
  .الُمسجل/  التسجيل شرآة وخدمات

  السلوآية المخالفات قانون ٢-٣-٤-٢  
 ال، أم عمًدامت آان سواًء القواعد، لهذه بخروقات یقوم بالتقييم مختص استشاري عضو أي
 ارتأت إذا الرادعة، بالتدابير توصيات تقدم قد التي ICANN ِقبل من مراجعته ستتم

 أو األشخاص أو الشخص إقصاء عن ناتجة للقواعد الخطرة الخروقات تكون قد. ضرورتها
  . الخْرق في المتورط المزود

 سلوآية،ال المخالفات قانون انتهك قد االستشاري العضو أن ICANN قررت حال في
 طلبات إخضاع مع المحالة، الطلبات لجميع العضو ذلك مراجعة تجاهل هي النتيجة فستصبح
   .الجدد الهيئة أعضاء قبل من لمراجعة المتأثرة التقدم

 لـ االستشاري العضو قبل من السلوآية المخالفات قانون انتهاآات حول شكاوى تقدیم یجوز
ICANN وترسل. التقييم فترة طوال الطلبات، مقدمي دعم وآليات العام التعليق طریق عن 
 آما). ٢-٤-١ الفرعي القسم انظر( المحددة الدعم قنوات عبر الهيئات بشأن المتقدمين شكاوى
 هو آما العام، التعليق منتدى طریق عن) المتقدمين غير أي( الجمهور شكاوى تقدیم یمكن

   .١ رقم الوحدة في موضح
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  االتصال قنوات   ٤-٤-٢
 التقييم وهيئات ICANN منظمة مع المعلومات تبادل أو الفني للدعم محددة قنوات توافرت

 بأحد االتصال المناسب غير فمن. والموّسع المبدئي التقييم فترتي أثناء الطلبات لمقدمي
 الذین األفراد من غيرهم أو اإلدارة، مجلس أعضاء أو ،ICANN موظفي هيئة أعضاء
 سریة معلومات على الحصول أو القرار على التأثير بهدف لتقييما عملية في دوًرا یؤدون
 مقدمي لجميع المنصفة والمعاملة العدالة سبيل وفي. المراجعة قيد التقدم طلبات حول

   .المناسب االتصال قنوات إلى االتصاالت تلك آافة تحویل سيتم الطلبات،

  



عسوملا مييقتلاو يئدبملا مييقتلا – ديدجلا gTLD قاطن جمانرب - ةدوسم

لسالسلا ةعجارم - يئدبملا مييقتلا

معن

؟عسوملا مييقتلا داوم عيمج بلطلا مدقم زاتجا له معن
  عجارمل  له م ري 

 يفاضإ
ال

بلطلا مدقم ةعجارم - يئدبملا مييقتلا

 عباتم بلطلا مدقم رايتخا

؟عسوملا مييقتلا

  عبر ا ر انعلا  م    عسوملا مييقتلا  ارجإ   مي

:اهعيمج وأ  يلاتلا
 يليغشتلاو  ينفلا تاينا مإلا ·

 يلاملا تاينا مإلا ·

   يفارغجلا  امس ا ·

ليجستلا تامدخ ·

 رارقتسا وأ لسالسلا هباشتل    خم تسيل   لو
DNS

 رادإلا لامت الا صحف  انثأ مييقتلل زهاجو لمت م بلطلا  أ ىلع دي أتلا

لسالسلا هباشت

 لسالسلا لسالسلا هباشت  ئيه عجارت

 مدع  امضل اهنأشب بلطب مدقتملا

 TLDs تاقاطنب قيثو هبش دوجو
.ةزوجحملا  امس ا وأ  مئاقلا

 لسالسلا هباشت  ئيه دقعت

 لسالسلا  فا   يب  نراقم

 لمعتو اهنأشب تابلطب مدقتملا

.سفانت تاعومجم  اشنإ ىلع

 DNS رارقتسا
 يفو لسالسلا عيمج  عجارم تمت

  ئيهل   مي , يئانثتسا تالاح
  عجارم  ارجإ DNS رارقتسا

 ينفلا رارقتسالا تالشمل  عسوم

. لمتحملا

ةيفارغجلا ءامسألا

 ا إ ام  يفارغجلا  امس ا   ئيه ددحت

 اهنأشب بلطب مدقتملا  لسلسلا تنا 

 ريفوت مزلتسي يفارغج مسا  ع ةرابع

.يمو حلا معدلا

 معدلا ريفوت ىلع  ئيهلا د  ت

. جاحلا بسح قئاثولل

ةيليغشتلاو ةينفلا تايناكمإلا

  ينفلا تاينا مإلا  ئيه عجارت 

 ىلع بلطلا مدقم تابجإ  يليغشتلاو
.قئاثولا معدتو  لئس ا

ةيلاملا تايناكمإلا

 تاباجإ  يلاملا  ئيهلا عجارت 

  لئس ا ىلع بلطلا مدقم

.قئاثولا معدتو

ليجستلا تامدخ

 ليجستلا تامدخ  ئيه عجارت

 مدقم  م  مدقملا ليجستلا تامدخ

 ميقتل تابلطلا عضخت دقو بلطلا

. عجارملا  م ديزمل عسوم

عسوملا مييقتلا تا ارجإ . يلاتلا تاوطخلا ىلإ بلطلا مدقم لقتني

ربمفون ١٠ -  لوادملا ضار   - ةدوسم

ةيفلخلا صحف  
  يفلخ رخ ا  رطلا رفوم عجاري -

.بلطلا مدقم

ال معن

ال

 تاعومجملا رشنل ICANN ىعست

. لما لا IE جئاتن رشن لبق  يسفانتلا

 مييقتلا داوم عيمج بلطلا مدقم زاتجا له

؟يئدبملا



  فصلها يمكنقائمة أسماء الدول التي  :ملحق

حول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة  gTLD، ترتبط القيود المفروضة على طلب نطاق ICANNوفًقا للسياسات المتنوعة المقترحة من قبل 
وهو االسم " اسم إنجليزي مختصر"قل ، على حISO 3166-1على الصعيد الوطني، تشتمل معایير . ISO 3166-1في حقول الملكية لمعایير 

یطلب هذا السجل إضافة عناصر . الشائع لبلد ما ویمكن استخدامه في عمليات الحمایة تلك؛ ورغم ذلك، ال یمثل هذا في بعض الحاالت االسم الشائع
  .يویتم تضمين توضيح للفئات المتنوعة فيما یل. ISO 3166-1محمية إضافية مشتقة من تعریفات في معایير 

 
  قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها

 
  اسم یمكن فصله  .Cl  االسم اإلنجليزي المختصر  الرمز

ax  جزر أالند  Bأالند   ١  
as  جزر الساموا األمریكية  C  توتویال  
    C  جزیرة سوین  

ao  أنجوال  C  آابيندا  
ag  أنتيجا وباربودا  A  أنتيجوا  
    A  باربودا  
    C  جزیرة ریدوندا  

au  ياأسترال  C  جزیرة لورد هاوي  
    C  جزیرة ماآواري  
    C  جزیرة آشمور  
    C  جزیرة آارتير  
    C  جزر بحر آورال  

bo   بوليفيا، متعددة الجنسيات  B1 بوليفيا متعددة الجنسيات  
ba  البوسنة والهرسك  A  البوسنة  
    A  والهرسك  

br  البرازیل  C  جزیرة فرناندو دي نورونها  
    C  جزر مارتيم فاز  
    C  جزیرة ترینداد  
io  منطقة الخليج الهندي البریطاني  C  مجموعة جزر أرشيبيالجو  
    C  دیيجو جارسيا  

bn  بروناي دار السالم  B1 بروناي  
    C  نيجارا بروناي دار السالم  

cv  آابي فيردي  C  ساو تياجو  
    C  ساو فيسينتي  

ky  جزر التماسيح االستوائية  C  تمساح استوائي آبير  
cl  شيلي  C  جزیرة عيد الُفصح  
    C  جزر جوان فيرناندیز  
    C  جزیرة ساال واي جوميز  
    C  جزیرة سان أمبروسيو  
    C  جزیرة سان فيليكس  

cc   آيلنج(جزر آوآوس(  A  جزر آوآوس  
    A  جزر آلينج  

co  آولومبيا  C  جزیرة مالبيلو  
    C  جزیرة سان أندریس  
    C  جزیرة بروفيدینسيا  

km  آوموروس  C  وانأنج  
    C  جراندي آومور  
    C  موهيلي  

ck  جزر الكوك  C  راروتونجا  
cr  آوستاریكا  C  جزیرة الكوآو  
ec  اإلآوادور  C  جزر جاالباجوس  
gq  غينيا االستوائية  C  جزیرة أنوبون  
    C  جزیرة بویكو  
    C  ریو موني  
fk   مالفيناس(جزر فالكالند(  B1 جزر فالكالند  
    B1 مالفيناس  
fo  ويجزر فار  A  فاروي  

  فانوا ليفو  C  فيجيفيجي 



)fj(  
    C  فيتي ليفو  
    C  جزیرة روتوما  
pf  جزر بولينيزیا الفرنسية  C  الجزر الجنوبية  
    C  جزر جامبير  
    C  جزر مارآيساس  
    C  مجموعة جزر المجتمع  
    C  تاهيتي  
    C  جزر تواموتو  
    C  جزیرة آليبرتون  
tf  األقاليم الفرنسية الجنوبية  C  جزر أمستردام  
    C  مجموعة جزر آروزیت  
    C  جزر آيرجيلين  
    C  جزیرة سانت باول  

gr  اليونان  C  جبل أتهوس  
    B1 **  

gd  جرینادا  C  الجزر الجرینادیة الجنوبية  
    C  آاریاآو  

gp  جوادیلوب  C  ال دیسيراد  
    C  جاالنتي-ماري  
    C  لو سانت  

hm  جزیرة هيرد وجزر ماآدونالد  A  هيرد جزیرة  
    A  جزر ماآدونالد  

va   والیة الفاتيكان(الكرسي المقدس(  A  المرسي المقدس  
    A  الفاتيكان  

hn  الهندوراس  C  جزر سوان  
  جزر أميندیفي  C  الهند  )in(الهند 

    C  جزر أماندامان  
    C  جزر الآادیف  
    C  جزیرة مينيكوي  
    C  جزر نيكوبار  
ir  إیران، جمهوریة إیران  B1 ميةاإلسال  
ki  آيریباتي  C  جزر جيلبرت  
    C  تاراوا  
    C  بانابا  
    C  جزر الین  
    C  آيریتيماتي  
    C  جزر الفونيكس  
    C  أباریرینجا  
    C  جزیرة إندیربيري  

kp  آوریا، الجمهوریة الشعبية الدیمقراطية  C  آوریا الشمالية  
kr  آوریا، جمهوریة  C  آوریا الجنوبية  
la  ة الدیمقراطيةجمهوریة الوس الشعبي  B1 الوس  
ly   الجماهيریة العربية الليبية  B1 ليبيا  

mk  مقدونيا، الجمهوریة اليوغوسالفية السابقة  B1 **  
my  ماليزیا  C  صباح  

    C  ساراواك  
mh  جزر مارشال  C  جولييت  

  آواجالين      
  ماجورو      

mu  موریشيوس  C  جزر أجاليجا  
    C  ضفة آارجادوس آاراجوس الرملية  
    C  جزر ردودریجز  

fm  ميكرونيزیا، الوالیة الفيدرالية  B1 ميكرونيزیا  
    C   انظر أیًضا (جزر آاروالینpw(  
    C  شووك  
    C  آوزاراي  
    C  بوهنبي  
    C  یاب  



md  مولدوفا، جمهوریة  B1 مولدوفا  
    C  مولدافيا  

an  جزر هولندا أنتيلز  B1 أنتيلز  
    C  بونایر  
    C  آورسو  
    C  سابا  
    C  سانت إستاتيوس  
    C  سانت مارتين  

nc  جزؤ آاليدونيا الجدیدة  C  جزر لویالتي  
mp  جزر ماریانا الشمالية  C  جزر ماریانا  

    C  سایبان  
om  ُعمان  C  شبه جزیرة ُمسندام  
pw  باالو  C   انظر (جزر آارولينfm أیًضا(  

    C  بابيلثواب  
ps  المنطقة الفلسطينية، فلسطين  B1 المحتلة  
pg   غينيا الجدیدة(بابيوا(  C  مجموعة جزر بيسمارك  
    C  جزر سليمان الشمالية  
    C  بوجاینفيل  

pn  جزر بتكارن  C  جزیرة دوسي  
    C  جزیرة هندرسون  
    C  جزیرة أوینو  

re  رینيون  C  باساس الهندیة  
    C  جزیرة أوروبا  
    C  جزیرة جلوریوزو  
    C  جزیرة جوان دي نوفا  
    C  نجزیرة توروميلي  

ru  االتحاد الروسي  B1 روسيا  
    C  إقليم آالينينجراد  

sh  سانت هيلين، أسينشن، وتریستان دآونا  A  سانت هيلين  
    A  أسينشن  
    A  تریستان دآونا  
    C  جزیرة جوغ  
    C  مجموعة جزر تریستان دي آونها  

kn  سانت آيتس ونيفيس  A  سانت آيستس  
    A  نيفيس  

pm  سانت بيير وميكيلون  A  نت بيريسا  
    A  ميكيلون  

vc  سانت فينسينت والغرینادینيز  A  سانت فينسينت  
    A  الغرینادینيز  
    C  جزر الغرینادین الشمالية  
    C  بيكيا  
    C  جزیرة سانت فينسنت  

ws  جزر الساموا  C  سافاي  
    C  أبولو  
st  ساو تومي وبرینسيبي  A  ساو تومي  
    A  برینسيبي  

sc  سيشيل  C  ماهي  
    C  ألدابرا جزر  
    C  جزر أميرانتي  
    C  جزر آوزموليدو  
    C  جزر فراآوهار  

sb  جزر سليمان  C  جزر سانتا آروز  
    C  جزر سليمان الجنوبية  
    C  جوادالكانال  

za  جنوب أفریقيا  C  جزیرة ماریون  
    C  جزیرة األمير إدوارد  

gs  جورجيا الجنوبية وجزر ساندویتش الجنوبية  A  جورجيا الجنوبية  
    A  جزر ساندویتش الجنوبية  
sj  سفالبارد وجان ماین  A  سفالبارد  



    A  جان ماین  
    C  جزیرة الدببة  

sy  الجمهوریة العربية السوریة  B1 سوریا  
تایوان 

)tw(  
  تایوان B1  تایوان، المقاطعة الصينية

    C  جزر بينغو  
    C  بيسكادورس  
tz  تنزانيا، جمهوریة  B1 المتحدة  
tl  يليست-تيمور  C  أویكوزي  

to  تونجا  C  تونجاتابو  
tt  ترینداد وتوباجو  A  ترینداد  
    A  توباجو  
tc  جزر ترآس وآایكوس  A  جزر ترآس  
    A  جزر آایكوس  
tv  توفالو  C  فانافوتي  

اإلمارات 
العربية 
المتحدة 

)ae(  

  اإلمارات B1  اإلمارات العربية المتحدة

us  الوالیات المتحدة  B2 أميرآا  
um    النائية الصغيرة بالوالیات المتحدةالجزر  C  جزیرة بيكر  

    C  جزیرة هاوالند  
    C  جزیرة جارفيس  
    C  جزیرة جونستون االستوائية  
    C  سلسلة صخور آينج مان  
    C  جزر ميدواي  
    C  جزیرة بالميرا  
    C  جزیرة وایك  
    C  جزیرة نافاسا  

vu  فانواتو  C  إیفاتي  
    C  سانتو  

ve  وریةفنزویال، جمه  B1 فنزویال  
    C  جزیرة بيرد  

vg  جزر فيرجن، جزر  B1 فيرجن بالوالیات المتحدة  
    C  أنيجادا  
    C  سياج جوست فان  
    C  تورتوال  
    C  فيرجن جوردا  
vi  جزر فيرجن، جزر  B1 فيرجن بالوالیات المتحدة  
    C  سانت آرویكس  
    C  سانت جون  
    C  سانت طوماس  

wf  واليس وفوتونا  A  يسوال  
    A  فوتونا  
    C  جزر هوورن  
    C  جزر واليس  
    C  أوفيا  

ye  اليمن  C  جزیرة سوآورتا  
 
 
 

  الصيانة
  

  .ICANNستتم صيانة سجل أسماء الدول التي یمكن فصلها ونشرها بواسطة موظفي 
 
 
 
  



ا إذا آانت التغيرات التي تم إدخالها على بمدخل جدید، ستتم إعادة تقييم هذا السجل لتحدید م ISO 3166-1في آل مرة یتم فيها تحدیث معایير 
  .من هذه الوثيقة" األهلية"سيكون التقييم بناًء على المعایير المدرجة في قسم . المعایير تضمن التغيرات في المدخالت على السجل

  
الرموز المعينة بشكل عادي فقط والتي ال تحتوي الرموز التي تحجزها وآالة صيانة على أي تضمين على هذا السجل، وتعتبر المدخالت المشتقة من 

  .مؤهلة ISO 3166-1 تظهر في قائمة
  

  .، فيجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمزISO 3166-1من معایير  ISOفي حالة نبذ أحد رموز 
  

  األهلية
  

  :ُیشتق آل تسجيل في هذا السجل من الخواص المحتملة التالية

 

وال تتضمن قوائم السجل هذه . المختصر بإزالة آلمات وأدوات تعریففي أول حالتين، یجب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشرًة من االسم اإلنجليزي 
  .مصطلحات عامية أو غير رسمية ُتستخدم لإلشارة إلى الدولة

  
  ".أ"، فإنه یتم إدراجه فقط باعتباره الفئة "جـ"و" أ"على سبيل المثال، إذا آان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتين . یتم حساب األهلية بترتيب الفئات

 
 
 

من عدة أجزاء یمكن فصلها تتكون الدولة وفًقا لها من  ISO 3166-1لمعایير یتألف االسم اإلنجليزي المختصر   :الفئة أ
ویكون آل جزء من هذه األجزاء التي یمكن فصلها مؤهًال في حقه الخاص باعتباره اسم . هيئات فرعية بارزة

  "باربودا"و" أنتيجا"من " أنتيجا وباربودا"فعلى سبيل المثال، یتكون . دولة
    

على لغة  ISO 3166-1لمعایير ) ٢(أو االسم اإلنجليزي الكامل ) ١(السم اإلنجليزي المختصر یحتوي ا  :الفئة ب
فعلى سبيل المثال، . إضافية تتعلق بنوع هيئة الدولة، ال ُتستخدم غالًبا في االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة

  "فنزویال"في االستخدام الشائع بـ أحد األسماء الدول المختصرة الذي یشار إليه "  جمهوریة فنزویال"
  
مقدونيا عبارة عن اسم قابل للفصل في سياق هذه القائمة؛ ورغم ذلك، فنتيجة للنزاع الدائم المدرج في وثائق **

والجمهوریة اليوغوسالفية السابقة لمقدونيا على االسم، لن یتم ) اليونان(األمم المتحدة بين الجمهوریة الهيللينية 
انظر . حتى فض النزاع على االسم" مقدونيا"تين حق االنتساب أو حقوق في اسم منح أي الدول

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

الذي یحتوي على مرادفات اسم الدولة، أو الهيئات الوطنية الفرعية،  ISO 3166-1مالحظات یحتوي عمود   :الفئة جـ
  ".الجزر الرئيسية"أو " متنوع"، أو "یتألف من"، أو "یتضمن"، أو "یشار إليه غالًبا بـ"آما یشار إليه بـ 

  



  ٢ملحق الوحدة 
  نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومي

  
  ]ينبغي تقديم هذا الخطاب على ورقة رسمية[

  
  
  
  

  ICANNمنظمة  
Suite 330, 4676 Admiralty Way 

Marina del Rey, CA 90292 
  
  

   الجديدةgTLDعملية تقييم : انتبه
  
  

  ]] مطلوبTLD[خطاب دعم للحصول على : الموضوع
  

.   الجديدgTLDفي برنامج ] مقدم الطلب[ بواسطة ICANNالمقدم إلى ] TLD[لطلب ] الكيان الحكومي[الدعم الكامل من قبل يؤآد هذا الخطاب على 
الهيئة ذات ، تفسير الكيان الحكومي. [لمراسلتك في هذا الموضوع] سلطة عامة/ الحكومة[أؤآد أن لدي من التفويض ] منصب/أمين عام/وزير[وبصفتي 
  ]وما هية الوظائف والمسؤوليات، أو الوآالة، مكتبال، القسم، الصلة

  
قد يشمل هذا السياسات الخاضعة للتطوير بشأن من يمكنه . تحديد مدى فهمك لكيفية استخدام االسم من قبل مقدم الطلب[ في gTLDسيتم استخدام 

  .قرب مع مقدم الطلب على تطوير هذا العرضعن ] قسم/سلطة عامة/الحكومة[عملت .]  تسجيل االسم، ونظام التسعير والهياآل اإلدارية
  

وعندئذ، . ICANNبإبرام اتفاقية تسجيل مع ] مقدم الطلب[يلتزم ، تتفهم أنه في حالة نجاح الطلب، وهكذا، هذا الطلب] السلطة العامة/الحكومة[تدعم 
  .  ICANNاسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ  وااللتزام بسياسات اإلجماع الموضوعة من خالل عمليات سيICANNيلتزم بدفع رسوم لمنظمة 

  
ومقدم ] السلطة العامة/الحكومة[في حالة نشوب نزاع بين ، على نحو إضافي أن اتفاقية التسجيل تنص على أن] السلطة العامة/ الحكومة[آما تدرك 

  .TLD الكيان الحكومي ذا الصلة بـ  تطبيق األمر الصادر من أية محكمة تابعة لالختصاص القضائي لصالحICANNيجوز لمنظمة ، الطلب

وهكذا يكون من المدرك أن اتفاقية التسجيل تعكس القيود المجتمعية المقترحة في ،  يتم تقديم هذا الطلب في صورة طلب يستند إلى المجتمع]اختياري[
  .لنزاع على قيود التسجيلتشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض ا، في حالة عدم التزام التسجيل بهذه القيود.  الطلب

  
حيث سيحدد هذا االتفاق . بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب] السلطة العامة/ الحكومة[إنني أنصح أنه في حال نجاح هذا الطلب، فستقوم ]  اختياري[

طرًفا ) ICANN(ولن تكون هيئة .  عمالشروط التي ندعمه بموجبها في عملية تشغيل النطاق، وآذلك الظروف التي بموجبها يمكن أن نسحب هذا الد
  ]. السلطة العامة/ الحكومة[في هذا االتفاق، وسيكون تنفيذ هذا االتفاق بشكل آامل في يد الحكومة 



ت ببذل مجهودا، من بين أشياء أخرى، ICANNقيام الهيئة االستشارية لألسماء الجغرافية المشارآة بدعم من ] السلطة العامة/ الحكومة[آما تتفهم 
في ] اسم وتفاصيل جهة االتصال[وأود أن أنّوه أنه في حال طلب معلومات إضافية أثناء هذه العملية، فسيتم االتصال بـ .  بشأن تصديق هذه الوثيقة

  . المقام األول
  

  .أشكرآم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب
  

  مع خالص الشكر 
  

  ةالهيئة العامة ذات الصل/ توقيع من الجهة الحكومية
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 2ملحق النموذج 
 معايير وأسئلة التقييم 

 
 

منذ عشر سنوات كمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة متعددين، فقد كان أحد أهدافها الرئيسية تعزيز المنافسة في  ICANN  نظًرا ألنه تم تأسيس 
وإيجاد عمليات تضمن التنافس وتحافظ على مصالح  تحديًدا هي اإلبقاء على التعاون ICANN وتعتبر المهمة التي تسعى لها . سوق أسماء النطاقات

هو وضع  ICANN حيث يعد هدف . ذهاالجديدة وتنفي TLDsgمن ذلك دراسة ويتض. بدون التأثير على أمان اإلنترنت واستقراره –المستهلكين 
 .المعايير والتقييم في إطار من الموضوعية قدر اإلمكان

 
الجديدة بوصفها عامل مهم لتعزيز االختيار واالبتكار والمنافسة في إطار خدمات تسجيل النطاق،  gTLDsإلى  ICANN وفي الوقت الذي تنظر فيه 

لة وُمطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع  gTLD فقد تم التوصل إلى قرار بدء جوالت طلب اشتراك  الجديدة القادمة تلك بعد عملية مشاورة ُمفصَّ
 .اإلنترنت العالمي

 
وعلى الرغم من ذلك، فال تعد العملية بنفس سهولة تسجيل أحد أسماء . جديدة وتشغيلها gTLD  ي منظمة قطاع عام أو خاص تقديم طلب بإنشاء يمكن أل

عد ذلك هو حيث أنه بدالً من ذلك يتم في عملية تقديم الطلب تقييم المرشحين القادرين على إدارة سجل واختيارهم، وي. نطاقات المستوى الثاني أو شراؤه
وسيكون على مقدمي الطلبات الجدد الوفاء بمعايير . على سبيل المثال INFO.أو  COM.العمل الذي تتم فيه إدارة نطاقات المستوى األعلى مثل 

 .التشغيل والمعايير الفنية للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانية تشغيله
 

 الجديدة gTLD مبادئ معايير التقييم الفني والمالي لـ  . 1
 

ولذلك، . الجديدة بما في ذلك أسماء النطاقات الدولية sTLDة لتقديم مبادئ المحافظة تعد تلك هي الجولة األولى مما يعد عملية متواصل •
 .وعميق للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل والنموذج التجاري المقترح تتطلب معايير تلك الجولة من مقدمي الطلبات تقديم تحليل منطقي

 
 .ينبغي أن يتسم كٌل من المعايير والتقييم بالموضوعية قدر اإلمكان •

 
  يعد أحد األهداف الهامة لعمليةTLD مع وجود نماذج  تنويع محتويات حيز األسماءهو  –بوضع هذا الهدف في االعتبار  -الجديدة

كنها تتجاهل االختالفات في النماذج التجارية وستتسبب المعايير التي تتسم بالموضوعية ول. سجالت تجارية مختلفة وجماهير مستهدفة
 –وال يحتاج النموذج التجاري لسجل يستهدف مجتمع صغير . في جعل العملية منعزلة –في بعض الحاالت  -والجماهير المستهدفة 

. الكبيرة gTLDsس مع إلى أن يكون له القوة نفسها في التمويل والبنية الفنية األساسية كسجل يهدف إلى التناف –على سبيل المثال 
ولذلك فلن توفر المعايير الموضوعية الخالصة مثل حتمية توافر كمية معينة من األموال المرونة التي تسمح بدراسة نماذج تجارية 

م إطار عمل موضوعي للتقييم، ولكن مع السماح بالموائمة تبًعا للنماذج التجارية المختلفة التي يقويجب أن توفر العملية . مختلفة
 .في نطاق إطار العمل، سوف يتم تقييم إجابات المتقدم وفقاً للمعايير الخاصة بالنموذج المقترح .مقدمي الطلبات بتقديمها

 
  وأن تكون لها المقدرة على التكيف مع خطة العمل، شريطة أن تكون الخطة متناسقة وأن : تتسم المعايير بالمرونةلذلك ينبغي أن

 .ظروفتستطيع الصمود في جميع ال
 

  على سبيل المثالموضوعية في مجاالت حماية مسجل النطاقيمكن للمعايير أن تكون ،: 
 .تقديم التمويل لمواصلة عمليات التشغيل في حالة فشل السجل −
 .االرتباط بمستودع البيانات وخطط الطوارئ عند الفشل ومتطلبات التخطيط لالستمرار −

 
، )خدمة مصالح مسجلي النطاقاتل(تأسيس العمل والمنافسة الفنية لمقدم الطلب لتشغيل سجل الصحيح بين  التوازنيجب أن يفرض التقييم  •

 ICANN ال تسعى . مع عدم طلب الترتيب المفصل للمعلومات أو إصدار حكم مماثل ألحكام قد تصدر عن أحد أصحاب الملكية الخاصة
 . في نفس الوقت توفير حماية معينة لمسجلي النطاقلتحقيق نجاح تجاري ولكنها عوًضا عن ذلك تسعى لتشجيع االبتكار و

 
بتوجيه أسئلة متعددة لكي يتسنى  ICANN ولذلك، تقوم . DNSاستقرار وأمان يجب أن تتم إضافة سجالت جديدة بطريقة تحافظ على  •

ي مع المتطلبات الفنية للتشغيل قبل سوف تطالب المتقدم بإبداء توافق فعل ICANN  .لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنية لتشغيل سجل
 .TLDويتماشى ذلك مع الشروط األساسية الحالية لـ . التفويض
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 :وتتضمن األمثلة على ذلك أن يطلب من مقدم الطلب ما يلي. في كٍل من المعايير والنقاطتم التأكيد على حماية مسجل النطاق  •
 

  لموارد المالية لتمويل الحل المستمر لألسماء لحين العثور على عن طريق تخصيص ا لحدوث الطوارئ وفشل السجلتقديم خطة
 .مشغل بديل أو يمكن إعطاء إشعار موسع لمسجلي النطاقات

  من وسائل الحماية من خالل السوق إبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطيط لها لتوفير بعٍض، 
  بمتطلبات استقرار وأمان االلتزامDNS و ،التقني كما هو موضح بالقسم  
  إلى أكبر مجموعة من من الخدمات إمكانية الوصولتوفير إمكانية. 

 
  .جوانب من األسئلة الموجهة في الطلب ومعايير التقييم .2
 

يحة، سيجد مشغل السجل الُمنشأ أن األسئلة صر. تهدف األسئلة الفنية والمالية إلى إعالم مقدم الطلب وتوجيهه بخصوص جوانب بدء السجل والتشغيل
 .بينما سيجدها مقدمي الطلبات عديمي الخبرة جزًءا طبيعًيا من التخطيط

 
 :ستؤكد على) موضحة بشكل مفصل أدناه(التقييم والنقاط 

 
 إلى أي حد كانت األسئلة شاملة؟ هل هي مدروسة بدقة وهل تقدم أسًسا كافية للتقييم؟ •

 
 :إبداء القدرة على تشغيل السجل وتمويله على أسس مستمرة •

 
 ،تمويل المصادر لدعم عمليات التشغيل الفنية بطريقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لها 
 ،المرونة والصمود في جميع الظروف وتوقع حدوث الطوارئ 
 التمويل للقيام بالعمليات في حالة الفشل. 

 
 .DNSانب التي قد تؤدي إلى زيادة مشاكل استقرار وأمان إظهار قدرة الخطة الفنية على توفير أفضل الممارسات للسجل وتحديد الجو •

 
 ):ال يتم تقييم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن بالمقارنة مع غيرها(ضمان تكامل الخطة وتناسقها وتوافقها  •

 ،تغطية التمويل بشكٍل كاف للمتطلبات الفنية 
 ،تغطية التمويل للتكاليف 
 تحديد المخاطر وتناولها، بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرى. 

 
 تحديد النقاط .3
 

 التقييم
 

وبمراعاة ذلك، ستقوم . Iيجب توجيه األسئلة وطرح المعايير والنقاط ومنهجية التقييم بالتوافق مع المبادئ الموضحة سابًقا في القسم  •
سيضمن تنوع المقيٍّمين والوصول إلى الخبراء في جميع . تشكيل لجنة التقييممجموعة متنوعة من األعضاء االستشاريين حول العالم ب

 . مناطق العالم أن تؤخذ في االعتبار القواعد الثقافية والفنية والتجارية السائدة في المناطق التي تأتي منها الطلبات عند تقييمها
 

وتقوم األخرى بتقييم الطلبات وفًقا . بتقييم الطلبات وفًقا للمعايير المالية ستقوم إحداهما. ستتكون فرق التقييم المستقلة من لجنتين مستقلتين •
ونظًرا لوجوب التكامل بين التخطيط الفني والمالي، سوف تعمل اللجان معاً وتنسق عملية نقل المعلومات . للمعايير المالية ومعايير التشغيل

المثال، في المجال الفني ومجال التدقيق والمجال القانوني ومجال التأمين  على سبيل(سيقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة . عند الضرورة
 .في المناطق ذات الصلة بتقديم المشورة عند الحاجة) والمجال المالي

 
سيتم اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان عدم تحصل أيٍ من أعضاء فرق التقييم على أية مصلحة أو ارتباط قد يتم اعتباره تعارض مصالح  •

 االلتزام بقانون اإلجراء وإرشادات تضارب المصالح يجب على كافة األعضاء. حقيقي أو محتمل مع أحد مقدمي الطلبات أو أحد الطلبات
 .2الموجودة بالنموذج 

 
جموعة من قد يقوم القائمون بطرح م خالل مرحلة التقييم. على اإلنترنت . ستتم االتصاالت بين فرق التقييم ومقدمي الطلبات عبر واجهة •

 .لمقدم الطلب الذي قد يستجيب لها مقدم الطلب من خالل الواجهة األسئلة التوضيحية
 

 .ويشير نموذج الطلب إلى األجزاء التي سيتم نشرها. بنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات ICANN ستقوم : السرية
  

 



 3-أ  

 تحديد النقاط
 
في أغلب الحاالت، . م احتساب النقاط تبًعا لجدول النقاط المرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلةسيت. سيتم تقييم اإلجابات وفًقا لكل معيار •

تلبية  يتم منح نقطتين لإلجابة التي تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التي تلبي المتطلبات وال يتم منح أية نقاط لإلجابة التي تفشل في
مما يجعل كل سؤال " 1"نقطة واحدة هيفي العديد من األسئلة، نقطة واحدة هي يحصل كل سؤال على في العديد من األسئلة، . المتطلبات

 ".يرسب/صحيح ويجتاز"
 

نوع من السندات  –أثناء مرحلة تقديم الطلبات  –نقاط إذا قدم مقدم الطلب  3، إلى )50#انظر السؤال (في سؤال االستمرار بالقسم المالي  •
يمكن لهذه النقطة اإلضافية ضمان اجتياز المعايير المالية بالنسبة . مليات تشغيل السجل في حالة الفشل التجاريالمالية يضمن استمرار ع

يعد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمي الطلبات . لمقدمي الطلبات الذين يحصلون على الحد األدنى لتجاوز المعايير لكل معيار على حدة
رة لحماية مسجلي النطاق وقبول الخطط التجارية التي تنطوي على مجازفة ولكنها توفر الحماية لمسجلي ممن يقومون بإجراء ترتيبات مبك

 .النطاق
 

ويحتسب لكٍل منها إما رصيد صفر من . لكل سؤال معيار ونقاط خاصة به. سؤاالً بخصوص المواضيع الفنية وعمليات التشغيل 21يوجد  •
بخالف األسئلة االختيارية، يجب أن . اختياري) IDNعمليات تنفيذ (أحد األسئلة . موضح أعاله النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتين كما هو

 .يحصل الطلب على نقطة واحدة أو أكثر في جميع المعايير الفنية ومعايير عمليات التشغيل وإال فسيفشل في التقييم
 

 :عني ذلك أن مقدم الطلب يمكنه النجاح عن طريقنقطة أو أكثر لنجاح الطلب ي 22يبلغ إجمالي النقاط الفنية . يجب أن  •
 

 ونقطتين على كل سؤال إجباري أو كافة األسئلة بما يتضمن السؤال االختياري تلقي نقطة على 
 تلقي نقطة واحدة على كافة األسئلة بما يتضمن السؤال االختياري ونقطتين على األقل للسؤال اإلجباري.  

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

 .للنجاح
 

مجموعات معيارية تحتسب عبر تقييم اإلجابات لواحد أو أكثر من األسئلة فعلى سبيل المثال، يتطلب السؤال  أسئلة مالية وست توجد ست •
) الموضحة في إجابات األسئلة الفنية وإجابات أسئلة عمليات التشغيل(اسق بين الخطط الفنية المتعلق بتكاليف تشغيل السجل وجود تن

 ).الموضحة في إجابات أسئلة التكاليف(والتكاليف 
 

ار تحتسب النقاط بالنسبة للمعايير المالية إما رصيد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتين كما هو موضح أعاله باستثناء سؤال االستمر •
 .يجب أن تحصل جميع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سيفشل الطلب في التقييم. نقاط ما أمكن 3، الذي يصل إلى 

 
يعني ذلك أن مقدم الطلب يمكنه النجاح . أو أكثر لمقدم الطلب وذلك لكي يجتاز األسئلة 8ستة معايير  اإلجمالية على يجب أن تكوت النقاط •

 :عن طريق
 

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

 
ال يوجد اختالف بالنسبة . 2الدخول في عملية تقييم مطولة كما هو موضح في النموذج  التقييم األولي اويمكن للمتقدمين الذين لم يتجاوزو •

 .لطريقة احتساب النقاط
 
الفني والتشغيلي بحيث تم تجميع األسئلة في أقسام تتعلق بالجوانب  ، تمت إعادة تنظيم القسم2010نشره في نوفمبر  في الدليل الذي تم: مالحظة 

 –كاختالفات عن مسودة دليل المتقدم  فقط وتم تحديد التغييرات التي طرأت على النص األصلي لألسئلة. لعمليات السجل الداخلية والخارجية
 .4 اإلصدار
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إجابات األسئلة 1 - 12 مطلوبة لكي يكون الطلب كامال. ال يتم احتساب نقاط اإلجابات.نعماالسم القانوني الكامل لمقدم الطلب (هيئة التأسيس التي قد تدخل في اتفاقية السجل مع ICANN)1معلومات مقدم الطلب
عنوان المقر الرئيسي لشركة مقدم الطلب. سيتم استخدام هذا العنوان لألغراض التعاقدية. غير مسموح 2

بالصناديق البريدية.
نعم

نعمرقم الهاتف لمقدم الطلب مكان التجارة الرئيسي .3
نعمرقم الفاكس لمقدم الطلب مكان التجارة الرئيسي .4
نعم  الموقع أو رابط، إن وجد5

جهة االتصال الرئيسية لمقدم 
الطلب

سوف تتلقى جهة االتصال الرئيسية كافة االتصاالت المتعلقة بالطلب. قد يستجيب أي من جهة االتصال الرئيسية أو الثانوية. في نعماالسم6
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.
نعماللقب 

نعمالعنوان
نعمرقم الهاتف
نعمرقم الفاكس

نعمعنوان البريد اإللكتروني
جهة االتصال الثانوية لمقدم 

الطلب هذا
سيتم نسخ جهة االتصال الثانوية على كافة االتصاالت فيما يتعلق بالطلب. قد يستجيب أي من جهة االتصال الرئيسية أو الثانوية.نعماالسم7

نعماللقب
نعمالعنوان

نعمرقم الهاتف
نعمرقم الفاكس

نعمعنوان البريد اإللكتروني
(أ) الشكل القانوني للطلب. (على سبيل المثال شراكة المسئولية المحدودة والشركة والمؤسسى التي ال تهدف 8إثبات التأسيس القانوني

للربح).
نعم

(ب) تحديد القومية الخاصة أو أي قانون سلطة قضائية آخر يحدد نوع الكيان المحدد في 8 (أ). تحديد أي 
مراجع ذات صلة بالقسم وتوفير عنوان URL للمستند إن أمكن مع توفره عبر اإلنترنت.

نعم

(جـ) قم بإرفاق دليل تأسيس مقدم الطلب مثل نوع الكيان المحدد في السؤال 8 (أ) أعاله بما يتوافق مع القوانين 
المعمول بها والمحددة بالسؤال 8 (ب)

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

نعم(أ) في حالة تداول الكيان المتقدم بالطلب بشكل عام، قدم البدل والرمز.9 
نعم(ب) إذا كان الكيان المتقدم بالطلب شركة تابعة، قدم الشركة األم.

نعم(ج) إذا كان الكيان المتقدم بالطلب مشروعاً مشتركاً، اذكر جميع الشركاء في المشاريع المشتركة.
الرقم البطاقة التعريفية التجارية ورقم البطاقة الضريبية ورقم تسجيل VAT أو ما يكافئ الطلب.10

(أ) أدخل االسم بالكامل، ومعلومات االتصال (اإلقامة الدائمة)، ووظيفة جميع المديرين (أي أعضاء مجلس 11خلفية مقدم الطلب
إدارة مقدم الطلب إن أمكن).

 يمكن إجراء الفحص الرئيسي ألفراد بعينهم في الرد على الطلب على السؤال 11. ال

أي أخطاء مادية أو تحريف (أو إغفال للمعلومات المادية) قد يؤدي إلى رفض الطلب. 

(ب) أدخل االسم بالكامل، ومعلومات االتصال (اإلقامة الدائمة)، ووظيفة جميع المسؤولين 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.

ال

(ج) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة الدائمة للمكان الفردي أو مكان العمل الرئيسي للكيان) 
ووظيفة جميع المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن 15% من أسهم الشركة، مع نسبة األسهم التي يحتفظ بها 

كل منهما.

ال

(د) وضح ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من مديريه أو مكاتبه أو شركائه أو أصحاب المصلحة التابعين له من 
المذكورين أعاله:

1. في غضون السنوات العشر الماضية، هل أدين بجريمة، أو بمجموعة من األنشطة المتصلة باإلدارة المالية 
أو الشركات، أو التي تم الحكم بها من قِبل محكمة الرتكاب الغش أو خرق واجب األمانة، أو كان موضوعاً 

للحكم القضائي المشابه أو الذي يتعلق بأي من هذه؛ 

2. في غضون السنوات العشر الماضية، هل تدرب من قِبل الحكومة عن السلوك الذي ينطوي على الخداع أو 
إساءة استخدام أموال الغير؛ 

3. خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على أية أفعال احتيال مقصودة ذات صلة بالضرائب أو تهرب 
مقصود من المسئوليات الضريبية؛

4. خالل السنوات العشر الماضية تمت معاقبته على الحنث باليمين أو القسم كاذباً أو لعدم التعاون مع وكاالت 
التحقيق من تنفيذ القانون أو قام بعمل بيانات خاطئة لوكالة تعزيز القانون أو الممثل الخاص بها؛ 

5. تم اتهامه سابقاً بأية جريمة تتضمن استخدام سالح أو القوة أو التهديد تحت القوة؛
6. تم اتهامه سابقاً بأي أفعال عنف أو إساءة جنسية لألطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقات؛

7. تم اتهامه بالمساعدة أو العون أو تمكين أو ارتكاب أو عدم اإلبالغ عن أي من الجرائم المدرجة خالل فترة 
زمنية جيدة كما هي المحددة أعاله؛

8. كان ضمن دعوى قضائية كجزء من اتفاقية دعاوى أو لديه قضية بالمحكمة في أية دوائر قضائية أو كان 
) عن أي من الجرائم المدرجة خالل فترة زمنية  مذنباً أو صدر حكم قضائي بحقه (أو شيء مساوي لذلك إقليمياً

مناسبة محددة اعاله؛

9. هو موضوع تنحية تفرضها ICANN وساري المفعول في ذلك الوقت من هذا التطبيق.

إذا حدثت أي أحداث مما سبق، فيرجى ذكر األمر بالتفصيل.

(هـ) توضيح ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من مديريه أو مكاتبه أو الشركاءأو أصحاب المصلحة التابعين له من 
المذكورين أعاله تم تضمينهم في أية قرارات تشير إلى مقدم الطلب أو فرد من المذكورين بالطلب قد تم إشراكه 

في القرصنة اإللكترونية كما هي محددة في UDRP أو ACPA أو التشريعات المكافئة األخرى.

قد ترفض ICANN مقدم طلب مؤهال بطريقة أخرى في حالة عدم تلبية معيار التأهل. انظر القسم 1.2.1 من دليل مقدم ال
الطلب لمزيد من التفاصيل.

(و) كشف ما إذا كان مقدم الطلب متضمن بأي إجراءات إدارية أو قانونية أخرى كمدعي أو مدعى عليه،في 
قضايا الملكية الفكرية وحالة حدوث انتهاك ذات صلة بالتسجيل أو استخدام عالمة اسم نطاق. مع تقديم تفسيرات 

متعلقة بكل حالة.

قد ترفض ICANN أي طلب مؤهل في حالة عدم تلبية معيار التأهل.  انظر القسم 1.2.1 من دليل مقدم الطلب لمزيد من التفاصيل.ال

 ال(ز) تقديم تفسير ألية معلومات إضافية قد يتم العثور عليها فيما يتعلق بمقدم الطلب أو أي فرد تم ذكره بالطلب.

تدفع رسوم التقييم في شكل ودائع في وقت تسجيل المستخدم، ويقدم المبلغ المتبقي في وقت تقديم الطلب بالكامل. يطلب ال(أ) أدخل تأكيد المعلومات عن دفع رسوم التقييم (على سبيل المثال، رقم تأكيد النقل).12رسم التقييم
المعلومات في السؤال 12 في كل دفع.

ال(ب) اسم الدافع
ال(ج) عنوان الدافع

ال(د) رقم البنك
ال(ه) عنوان البنك

ال(و) تاريخ الحوالة



Page 6

السؤال#
بما يتضمن 
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سلسلة gTLD المقدم لها 
الطلب

13.("--xn" يبدأ بـ) A تقديم العنوان ،IDN المقدم لها الطلب. عند تقديم الطلب لـ gTLD ال يتم احتساب نقاط إلجابات األسئلة 13 ‑ 17ولكنها تستخدم ألغراض التحقق وقاعدة البيانات.نعمتقديم سلسلة

14."U قدم عنوان ،IDN نعم(أ) عند التقدم بطلب لـ.ASCII صالحة من رموز يونيكود، تتضمن رمزًا واحدًا على األقل خالف رموز IDNA هو سلسلة U عنوان
(ب) إذا كان IDN، فقم بتوفير معنى أو إعادة صياغة للسلسلة باإلنجليزية، أو بمعنى آخر وصف للمعنى 

الحرفي للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب.
 نعم

(ISO-639-1 كالهما باللغة اإلنجليزية والمشار إليها بـ) فقم بتوفير لغة العنوان ،IDN نعم(جـ) إذا كان 

 نعم(د) إذا كان IDN، فقم بتوفير لغة النص (كالهما باللغة اإلنجليزية والمشار إليها بـ ISO15924-1)؟

على سبيل المثال السلسلة "HELLO" سيتم إدراجها U+006F  U+006C  U+006C  U+0048 U+0065 .نعم(هـ) إذا كان IDN، فقم بإدراج نقاط الترميز المضمنة في عنوان U وفقاً لنموذج يونيكود.
15  :IDN للسجل المقترح. يجب أن يتضمن جدول IDN فقم بتحميل جداول ،IDN (أ ) إذا كان

1- سلسلة gTLD المطلوبة للجداول، 
،(BCP 47 كما هو محدد في) 2- مصمم اللغة أو األبجدية

3- رقم إصدار الجدول، 
4- تاريخ السريان (يوم- شهر- سنة)،و 

5- اسم جهة االتصال وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف.  
يشجع تقديم جداول IDN في شكله المستند إلى المعايير.

في حالة تقديم طلب للحصول علىIDN gTLD، يجب تقديم جداول IDN للغة أو النص الخاص بسلسلة gTLD التي تم نعم
التقديم لها. يجب إرسال جداول IDN لكل لغة أو نص ينوي مقدم الطلب عرض تسجيالت IDN على المستوى الثاني به.

 (ب )            قم بوصف العملية المستخدمة لتطوير جداول IDN المقدمة، بما في ذلك المشاورات والمصادر 
المستخدمة.

نعم

لن يتم تفويض سالسل TLD المتغيرة نتيجة لهذا التطبيق. سوف يتم التحقق من السالسل المتغيرة لالتساق إذا تمت الموافقة نعم(ج )         قم بتسجيل أي اختالفات بسلسلة gTLD التي تم التقديم لها وفقاً لجداول IDN ذات الصلة.
على الطلب، وسيتم إدخالها على قائمة IDN للمتغيرات المعلنة للسماح بعمل تخصيص مستقبلي في حلة إنشاء آلية إلدارة 

البديل للمستوى األعلى. تضمين سالسل TLD المتغيرة بهذا الطلب تتعارض مع عدم الحقوق لهذه السالسل عند الطلب.

إذا كان IDN، فقم بوصف جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكالت تشغيل أو مشكالت في األداء تتعلق 16
بسلسلة gTLD المطلوبة. عند العلم بوجود هذه المشكالت، قم بوصف الخطوات التي سيتم اتخاذها للحد من 

هذه المشكالت بالبرامج والتطبيقات األخرى.

نعم

اختياري.17
.(/http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa) تقديم عرض تقديمي لـلملصق طبقاً للهجائية الصوتية الدولية

سيتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدليل لـ ICANN في االتصاالت المتعلقة بالطلب.نعم

يتم تشجيع مقدموا الطلبات على توفير وصف كامل ومفصل لتمكين االستشارة الوافية إلى جانب التعليق. ال توجد نقاط نعمأوصف المهمة/الغرض من نطاق gTLD المقترح.18المهمة/الغرض
لإلجابات الخاصة بهذا السؤال.

على مقدم الطلب الذي يرغب في تعيين هذا التطبيق على أساس المجتمع أن يضمن اتساق الرد مع ردوده على السؤال 20 أدناه.

التخصيص المعتمد على 
المجتمع

سيتم التعامل مع الطلب على أنه طلب قياسي (كما هو محدد في دليل مقدم الطلب) وذلك في حالة عدم اإلجابة على هذا السؤال.نعمهل الطلب مقدم للحصول على TLD معتمد على المجتمع؟19
يتعذر تغيير تصميم الطلب المعروف على أنه قياسي أو مستند إلى المجتمع بمجرد تسليم الطلب. 

(أ) تقديم االسم والوصف الكامل للمجتمع الذي يتعهد مقدم الطلب بخدمته. في حالة تضمين هذا التطبيق في 20
المجتمع في تقييم لألولوية، سيتم تسجيله على أساس المجتمع الذي تم تحديده في الرد على هذا السؤال.

يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:نعم
● 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 التعامل مع تنظيم 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، وكذلك وصف أنشطة المجتمع حتى تاريخه.

● يمتد حجم المجتمع المقدر الحالي لكال من العضوية والجغرافية.

سيتم التعامل مع اإلجابات الخاصة بالسؤال 20 على 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 4 من دليل مقدم الطلب.

يجب أن تحدد التفسيرات بوضوح:نعم(ب) اشرح عالقة مقدم الطلب بالمجتمع الذي تم تحديده في 20 (أ).

● العالقات ألية منظمات المجتمع 
● العالقات في المجتمع واألجزاء المكونة لها/المجموعات

● آليات المسئولية لمقدم الطلب للمجتمع.
.gTLD يجب أن تتضمن األوصاف ما يلي:نعم(جـ) توفير وصف للغرض المعتمد على المجتمع المقدم لـ

.TLD مسجلون مطلوبون بـ ●
.TLD مستخدمون نهائيون مطلوبين في ●

● 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:نعم(د) شرح العالقة بين السلسلة المطبقة لـ gTLD والمجتمع الذي تم تحديده في 20 (أ).

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

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

 يجب أن تتضمن األوصاف السياسات المقترحة إن وجدت بالشكل التالي:نعم
● األهلية: من المؤهل لتسجيل اسم من المستوى الثاني بـ gTLD وكيفية تحديد األهلية. 

.gTLD اختيار االسم: ما هي أنواع األسماء من المستوى الثاني التي قد يتم تسجيلها بـ ●
● 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 أي موافقات مكتوبة للتطبيق من المؤسسات/الفئات الممثلة للمجتمع التي تم تحديدها في 20 (أ). قد 
يقوم مقدم الطلب بتسليم المصادقات من خالل المؤسسات/المجموعات، إن كانت على صلة بالمجتمع.

يجب أن تصاحب المصادقات التي لم تذكر من المؤسسات/المجموعات في إجابة 20 (ب) بوصف واضح لكل عالقة لمؤسسة نعم
أو مجموعة بالمجتمع.

تعتبر السلسلة اسم جغرافي يحتاج إلى دعم الحكومة إذا كان: (أ) اسم العاصمة أو اإلقليم المدرج في معيار ISO 3166-1؛ نعم(أ) هل التطبيق ألحد األسماء الجغرافية؟21األسماء الجغرافية
(ب) اسم المدينة، حيث يتضح من البيانات الواردة في الطلب أن مقدم الطلب ينوي استخدام gTLD ألغراض مرتبطة باسم 

 UNESCO ؛  أو (د) اسم مدرج كمنطقة خاصة بـISO 3166-2 المدينة؛ (ج) اسم مكان دون الوطني المدرجة في معيار
أو تظهر على "تشكيلة منطقة جغرافية دقيقة (قارية) أو مناطق، أو مناطق جغرافية فرعية وجماعات اقتصادية أو أخرى 

مختارة". انظر الوحدة النمطية 2 للتعرف على التعريفات الكاملة والمعايير الموضحة. 

لن تتم الموافقة على طلب دولة أو اسم اإلقليم، المعرّف على حسب دليل الطالب.

(ب) في حالة كانت اسما جغرافيا، فقم بإرفاق توثيق الدعم أو غير المعارض من كل الحكومات ذات الصلة أو 
السلطات العامة.

انظر متطلبات التوثيق بالوحدة 2 من دليل مقدم الطلب.ال
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السؤال#
بما يتضمن 
تحديد النقاطالمعيارنطاق النقاطمالحظاتالنشر العام

وصف المقاييس المقترحة لحماية األسماء الجغرافية بالمستوى الثاني والمستويات األخرى. بالطلب المقدم 22حماية األسماء الجغرافية
لـ gTLD. ويجب أن يتضمن أي إجراءات وقواعد معمول بها للحجز و/أو إطالق هذه األسماء.

يجب على مقدموا الطلبات أن يعتبروا ويصفوا كيفية كونهم سيتعاملون مع نصيحة اللجان االستشارية الحكومية (GAC) خالل نعم
إدارتهم لعمليات تسجيل اسم النطاق من المستوى الثاني. انظر "المبادئ المتعلقة بالنطاقات الجديدة gTLDs" على 

http://gac.icann.org/gac-documents. 

كمرجع، يمكن لمقدمي الطلبات البناء على الطريقة الحالية المطورة لحجز وتحرير أسماء الدول باسم نطاق المستوى األعلى لـ 
 .INFO

سيتم نشر إجراءات القياس المقترحة للتعليق العام كجزء من الطلب.

قم بتقديم اسم ووصف كامل لكل خدمات السجل المطلوب تقديمها. يجب أن تتضمن األوصاف كل من المكونات 23 خدمات السجل
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 السجالت المتعلقة بـ DNS وخدمات االسم. 

 .TLD ب.  نشر ملفات منطقة
 .(Whois خدمة) ج. نشر اتصال أو معلومات أخرى تتعلق بتسجيالت السم نطاق

د. تدويل أسماء النطاقات، عند العرض. 
)DNSSEC) ه. ملحقات أمان أسماء النطاقات

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 .

ويمكن تحديد خدمات السجل كما يلي: (1) عمليات تشغيل السجل التي تعد بالغة األهمية بالنسبة للمهام التالية: (أ) استالم نعم
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 TLD كما هو مطلوب في اتفاقية السجل؛ و(2) منتجات 
أو خدمات أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها بسبب تأسيس سياسة اإلجماع؛ و(3) أية منتجات وخدمات أخرى يمكن فقط 

لمشغل السجل تقديمها، بسبب تخصيصها لمشغل السجل. يمكن العثور على تعريف كامل لخدمات التسجيل في 
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html

األمن: نظرًا للهدف من الدليل المساعد لمقدم الطلب هذا، يعني تأثير خدمة السجل المقترحة على األمان (1) الكشف غير 
المخول لتاريخ السجل أو تبديله أو إدراجه أو إتالفه أو (2) الوصول أو الكشف غير المخول لمعلومات أو مصادر على 

اإلنترنت بواسطة نظم تعمل وفقًا للمعايير القابلة للتطبيق.

االستقرار: نظراً للهدف من الدليل المساعد لمقدم الطلب هذا، يعني التأثير على االستقرار أن خدمة السجل (1) غير ملتزمة 
بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل 

Standards-Track (تتبع المعايير) أو Best Current Practice RFCs (أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق) 
المناسبة والتي ترعاها IETF أو (2) يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو 

االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقاً للمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم 
                 

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 2 من 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 ICANN بما يتوافق مع 
اتفاقية السجل.

إثبات القدرة التقنية والعملية 
(الخارجية)

أداء SRS:  وصف خطة لتشغيل نظام التسجيل المشترك القوي الذي يمكن االعتماد عليه.  SRS هي مهمة 24
للتسجيل الحرج لتمكين المسجلين المتعددين لتقديم خدمات تسجيل اسم النطاق في TLD.  يرجى الرجوع إلى 
الشروط الواردة في مواصفات التشغيل واالستمرارية واألداء (6 مواصفات) المرفقة باتفاقية السجل. وصف 

خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا المجال).

يقصد باألسئلة الموجودة بهذا القسم (24 44) أن تعطي لمقدمي الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم التشغيلية والتقنية في إدارة نعم
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.

تم تخصيص األسئلة 24-29 لتقديم توضيح بالطلب يقصد المنهجية الوظيفية والتقنية لوظائف السجل التي تتواجه أي 
التفاعالت مع المسجلين ومسجلي النطاق ومستخدمي DNS المختلفين. اإلجابات على تلك األسئلة سيتم نشرها للسماح 

بالمراجعة من األطراف المتأثرة.

 إيضاحات اإلجابة الكاملة: 1-0

(1) خطة قوية يمكن االعتماد عليها لتشغيل SRS؛ 
(2) اتساق إمكانية التوسع واألداء مع النموذج التجاري 

اإلجمالي وحجم السجل المخطط له؛
(3) تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة العمل المفصلة بالقسم المالي؛ و

(4) دليل االمتثال للمواصفات 6 باتفاقية السجل.

1 - يلبي المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 
(1) دليل على خطة مفصلة وعلى درجة عالية من التطور لتشغيل قوي ويمكن االعتماد 

عليه لـ SRS؛  
(2) تكون خطط SRS كافية لتؤدي إلى االمتثال باستمرار السجل والعمل المشترك 

واألداء ومواصفات األداء؛ 
(3)  تفاعل وتناسق كامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و 

(4) ضمان توفر الموارد التقنية بالفعل أو االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة.
0 - فشل المتطلبات:  

ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 1. 

EPP: قم بتقديم وصف مفصل حول واجهة المُسجلين، وذلك يتضمن التوافق مع بروتوكول التوزيع المرن في 25
RFCs مع عدم حصرها على ذلك: RFCs 3735 و5734-5730. 

يقدمون نماذج EPP واألنظمة التي ستستخدم. 

وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا المجال).

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-1نعم

(1) المعرفة والفهم الكاملين لهذا المجال الخاص 
بالمتطلبات التقنية للسجل 

(2) مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج 
التجاري وحجم السجل المخطط له؛ و

(3) تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة العمل المفصلة بالقسم المالي.

1 - يلبي المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 
(1) مستوى كافٍ من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛ 

(2) نماذج EPP واألنظمة المتسقة مع RFCs وتوفر كافة الوظائف الضرورية لواجهة 
المسجل؛

(3) تفاعل وتناسق كامل للمتطلبات التقنية - والتجارية؛ و 
(4)  ضمان توفر الموارد التقنية بالفعل أو االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة. 

0 - فشل المتطلبات:  
لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1.

Whois: صف كيف سيلتزم مقدم الطلب بمواصفات بيانات التسجيل (Whois) المتاحة بشكل عام للسجل 26
والتي حددتها ICANN لكائنات البيانات والوصول المجمع وعمليات البحث كما هو محدد في المواصفات 4 

و6 التفاقية التسجيل. وصف كيفية اتفاق خدمة (Whois) لبيانات التسجيل المتاحة مع RFC 3912. وصف 
خطط الموارد (عدد ووصف ألدوار الموظفين المخصصين لهذا المجال).

مالحظة:  خدمة Whois القابلة للبحث كما هي متضمنة لبعض اتفاقيات السجل (.MOBI. ، ASIA ، و.POST ) تم تضمينها نعم
مسبقا كمطلب بالمواصفات 4 من مسودة اتفاقية المسجل لمناقشتها من المجتمع.  كبديل للمطلب الموحد تم تضمين خدمة 

Whois قابلة للبحث هنا مخدمة اختيارية يتلقى بها مقدم الطلب نقاطا أعلى.  إدخاالت المجتمع اإلضافية على هذا الخيار قد 
تكون خيارا وقد تمثل أداة إضافية للمتضمنين في تحديد ومجابهة مساحة االسم وتقديم تلك الطرق والمعايير المستخدمة لتنفيذ 

عمليات بحث والتحكم في البنية المخصصة لتقليل االستخدام الضار إلمكانية البحث ذاتها.  كمرجع، االسم 
/http://www.icann.org/en/tlds)

agreements/name/appendix-05-15aug07.htm) يتمتع بوظيفة بحث شاملة من "WHOIS" متوفرة منذ 
البدء. تستند وظيفة البحث إلى نموذج الوصول المجهد الذي يساعد على تقليل االستخدام الضار المحتمل لهذه الوظيفة. تمت 
الدعوة إلى التعليق على كيفية مساعدة هذا النوع من الخدمة على تحديد أنواع محددة من االستخدام الضار كحلول بديلة مع 
استخدام بيانات Whois لألسماء المسجلية وإمكانية استخدامها كأداة فعالة للحد من اإلجراءات الضارة على gTLDs. في 

حالة دعم تلك الفقرة يتمم طلب اقترحات على تطوير مواصفات تقنية موحدة لوظيفة البحث.

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 2-0

(1) المعرفة والتفهم الكامل بإمكانيات قاعدة البيانات 
للوفاء بااللتزامات الفنية للسجل؛ 

(2) طاقات قاعدة البيانات بما يتفق مع النهج العام لقطاع 
األعمال والحجم المخطط له للتسجيل، و

(3) وضع خطة فنية كموارد كافية في تكاليف التخطيط 
المفصل في القسم المالي.

2 – تتجاوز المتطلبات:  تتضمن اإلجابات
(1) خطط على درجة عالية من التطور والتفصيل لضمان االمتثال والتوافق مع 

البروتوكوالت ومواصفات األداء المطلوبة؛
(2) تفاعل وتناسق كامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛
(3) دليل الموارد التقنيةالمتاحة بالفعل والملتزم بها؛ و

Whois (4) القابلة للبحث: خدمة Whois التي تتضمن إمكانيات البحث المستند إلى 
 IDsالويب من خالل اسم النطاق واسم المسجل والعنوان البريدي وأسماء جهات االتصال و
المسجل وعناوين بروتوكول اإلنترنت دون حدود التحكيم. إمكانيات بحث Boolean التي 
قد يتم عرضها. تتضمن الخدمة فقرات مناسبة لضمان محدودية الوصول على المستخدمين 

المخولين بشكل قانوني والمتوافقة مع قوانين الخصوصية أو السياسات المعمول بها.
1 - تلبية المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 

(1) مستوى كافٍ من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛ 
(2) تتناسق خدمات Whois مع RFCs والمتطلبات التعاقدية وتقدم كافة المهام 

الضرورية لواجهة المستخدم؛ 
(3) تناسب إمكانيات Whois مع النموذج التجاري الكامل كما هو موضح بالطلب؛ و

(4) توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل المتطلبات:  

ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 1.

27 gTLD دورة حياة التسجيل: قم بتقديم وصف مفصل لزمن دورة التسجيل المقترح ألسماء النطاقات في
المقترح. يجب أن يوضح الوصف 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. يجب 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. وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين 

المخصصة لهذا المجال).

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-1نعم

(1) التفهم والمعرفة الكاملة لدورة حياة التسجيل والدول؛ 
و

(2) التناسق مع االلتزامات التقنية المحددة للمسجلين كما 
هو موضح المنهج التجاري اإلجمالي لـ gTLD المقترح.

1 -  يلبي المتطلبات: تتضمن اإلجابات 
(1) دليل دورة حياة التسجيل على درجة عالية من التطور مع تعريف مختلف دول 

التسجيل واالنتقال بين الدول؛ 
(2) اتساق دورة حياة التسجيل مع التزامات المسجلين ومع الخطط الفنية والتجارية؛ و

(3) توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.
0 - فشل المتطلبات:  

ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 1.
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#
الحد من اإلساءة ومنعها:  ينبغي على مقدم         28

استخدام عمليات التسجيل واألنشطة األخرى           
اإلجابة ما يلي:

● حماية مقدم الطلب التي سيتم تنفيذها وقت          
تستخدم أسماء النطاق المسجلة في TLD و         
مشغل سجل إنشاء ونشر نقطة إساءة واحدة           

تتطلب عناية مع االستجابة في الوقت المناس           
كافة المسجلين للسجالت بما في ذلك العمليا     

● وصف إلجراءات الفصل السريعة أو نظ    
● اإلجراءات المقترحة إلدارة وإزالة السج      

وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار     

آليات حماية حقوق: ينبغي على مقدم الطلب          29
تقلل من إساءة استخدام عمليات التسجيل وا         

كيفية تنفيذ المقترح إلجراءات األمان في مق         
اإلضرار والتزوير. كحد أدنى، يجب على          

العالمات التجارية، وتنفيذ القرارات الصادر        

تشمل األجوبة تدابير إضافية مثل سياسات          
إجراءات التوثيق، أو غيرها من العهود. 

وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار    

توضيح اإلمكانيات التشغيلية 
والتقنية (الداخلية)

لمحة تقنية على السجل المقترح: تقديم لمحة    30

يجب تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية، م         
وصف مالي للموارد في القسم التالي ويجب           

ينبغي أن تتضمن النظرة العامة معلومات ح          
التقديرات إلى عدد من المعامالت واستفسار          

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي حساب النظرة الع          
Whois، ومعامالت المسجل.  إذا كان التس           

المرور بشكل رئيسي من منطقة واحدة. 

وال يلزم لهذا التلخيص عالي المستوى تكرا     

طريقة البناء: تقديم وثائق عن النظام وهندس          31
الجدول المقترح من التسجيل. يجب أن يوض           

ومراقبة أنظمة التسجيل.  قد تتضمن الوثائق         
● الشبكة وما يرتبط بها من نظم الزمة لدع    

○ نظام عنونة TCP/IP المتوقع
○ األجهزة (CPU وRAM ومساحة القر    

○ نظام التشغيل واإلصدارات
○ البرامج والتطبيقات (بمعلوامت عن اإلص      

● نظرة عامة على التخطيط لألهلية بما يتض    
● قائمة المزودين / النقال

● عدد ووصف أدوار طاقم العاملين المحدد  
 

قدرات قاعدة البيانات: تتضمن التفاصيل حو     32
● برنامج قاعدة البيانات، 

● مساحة التخزين (وفقا لألرقام الطبيعية [          
التسجيل)،

● التعامل األقصى الشامل (إجماال ونوع ال 
● إمكانية التوسع،

● إجراءات إنشاء كائن وتعديله وحذفه،
● التوفر الكبير،

● إشعارات التغيير،
● إجراءات نقل السجل،

● تنفيذ فترة الموافقة،
● إمكانيات اإلبالغ، و

● عدد ووصف أدوار طاقم العاملين المحدد  
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السؤال#
بما يتضمن 
تحديد النقاطالمعيارنطاق النقاطمالحظاتالنشر العام

التنوع الجغرافي: تقدم وصفا لخطط التنوع الجغرافي من: 33

أ. خوادم االسم؛ و
ب. مراكز العمليات.

ينبغي أن يشمل المواقع المقصود المادية للنظم والبنى التحتية األساسية واالحتياطية لمراكز العمليات (بما في 
ذلك سمات األمان)، وغيرها. قد يتضمن ذلك خطط السجل الستخدام Anycast أو أي إجراءات أخرى للتنوع 

الجغرافي. يجب أن يتضمن وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصص لهذا المجال). 

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-2ال

(1) التنوع الجغرافي لخوادم األسماء ومراكز العمليات؛ 
(2) اتساق إجراءات التنوع الجغرافي مع النموذج 

التجاري اإلجمالي وحجم السجل المخطط له؛ و
(3) تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة العمل المفصلة بالقسم المالي.

2 - تجاوز المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 
(1) دليل للمقاييس عالية التطور للتونع الجغرافي للعمليات، مع المواقع والوظائف؛  

(2) درجة عالية من التوفر واألمن والنطاق العريض؛
(3)  تفاعل وتناسق كامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و 

(4) دليل الموارد الفنية المتاحة بالفعل والملتزم بها.
1 -  يلبي المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 

(1) وصف لخطط التنوع الجغرافي ويشمل جميع العناصر الضرورية؛
(2) تقدم الخطط ما يكفي من التنوع الجغرافي لخوادم األسماء والعمليات؛ 

(3) تناسب التنوع الجغرافي مع النموذج التجاري الكامل كما هو موضح بالطلب؛و 
(4) توضيح أن الموارد التقنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

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

34 .RFCs قم بوصف تكوين خادم االسم وتشغيله، بما في ذلك كيفية توافق مقدم الطلب مع DNS توافق خدمة
 DNS الجديد بالتوافق مع مواصفات بروتوكول gTLD يجب تشغيل جميع خوادم االسم المستخدمة لنطاق

المحددة فيما يلي من طلبات التعليق (RFC) الخاصة  مع عدم حصرها على ذلك لـ :  1034 و1035 
و1982 و2181 و2182 و2671 و3226 و3596 و3597 و3901 و4343 و4472.

وصف الخدمات التي يجب تقديمها والموارد المستخدمة في تنفيذ الخدمات، وبيان كيفية عمل النظام.  وتشمل 
المعلومات المقترحة ما يلي:

الخدمات.  معدالت االستعالم التي يجب دعمها في العملية األولية وقدرة النظام االحتياطية.  كيف سيتم توسيع 
ذلك كمهمة للنمو في TLD؟  بشكل مشابه طريقة تحديث خادم االسم واألداء. 

الموارد.  وصف إكمال معدات وبرامج الخادم. وصف كيفية توافق الخدمات مع RFCs.  هل يجري 
تخصيص أو شراكة أي مهمة أخرى (القدرة/األداء) أو مناطق DNS؟ وصف النطاق العريض للشبكات 
وخطط معالجة الخوادم. وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا المجال).   

وصف قدرة البنية التحتية المقترحة على تقديم األداء الموضح  في مواصفات األداء (مواصفات 6) المرفقة 
باتفاقية السجل. 

تشمل األمثلة على الدليل ما يلي:

● معايير تكوين الخادم (التكوين المقترح والمخطط له).
● فشل في تحقيق المتطلبات:

● مساحة لتلبية الزيادات

الحظ أن استخدام سجالت مورد DNS wildcard كما هو موضح في RFC 4592 أو أي طريقة أخرى أو تقنية لمزامنة ال
سجالت مورد DNS أو استخدام إعادة التوجيه داخل DNS من 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/nameserver-requirements.html>

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 2-0
(1) وصف كاف لتهيئة خوادم األسماء واالمتثال 

لبروتوكول DNS المتعلق بـ RFCs؛ 
(2) مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج 

التجاري وحجم السجل المخطط له؛
(3) تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة العمل المفصلة بالقسم المالي.

(4) دليل االمتثال للمواصفات 6 باتفاقية السجل.

2 - تجاوز المتطلبات:  تتضمن اإلجابات:
(1) خطط على درجة عالية من التطور والتفصيل لضمان االمتثال والتوافق مع بروتوكول 

DNS ومواصفات األداء المطلوبة  
(2) مستوى كبير من التوفر؛

(3)  تفاعل وتناسق كامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و 
(4) دليل الموارد الفنية المتاحة بالفعل والملتزم بها.

1 -  يلبي المتطلبات:  تتضمن اإلجابات:
(1) مستوى كافٍ من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛ 
(2) تكون خطط SRS كافية لتؤدي إلى االمتثالمع DNS ومواصفات األداء المطلوبة؛

(3) تناسب التنوع الجغرافي مع النموذج التجاري الكامل كما هو موضح بالطلب؛و
(4) توضيح  أن الموارد التقنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

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

سياسة األمن: توفر سياسة أمنية وإجراءات تسجيل مقترحة، بما في ذلك: 35
● 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؛
● 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 

● آليات كشف التسلل؛ 
● تحليل التهديد للسجل المقترح والدفاعات العاملة ضد التهديدات وتحديثات تحليل التهديد 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؛
● تقرير التقييم المستقل لتوضيح إمكانيات األمان (إن وجدت) وفقرة التقييم المستقل على فترات الختبار 

إمكانيات السالمة؛
● موارد مطلوبة لتأمين سالمة التحديثات بين أنظمة السجل وخوادم االسم وبين خوادم االسم ذاته إن وجد. 

● عدد ووصف للعاملين المخصصين لهذا المجال؛ و
.gTLD وصف أي مستوى لزيادة األمان أو القدرات مع طبيعة تطبيق سلسلة ●

ينبغي أن تحدد اإلجابات التهديدات األمنية الرئيسية لعملية التسجيل التي تم تحديدها.
 

يدعو المعيار 5 إلى مستويات أمان يتم اعتبارها بشكل مناسب لالستخدام وزيادة مستوى الثقة المرتبطة بسلسلة TLD مثال ال
الخدمات المالية الموجهة لـ TLDs. والخدمات المالية تلك هي عبارة عن أنشطة يتم تنفيذها من مؤسسات مالية تتضمن:  1) 

قبول الودائع والتمويالت الخرى القابلة للرد؛ 2) اإلقراض؛ 3) الدفع وخدمات الحواالت؛ 4) خدمات التأمين؛ 5) خدمات 
السمسرة؛ 6)  أنشطة وخدمات االستثمار؛7) الرعاية المالية؛ 8) الضمانات وااللتزامات؛ 9) النصائح المالية؛ 10) إدارة 

الملفات والنصائح أو 11) العمل كمقاصة مالية.

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 2-0

(1) وصف تفصيلي للعمليات والحلول المنشورة إلدارة 
األمن المنطقي في البنى التحتية ومراقبة وكشف 

التهديدات ونقاط الضعف األمنية واتخاذ الخطوات 
المناسبة لحلها؛ 

(2)  اتساق األمن مع النموذج التجاري اإلجمالي وحجم 
السجل المخطط له؛ 

(3) تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة العمل المفصلة بالقسم المالي ؛ و 
(4) تتسق التدابير األمنية مع االلتزامات التي تم التعهد 

بها للمسجلين فيما ما يتعلق بمستويات األمن؛ و
(5) مناسبة إجراءات األمان لسلسلة gTLD المقدم لها 

(على سبيل المثال طلبات السالسل ذات التضمينات 
الموثوقة مثل السالسل الموجة للخدمات المالية المتوقع أن 

تقدم مستوى مناسب لألمان)..

2 - تجاوز المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 
(1) دليل اإلمكانات المفصلة والمطورة على درجة عالية،مع مختلف المستويات األمنية 

األساسية، ووضع المعايير المستقلة لمقاييس األمان والرصد القوي والدوري لألمن واإلنفاذ 
المستمر؛

(2) يتم تقديم تقرير التقييم المستقل لتوضيح أدوات التحكم الفاعلة لألمان (قد يكون ذلك 
وجهة HSTLD وشهادة ISO 27001 أو أي شهادات أخرى موثوقة وشهادات صناعية 

معروفة)؛ 
(3)  تفاعالً كامالً مع المتطلبات التقنية والتجارية؛ و 

(4) دليل الموارد الفنية المتاحة بالفعل والملتزم بها.
1 - يلبي المتطلبات:  تتضمن اإلجابات:

(1) مستوى كافٍ من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛
(2) دليل ما يكفي من القدرات األمنية وإنفاذ التحكم المنطقي في الوصول وتحليل التهديدات 

والرد على الحادث والمراجعة للحسابات. وممارسات الرقابة والحوكمة الرائدة المتبعة؛ 
(3) إمكانيات األمان المتوافقة مع المنهجية التجارية الكاملة كما هي موضحة بالطلب وأية 

التزامات للمسجلين؛ و
(4) توضيح أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة؛ و

(5) إجراءات األمان المقترحة مساوية مع طبيعة سلسلة gTLD المقدم لها.
0 - فشل المتطلبات:  ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 1. 

إمكانية الوصول إلى IPv6: يدعم السجل الوصول إلى Whois وWhois المستند إلى الويب وأي خدمة نشر 36
بيانات تسجيل أخرى كما هو موضح بالقسم من المواصفات 6 التفاقية السجل. يدعم السجل الوصول إلى خوادم 

DNS عبر شبكة IPv6 لخادمي اسم على األقل ولدى IANA حاليًا حد أدنى لمجموعة من المتطلبات التقنية 
لخدمة اسم IPv4. تتضمن هذه خادمين من خوادم االسم منفصلين جغرافيًا وبواسطة طوبوغرافية الشبكة، حيث 

إن كل خادم يعتبر مجموعة متسقة من البيانات، ويمكن الوصول إليهما من مواقع متعددة حول العالم. وصف 
كيفية تلبية السجل للمعايير ذاتها لـ  IPv6 األمر الذي يتطلب نقل IPv6 إلى الشبكة. إدرج كافة الخدمات التي 

قد تتوفر عبر IPv6 مع وصف اتصال IPv6 وتنوع المزود الذي قد يستخدم. وصف خطط الموارد (عدد 
ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا المجال).

متطلبات ملقم االسم IANA متوفر من خالل http://www.iana.org/procedures/nameserver-ال
.requirements.html

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 1-0
(1) المعرفة والفهم الكاملين لهذا المجال الخاص 

بالمتطلبات التقنية للسجل؛
(2) مجال/حجم الخطة التقنية المتناسقة مع النموذج 

التجاري وحجم السجل المخطط له؛ و
(3) تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة العمل المفصلة بالقسم المالي.

1 - يلبي المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 
(1) مستوى كافٍ من التفصيل إلثبات القدرة والمعرفة المطلوبتين للوفاء بهذا العنصر؛
(2) دليل خطة التنفيذ الفعال التي تحدد المتطلبات إماكنية الوصول إلى IPv6 وتشير 

 إلمكانية الوصول لـ IPv6  ما يسمح لـ IPv6 باالنتقال بالشبكة بما يتوافق مع مواصفات 
IPv4 IANA بخادمي اسم على األقل منفصلين؛ 

(3) تناسب خطط IPV6 مع النموذج التجاري الكامل كما هو موضح بالطلب؛ وتوضيح 
أن الموارد الفنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.  

0 - فشل المتطلبات:  
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 1. 
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تحديد النقاطالمعيارنطاق النقاطمالحظاتالنشر العام

سياسات وإجراءات النسخ االحتياطية للبيانات: تقديم 37
● تفاصيل اإلجراءات والتردد لنسخ البيانات االحتياطي؛

● البرامج واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتياطي 
● تنسيق البيانات،  

● مزايا النسخ االحتياطي للبيانات، 
● إجراءات اختبار النسخ االحتياطي،

● إجراءات استعادة البيانات/إعادة بناء قاعدة بيانات، 
● أدوات التحكم في التخزين واإلجراءات، و

● وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصين لهذا المجال).

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-2ال

(1) النسخ االحتياطي المفصل واستخدام عمليات 
االسترجاع ذات الصلة؛ 

(2) عملية النسخ االحتياطي واالسترجاع تتسق مع 
المنهجية التجارية الكاملة والحجم المخطط له للسجل؛ و 

(3) تقديم الموارد الكافية للخطة التقنية في التكاليف 
المخطط لها في خطة العمل المفصلة بالقسم المالي.

2 - تجاوز المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 
(1) دليل عالي التطوير لسياسات وإجراءات النسخ االحتياطية للبيانات، مع الرصد القوي 
والدعم المستمر ألمن النسخ االحتياطية، وتتابع مراجعة النسخ االحتياطية، وتتابع اختبار 

االستعادة وتحليل االستعادة.  الممارسات الرائدة التي يجري اتباعها؛ 
(2) مستوى عالي من المرونة;  

(3)  تفاعل وتناسق كامل للمتطلبات التقنية والتجارية؛ و 
(4) دليل الموارد الفنية المتاحة بالفعل والملتزم بها.

1 -  يلبي المتطلبات:  تتضمن اإلجابات 
(1) الدعم االحتياطي الكافي وخطوات االسترداد واالسترجاع المتاحة؛  

(2) الحد األدنى  من الممارسات الرائدة التي يجري اتباعها; 
(3) تناسب إجراءات النسخ االحتياطي مع النموذج التجاري الكامل كما هو موضح 

بالطلب؛و 
(4) توضيح أن الموارد التقنية المطلوبة إلنجاز خطط هذا العنصر متاحة بسهولة.

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

Escrow : وصف كيفية استجابة مقدم الطلب لترتيبات مستودع التخزين الموثقة في مواصفات مستودع بيانات 38
السجل (المواصفات 2 من اتفاقية السجل). وصف خطط الموارد (بما يشمل عدد ووصف أدوار الموظفين 

المخصصة لهذا المجال).

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-2ال
(1) االمتثال لمواصفات 2 من اتفاقية التسجيل؛ 

(2) خطة فنية لوجود موارد كافية في تكاليف المخطط 
المفصل في القسم المالي، و

(3) الترتيب لضمان اتساق مع النهج العام لقطاع 
األعمال وحجم/نطاق التسجيل.

2 - تجاوز المتطلبات: يشمل الرد 
(1) دليل على درجة عالية من التطور واإلجراءات التفصيلية من ضمان البيانات
(2) اإلجراءات المعمول بها لضمان االمتثال للمواصفات 2 من اتفاقية التسجيل؛ 

(3) التفاعل الكامل بين التقنية ومتطلبات العمل، و
(4) دالئل على وجود الموارد التقنية المتاحة بالفعل المتاحة أو المخصصة.

1 - تلبية الشروط: يشمل الرد 
(1) مستوى كاف من التفاصيل إلظهار القدرة الكبيرة والمعرفة الالزمة لتلبية هذا العنصر؛ 

(2) ضمان البيانات كخطط كافية وفقاً لمواصفات ضمان البيانات؛ 
(3) قدرات الضمان تتناسب مع المنهج العام كما هو موضح في الطلب، و

(4) توضيح على أن الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لهذا العنصر 
متاحة بسهولة.

0 – تعذر المتطلبات: 
ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة أ 1. 

استمرارية السجل: صف مدى امتثال مقدم الطلب اللتزامات استمرارية التسجيل كما هو موضح في العمل 39
المشترك للمسجل، واستمرارية أداء المواصفات (مواصفات 6)، والتي تتعلق بمشروع اتفاق التسجيل. 

وهذا يشمل القيام بعمليات التسجيل باستخدام الملقمات المتنوعة، لضمان استمرار عمل الوظائف الحيوية في 
حالة عطل فني. 

وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا المجال). 

بالنسبة للمراجع يجب على مقدم الطلب مراجعة خطة استمرارية السجل الخاصة بـ ICANN gTLD على موقع الويب ال
http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf.

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 2-0
(1) وصف مفصل يبين خطط االمتثال اللتزامات 

استمرارية التسجيل؛ 
(2) نطاق/مقياس الخطة التقنية التي تتوافق مع النهج 

العام لقطاع األعمال وحجم المخطط لها من التسجيل، و
(3) وضع خطة فنية لموارد كافية في تكاليف التخطيط 

المفصل في القسم المالي.

2 - تجاوز المتطلبات: يشمل الرد 
(1) درجة عالية من العمليات المتقدمة ومفصلة للحفاظ على استمرارية التسجيل؛ 

(2) وجود مستوى عال من التوافر؛ 
(3) التفاعل الكامل واالتساق بين متطلبات العمل، و

(4) دليل الموارد التقنية المتاحة بالفعل أو المخصصة.
1 - يلبي المتطلبات: يشمل الرد 

(1) مستوى كاف من التفاصيل إلظهار القدرة الكبيرة والمعرفة الالزمة لتلبية هذا العنصر؛ 
(2) ضمان كفاية خطط االستمرارية لتؤدي إلى االلتزام بالمواصفات؛ 

(3) قدرات الضمان تتناسب مع المنهج العام كما هو موضح في الطلب؛ و
(4) توضيح أن الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لهذا العنصر متاحة 

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

انتقال السجل: قم بتقديم خطة يمكن اتباعها عند ضرورة انتقال نطاق gTLD الجديد إلى مشغل جديد، بما في 40
ذلك عملية االنتقال.

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-1ال
(1) المعرفة والتفهم الكامل بإمكانيات قاعدة البيانات 

للوفاء بااللتزامات الفنية للسجل; 
(2) نطاق/مقياس الخطة الفنية الذي يتفق مع النهج العام 

لقطاع األعمال والحجم المخطط له للتسجيل، و
(3) وضع خطة فنية كموارد كافية لتكاليف التخطيط 

المفصل في القسم المالي.

 
1 - يلبي المتطلبات: يشمل الرد 

(1) مستوى كاف من التفاصيل إلظهار قدرة ومعرفة كبيرة الزمة لتلبية هذا العنصر، (2) 
وجود أدلة كافية لتسجيل خطة انتقالية مع رصد مخصص أثناء المرحلة االنتقالية للتسجيل؛ 

(3) خطة انتقالية تتناسب مع النهج العامة لقطاع األعمال كما هو موضح في الطلب؛ و
(4) الموارد الالزمة النتقال التسجيل مخصص تخصيصا كامال.

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

اختبار تجاوز الفشل: قم بتقديم وصف لخطة اختبار تجاوز الفشل، تتضمن االختبار السنوي اإلجباري للخطة. 41
قد تتضمن األمثلة وصفًا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز البيانات أو عمليات تشغيل لمواقع بديله، من مرفق 

فعال إلى آخر ضعيف، أو اختبار مستودع بيانات السجل. وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين 
المخصصة لهذا المجال).

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-2ال
(1) المعرفة والتفهم الكامل بإمكانيات قاعدة البيانات 

للوفاء بااللتزامات الفنية للسجل; 
(2) نطاق/مقياس الخطة الفنية الذي يتفق مع النهج العام 

لقطاع األعمال والحجم المخطط له للتسجيل، و
(3) وضع خطة فنية كموارد كافية لتكاليف التخطيط 

المفصل في القسم المالي. 

2 - تجاوز المتطلبات: يشمل الرد 
(1) دليل على درجة عالية من التطور ومفصلة لفشل خطة االختبار، بما في ذلك الفحص 

الدوري، والرصد القوي، واالستعراض، والتحليل؛ 
(2) وجود مستوى عال من المرونة؛ 

(3) التفاعل الكامل واالتساق بين متطلبات العمل التقنية؛ 
(4) الدليل على الموارد التقنية لفشل التجارب المتاحة بالفعل أو المخصصة الكاملة.

1 - يلبي المتطلبات: يشمل الرد 
(1) مستوى كاف من التفاصيل إلظهار القدرة والمعرفة كبيرة الالزمة لتلبية هذا العنصر؛ 
(2) وجود أدلة كافية من خطة االختبار مع استعراض مخصص وتحليل لنتائج اختبارات 

الفشل؛ 
(3) خطة اختبار التجميع التي تتناسب مع منهج عمل شامل كما هو موضح في الطلب؛ و

(4) توضيح أن الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لهذا العنصر تكون 
متاحة.

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



Page 11

السؤال#
بما يتضمن 
تحديد النقاطالمعيارنطاق النقاطمالحظاتالنشر العام

عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ: قم بتقديم وصف للترتيبات المقترحة (أو الحالية) لمراقبة نظم السجل بالغة 42
األهمية (بما في ذلك SRS ونظم قاعدة البيانات وخوادم DNS وخدمة Whois ونشاط 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. 

وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا المجال). 

إيضاحات اإلجابة الكاملة: 0-2ال
(1) المعرفة والتفهم الكامل بإمكانيات قاعدة البيانات 

للوفاء بااللتزامات الفنية للسجل; 
(2) نطاق/مقياس الخطة الفنية الذي يتفق مع النهج العام 

لقطاع األعمال والحجم المخطط له للتسجيل، 
(3) وضع خطة فنية كموارد كافية لتكاليف التخطيط 

المفصل في القسم المالي. و
(4) االتساق مع االلتزامات المقدمة المسجلين بشأن 

صيانة النظام.

2 - تجاوز المتطلبات: يشمل الرد 
(1) األدلة التي تظهر درجة عالية من التطور والتفصيل للتسامح/الرصد المكرر ونشره مع 

أدوات الرصد في الوقت الحقيقي / لوحة أجهزة القياس (المقاييس) التي تم نشرها 
ومراجعتها بانتظام، 

(2) وجود مستوى عال من التوافر ؛ 
(3) دوام التفاعل و اتساق اإلثبات لمتطلبات العمل التقنية، و

(4) دليل الموارد التقنية للرصد والتصعيد المتاح بالفعل أو المخصص. 
1 - يلبي المتطلبات: يشمل الرد 

(1) مستوى كاف من التفاصيل إلظهار القدرة والمعرفة كبيرة الالزمة لتلبية هذا العنصر؛ 
(2) أدلة تثبت كفاية نظم الرصد/التحمل المخطط مع رصد مخصصة واالستعراض 

الدوري المحدود الذي يتم تنفيذه؛ 
(3) هناك خطط تتناسب مع نهج األعمال العام، و

(4) توضيح أن الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لهذا العنصر متاحة 
بسهولة. 

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

DNSSEC: وصف السياسات واإلجراءات للتسجيل المقترح المتبع، على سبيل المثال، للتوقيع على ملف 43
المنطقة، للتحقق والموافقة من مواقع األطفال، ولتوليد وتبادل وتخزين مواد التخزين. وصف كيفية توافق تنفيذ 

 ،RFCs 4033، 4034 :ذات الصلة بما في ذلك مع عدم حصرها على ذلك RFCs مع DNSSEC
4035، 5910، 4509، 4641 و5155 (يطلب هذا األخير فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد 

المبعثر). وصف خطط الموارد (عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا المجال).

إيضاحات اإلجابة الكاملة:0-1ال
(1) المعرفة والتفهم الكامل بإمكانيات قاعدة البيانات 

للوفاء بااللتزامات الفنية للسجل; 
(2) نطاق/مقياس الخطة الفنية الذي يتفق مع النهج العام 

لقطاع األعمال والحجم المخطط له للتسجيل، و
(3) وضع خطة فنية كموارد كافية لتكاليف التخطيط 

المفصل في القسم المالي.

1 - يلبي المتطلبات: يشمل الرد 
(1) مستوى كاف من التفاصيل إلظهار القدرة والمعرفة كبيرة الالزمة لتلبية االحتياجات 
لتقديم DNSSEC في وقت اإلطالق، وفقاً لطلبات التعليقات المطلوبة RFCs، وتوفير 

التشفير اآلمن لإلدارة الرئيسية (توليد، تبادل، وتخزين)؛ 
(2) إجراءات اإلدارة الرئيسية للمسجلين في TLD المقترحة؛  

(3) تتناسب الخطة الفنية مع النهج العام لقطاع األعمال كما هو موضح في الطلب، و
(4) توضيح أن الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لهذا العنصر تكون 

متاحة بالفعل أو بسهولة. 
0 - فشل المتطلبات: 

ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة 1. 

اختياري.44
IDNs: تحديد إن كان السجل المقترح سيقوم بدعم تسجيل عناوين IDN في نطاق TLD، وإذا كان األمر 

كذلك، فوضح الكيفية. على سبيل المثال، وضح الرموز التي سيتم دعمها، وتقديم جداول IDN مرفقة برموز 
متغيرة تم تحديدها بجانب سياسة تسجيل مناسبة. هذا يتضمن أيضًا الواجهات العامة الخاصة بقاعدة البيانات 

مثل Whois أو EPP. وصف خطط الموارد (بما يشمل عدد ووصف أدوار الموظفين المخصصة لهذا 
المجال). وصف كيفية توافق تنفيذ IDN مع RFCs 5890، 5891، 5892، و5893 إلى جانب إرشادات 

/http://www.icann.org/en/topics/idn> على موقع الويب ICANN IDN
.<implementation-guidelines.htm

تعتبر IDNs خدمة اختيارية وقت البدء. غياب تنفيذ IDN أو خطط لن يقلل من سجل مقدم الطلب.  مقدمي الطلب الذين ال
يستجيبون لهذا السؤال مع خطط التنفيذ لتنفيذ IDNs وقت البدء سيتم احتسابه طبقاً للمعايير الموضحة هنا.

تعتبر IDNs خدمة إضافية. إيضاحات اإلجابة الكاملة: 2-0
(1) المتطلبات التقنية والمعرفة الكاملة بهذا الجانب من 

التسجيل؛
(2) خطة فنية كمورد كافي لتكاليف المخطط المفصل في 

القسم المالي؛ 
(3) االتساق مع االلتزامات التي تعهد بها المسجلين في 

الغرض من التسجيل والتسجيل ألوصاف الخدمات، و
(4) قضايا متعلقة باستخدام البرامج النصية التي يتم 

تسويتها وIDN جداول كاملة ومتاحة للجمهور. 

2 - تجاوز المتطلبات: يشمل الرد 
(1) الدليل على اإلجراءات التفصيلية والتي على درجة عالية من التطور لـ IDNs، بما 

 ،RFCsو IDNA/IDN الكاملة، واالمتثال للمبادئ التوجيهية IDN في ذلك جداول
والرصد الدوري لعمليات IDN؛ 

(2) الدليل القدرة على حل التقديم وقضايا IDN المعروفة أو هجمات IDN الخداعة؛ 
(3) التفاعل الكامل واالتساق لمتطلبات العمل التقنية، و
(4) دليل الموارد التقنية المتاحة بالفعل أو المخصصة.

1 - يلبي المتطلبات: يشمل الرد 
(1) مستوى كاف من التفاصيل إلظهار القدرة الكبيرة والمعرفة الالزمة لتلبية هذا العنصر؛ 

(2) دليل كفاية خطط التنفيذ ألسماء النطاقات الدولية في االمتثال للمبادئ التوجيهية لـ 
IDN/IDNA؛ 

(3) خطط IDN التي تتفق مع النهج العام كما هو موضح في الطلب؛ و
(4) توضيح أن الموارد التقنية الالزمة لتنفيذ ذلك عن طريق خطط لهذا العنصر متاحة 

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

البيانات المالية: تقدم القوائم المالية المدققة والمراجعة بشكل مستقل (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان من 45إثبات القدرة المالية
المساهمين/رأس مال الشريك/، وبيان التدفقات النقدية) للسنة المالية األخيرة لمقدم الطلب، والقوائم المالية غير 
المدققة للفترة المنتهية مؤخرا لمقدم الطلب. بالنسبة لمقدمي الطلبات الجدد، يتم تقديم أحدث اإلقرارات المالية 

المتاحة.  يتم استخدام البيانات المالية في تحليل المشروعات والتكاليف.

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

1-0 IFRS يتم إعداد القوائم المالية الموثقة أو المدققة وفقاً لـ
 IASB (المعايير الدولية لإلقرارات المالية) المعتمد من
(مجلس معايير المحاسبة الدولية) أو المعايير المحاسبية 

المتعارف عليها والمقبولة وطنياً (على سبيل المثال، 
GAAP). وهذا يتضمن ميزانية وبيان دخل يعكسان 

الحالة المالية لمقدم الطلب ونتائج عمليات التشغيل. في 
حال كان مقدم الطلب كياناً جرى تشكيله حديثا لغرض  

تطبيق gTLD ودون خبرة عملية، فإنه يجب على مقدم 
الطلب تقديم تقارير مالية تعكس رأس مال الكيان لمشغل 
السجل. يجب أن يكون هناك إمكانية للتحقق من التمويل 

في الحالة السابقة على أنه انعكاس حقيقي ودقيق وال 
يمكن أن يتضمن تمويالً مأموالً. عند عدم توفر البيانات 
الموثقة أو المدققة بشكل منفصل يكون على مقدم الطلب 
توفير تفسير واضح مع الممارسات القضائية إلى جانب 

أن يمتلك بالحد األدنى البيانات المالية غير المدققة.

1 - يلبي المتطلبات: يتم توفير البيانات المالية الموثقة أو المدققة الكاملة عند المستوى 
األعلى المتوفر للسلطة القضائية لمقدم الطلب. حيث مثل هذه القوائم المالية غير متوفرة، 

مثل الكيانات التي شكلت حديثا، فقد قدم مقدم الطلب، قوائم مالية غير مدققة كحد أدنى. 
0 - فشل المتطلبات: لم يتم الوفاء بالمتطلبات إلحراز 1. على سبيل المثال، فشل كيان له 

تاريخ عملي في تقديم إقرارات مُدقَّقة. .

نموذج التوقعات: تقديم التوقعات المالية للتكلفة والتمويل باستخدام النموذج 1 (المرفق) للحدث األكثر احتماال. 46
ويقصد بالنموذج تقديم الخصائص المشتركة بين طلبات الحصول على TLD وبذلك يتم تسهيل عملية التقييم. 

تشمل توقعات للفروق الكبيرة بين السنوات (أو المتوقع في السنوات التالية لإلطار الزمن الخاص بالنموذج) في 
أي فئة من التكلفة أو التمويل. وصف أساس/افتراضات لألرقام المقدمة، واألساس المنطقي للبناء/االفتراضات. 

قد يتضمن ذلك دراسات وبيانات مرجعية، أو غيرها من الخطوات التي اتخذت لتطوير االستجابات والتحقق من 
صحة أي االفتراضات. 

قام مقدم الطلب بتقديم نموذج شامل يثبت عمل دائم (حتى 0-2ال
في حالة تساوي التكاليف مع الربح خالل السنوات الثالث 

األولى للتشغيل).

يعتبر وصف مقدم الطالب لتطوير التوقعات كافيا خالل 
مرحلة االجتهاد وتعتبر كذلك أساسا للتوقعات.

2 - تجاوز المتطلبات: 
(1) وصف النموذج كما هو موضح بتفصيل كاف ليكون توازن محافظ من حيث التكلفة 

والتمويل والمخاطر، أي يمثل التمويل والتكاليف اهتمام مستمر؛ 
(2) توضيح الموارد والتخطيط للعمليات المستدامة؛ و

(3) العمل الذي سبق القيام به في وضع توقعات للوصف الكامل، يشير إلى وجود أساس 
سليم لألرقام المقدمة. 
1 - يلبي المتطلبات: 

(1) وصف النموذج بتفصيل كاف ليتم تحديده بتوازن معقول من حيث التكلفة والتمويل 
والمخاطر، أي أن التمويل والتكاليف تتفق االهتمام المستمر؛ 

(2) توضيح الموارد والتخطيط للعمليات المستدامة؛ 
(3) تحديد االفتراضات المالية عن خدمات التسجيل والتمويل واألسواق؛ و

(4) التقديرات المالية والدفاع عنها؛ و
 

0 - فشل المتطلبات: ال يلبي جميع االحتياجات للنقطة أ 1. 
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السؤال#
بما يتضمن 
تحديد النقاطالمعيارنطاق النقاطمالحظاتالنشر العام

(أ) تكاليف ونفقات رأس المال: وصف وشرح التكاليف المتوقعة والنفقات الرأسمالية إلنشاء وتشغيل المسجل 47
المقترح. وكما هو موصوف في الدليل المساعد لمقدم الطلب، ستتم دراسة المعلومات المقدمة في ضوء الطلب 

بالكامل ومعايير التقييم. لذا، يجب أن تتوافق هذه اإلجابة مع المعلومات المقدمة في جدول األرقام من أجل:  1) 
إبقاء عمليات التسجيل، و2) توفير خدمات التسجيل الواردة اعاله، و3) الوفاء بالمتطلبات التقنية الموصوفة في 

القسم إثبات القدرة التقنية والعملية. يجب أن تتضمن التكاليف الثابتة والمتغيرة.  

يجب أن تتضمن التكاليف الثابتة والمتغيرة. 

التكاليف المحددة متسقة مع خدمات السجل المقترحة 0-2هذا السؤال مبني على النموذج المقدم في السؤال 46. ال
وتعمل على تمويل المتطلبات الفنية بشكل كافٍ ومتسقة 

مع المهمة/الهدف المقترح للسجل. التكاليف المتوقعة 
معقولة لتسجيل الحجم والنطاق الموصوف في التطبيق. 

تشمل التكاليف المحددة األداة المالية المذكورة في 
السؤال50 أدناه.

2 - تجاوز المتطلبات: 
(1) عناصر التكلفة الموصوفة مرتبطة بوضوح وبشكل منفصل بكل مجال من عمليات 
تشغيل السجل: خدمات التسجيل، والمتطلبات التقنية، وغيرها من الجوانب األخرى كما 

وصفها مقدم الطلب؛ 
(2) التكاليف التقديرية محفوظة وتتفق مع عملية حجم/نطاق/مقاس التسجيل كما وصفه 

مقدم الطلب؛ 
(3) تشير معظم التقديرات الفعلية إلى أمثلة لعمليات التسجيل السابقة أو ما يعادلها، و

(4) وتستند تقديرات المحافظين إلى تلك التجارب ووصف مجموعة من التكاليف المتوقعة 
واستخدام الحد األعلى لهذه التقديرات. 

1 - يلبي المتطلبات: 
(1) تغطي عناصر التكلفة الموصوفة بشكل مقبول جميع مجاالت عمليات السجل: خدمات 

التسجيل، والمتطلبات التقنية وغيرها من الجوانب األخرى كما هو موضح من قبل مقدم 
الطلب، و

(2) التكاليف التقديرية التي تتسق ويمكن الدفاع عنها مع عملية التسجيل من 
حجم/نطاق/مقاس مقدم الطلب. 

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

ال(ب) قم بوصف المدى المتوقع للتكاليف المخطط لها. وصف العوامل التي تؤثر على هذا المدى.
(أ) التمويل والدخل: يمكن استخراج التمويل من مصادر متعددة (على سبيل المثال، رأس المال الموجود أو 48

العائدات/الربح من تشغيل السجل المقترح). لكل مصدر (بقدر ما هو متاح)، وصف: 1) كيف ستقدم األموال 
الحالية موارد لكل من: أ) العمليات التمهيدية، وب) العمليات المستمرة، 2) توضيحاً 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)، 3) مصادر التمويل 

الخارجي، ( مقدم الطلب (يجب عليه عند االقتضاء تقديم دليل على التزام من جانب الطرف الذي يلتزم 
باألموال). 

ينبغي أن يكون التمويل المضمون مقابل غير المضمون محددا بوضوح، بما في ذلك تلك المرتبط بمصادر لكل 
نوع. 

تم تحديد موارد التمويل بوضوح وتُقدم بشكل كافٍ 0-2ال
لتقديرات تكلفة 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 متاحًا). تم توثيق 
مصادر التمويل الخارجية والتحقق منها ويجب أال 

تتضمن مصادر مأمولة لألموال. 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.

2 - تجاوز المتطلبات: 
(1) الموارد الحالية كمية ومنفصلة ومخصصة لعمليات التسجيل؛ 

(2) في حالة تمويل العمليات الجارية من الصناديق القائمة (بدال من العائدات من العمليات 
الجارية) فإنه يتم التمويل والفصل بين الجنسين، وخصص هذا الغرض فقط في كمية كافية 

لتشغيل ثالث سنوات؛
(3) ترتبط اإليرادات بوضوح بحجم األعمال المتوقعة، وحجم السوق والتوغل؛ 

(4) واالفتراضات المعمول بها هي متحفظة، 
(5) نماذج التدفق النقدي المعدّة لتمويل الصلة وافتراض اإليرادات الفعلية حيث يتم تقسيم 

النشاط التجاري على نحو كاف، و
(6) رأس المال مقسم إلى آمن في مقابل التعهد ويرتبط بالتدفقات النقدية. 

1 - يلبي المتطلبات: 
(1) الموارد القائمة كمية، على النحو المحدد والمتاح وحسب الميزانية؛ 

(2) في حالة تأمين العمليات الجارية من التمويل الحالي (بدال من العائدات من العمليات 
الجارية) فإن التمويل يكون كمي ومن ثم تحديد مصادره بمبلغ كافية لتشغيل ثالث سنوات؛ 

(3) ترتبط اإليرادات المتوقعة مباشرة بحجم األعمال، وحجم السوق والتوغل؛ و 
(4) االفتراضات المعمول بها والمعقولة والتي يمكن الدفاع عنها. 

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

(ب) قم بوصف المدى المتوقع في التمويل المتوقع واألرباح المتوقعة. وصف العوامل التي تؤثر على هذا 
المدى. (اإلجابة على هذه األسئلة تبقى موضع السرية)

ال



مرجع / صيغة
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اإليرادات والتكاليف المتوقعة (1
التسجيل المتوقع أ)
رسوم التسجيل ب)
إيرادات التسجيل ج)
إيرادات أخرى د)

إجمالي اإليرادات هـ)

التكاليف المتوقعة
العمالة: و)

عمالة التسويق (1
عمالة دعم العمالء (2

العمالة التقنية (3
التسويق ز)
المرافق ح)

التكاليف العامة واإلدارية ت)
الفوائد والضرائب ي)

االستهالك ك)
تكاليف أخرى ل)

إجمالي التكاليف                  -                 -                 -                  -م)

صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة                  -                 -                 -                  -ن)

الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة (2
إجمالي التكاليف المتغيرة أ)
إجمالي التكاليف الثابتة ب)

-                  -                 -                 -                 

النفقات الرأسمالية المتوقعة (3
األجهزة أ)
البرامج ب)

األثاث والمعدات ج)
أشياء أخرى د)

إجمالي النفقات الرأسمالية                  -                 -                 -                  -هـ)

ة ق ت ال الخ ل األ (4

مقدم طلب نطاق TLD - التقديرات المالية : إرشادات
مباشرة / تشغيلية

تشمل التكاليف المتغيرة تكاليف العمالة وغيرها من التكاليف غير الثابتة بطبيعتها (النفقات المتغيرة تبًعا لزيادة أو 
انخفاض اإلنتاج أو مستوى عمليات التشغيل).  

التكاليف الثابتة هي النفقات التي ال تتأثر بصفة عامة بزيادة أو انخفاض اإلنتاج أو مستوى عمليات التشغيل.   ومن 
الضروري بصفة عامة تكبد مثل هذه التكاليف لتشغيل العمليات األساسية للمنظمة أو من المتوقع تكبدها اعتماًدا على 

االلتزامات التعاقدية.

متى آان ذلك مناسًبا، يرجى اإلشارة إلى نقاط البيانات و/أو 
الصيغ المستخدمة في العمليات الحسابية

إرشادات عامة
تتطلب عملية تقديم الطلب أن يقوم مقدم الطلب بتقديم نوعين من التقديرات المالية. 

ينبغي أن يوضح التقدير المالي األول (نموذج 1) اإليرادات والتكاليف المرتبطة بسيناريو التقديرات األآثر احتماًال.  
ويجب أن يشمل هذا التقدير عدد التسجيالت ورسوم التسجيل وجميع التكاليف والنفقات الرأسمالية المتوقعة خالل فترة بدء 

التشغيل وخالل السنوات الثالث األولى من عمليات التشغيل.  يرتبط النموذج 1 بالسؤال 46 (نموذج التقديرات) في 
الطلب. 

نطلب من مقدمي الطلبات أيًضا أن يعرضوا في تقدير مالي منفصل (نموذج 2) اإليرادات والتكاليف المرتبطة بالسيناريو 
الواقعي ألسوأ الحاالت والذي ُيفترض فيه عدم نجاح التسجيل. يرتبط النموذج 2 بالسؤال 49 (التخطيط للطوارئ) في 

الطلب.

بالنسبة لكل تقدير يتم إعداده، يرجى إدراج تعليقات ومالحظات في الجزء السفلي من التقدير (في المساحة المخصصة 
لذلك) لتزويد القائمين على مراجعة هذه التقديرات بالمعلومات المتعلقة بما يلي:

1) الفروض المستخدمة، والفروق الكبيرة في اإليرادات، والتكاليف، والنفقات الرأسمالية من عام آلخر؛
2) آيفية التخطيط لتمويل العمليات؛ 

3) التخطيط للطوارئ

قم بتضمين تعليقات من شأنها مساعدة القائمين على مراجعة هذا التقدير في فهم األسلوب الذي تنتهجه في العمل وأي 
اتجاهات أو اختالفات متوقعة.

تتعلق فترة بدء التشغيل بالتكاليف والنفقات الرأسمالية فقط؛ أي أنه ال ينبغي إدخال أي تقديرات لإليرادات في هذا 
العمود.  ويرجى وصف الفترة الزمنية اإلجمالية المتوقع تغطيتها.

تمثل تكاليف التسويق المبالغ التي يتم إنفاقها على اإلعالن والترويج وأي نشاط تسويقي آخر. وينبغي أال يشمل هذا المبلغ 
تكاليف "عمالة التسويق" المذآورة أعاله.

يجب أن يساوي إجمالي التكاليف 
في القسم 1

ينبغي أن يوضح مقدم الطلب دورات الحياة المتوقعة للنفقات الرأسمالية المستخدمة مع تحديد االستهالك السنوي.

باالستهالك يتعلق فيما حياتها ودورات "األخرى" الرأسمالية النفقات وصف رجاء األصول والخصوم المتوقعة (4
السيولة النقدية أ)

الحسابات المدينة ب)
أصول متداولة أخرى ج)

إجمالي األصول المتداولة                  -                 -                 -                  -د)

الحسابات الدائنة هـ)
خصوم مستحقة أخرى و)

إجمالي الخصوم المتداولة                  -                 -                 -                  -ز)

إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة                  -                 -                 -                  -ح)
الدين طويل األجل ت)

التدفقات النقدية المتوقعة (5
(الخسارة) صافي الدخل                  -                 -                 -                  -أ)
االستهالك المضاف                  -                 -                 -                  -ب)

النفقات الرأسمالية للعام الحالي                  -                 -                 -                  -ج)
التغير في األصول المتداولة غير النقدية                  -                 -                 -غير متاحد)
التغير في إجمالي الخصوم المتداولة                  -                 -                 -غير متاحهـ)

تسويات الدين                  -                 -                 -غير متاحو)
تسويات أخرى ز)

صافي التدفقات النقدية المتوقعة                  -                 -                 -                  -ح)

مصادر األموال (6
دين: أ)

متاح بالفعل وقت تقديم الطلب (1-                  
محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد (2-                  

أسهم:  ب)
متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب (1-                  

محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد (2-                  
إجمالي مصادر األموال                   -ج)

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

قم بتقديم شرح للفروق الكبيرة بين السنوات (أو المتوقع في السنوات التالية لإلطار الزمني الخاص بالنموذج) في أية 
فئة من التكلفة أو التمويل.

قم بتضمين أي تعليقات عامة توضح بها آيفية تمويلك لعمليات التشغيل. وسيتم شرح التمويل بالتفصيل في اإلجابة عن 
السؤال 48.

قم بتقديم تعليق عام لوصف تخطيطك للطوارئ. وسيتم شرح التخطيط للطوارئ بالتفصيل في اإلجابة عن السؤال 49.

يجب على مقدم الطلب إعداد األصول والخصوم المتوقعة لبدء التشغيل وفترة الثالث سنوات التالية

األخرى ودورات حياتها فيما يتعلق باالستهالك. رجاء وصف النفقات الرأسمالية 

ينبغي أن يساوي االستهالك إجمالي تكلفة االستهالك في القسم 1.

تعتمد التدفقات النقدية على صافي تكاليف عمليات التشغيل المتوقعة (قسم 1) والنفقات الرأسمالية المتوقعة 
(قسم 3) واألصول والخصوم المتوقعة (قسم 4).

ينبغي أن يصف مقدم الطلب مصادر تمويل الدين وأسهم رأس المال مع تقديم دليل على ذلك (وليكن، على سبيل المثال، 
خطاب التزام).
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1) اإليرادات والتكاليف المتوقعة

آان التسجيل متوقًعا اعتماًدا على استطالعات السوق األخيرة.104780               80,600               62,000                 -أ) التسجيل المتوقع
ال نتوقع زيادات آبيرة في رسوم التسجيل بعد السنة الثالثة.                 $7.00                 $6.00                 $5.00                $-ب) رسوم التسجيل
             733,460             483,600             310,000                 -أ * بج) إيرادات التسجيل
تشير اإليرادات األخرى إلى إيرادات اإلعالنات التي يتم الحصول عليها                62,000               48,000               35,000                 -د) إيرادات أخرى

من خالل عرض اإلعالنات على موقع الويب الخاص بنا.
             795,460             531,600             345,000                 -هـ) إجمالي اإليرادات

   التكاليف المتوقعة
و) العمالة:

سيتم شرح التكاليف بمزيد من التفاصيل في اإلجابة عن السؤال 47.               81,000               72,000               66,000            125,000) عمالة التسويق
               74,000               71,000               68,000              25,000) عمالة دعم العمالء

               49,000               47,000               45,000            332,000) العمالة التقنية
               31,680               26,400               44,000            40,000ز) التسويق
               14,400               12,000               10,000              7,000ح) المرافق

             136,000             122,500             112,000            14,000ت) التكاليف العامة واإلدارية
               30,760               29,800               29,000            27,500ي) الفوائد والضرائب

يعكس االستهالك إجمالي النفقات الرأسمالية المتوقعة (173k$) مقسومة                59,733               85,466               69,333            51,933ك) االستهالك
على دورات الحياة:

130k/3 + $43k/5 = $51,933$ = بدء التشغيل
تعكس مبالغ االستهالك التالية تكلفة االستهالك في العام الماضي باإلضافة 
إلى االستهالك المتعلق بالنفقات الرأسمالية اإلضافية خالل دورات الحياة 

المناسبة.

               25,920               21,600               18,000            12,200ل) تكاليف أخرى
             502,493             487,766             461,333          214,633م) إجمالي التكاليف

             292,967               43,834            (116,333)         (214,633)هـ - من) صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة (اإليرادات مطروًحا منها

2) الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة
التكاليف المتغيرة:             217,416             198,930             195,250            92,000أ) إجمالي التكاليف المتغيرة 

-بدء التشغيل يساوي إجمالي تكلفة األيدي العاملة زائد 75% من التسويق.
-السنة األولى وحتى السنة الثالثة تساوي 75% من إجمالي تكلفة األيدي 

العاملة زائد 50% من التسويق و30% من التكاليف العامة واإلدارية 
والتكاليف األخرى

التكاليف الثابتة: تساوي إجمالي التكاليف مطروًحا منه التكاليف المتغيرة             285,077             288,836             266,083          122,633ب) إجمالي التكاليف الثابتة

             502,493             487,766             461,333          214,633 = القسم 1) م

3) النفقات الرأسمالية المتوقعة
-تمتد دورة حياة األجهزة والبرامج لثالث (3) سنوات               58,000               16,000               21,000            98,000أ) األجهزة
               11,000               24,000               18,000            32,000ب) البرامج

-تمتد دورة حياة األثاث والمعدات األخرى لخمس (5) سنوات               16,000               14,000               22,000            43,000ج) األثاث والمعدات األخرى
د) أشياء أخرى

               85,000               54,000               61,000          173,000هـ) إجمالي النفقات الرأسمالية

4) األصول والخصوم المتوقعة
             784,600             578,600             556,300          705,300أ) السيولة النقدية

             160,000             106,000               70,000ب) الحسابات المدينة
               80,000               60,000               40,000ج) أصول متداولة أخرى

          1,024,600             744,600             666,300          705,300د) إجمالي األصول المتداولة

             125,300             113,000             110,000            41,000هـ) الحسابات الدائنة
و) خصوم مستحقة أخرى

             125,300             113,000             110,000            41,000ز) إجمالي الخصوم المتداولة

= القسم 3) هـ: تراآميةح) إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة
األعوام السابقة + العام 

الحالي

173,000          234,000             288,000             373,000             

لن يتم سداد مدفوعات أصل الدين بموجب الحد االئتماني مع XYZ Bank           1,000,000          1,000,000          1,000,000       1,000,000ت) إجمالي الدين طويل األجل
حتى السنة الخامسة. وسيتم دفع الفائدة آنفقات عارضة مع تضمينها في 

القسم 1) ي.

5) التدفقات النقدية المتوقعة
             292,967               43,834            (116,333)         (214,633)= القسم 1) نأ) صافي الدخل (الخسارة)
               59,733               85,466               69,333            51,933= القسم 1) ك ب) االستهالك المضاف
              (85,000)              (54,000)              (61,000)         (173,000)= القسم 3) هـ ج) النفقات الرأسمالية

 = القسم 4) (ب+ج): د) التغير في األصول المتداولة غير النقدية
العام الماضي - العام الحالي

              (74,000)              (56,000)            (110,000)غير متاح

 = القسم 4) ز: هـ) التغير في إجمالي الخصوم المتداولة
العام الحالي - العام الماضي

تشير القيمة 41k$ في تكاليف بدء التشغيل إلى تعويض الحسابات الدائنة                12,300                 3,000               69,000            41,000
المشار إليها في الميزانية المتوقعة.  وتعتمد السنوات التالية على التغيرات 

في الخصوم المتداولة حيث يتم طرح العام الماضي من العام الحالي

و) تسويات الدين

 = القسم 4) ت:
العام الحالي - العام الماضي

                     -                     -                     -غير متاح
ز) تسويات أخرى

             206,000               22,300            (149,000)         (294,700)ح) صافي التدفقات النقدية المتوقعة

6) مصادر األموال
أ) دين:

انظر التعليقات الخاصة بالتمويل أدناه. سيتم شرح اإليرادات بمزيد من        11,000,000) متاح بالفعل وقت تقديم الطلب
التفاصيل في اإلجابة عن السؤال 48.

2) محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد
 ب) أسهم:

1) متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب
                 -2) محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد

       1,000,000ج) إجمالي مصادر األموال

على الرغم من أننا نتوقع تحقيق تدفق نقدي إيجابي بنهاية السنة الثانية، فإن الحد االئتماني الذي تم االتفاق عليه مؤخًرا سيغطي تكاليف التشغيل خالل األربع سنوات األولى من التشغيل إذا لزم األمر. لقد عقدنا أيًضا اتفاقية مع XYZ Co. لضمان المسجلين في حالة عجز 
نموذج العمل عن دعم نفسه في السنوات القادمة. وقد تم إرفاق االتفاقية التي تم عقدها مع .XYZ Co بالطلب.

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

عينة مقدم طلب نطاق TLD - التقديرات المالية :
مباشرة / تشغيلية

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):
نتوقع زيادة عدد التسجيالت إلى حوالي 30% سنوًيا مع زيادة في رسوم التسجيل بنسبة 1 دوالر أمريكي سنوًيا خالل السنوات الثالث األولى. آما نتوقع أن تزيد التكاليف بمعدل يمكن التحكم فيه خالل السنوات الثالث األولى باستثناء تكاليف التسويق والتي من المنتظر أن 

تصبح أعلى عند بدء التشغيل وفي السنة األولى حيث نقوم بإنشاء االسم التجاري ونسعى لزيادة عدد التسجيالت.  ومن المتوقع أن تصبح النفقات الرأسمالية أعلى في مرحلة بدء التشغيل ثم ستتراجع حاجتنا إلى االستثمار في برامج وأجهزة الكمبيوتر بعد مرحلة بدء التشغيل.  
هذا ومن المتوقع أيًضا أن يصل استثمارنا في األثاث والمعدات إلى أقصى معدالته في مرحلة بدء التشغيل حيث نقوم بإنشاء البنية التحتية وسينخفض بعد ذلك في الفترات التالية.

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:
لقد تفاوضنا مؤخًرا مع XYZ Bank للحصول على حد ائتماني (وقد تم إرفاق نسخة من اتفاقية الحد االئتماني التي تم تنفيذها بالكامل مع الطلب) ومن المنتظر أن يسمح لنا هذا التمويل بشراء المعدات الالزمة ودفع أجور الموظفين وتغطية تكاليف التشغيل األخرى خالل فترة 

بدء التشغيل والسنوات القليلة األولى من عمليات التشغيل.  ونتوقع أن تغطي عمليات التشغيل تكلفتها (أي أن اإليرادات الناتجة عن عمليات التشغيل ستغطي جميع التكاليف والنفقات الرأسمالية المتوقعة) في النصف الثاني من السنة الثانية للتشغيل؛ آما نتوقع أيًضا أن تصبح 
تلك العمليات عمليات مربحة من خالل التدفق النقدي اإليجابي في السنة الثالثة.
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-                -                 -               

               -                 -                -هـ) إجمالي اإليرادات

1) عمالة التسويق
2) عمالة دعم العمالء

3) العمالة التقنية

ك) االستهالك

               -                 -                -                    -م) إجمالي التكاليف

               -                 -                -                    -ن) صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة (اإليرادات مطروًحا منها التكاليف)

أ) إجمالي التكاليف المتغيرة 

-                    -                -                 -               

               -                 -                -                    -هـ) إجمالي النفقات الرأسمالية

               -                 -                -                    -د) إجمالي األصول المتداولة

               -                 -                -                    -ز) إجمالي الخصوم المتداولة

-                    -                -                 -               
-                    -                -                 -               
-                    -                -                 -               

               -                 -                -غير متاحد) التغير في األصول المتداولة غير النقدية
               -                 -                -غير متاحهـ) التغير في إجمالي الخصوم المتداولة

               -                 -                -غير متاحو) سداد الدين
ز) تسويات أخرى

               -                 -                -                    -ح) صافي التدفقات النقدية المتوقعة 

1) متاح بالفعل وقت تقديم الطلب
2) محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد

  
1) متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب

2) محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد

                    -ج) إجمالي مصادر األموال

3) النفقات الرأسمالية المتوقعة

ح) إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة، صافي االستهالك

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

نموذج 1 -- التقديرات المالية : التقديرات األآثر احتماًال
مباشرة / تشغيلية

1) اإليرادات والتكاليف المتوقعة
أ) التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل

ت) التكاليف العامة واإلدارية
ي) الفوائد والضرائب

ج) إيرادات التسجيل
د) إيرادات أخرى

   التكاليف المتوقعة
و) العمالة:

ز) التسويق
ح) المرافق

أ) األجهزة

6) مصادر األموال
أ) دين:

ل) تكاليف أخرى

2) الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة

هـ) الحسابات الدائنة
و) خصوم مستحقة أخرى

ب) إجمالي التكاليف الثابتة

4) األصول والخصوم المتوقعة

ب) الحسابات المدينة

ب) البرامج
ج) األثاث والمعدات األخرى

د) أشياء أخرى

5) التدفقات النقدية المتوقعة
أ) صافي الدخل (الخسارة)
ب) االستهالك المضاف

ت) إجمالي الدين طويل األجل

ج) أصول متداولة أخرى

أ) السيولة النقدية

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

ب) أسهم:

ج) النفقات الرأسمالية
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-                -                 -                 

                 -                 -                -هـ) إجمالي اإليرادات

1) عمالة التسويق
2) عمالة دعم العمالء

3) العمالة التقنية

ك) االستهالك

                 -                 -                -                    -م) إجمالي التكاليف

                 -                 -                -                    -ن) صافي إيرادات عملية التشغيل المتوقعة (اإليرادات مطروًحا منها التكاليف)

أ) إجمالي التكاليف المتغيرة 

-                    -                -                 -                 

                 -                 -                -                    -هـ) إجمالي النفقات الرأسمالية

                 -                 -                -                    -د) إجمالي األصول المتداولة

                 -                 -                -                    -ز) إجمالي الخصوم المتداولة

-                    -                -                 -                 
-                    -                -                 -                 
-                    -                -                 -                 

                 -                 -                -غير متاحد) التغير في األصول المتداولة غير النقدية
                 -                 -                -غير متاحهـ) التغير في إجمالي الخصوم المتداولة

                 -                 -                -غير متاحو) سداد الدين
ز) تسويات أخرى

                 -                 -                -                    -ح) صافي التدفقات النقدية المتوقعة 

1) متاح بالفعل وقت تقديم الطلب
2) محتمل و/أو ملتَزم به لكن غير متاح بعد

  
1) متاحة بالفعل وقت تقديم الطلب

2) محتملة و/أو ملتَزم بها لكن غير متاحة بعد

                    -ج) إجمالي مصادر األموال

د) إيرادات أخرى

   التكاليف المتوقعة
و) العمالة:

نموذج 2 -- التقديرات المالية : أسوأ الحاالت
مباشرة / تشغيلية

1) اإليرادات والتكاليف المتوقعة
أ) التسجيل المتوقع
ب) رسوم التسجيل
ج) إيرادات التسجيل

ز) التسويق
ح) المرافق

ت) التكاليف العامة واإلدارية
ي) الفوائد والضرائب

ل) تكاليف أخرى

2) الفصل بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة

ب) إجمالي التكاليف الثابتة

4) األصول والخصوم المتوقعة
أ) السيولة النقدية

د) أشياء أخرى
ج) األثاث والمعدات األخرى

3) النفقات الرأسمالية المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج

أ) صافي الدخل (الخسارة)
ب) االستهالك المضاف
ج) النفقات الرأسمالية

6) مصادر األموال
أ) دين:

هـ) الحسابات الدائنة
و) خصوم مستحقة أخرى

ت) إجمالي الدين طويل األجل

ح) إجمالي الممتلكات والمعدات واألجهزة، صافي االستهالك

ب) الحسابات المدينة
ج) أصول متداولة أخرى

تعليقات عامة (مالحظات تتعلق بالفروض المستخدمة والفروق الكبيرة بين السنوات إلخ):

تعليقات متعلقة بكيفية تخطيط مقدم الطلب لتمويل عمليات التشغيل:

تعليقات عامة متعلقة بالطوارئ:

ب) أسهم:

5) التدفقات النقدية المتوقعة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 3الوحدة 
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .نظراً لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح الجديد

 
 

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

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم
١-٣ 

 

  ٣ الوحدة
  إجراءات فض النزاعات

 
توضح هذه الوحدة الغرض من آليات المعارضات وفض النزاعات، ودوافع تقدیم معارضة 

، واإلجراءات العامة الالزمة لتقدیم معارضة أو الرد عليها، gTLDرسمية على طلب 
  .والطریقة التي تسير بها إجراءات فض النزاعات

لمبادئ التوجيهية أو المقایيس التي ستقوم آل لجنة استشاریة وتقوم هذه الوحدة أیًضا بمناقشة ا
  .لفض النزاعات بتطبيقها في قراراتها المبنية على الخبرة

ینبغي أن یدرك جميع مقدمي الطلبات إمكانية تقدیم معارضة ضد أي من طلباتهم، وأن 
  .ذه المعارضةیكونوا على درایة آذلك باإلجراءات والخيارات المتاحة في حالة حدوث مثل ه

  الغرض من عملية فض النزاعات ونظرة عامة عليها  ١-٣
وتقدم العملية . تم تصميم العملية المستقلة لفض النزاعات لحمایة مصالح وحقوق محدودة

وتسمح هذه الطریقة ألطراف معينة لدیها حق . طریًقا للمعارضة الرسمية أثناء تقييم الطلبات
  .  لجنة من الخبراء المؤهلينالمعارضة بدراسة معارضاتهم أمام

ویمكن تقدیم معارضة رسمية عند توفر أي من الدوافع األربعة المذآورة فقط، آما هو 
وعند تقدیم طلب . تبدأ إجراءات فض النزاعات بتقدیم معارضة رسمية. موضح بهذه الوحدة

gTLDص ، یوافق مقدم الطلب على قبول سریان إجراءات عملية فض النزاعات هذه بخصو
وبالمثل، یقبل المعترض سریان إجراءات عملية فض النزاعات هذه . gTLDبرنامج 

  . عند تقدیم معارضتهgTLDبخصوص برنامج 

   أسس المعارضة  ١-١-٣
  :یمكن تقدیم معارضة عند توفر أي من الدوافع األربعة التالية

شأنها  التي تم التقدم بطلب بgTLD تعد سلسلة – معارضة حدوث ارتباك في السلسلة
 أخرى تم gTLDموجود حالًيا أو لسلسلة ) TLD(مشابهة على نحو مثير لالرتباك لمجال 

  . التقدم بطلب بشأنها في نفس دورة الطلبات

 التي تم تقدیم طلب بشأنها الحقوق gTLD تنتهك سلسلة – معارضة الحقوق القانونية
  .القانونية الحالية للمعترض



 ٣الوحدة رقم 
  إجراءات فض النزاعات

 
 

     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم
٢-٣ 

   

 التي تم التقدم بطلب gTLD تتعارض سلسلة – ١]دةمعارضة المصلحة العامة المحدو[
بشأنها بشكل عام مع المعایير القانونية المتعلقة باألخالق والنظام العام والمتعارف عليها 

  .بموجب مبادئ القانون الدولي

 من جانب نسبة آبيرة من أفراد gTLDمعارضة وجيهة لطلب  – معارضة المجتمع هناك
  . بشكٍل صریح أو ضمنيgTLDلة المجتمع ممن تستهدفهم سلس

تمت مناقشة األسس المنطقية للدوافع المعارضة هذه في التقریر النهائي لعملية تطویر سياسة 
ICANN الخاصة بسالسل gTLDلمزید من المعلومات حول هذه العملية، تفضل .  الجدیدة

-http//:gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec٠٥بزیارة موقع الویب 
fr-parta-٠٨aug٠٧.htm.  

   حق المعارضة  ٢-١-٣
یجب على المعارضين استيفاء متطلبات حق المعارضة ليتم النظر لمعارضاتهم بعين 

رضات بواسطة لجنة وآجزء من إجراءات المعارضة، ستتم مراجعة جميع المعا. االعتبار
المناسب ) DRSP(استشاریة من الخبراء المعينين بواسطة مزود خدمة فض النزاعات 

وإليك متطلبات حق المعارضة لدوافع . لتحدید ما إذا آان المعترض یملك حق المعارضة
  :المعارضة األربعة

  لمن حق المعارضة  دافع المعارضة

   في الدورة الحاليةgTLD حالي أو مقدم TLDُمشغل   السلسلة المربكة

  أصحاب الحقوق  الحقوق القانونية

 ورغم ذلك، فإن -ال توجد أي قيود على من یمكنه التقدم بمعارضة   ]المصلحة العامة المحدودة[
یهدف إلى إنهاء " فحص سریع"المعارضة تخضع إلجراء 
  .أو المخالفة/االعتراضات غير الجدیة و

  جتمع الموصوف بوضوحمؤسسة معينة مرتبطة بالم  المجتمع

 

  معارضة السلسلة المربكة  ١-٢-١-٣
  :یوجد آيانان اثنان لهما الحق في المعارضة

 حالي تقدیم معارضة على سلسلة مربكة للتأآيد على وجود TLDیستطيع مشغل  •
  . قيد التشغيل حالًياTLD مطلوب وgTLDارتباك في السلسلة بين 

رة الطلبات هذه تقدیم معارضة  في دوgTLDیستطيع أي متقدم بطلب من أجل  •
بسبب حدوث ارتباك في السلسلة للتأآيد على وجود ارتباك في السلسلة بين سلسلة 

gTLD التي تم التقدم بطلب من أجلها وبين سلسلة gTLD التي تقدم هو بطلب 
حيث لم یتم اآتشاف االرتباك في السلسلة الذي حدث بين مقدمي من أجلها 

وهذا یعني أن مقدم الطلب ال یحق له . قييم األوليالطلبات بالفعل في الت
المعارضة على طلب لمتقدم آخر بينهما مجموعة نزاع بالفعل نتيجة للتقييم 

  . األولي

                                                            
في اإلصدارات السابقة من " معارضة األخالق والنظام العام"تحل محل ما اصطلح على تسميته في هذا السياق ]" معارضة المصلحة العامة المحدودة"[ ١

رضة المذآورة لتزوید یرد وصف تفاصيل المعا. ال یزال هذا المصصلح في طور الدراسة المجتمعية والتنقيح ونستخدمه فيما یلي بين أقواس. آتيب الدليل
مقدمي الطلبات بفهم أساس االعتراض، وقد یجري تنقيحه بناًء على الدراسة المجتمعية اإلضافية وذلك قبل الحصول على اعتماد لكتيب الدليل من المجلس 

  . الجدیدgTLDوإطالق برنامج 



 ٣الوحدة رقم 
  إجراءات فض النزاعات

 
 

     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم
٣-٣ 

   

 الحالي في تأآيد حدوث ارتباك في السلسلة مع أحد مقدمي TLDوفي حالة نجاح مشغل 
  .الطلبات، فسيتم رفض الطلب

 حدوث ارتباك في السلسلة مع مقدم طلب آخر، فإن  في تأآيدgTLDإذا نجح مقدم طلب 
النتيجة الوحيدة المحتملة هي وضع آال مقدمي الطلبات في مجموعة نزاع تتم إحالتها إلى 

ارجع إلى الوحدة الرابعة، بعنوان إجراءات فض النزاعات حول (إجراء فض النزاعات 
لى مقدم طلب آخر، فقد  عgTLDأما إذا لم ینجح اعتراض أحد مقدمي طلبات ). السالسل

  .یستمر آال مقدمي الطلبات في العملية دون اعتبارهما في نزاع مع بعضهما البعض

  معارضة الحقوق القانونية  ٢-٢-١-٣
ویجب أن تكون المعارضة . لصاحب الحق فقط الحق في التقدم بمعارضة للحقوق القانونية

والتي قد تتضمن (قانونية الحالية المقدمة مشتملة على السبب والوثائق الخاصة بالحقوق ال
التي یدعي المعترض انتهاآها من خالل سلسلة ) عالمات تجاریة مسجلة أو غير مسجلة

gTLDالتي تم التقدم بطلب من أجلها .   

الحق في التقدم بمعارضة للحقوق القانونية بشرط أن تفي ) IGO(للمنظمات الحكومية 
  :INT٢.بمعایير تسجيل اسم نطاق 

  و ؛المبرمة بين الحكومات األهلية تأسيس المنظمة المعاهدة الدوليةلىعیتعين   )أ 

 على المنظمة الخاضعة صفة قانونية دولية مستقلةعلى نطاق شامل، یتعين إضفاء   )ب 
  .للتأسيس آما یجب إخضاعها لمواد وسيطرة القانون الدولي

بالجمعية العامة  وضع المراقب باألمم المتحدة والمنظمات التي لها الوآاالت الخاصةتعد 
  .باألمم المتحدة مستوفية للمعایير

                                                            
  .policy/int/domains/org.iana.www://phtt/انظر أیًضا  ٢
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٤-٣ 

   

  ]المصلحة العامة المحدودة[  ٣-٢-١-٣
رغم ذلك، فنتيجة للقاعدة ]. معارضة المصلحة العامة المحدودة[یحق ألي شخص التقدم بـ 

مصمم " فحص سریع"الشاملة لمن یملكون حق المعارضة، یخضع المعترضون إلجراء 
وقد یتم في أي وقت . أو التعسفية والحد منها/ت غير الجدیة وخصيًصا لتحدید المعارضا

صرف النظر عن المعترض الذي تقدم باعتراض یثبت أنه قائم على أسس واهية بشكل جلي 
  .أو التعسف في استخدام حق المعارضة/و

إن أیة معارضة تتعلق بالمصلحة العامة المحدودة تعد قائمة على أسس واهية بشكل جلي إذا 
انظر (ع ضمن إطار إحدى الفئات التي تم تحدیدها آمعایير لهذا النوع من المعارضات لم تق

  ). ٣ -٤ -٣البند الفرعي 

القائمة على أسس واهية بشكل جلي قد تعتبر أیًضا ] معارضة المصلحة العامة المحدودة[
قد تتم صياغة معارضة بحيث تدخل ضمن إحدى . بمثابة سوء استخدام لحق المعارضة

، لكن قد تثبت الحقائق األخرى ]معارضات المصلحة العامة المحدودة[ات المقبولة لـ الفئ
على سبيل المثال، فإن المعارضات المتعددة المقدمة من . بوضوح أن هذه المعارضة تعسفية

ِقبل األطراف نفسها أو أطراف ذات صلة ضد مقدم طلب واحد قد تشكل إزعاًجا لمقدم 
ا عن القواعد القانونية الُمعترف بها بموجب المبادئ العامة للقانون الطلب، وليس دفاًعا شرعًي

بدال من السلسلة المقدم طلب بشأنها، بمثابة إساءة ، قد تعد معارضة مقدم الطلب. الدولي
  ٣.استخدام لحق المعارضة

  
 وهو عبارة DRSP آما یعتبر الفحص السریع المهمة األولى للمجلس، عقب تعيينه من قبل 

فإن رفض المعارضة القائمة على أسس واهية بشكل جلي . اللة على مزایا االعتراضعن إط
أو إساءة استخدام حق المعارضة سيكون بمثابة قرار راجع للخبراء، یتم تقدیمه طبًقا للمادة /و
  .  الجدیدgTLDمن إجراء فض المنازعات الخاصة بنطاق ) ٢١(

عارضة، فسيتم تجنب اإلجراءات التي وفي حالة أفضت المراجعة السریعة إلى رفض الم
، ویتم التفكير حالًيا )بما في ذلك سداد مقدم التكاليف بالكامل(تعقب التقدیمات المبدئية عادًة 

من ) هـ(١٤، طبًقا للمادة gTLDفي إعادة رسوم التقدیم المدفوعة من ِقبل مقدم طلب نطاق 
  . اإلجراء

                                                            
في المنازعات ذات الصلة بحقوق " واهية بشكل جلي" یعرض اختصاص المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أمثلة محددة على آيفية ترجمة االصطالح ٣

ویعد ) ٣٤( طلب فردي یتم تقدیمه بموجب المادة على المحكمة عدم قبول أي" :من الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان على) ٣(٣٥تنص المادة . اإلنسان
 ECHRُتصدر ." أو على إساءة استخدام حق الطلب/غير متوافق مع أحكام الميثاق أو البروتوآوالت ذات الصلة، وقائم على أسس واهية بشكل جلي و

ت التي تتوصل إليها على موقع ویب المحكمة وتقوم بنشر القرارا. (من الميثاق) ٣٥(قرارات مسببة حول قبول الطلب، وذلك بموجب المادة 
int.coe.echr.www://http (.في بعض الحاالت، تشير المحكمة بإیجاز للحقائق والقوانين، وبعد ذلك تلجأ إلعالن القرار دون أي نقاش أو تحليل .

في حاالت أخرى، تراجع المحكمة الحقائق والقواعد ). ١٩٩٨( من إیجبرت بيریي ضد هولندا ٣٤٣٢٨/٩٦على سبيل المثال، قرار قبول الطلب رقم 
تشمل أمثلة القرارات المذآورة ذات الصلة بالطلبات . القانونية ذات الصلة بالتفصيل، وتقدم تحليلًال یدعم النتائج التي تم التوصل إليها حول قبول الطلب

 ):حریة التعبير(من الميثاق ) ١٠(المخالفة للمادة 
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). 

  ). ٣(٣٥ للمادة ECHRتصاص المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أمثلة على آيفية إساءة استخدام حق الطلب الخاضع للعقوبة، طبًقا لـ یعرض اخ
See, for example, Décision 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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  معارضة المجتمع  ٤-٢-١-٣
لمعينة المرتبطة بالجماعات الموصوفة بوضوح مؤهلة لتقدیم معارضة تعتبر المؤسسات ا

ویجب أن تكون الجماعة التي یسميها المعترض عبارة عن جماعة مرتبطة بشكل . مجتمع
ومن .  التي تم التقدم بطلب من أجلها في الطلب موضوع المعارضةgTLDوثيق بسلسلة 

ضة المجتمع، یلزم أن یثبت المعترض أجل التأهل الآتساب حقوق المعارضة الخاصة بمعار
  :آال مما یلي

 وتتضمن العوامل الممكن أخذها بعين االعتبار في اتخاذ هذا القرار، – أنه مؤسسة قائمة
  :على سبيل المثال ال الحصر، ما یلي

  مستوى االعتراف العالمي بالمؤسسة؛ و •

  طول الفترة الزمنية لوجود المؤسسة؛ و •

ى وجود المؤسسة، مثل وجود الرخصة الرسمية أو وثيقة الدليل التاریخي العام عل •
. التسجيل الوطنية أو الدولية أو تأیيد من حكومة أو منظمة حكومية دولية أو معاهدة

  .gTLDیجب أال یكون قد تم تأسيس الهيئة فقط بالتزامن مع عملية تقدیم طلب 

تضمن العوامل التي  وت- یجب أن تكون لدیها عالقة مستمرة بجماعة موصوفة بشكل واضح
  :یمكن النظر إليها بعين االعتبار عند اتخاذ هذا القرار ما یلي

  وجود آليات للمشارآة في األنشطة والعضویة والقيادة؛ و •

  غرض مؤسسي یتعلق باستفادة المجتمع ذي الصلة؛ و •

  أداء األنشطة الدوریة التي تعود بالنفع على المجتمع ذي الصلة؛ و •

  .ة حول المجتمعمستوى الحدود الرسمي •

ستقوم لجنة استشاریة بإجراء موازنة للعوامل المذآورة أعاله باإلضافة إلى المعلومات 
وليس من المتوقع أن یرضى المعترض عن جميع . األخرى ذات الصلة عند اتخاذها لقرارها

  .العوامل التي تراعيها اللجنة االستشاریة من أجل استيفاء متطلبات حق المعارضة
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  مزودو خدمة فض النزاعات   ٣-١-٣
لبدء إجراءات فض النزاعات، یجب تقدیم معارضة بحلول التاریخ النهائي المعلن لدى مزود 

  . المناسب لكل دافع معارضة) DRSP(خدمة فض النزاعات 

لفض النزاعات من حيث المبدأ على تنظيم النزاعات  وقد وافق المرآز الدولي •
  . المربكةالتي تنشأ نتيجة لمعارضات السالسل

ووافق مرآز التحكيم والوساطة بالمنظمة العالمية للملكية الفكریة من حيث المبدأ  •
  .على تنظيم النزاعات التي تنشأ نتيجة لمعارضات الحقوق القانونية

وافق مرآز الخبرة الدولي التابع لغرفة التجارة الدولية من حيث المبدأ على تنظيم  •
ة المصلحة العامة المحدودة ومعارضة النزاعات التي تنشأ نتيجة لمعارض

  .المجتمع

 على أساس الخبرات ذات الصلة وأیًضا DRSP باختيار مزودي ICANNقامت منظمة   
.  الجدیدةgTLDرغبتهم وقدرتهم على إدارة إجراءات النزاع في البرنامج الخاص بنطاقات 

 وتلتها محادثات مع ٤مروقد بدأت عملية االختيار بدعوة عامة للتعبير عن االهتمام بهذا األ
وقد قامت الدعوة للتعبير عن االهتمام بهذا األمر بتحدید معایير . المرشحين الذین قاموا بالرد

عدیدة لمزودي الخدمة، والتي تتضمن الخدمات القائمة والخبراء المتخصصين والسعة 
يار یتمثل في القدرة وآان أحد العوامل المهمة في عملية االخت. العالمية واإلمكانات التشغيلية

  .على توظيف أعضاء استشاریين یحظون باحترام أطراف النزاع

   الخيارات في حالة تقدیم معارضة  ٤-١-٣
  : تتوفر الخيارات التالية لمقدمي الطلبات التي تخضع لمعارضة

یستطيع مقدم الطلب بذل الجهود حتى یصل إلى تسویة مع المعترض، مما یؤدي إلى سحب 
  . الطلبالمعارضة أو

راجع (یستطيع مقدم الطلب تقدیم رد على المعارضة والدخول في عملية فض النزاعات 
  ؛ أو)٢-٣القسم 

یستطيع مقدم الطلب االنسحاب، وفي هذه الحالة یظفر المعترض لتخلف الخصم، ولن یستمر 
  .الطلب بعد ذلك

                                                            
  .htm.07dec21-announcement/announcements/en/org.icann.www://http انظر ٤
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  .رض تلقائًيافي حالة عدم تقدیم مقدم الطلب لرد ألي سبب من األسباب، یفوز المعت

  المعارض المستقل    ٥-١-٣
). IO( بواسطة معترض مستقل gTLDیمكن آذلك تقدیم معارضة رسمية على أحد طلبات 

ال یتصرف نيابًة عن أشخاص أو جهات معينة، بل هو یعمل ) IO(والمعترض المستقل 
  . ت العالميةبشكل منفرد سعًيا وراء تحقيق أفضل المزایا للجمهور الذي یستخدم شبكة اإلنترن

وفي ضوء أهداف الصالح العام، یتقيد المعترض المستقل بتقدیم معارضات تقوم على دوافع 
    .المصلحة العامة المحدودة والمجتمع

 وال مجلس المدیرین بها بسلطة تمكنهم من توجيه المعترض المستقل أو ICANNوال تتمتع 
فإذا ما قرر المعترض المستقل أن . هامطالبته بتقدیم معارضة معينة أو االمتناع عن تقدیم

هناك معارضة ما یجب التقدم بها، فسيقوم ببدء تقدیم المعارضة واالستمرار فيها سعًيا وراء 
  .الصالح العام

قابلة  "gTLDیحق للمعترض المستقل التقدم بمعارضات ضد طلبات  — التفویض والنطاق
ویقتصر المعترض المستقل على .  ضدهالم یتم التقدم بأیة معارضة" للمعارضة بدرجة آبيرة

] معارضات المصلحة العامة المحدودة) [١( :التقدم بنوعين من المعارضات وهما آالتالي
یتم منح المعترض المستقل حق التقدم بمعارضات بناًء على هذه . معارضات المجتمع) ٢(و

مثل هذه المعارضات الدوافع المذآورة، بغض النظر عن المتطلبات المعتادة لحق المعارضة ل
  ).٢ -١ -٣انظر القسم الفرعي (

ویجوز للمعترض المستقل التقدم بمعارضة المصلحة العامة المحدودة ضد أي طلب حتى إذا 
  .تم التقدم بها ضد هذا الطلب، والعكس صحيح" معارضة للمجتمع"آانت هناك 

عن الحقيقة ویحق للمعترض المستقل التقدم بمعارضة ضد أحد الطلبات، بغض النظر 
المتمثلة في أنه قد تم التقدم بمعارضة ارتباك في السلسلة أو معارضة حقوق قانونية ضد هذا 

  .الطلب

بخالف الظروف غير المعتادة، فال یسمح للمعترض المستقل بالتقدم بمعارضة ضد طلب تم 
  .التقدم بمعارضة ضده بالفعل بناًء على نفس الدافع

اعاة المالحظات العامة عند إجراء تقييم مستقل لما إذا آانت قد یقوم المعترض المستقل بمر
سيتمكن المعترض المستقل من الوصول إلى التعليقات بدًءا . إحدى المعارضات مبررة أم ال

من الفترة الزمنية المناسبة ومروًرا بفترة التقييم األولي وحتى نهایة الوقت النهائي المفترض 
  .ل بالمعارضةأن یتقدم خالله المعترض المستق

، وذلك من خالل عملية تتسم ICANN سيتم اختيار المعترض المستقل بواسطة –االختيار
وسيكون المعترض المستقل أحد . باالنفتاح والشفافية، ویتم االحتفاظ به آمستشار مستقل

 األفراد الذین یتمتعون بخبرة جيدة ویحظى باحترام آبير في مجتمع اإلنترنت، وال یتبع أًیا من
  .  بأي شكلgTLDمقدمي طلبات 
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رغم أننا نرحب بتوصيات المجتمع الختيار المرشحين آمعترضين مستقلين، إال أن 
المعترض المستقل یجب أن یكون وأن یظل مستقًال وغير تابع ألي من مقدمي طلبات 

gTLD .إن القواعد المختلفة ألخالقيات القضاة والمحكمين الدوليين توفر نماذج للمعترضين 
  .المستقلين تساعدهم على اإلعالن عن استقالليتهم والمحافظة على هذه االستقاللية

على المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ ) القابلة للتجدید(وتقتصر فترة عمل المعترض المستقل 
  .gTLDالواجبات المنوطة به فيما یتعلق بدورة واحدة من طلبات نطاق 

 :ة المعترض المستقل في عنصرین رئيسيين وهما آالتاليتتمثل ميزاني – الميزانية والتمویل
 وآالهما خاضع -تكاليف إجراءات فض النزاعات) ب(المرتبات ونفقات التشغيل و) أ(

  . الجدیدةgTLDللتمویل من أرباح طلبات نطاق 

وباعتباره أحد المعترضين في إجراءات فض النزاعات، یطلب من المعترض المستقل أن 
بل التقدم بمعارضة ورسوًما إداریة، باإلضافة إلى دفع دفعة مقدمة من یدفع رسوًما مقا

وسيقوم مزود خدمة فض . التكاليف وهو یتساوى في هذا مع جميع المعترضين اآلخرین
بإعادة تسدید هذه المبالغ المدفوعة في الحاالت التي یكون فيها ) DRSP(النزاعات 

  .المعترض المستقل هو الطرف الذي له الغلبة

وباإلضافة إلى ذلك، فإن المعترض المستقل سيتحمل مصاریف مختلفة في تقدیم المعارضات 
وتلك المصاریف لن ) DRSP(أمام لجان االستشاریين التابعة لمزود خدمة فض النزاعات 

وتتضمن هذه المصاریف آل الرسوم . یتم استردادها بغض النظر عن نتيجة النزاع
إذا تم االستمرار في االستعانة بهذه (شارات الخارجية والمصاریف المدفوعة نظير االست

  .وتكاليف البحث القانوني أو التحقيق في الوقائع) االستشارات

  إجراءات التقدیم   ٢-٣
  :توفر المعلومات الواردة بهذا القسم ملخًصا إلجراءات التقدم بالمعارضة، وهي آالتالي

  المعارضات و  •

   .الردود على المعارضات •

ى بيان شامل حول المتطلبات الساریة بوجه عام للتقدم بالمعارضات، راجع للحصول عل
المشار إليها باسم ( الجدیدة gTLDإجراءات فض النزاعات المتعلقة بطلبات نطاق 

وفي حالة حدوث أي تعارض بين المعلومات . المضمنة آمرفق بهذه الوحدة") اإلجراءات"
  . ت، فإن الغلبة ستكون لإلجراءاتالواردة في هذه الوحدة وبين هذه اإلجراءا

الحظ أنه یجب أیًضا اتباع القواعد واإلجراءات المتبعة لدى آل مزود خدمة فض النزاعات 
)DRSP (والخاصة بكل دافع معارضة .  

بالنسبة لمعارضة االرتباك في السلسلة، فإن القواعد الساریة الخاصة بمزود خدمة  •
كميلية للمرآز الدولي لحل هي اإلجراءات الت) DRSP(فض النزاعات 

وهذه القواعد . ICANN الجدید لشرآة gTLDلبرنامج ) ICDR(النزاعات 
  .متوفرة آنموذج مسودة وتم نشرها مع هذه الوحدة
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بالنسبة لمعارضة الحقوق القانونية، فإن القواعد الساریة الخاصة بمزود خدمة  •
) WIPO(ة الفكریة هي قواعد المنظمة العالمية للملكي) DRSP(فض النزاعات 

وهذه القواعد متوفرة آنموذج مسودة وتم .  الجدیدgTLDلفض نزاعات برنامج 
  .نشرها مع هذه الوحدة

بالنسبة لمعارضة المصلحة العامة المحدودة، فإن القواعد الساریة الخاصة بـ  •
DRSP٥. هي قواعد الخبرة المطبقة بغرفة التجارة الدولية  

لنظام العام، فإن القواعد الساریة الخاصة بمزود بالنسبة لمعارضة األخالق وا •
هي قواعد الخبرة المطبقة بغرفة التجارة ) DRSP(خدمة فض النزاعات 

  ٦.الدولية

   إجراءات تقدیم المعارضة  ١-٢-٣
اإلجراءات المبينة في هذه الفقرة الفرعية یجب أن یتبعها أي طرف یرغب في تقدیم معارضة 

ینبغي ألي مقدم طلب یرغب في تقدیم . ICANNاسطة رسمية ضد أي طلب تم نشره بو
  .  آخر اتباع هذه اإلجراءات نفسهاTLDمعارضة رسمية على طلب 

یجب التقدم بجميع المعارضات إلكترونًيا لدى مزود خدمة فض النزاعات  •
)DRSP (ولن یتم قبول . المناسب بما ال یتجاوز التاریخ النهائي المعلن

  . دمة فض النزاعات بعد هذا الموعدالمعارضات بواسطة مزودي خ

  .یجب تقدیم جميع المعارضات باللغة اإلنجليزیة •

ویتعين على أي معترض یرغب في . یجب تقدیم آل معارضة بشكٍل منفصل •
االعتراض على عدة طلبات أن یتقدم بمعارضة مستقلة ویدفع رسوم التقدم 

عتراض على وإذا رغب المعترض في اال. المتعلقة لكل طلب موضع اعتراض
طلب بناًء على أآثر من دافع، فيتعين على المعترض التقدم بمعارضات منفصلة 

  .ودفع رسوم التقدم المتعلقة لكل دافع معارضة

  :یجب أن تتضمن آل معارضة یقدمها أي معترض ما یلي

  .اسم المعترض ومعلومات االتصال به •

                                                            
  html.index/4379id/expertise/court/org.iccwbo.www://http انظر ٥
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ي بهذا السبب الذي بيان األساس الذي یعطي المعترض الحق في المعارضة، ونعن •
  .جعل المعترض یرى أنه أوفى بمتطلبات الحق في المعارضة

  :وصف لألساس الذي یقوم عليه االعتراض، والذي یتضمن ما یلي •

  .بيان یوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقدیم المعارضة 

  .شرح تفصيلي حول صحة المعارضة ولماذا ینبغي دعمها 

  .لمعترض أساًسا للمعارضةُنسخ من أیة وثائق یعتبرها ا •

  . صفحة، أیهما أقل، باستثناء المرفقات٢٠ آلمة أو ٥٠٠٠الحد األقصى لنص المعارضات 

 مرفق بها إجراءات التقدم DRSPیتعين على المعترض تقدیم نسخ من الطلبات المقدمة إلى 
  .باالعتراض إلى مقدم الطلب

شر قائمة على مواقع الویب بن) DRSP( أو مزودو خدمة فض النزاعات ICANNوستقوم 
 بها، فضًال عن ICANNالخاصة بهم لتحدید جميع المعارضات بمجرد التقدم بها وإخطار 

  .تحدیث هذه القائمة بشكل دوري

   رسوم التقدم بمعارضة   ٢-٢-٣
عند تقدیم المعارضة، تتم مطالبة المعترض بسداد رسم تقدیم بالمقدار المحدد والمعلن بواسطة 

وإذا لم یتم سداد رسم التقدیم، فسوف یتجاهل .  المختصDRSPض النزاعات مزود خدمة ف
 بخصوص ١ من الوحدة ١٫٥راجع القسم . مزود خدمة فض النزاعات المعارضة بدون تحيز

  .الرسوم

  إجراءات التقدم برد   ٣-٢-٣
راجع ( قد قامت بنشر قائمة بجميع المعارضات المقدمة ICANNبمجرد اإلخطار بأن شرآة 

، سيقوم مزودو خدمة فض النزاعات بإخطار األطراف بأنه یجب )١-٢-٣سم الفرعي الق
لن یقبل مزودو خدمة فض .  یوًما تقویمًيا من استالم هذا اإلخطار٣٠تقدیم الردود خالل 

وإذا لم یلتزم أي مقدم طلب بالرد على معارضة في غضون فترة . النزاعات الردود المتأخرة
  .لرد، فسيتم اعتباره متخلًفا عن الرد، مما سينتج عنه فوز المعترض یوًما المخصصة ل٣٠الـ 

  .یجب تقدیم جميع الردود باللغة اإلنجليزیة •

وهذا یعني أن المتقدم بالطلب الذي یرد على . یجب تقدیم آل رد بشكل منفصل •
عدة معارضات یتعين عليه التقدم برد منفصل ودفع رسوم التقدم المتعلقة للرد 

  . ة على حدةعلى آل معارض

  .ویجب التقدم بالردود إلكترونًيا •
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  :یجب أن یكون آل رد یقدمه أي مقدم طلب متضمًنا لما یلي

  .اسم مقدم الطلب ومعلومات االتصال به •

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

  .ًسا للردأیة ُنسخ من الوثائق التي یعتبرها المتقدم بالطلب أسا •

  . صفحة، أیهما أقل، باستثناء المرفقات٢٠ آلمة أو ٥٠٠٠ الحد األقصى لنص الردود    

 مرفق بها إجراءات التقدم DRSPیتعين على المعترض تقدیم نسخ من الطلبات المقدمة إلى 
  .باالعتراض إلى المعترض

   رسوم التقدم برد   ٤-٢-٣
ته بسداد رسم تقدیم بالمقدار المحدد والمعلن عند قيام مقدم طلب بالتقدم برد، تتم مطالب

 المعني، والذي سيكون مساوًیا لنفس رسم DRSPبواسطة مزود خدمة فض النزاعات 
في حالة عدم سداد رسوم التقدیم، فسوف یتم تجاهل الرد، . التقدیم الذي قام المعترض بسداده
  .مما سينتج عنه فوز المعترض

   المعارضةنظرة عامة على عملية معالجة  ٣-٣
ة       زودو خدم ا م تي یتبعه ة ال ى العملي ة عل رة عام ة نظ ات التالي ر المعلوم  توف

ا     دم به م التق تي ت ات ال راءات النزاع ات إلدارة إج ض النزاع ول  .ف  وللحص
ة       ات المتعلق ض النزاع راءات ف ى إج رجوع إل اء ال املة، الرج ات ش ى معلوم  عل

ات دة gTLD بطلب دة   ) الجدی ذه الوح رفق به منة آم   .(المض
 

   المراجعة اإلداریة  ١-٣-٣
سيقوم جميع مزودي خدمة فض النزاعات بإجراء مراجعة إداریة لكل معارضة للتحقق من 

وبناًء على .  یوًما تقویمًيا من تلقي المعارضة١٤مطابقتها لجميع القواعد اإلجرائية خالل 
 مد ICANNعدد المعارضات التي یتم استالمها، فقد یطلب مزود خدمة فض النزاعات من 

  .هذا الموعد النهائي لفترة قصيرة

إذا وجد مزود خدمة فض النزاعات أن المعارضة تتوافق مع القواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد 
في حالة اآتشاف مزود خدمة فض النزاعات . تقدیم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءات

DRSP لعدم التزام المعارضة بالقواعد اإلجرائية، فسيصرف DRSP النظر عنها وینهي 
اإلجراءات دون التحيز ضد حق المعترض في التقدم بمعارضة جدیدة تلتزم بالقواعد 

 للمعارضة في DRSPولن تتسبب مراجعة أو رفض مزود خدمة فض النزاعات . اإلجرائية
  .مقاطعة اإلطار الزمني المحدد للتقدم بالمعارضة
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   دمج المعارضات  ٢-٣-٣
دمة فض النزاعات لجميع المعارضات وقيامه بمعالجتها، وبناًء على بمجرد استالم مزود خ

وسيحاول مزود خدمة فض النزاعات اتخاذ قرار . تقدیره فقد یختار دمج معارضات معينة
الدمج قبل أن یصدر إخطاره لمقدمي الطلبات بأنه یجب التقدم بالرد، وسيقوم إن أمكن ذلك 

  . في هذا اإلخطاربإعالم أطراف النزاع بعملية الدمج هذه

وُیعد وجود معارضات متعددة لنفس الطلب تستند إلى نفس الدافع من أبرز األمثلة على 
  .الظروف التي قد یحدث بها الدمج

عند تقييمه لما إذا آان یجب دمج المعارضات أم ال، سيقوم مزود خدمة فض النزاعات 
 والجهد والتناسق التي یمكن الحصول عليها بالموازنة بين معدالت الكفاءة في الوقت والمال

وسيسعى مزود خدمة . عند الدمج في مقابل الضرر أو المضایقات التي قد تنتج عن الدمج
ومن المقرر عدم وضع ترتيب . فض النزاعات لحل جميع المعارضات في إطار زمني مشابه

  .لهذه المعارضات

لمعترضين باقتراح دمج  الجدیدة واgTLDوُسيسمح آذلك لمقدمي طلبات نطاق 
المعارضات، مع الرجوع بالموافقة على هذا االقتراح لتقدیر مزود خدمة فض النزاعات 

DRSP .  

 في تشجيعها بقوة لجميع مزودي خدمة فض النزاعات بدمج المعارضات ICANNوتستمر 
  .متى أمكن ذلك

  الوساطة   ٣-٣-٣
شارآة في الوساطات التي تهدف یتم تشجيع األطراف في أي إجراءات فض النزاع على الم

ویتوفر لدى آل مزودي خدمة فض النزاعات خبراء . إلى فض النزاعات، دون إلزامهم بذلك
یمكن توآيلهم آوسطاء لتسهيل هذه العملية، وذلك شریطة اختيار طرفي النزاع للقيام بذلك، 

يار وأیة رسوم وسيقوم مزودو خدمة فض النزاعات باالتصال بالطرفين فيما یتعلق بهذا الخ
  .ذات صلة

وفي حالة تعيين أحد الوسطاء، فال یجوز لهذا الشخص أن یعمل في اللجنة االستشاریة 
  .المشكَّلة إلصدار قرار ناتج عن الخبراء فيما یتعلق بالنزاع المعني

ویمكن للطرفين . ال توجد تمدیدات تلقائية للوقت المتعلق بإجراء المفاوضات أو الوساطة
ت مشترآة لتمدیدات الوقت إلى مزود خدمة فض النزاعات وفًقا إلجراءاته، تقدیم طلبا

وسوف یقرر مزود خدمة فض النزاعات أو اللجنة االستشاریة، إذا تم تعيينها، الموافقة على 
وخالًفا للظروف غير العادیة، . الطلبات أم ال، على الرغم من أنه سيتم عدم تحبيذ التمدیدات

  .  یوًما تقویمًيا٣٠ع حد للطلبات التي یتقدمان بها لتمدید فترة الـ یتعين على الطرفين وض

وللطرفين الحریة بالتفاوض في أي وقت دون وساطة أو دخول وسيط مقبول من الطرفين 
  .حسب طلبهما
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   اختيار لجان االستشاریين الخبراء  ٤-٣-٣
نهم بواسطة مزود ستتكون اللجنة االستشاریة من خبراء مؤهلين على نحو مناسب یتم تعيي

ویجب أن یكون الخبراء مستقلين عن . خدمة فض النزاعات المحدد لحل آل نزاع على حدة
وسيقوم آل مزود خدمة فض النزاعات باتباع إجراءاته . طرفي أي إجراء لفض النزاعات

الخاصة لتحقيق هذه االستقاللية، بما في ذلك إجراءات االعتراض على أي خبير واستبداله 
  . فتقاره لالستقالليةبسبب ا

  .وسيكون هناك خبيٌر واحٌد في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة ارتباك في السلسلة

وسيكون هناك خبيٌر واحٌد، أو ثالثة خبراء، شریطة موافقة جميع األطراف، ذوو خبرة في 
نية نزاعات حقوق الملكية الفكریة وذلك في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة حقوق قانو

  .حالية

حسب االقتضاء، سيتواجد ثالثة خبراء معترف بهم آقضاة بارزین یتمتعون بسمعة دولية، 
االعتراض على [من ذوي الخبرة في المجاالت ذات الصلة، في اإلجراءات التي تنطوي على 

  ]. المصلحة العامة المحدودة

  .معسيكون هناك خبيُر واحُد في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة مجت

 أو الموظفين ICANNلن یكون أٌي من الخبراء أو مزودي خدمة فض النزاعات أو شرآة 
أو المدیرین أو المستشارین العاملين لدیهم مسؤوًال عن أي طرف بخصوص أي إجراء 

بالنسبة لألضرار أو قرارات المنع القضائية بخصوص أي إجراء أو حذف فيما یتعلق بأي 
  .ل النزاعاتإجراء یندرج تحت إجراءات ح

   األحكام  ٥-٣-٣
قد تقرر اللجنة االستشاریة ما إذا آان أطراف النزاع سيقومون بتقدیم أیة بيانات خطية 

باإلضافة إلى المعارضة والرد اللذین تم التقدم بهما، وقد تقوم بتحدید قيود زمنية لتقدیم هذه 
  .البيانات

وبتكلفة معقولة، فستكون ومن أجل تحقيق الهدف المتمثل في فض النزاعات بسرعة 
وفي الحاالت االستثنائية، قد تقوم اللجنة االستشاریة . إجراءات إصدار المستندات محدودة

  . بمطالبة أحد األطراف بتوفير أدلة إضافية

ولكن یحق للجنة االستشاریة . سيتم عادًة فض النزاعات دون االستماع إلى األشخاص أنفسهم
  . وف غير االستثنائيةعقد جلسة استماع فقط في الظر
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  قرار الخبراء   ٦-٣-٣
  : تحریرًیا وسيتضمن ما یليDRSPسيكون القرار النهائي لمزود خدمة فض النزاعات 

  ملخًصا للنزاع والمالحظات؛  •

  تحدیًدا للطرف الفائز، و  •

  . األسباب التي اعتمد عليها قرار الخبراء •

ت التي یتسلمها من هيئات سيقوم آل مزود خدمة فض النزاعات بنشر جميع القرارا
االستشاریين لدیه بالكامل على موقعه على شبكة اإلنترنت، ما لم تقرر اللجنة االستشاریة 

  .غير ذلك

وسيتم اعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة االستشاریة بمثابة قرار ونصائح من الخبراء 
  . في نطاق عملية فض النزاعاتICANNستقبلها 

   فض النزاعتكاليف   ٧-٣-٣
قبل الموافقة على قبول المعارضات، سيقوم آل مزود خدمة فض نزاعات بنشر قائمة 

بالتكاليف أو بيان بكيفية حساب تكاليف اإلجراءات التي یدیرها هذا المزود في إطار هذا 
وتغطي هذه التكاليف الرسوم والنفقات الخاصة بأعضاء اللجنة االستشاریة . اإلجراء

  .DRSPاریة التي یتحملها مزود خدمة فض النزاعات والتكاليف اإلد

 أن تتضمن إجراءات معارضة السلسلة المربكة والحقوق القانونية مبلًغا ثابًتا ICANNتتوقع 
یفرضه األعضاء االستشاریون بينما تتضمن إجراءات معارضة المصلحة العامة المحدودة 

  .نوالمجتمع معدالت بالساعة یفرضها األعضاء االستشاریو

أیام عمل من تشكيل اللجنة االستشاریة، سيقوم مزود خدمة فض ) ١٠(في غضون عشرة 
النزاعات بتقييم إجمالي التكاليف ومطالبة آٍل من المعترض ومقدم الطلب بدفع التكاليف 

أیام من ) ١٠(ویتعين على آل طرف دفع التكاليف مقدًما في غضون عشرة . بالكامل مقدًما
 بالسداد إلى جانب تسليم دليل على الدفع DRSP خدمة فض النزاعات استالم مطالبة مزود

سيتم خصم المبالغ مستحقة الدفع مقابل هذه التكاليف المدفوعة مقدًما من رسوم . DRSPلـ 
  .التقدیم التي یدفعها الطرفان

یمكن أن یقوم مزود خدمة فض النزاعات بتعدیل التقييم اإلجمالي للتكاليف ومطالبة الطرفين 
  .بدفع مبالغ إضافية مقدًما أثناء إجراءات فض النزاعات

یمكن أن تتم المطالبة برسوم إضافية في ظروف معينة، على سبيل المثال، إذا تلقى مزود 
  .خدمة فض النزاعات اقتراحات إضافية أو اختار عقد جلسة استماع

فض النزاعات إذا أخفق المعترض في سداد هذه التكاليف مقدًما، فسيتجاهل مزود خدمة 
  .معارضته ولن تتم إعادة الرسوم التي سددها المعارض
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إذا أخفق مقدم طلب في سداد هذه التكاليف مقدًما، فسوف یدعم مزود خدمة فض النزاعات 
  .المعارضة، ولن تتم إعادة الرسوم التي سددها مقدم الطلب

 مزود خدمة فض بعد عقد جلسة االستماع وإصدار اللجنة االستشاریة لقرارها، سيقوم
  . برد أي المدفوعات المسبقة للتكاليف للطرف الفائزDRSPالنزاعات 

  فض النزاعات) معایير(قواعد   ٤-٣
وقد تم . عامة مناسبة لتقييم مزایا آل معارضة) معایير(ستستخدم آل لجنة استشاریة مبادئ 

ن للجنة ویمك. تحدید قواعد إصدار الحكم على آل نوع معارضة في الفقرات التالية
  .االستشاریة أیًضا الرجوع إلى قواعد أخرى مناسبة من القانون الدولي بشأن المعایير المتبعة

  .یتحمل المعترض عبء اإلثبات في آل حالة

تخضع القواعد المبينة أدناه للتطویر الذي یقوم على التشاور المستمر مع مزودي خدمة فض 
  .النزاعات والخبراء القانونيين والجمهور

  معارضة السلسلة المربكة  ١-٤-٣
ستقوم اللجنة االستشاریة التابعة لمزود خدمة فض النزاعات والتي تنظر في معارضة ارتباك 

 التي تم التقدم بطلب من gTLDفي السلسلة بدراسة ما إذا آان من المحتمل أن تتسبب سلسلة 
ا تكون هناك سلسلة ویحدث االرتباك في السلسلة عندم. أجلها في حدوث ارتباك في السلسلة

والحتمال . مشابهة بشدة ألخرى بحيث إنه من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب ارتباًآا
حدوث ارتباك، یجب أن یكون من المحتمل، وليس من الممكن فحسب ظهور االرتباك من 

وأي ارتباط بين السلسلتين یؤدي إلى تشابههما . وجهة نظر مستخدم اإلنترنت العادي المعتدل
  .عتبر سبًبا غير آاٍف للحكم باحتمال حدوث ارتباكی

  معارضة الحقوق القانونية  ٢-٤-٣
یتعين أال تنتهك ("والتي تنص على أنه ) ٣( رقم GNSOفي إطار تفسير توصيات منظمة 

السالسل الحقوق القانونية الحالية لآلخرین الُمعترف بها أو الساریة طبًقا لمبادئ القانون 
 DRSP، ستقوم اللجنة االستشاریة التابعة لـ ") والُمعترف بها دولًياالمقبولة بشكل عام

والمسؤولة عن إحدى معارضات الحقوق القانونية بتقریر ما إذا آان االستخدام المحتمل 
 المقدم طلب بشأنه من جانب مقدم الطلب سيستغل الشخصية المميزة أو سمعة gTLDلنطاق 

المسجلة أو غير المسجلة ") العالمة"المشار إليها (العالمة التجاریة أو عالمة الخدمة 
 أو اختصاره، أو یؤثر سلًبا على الشخصية المميزة أو سمعة العالمة IGOللمعترض أو اسم 

 أو اختصاره مع عدم وجود مسوغ لذلك، أو بشكٍل آخر IGOالتجاریة للمعترض أو اسم 
 المقدم طلب بشأنه gTLDاق یتسبب في وجود احتمالية غير مسموح بها باالرتباك بين نط

  :  أو اختصارهIGOوالعالمة التجاریة للمعترض، أو اسم 
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في الحالة التي یستند فيها االعتراض إلى حقوق العالمة التجاریة، تدرس اللجنة االستشاریة 
  : العوامل غير الحصریة التالية

ق اللفظي  من حيث الشكل أو النط- المقدم طلب بشأنه أو تشابههgTLDتطابق نطاق  .١
  . مع العالمة التجاریة الحالية للمعترض-أو المعنى

  .اآتساب المعترض لحقوق العالمة التجاریة واستخدامه لها بحسن نية .٢

وجود اعتراف في القطاع الجماهيري ذي الصلة بالعالمة التجاریة المطابقة لنطاق  .٣
gTLD آعالمة خاصة بالمعترض أو مقدم الطلب أو طرف آخر ومدى هذا ،

  .عترافاال

؛ بما في ذلك ما إذا آان مقدم الطلب gTLDهدف مقدم الطلب من التقدم بطلب برنامج  .٤
 على علم بالعالمة التجاریة - gTLD وقت تقدیم طلب الحصول على برنامج -

للمعترض أو لم یتمكن من العلم بهذه العالمة لسبب معقول، بما في ذلك ما إذا آان مقدم 
 أو TLDراءات قام من خالله بتقدیم طلب للحصول على الطلب قد اشترك في نمط إج

 مطابقة أو مماثلة بشكل مربك لعالمات تجاریة TLDتشغيلها أو عمليات تسجيل في 
  .مملوآة لآلخرین

 بحسن - gTLD العالمة المطابقة لبرنامج - أو إظهار استعداداته الستخدام -استخدام  .٥
 بطریقة ال - بحسن نية –تقدیم معلومات  فيما یتعلق بتقدیم سلع أو خدمات، أو -نية 

  .تتعارض مع الممارسات الشرعية للمعترض لحقوق عالمته ومدى هذا االستخدام

ملكية مقدم الطلب لعالمات أو حقوق ملكية فكریة أخرى في العالمة المطابقة لبرنامج  .٦
gTLDتخدام ، وإذا آان األمر آذلك؛ فهل تم أي اآتساب لهذا الحق في العالمة، وتم اس
 وهل االستخدام المزعوم أو المحتمل من جانب مقدم الطلب - بحسن نية –العالمة 
  . یتناسق مع هذا االآتساب أو االستخدامgTLDلبرنامج 

 ومدى تلك الشهرة، وإذا آان ذلك gTLDشهرة مقدم الطلب بالعالمة المطابقة لبرنامج  .٧
 من جانب مقدم الطلب gTLDصحيًحا، فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج 

  .متسق مع ذلك ویتم بحسن نية

 في احتمالية حدوث ارتباك gTLDهل سيتسبب استخدام مقدم الطلب المقصود لنطاق   .٨
 أو رعایته أو دمجه gTLDمع العالمة التجاریة للمعترض فيما یتعلق بمصدر برنامج 

  .أو إقراره
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 IGOالية وذلك في حالة تقدم ستدرس اللجنة االستشاریة العوامل غير الحصریة الت
  :بمعارضة الحقوق القانونية

 من حيث الشكل أو النطق اللفظي - المقدم طلب بشأنه أو تشابههgTLDتطابق برنامج  .١
  ؛IGO مع االسم أو االختصار الخاص بالمعترض -أو المعنى

.  واستخدام مقدم الطلب السم أو اختصار مشابهIGOالتعایش التاریخي لمنظمات  .٢
  :العوامل المتوقعة ما یليتشمل 

  مستوى االعتراف العالمي بالكيانين؛   )أ 

  طول الفترة الزمنية لوجود الكيانات؛   )ب 

الدليل التاریخي العام على وجودها، والذي قد یشمل ما إذا آانت منظمات   )ج 
IGO المتقدمة باالعتراض قد أعلنت عن اسمها أو اختصاره بموجب 
  .ایة الملكية الصناعية من اتفاقية باریس لحمter )٦(المادة 

 - بحسن نية -TLD العالمة المطابقة لنطاق - أو إظهار استعداداته الستخدام-استخدام .٣
 بطریقة ال تتعارض - بحسن نية–فيما یتعلق بتقدیم سلع أو خدمات، أو تقدیم معلومات

 المعترضة لحقوق االسم أو االختصار، ومدى هذا IGOمع الممارسات الشرعية لـ 
  .ماالستخدا

 المقدم طلب بشأنه ومدى تلك gTLDشهرة مقدم الطلب بالعالمة المطابقة لبرنامج  .٤
 gTLDالشهرة، وإذا آان ذلك صحيًحا، فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج 

  .من جانب مقدم الطلب متسق مع ذلك ویتم بحسن نية

لق  في خgTLDهل سيتسبب االستخدام المقصود من جانب مقدم الطلب لنطاق  .٥
 المعترضة فيما یتعلق بمصدر IGOاحتمالية حدوث ارتباك مع اسم أو اختصار اسم 

  . أو رعایته أو دمجه أو إقرارهTLDنطاق 

  ]المصلحة العامة المحدودة[  ٣-٤-٣
تدرس اللجنة االستشاریة المسؤولة عن االستماع إلى االعتراض على المصلحة العامة 

قدم طلب بشأنها تناقض المباديء العامة للقانون  المgTLDالمحدودة ما إذا آانت سلسلة 
  .الدولي لألخالق والنظام العام
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  :تشمل أمثلة الوثائق التي تتضمن المباديء العامة المذآورة ما یلي

  )UDHR(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •

  )ICCPR(الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية  •

  ) CEDAW(تمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال •

  االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري •

  إعالن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة •

  الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  •

اتفاقية مناهضة التعذیب وغيره من ضروب العقوبات القاسية أو الال إنسانية أو  •
  لمهينة ا

  االتفاقية الدولية لحمایة حقوق جميع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم  •

  االتفاقية الخاصة بالرق •

  اتفاقية منع ومعاقبة جریمة اإلبادة الجماعية  •

  اتفاقية حقوق الطفل •

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه . نالحظ تضمين ما سبق ليكون بمثابة أمثلة، بدًال من قائمة شاملة
على نحو إضافي، قد تحد الدول من نطاق أحكام . فاوت في حالة التصدیق عليهاالوثائق تت

معينة من خالل التحفظات واإلعالنات التي تبين الكيفية التي سيتم بها تفسير وتطبيق أحكام 
ال تعد القوانين الوطنية القائمة على مباديء القانون الدولي بمثابة األساس المناسب لـ . معينة

  ]. صلحة العامة المحدودةمعارضة الم[

ووفًقا لهذه المبادئ، فلكل شخص الحق في حریة التعبير، إال أن ممارسة هذا الحق تحمل 
  . وعلى ذلك، قد یتم تطبيق قيود محددة معينة. معها واجبات ومسئوليات خاصة
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  المقدم طلب بشأنها للقواعد القانونيةgTLDاألسس التي یقوم عليها تحدید مخالفة سلسلة 
  :المعترف بها عموًما والتي تتعلق باألخالق والنظام العام في إطار مباديء القانون الدولي

  التشجيع على األعمال العنيفة غير القانونية أو تعزیزها؛ أو •

التشجيع على أو تعزیز التفرقة القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو العرق  •
  أو الدین أو موطن المنشأ 

ستغالل اإلباحي لألطفال أو العنف الجنسي تجاه األطفال أو التشجيع على اال •
  تعزیز ذلك؛ أو

 المقدم طلب بشأنها للمباديء الخاصة gTLDاتخاذ قرار نهائي بمخالفة سلسلة  •
  .آما یتضح في الوثائق الدولية القانونية ذات الصلة بالقانون الدولي

قد تلجأ . ذاتها المقدم طلب بشأنها gTLDتجري اللجنة االستشاریة تحليًال على أساس سلسلة 
 آسياق TLDاللجنة االستشاریة، حسب الحاجة، إلى استخدام الغرض المستهدف من نطاق 

  .إضافي وفًقا للوارد بالطلب

  معارضة المجتمع  ٤-٤-٣
ستساعد االختبارات األربعة المذآورة هنا على تمكين اللجنة االستشاریة لدى مزود خدمة 

ید ما إذا آانت هناك معارضة واقعية من جانب نسبة آبيرة من فض النزاعات من تحد
ولكي تكون أیة معارضة ناجحة، یجب على . المجتمع الذي یمكن أن تستهدفه السلسلة

  :المعترض إثبات التالي

  المجتمع الذي یستشهد به المعترض هو مجتمع موصوف بشكل واضح؛ •

  معارضة المجتمع للطلب معارضة وجيهة؛ و •

 المقدم gTLDط وثيق بين المجتمع المستشهد به وبين سلسلة نطاقات یوجد ارتبا •
  .لها الطلب

هناك احتمال لوقوع ضرر مادي على المجتمع الذي یحدده المعترض، ومجتمع  •
  .gTLDاإلنترنت آكل، في حالة الموافقة على طلب 

  .تم شرح آل من هذه االختبارات بتفصيل أآبر أدناه

إثبات أن المجتمع الذي یعبر عن المعارضة یمكن اعتباره  یجب على المعترض – المجتمع
ویمكن للجنة االستشاریة أن توازن بين عدد من العوامل لتحدید . مجتمًعا موصوًفا بوضوح

  :هذه النقطة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما یلي

  أو عالمي؛/مستوى االعتراف العام بالمجموعة آمجتمع على مستوى محلي و •

توى الحدود الرسمية حول هذا المجتمع وماهية األشخاص والكيانات التي مس •
  تشكل هذا المجتمع؛
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  طول الفترة الزمنية لوجود هذا المجتمع، •

  ، و )قد ال ینطبق هذا إذا آان المجتمع إقليمًيا(التوزیع العالمي لهذا المجتمع  •

  .عدد األشخاص أو الكيانات التي تشكل هذا المجتمع •

الكيانات، ولكن لم یتم تحدید المجموعة /ارضة من جانب عدد من األشخاصإذا وجدت مع
  .التي یمثلها المعترض آمجتمع یمكن وصفه بوضوح، فلن تقبل المعارضة

 یجب على المعترض أن یثبت وجود معارضة أساسية داخل المجتمع – المعارضة األساسية
یة أن توازن بين عدد من العوامل ویمكن للجنة االستشار. الذي قام بتنصيب نفسه ممثًال له

لتحدید ما إذا آانت هناك معارضة واقعية بالفعل أم ال، وتتضمن هذه العوامل على سبيل 
  :المثال ال الحصر ما یلي

  عدد تعبيرات المعارضة المتعلقة بتكوین المجتمع؛ •

  الطبيعة التمثيلية للكيانات التي تعبر عن المعارضة، •

  المعترف بها بين موارد المعارضة،مستوى المكانة أو األهمية  •

  :توزیع مصادر التعبير عن المعارضة أو التنوع بينها، بما في ذلك •

  إقليمًيا 

  القطاعات الفرعية للمجتمع 

  قيادة المجتمع 

  عضویة المجتمع 

  مدى الدفاع المسبق لهذا المجتمع في قضایا أخرى، و  •

ا في ذلك القنوات التكاليف التي تحملها المعترض للتعبير عن المعارضة، بم •
  .األخرى التي قد یكون المعترض قد لجأ إليها للتعبير عن معارضته

إذا تم تحدید شيء من المعارضة بداخل المجتمع، ولكنها ال تلبي معيار المعارضة الوجيهة، 
  .فستفشل المعارضة

 التي تم gTLD یجب على المعترض أن یثبت وجود ارتباط وثيق بين سلسلة - تحدید الهدف
وتتضمن العوامل التي یمكن للجنة االستشاریة . التقدم بطلب من أجلها والمجتمع الذي یمثله

  :الموازنة بينها لتحدید هذه النقطة على سبيل المثال ال الحصر ما یلي
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  البيانات الموجودة ضمن الطلب؛ و •

  البيانات العامة األخرى من جانب مقدم الطلب؛ و •

  .االرتباطات من جانب الجمهور •

ذا تم تحدید وجود معارضة من جانب أحد المجتمعات، ولكن ال یوجد ارتباط وثيق بين هذا إ
  . التي تم التقدم بطلب من أجلها، فلن یتم قبول المعارضةgTLDالمجتمع وسلسلة 

 یجب على المعترض إثبات احتمال وقوع ضرر متعلق بالحقوق أو المصالح – الضرر
ال یعد تفویض إدعاء . ثله، ومجتمع اإلنترنت بشكل أعمالشرعية للمجتمع ذي الصلة الذي یم

الضرر، والذي یتكون فقط من تفویض إدارة السلسلة لمقدم الطلب بدًال من المعترض، دليًال 
  .آافًيا الستنتاج وقوع ضرر مادي

تتضمن العوامل التي یمكن للجنة االستشاریة أن تستخدمها لتحدید هذه النقطة على سبيل 
  :حصر ما یليالمثال ال ال

طبيعة ومدى الضرر المحيط بسمعة المجتمع الممثل بواسطة المعترض والناجم  •
   المتقدم بطلب بشأنها؛gTLDعن تشغيل مقدم الطلب لسلسلة 

دليل على أن مقدم الطلب ال یعمل وفًقا لمصالح المجتمع أو المستخدمين على  •
ا في ذلك توفير دليل نطاق أوسع أو أنه ال ینوي العمل وفًقا لهذه المصالح، بم

على أن مقدم الطلب لم یعرض أو أنه ال ینوي البدء في توفير حمایة أمان فعالة 
  لرعایة مصالح المستخدمين،

إعاقة األنشطة األساسية للمجتمع، والناجمة عن تشغيل مقدم الطلب لسلسلة  •
gTLD التي تقدم بطلب بشأنها؛   

 من أجل القيام بأنشطته DNS اعتماد المجتمع الممثل في المعترض على نظام •
  األساسية؛

طبيعة ومدى الضرر المادي أو اإلقتصادي المحيق بسمعة المجتمع الممثل  •
بواسطة المعترض، ومجتمع اإلنترنت الشمل، والناجم عن تشغيل مقدم الطلب 

   المتقدم بطلب بشأنها؛gTLDلسلسلة 

   .مستوى اليقين في وقوع األضرار المزعومة •
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رضة وذلك في حالة تحدید وجود معارضة من أحد المجتمعات، ومع اختفاء یتم رفض المعا
 تم gTLDاحتمال وقوع أي ضرر مادي لهذا المجتمع نتيجة لتشغيل مقدم الطلب لسلسلة 

  .التقدم بطلب بشأنها

یتعين على المعترض الوفاء بمتطلبات االختبارات األربعة الواردة في المعایير حتى تكون 
  ٧.المعارضة صحيحة

  

 

                                                            
ورغم ذلك، یتعين على المعترض، آي یتسنى له الفوز بالمعارضة . بعد الدراسة المتأنية لرد الفعل المجتمعي تجاه هذا البند، تم رفض الدفاع الشامل ٧

  .ات مستوى مرتفع من الضرر المحتملالمجتمعية، إثب
 



عازنلا لحو ةضراعملا – ةديدجلا gTLD جمانرب – ةدوسم

 قيرط نع ًةرشابم ةضراعم ميدقت قح كلمت يتلا فارطألا

:عفاودلا هذهل "عازنلا لح ةمدخل دوزم"
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 نم  لختلل ةعوضوم "،ةعيرس ةعجارمل" عضخت
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 ل   يضوتب مدقتملا ما  ل 

؟تاضراعملا
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موي  30

موي  30

مايأ 10
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موي  45

 

 ةيراد ا ةعجارملا

ةضراعملل

 نإ تاضراعملا  مد

ن مأ

ءاربخلا رار 

DRSP  ةنجل نيعت

DRSPs  ملعت 

 تاضراعملاب نيمدقتملا

ةلصلا تاذ

 ددسيو درلا مدقي مدقتملا

ميدقتلا موسر
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معن
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DRSP و ICANN 
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رارقلا رشنل
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 3ملحق الوحدة 
 الجديدة gTLDإجراء حل نزاعات نطاقات 

 

الجديدة، تسري كل هذه  gTLDكجزء من برنامج نطاقات  .صممت هذه اإلجراءات مع التطلع إلى تسوية النزاع في الوقت المناسب وبشكل فعال
كل مزود من مزودي خدمة حل النزاعات له  ).DRSP(من ِقبل كل مزودي خدمة حل النزاعات  إدارتهااإلجراءات على كل الممارسات التي تتم 

 .تنطبق على هذه اإلجراءاتأو ستكون له إجراءات تكميلية مجموعة قواعد خاصة به 
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 الجديدة gTLD نطاقات نزاعات حل إجراء

 الجديد ICANN-gTLDبرنامج  .1المادة 

يذ برنامج لتقديم أسماء نطاقات المستوى العلوي العامة بتنف") ICANN("لقد قامت منظمة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  )أ(
")gTLD ("وسيكون هناك تتابع في الجوالت، ويمكن لمقدمي الطلبات خاللها التقدم للحصول على نطاقات . في اإلنترنتgTLD 

 .ICANNالجديدة، بما يتوافق مع الشروط والبنود التي تضعها منظمة 

ديدة على إجراء لحل النزاعات، حتى يتم حل النزاعات التي تنشأ بين شخص أو كيان يقوم يقوم بالتقدم الج gTLDيشتمل برنامج نطاقات  )ب(
هذا  gTLDمن خالل إجراء حل النزاعات الخاص بنطاقات  gTLDوشخص أو كيان يعارض نطاق  gTLDللحصول على نطاق 

 ").اإلجراء("

وفقاً لهذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع المحددة في  ")DRSP("ل نزاع ستتم إدارة إجراءات حل النزاع من قبل مزود خدمة ح )ج(
 ).ب(4البند 

، يوافق المتقدم بالطلب على إمكانية تطبيق هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع gTLDمن خالل التقدم للحصول على نطاق  )د(
جديد، يقبل مقدم المعارضة إمكانية تطبيق هذا اإلجراء  gTLDعلى نطاق ، من خالل تقديم معارضة )ب(4السارية المحددة في البند 

وال يمكن أن ينسحب األطراف من هذا اإلجراء دون الحصول على ). ب(4وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية المحددة في البند 
الموافقة الصريحة من مزود خدمة حل ومن قواعد مزود خدمة حل النزاع دون الحصول على  ICANNالموافقة الصريحة من منظمة 

 .النزاع ذي الصلة

 التعريفات .2المادة 

جديد وسيكون عبارة عن طرف  gTLDللحصول على نطاق  ICANNعبارة عن كيان تقدم لمنظمة " المستجيب"أو " مقدم الطلب" )أ(
 .يستجيب للمعارضة

 .تم تقديم طلب للحصول عليه gTLDهو شخص أو أكثر قام بتقديم معارضة ضد نطاق " المعارض" )ب(

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

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

، وهذه األسس موضحة في هذا اإلجراء]. ●[جديد موضحة بشكل تام في  gTLDاألسس التي يمكن أن يتم إقامة معارضة على نطاق  )هـ(
، والذي 2007وتعتمد على التقرير النهائي المتعلق بمقدمة نطاقات المستوى األعلى العامة الجديدة، المؤرخ بتاريخ السابع من أغسطس 

 :، كما يلي)ICANN )GNSO لـأصدرته منظمة دعم األسماء العامة التابعة 

المحتمل مشابهة بشكل مربك لنطاق  gTLDن نطاق إلى المعارضة بأن السلسلة التي تكو" معارضة ارتباك السلسلة"تشير  )1(
 .جولة الطلباتنفس مستوى علوي موجود أو سلسلة أخرى تم التقدم إليها في 

المحتمل الجديد تنتهك  gTLDإلى المعارضة على أن السلسلة المتعلقة بنطاق " معارضة الحقوق القانونية الحالية"تشير  )2(
 .ن راسخة أو مفروضة من خالل المبادئ القانونية الدولية المقبولة والمعروفة دولياً الحقوق القانونية لآلخرين التي تكو

الجديد مخالفة للقواعد  gTLDإلى المعارضة بأن السلسلة التي تمثل نطاق " ]معارضة المصلحة العامة المحدودة["تشير  )3(
 .ف بها بموجب المبادئ القانونية الدوليةالقانونية المقبولة بشكل عام والخاصة باألخالق والنظام العام الُمعتر

إلى تواجد معارضة وجيهة للطلب من جانب نسبة كبيرة من المجتمع الذي يمكن أن تستهدفه سلسلة " معارضة المجتمع"تشير  )4(
TLD بشكل صريح أو ضمني. 

ا سارية فيما يتعلق بإجراءات المعارضة بموجب لإلجراء لمزود خدمة حل نزاع التي تم تحديدها على أنه" قواعد مزود خدمة حل النزاع" )و(
 .هذا اإلجراء
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 مزودو خدمة حل النزاع .3المادة 

 :تتم إدارة الفئات المختلفة للنزاعات من خالل مزودي خدمات حل النزاع التالي ذكرهم

 .تتم إدارة معارضات ارتباك السلسلة من قبل المركز الدولي لحل النزاعات )أ(

 .للملكية الفكريةية الحالية يجب أن يديرها مركز التحكيم والوساطة للمنظمة العالمية الحقوق القانون )ب(

 .من قبل المركز الدولي للخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية ]المصلحة العامة المحدودة معارضة[تتم إدارة  )ج(

 .ة التجارة الدوليةتتم إدارة معارضات المجتمع من ِقبل المركز الدولي للخبرة التابع لغرف )د(

 القواعد المعمول بها  .4المادة 

كل اإلجراءات التي يتم تصعيدها للهيئة تتم إدارتها من قبل هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع التي تسري على فئة معينة من  )أ(
 .ور الخبراءاإلجراءات بمثابة قرار من خبير، ويقوم أفراد الهيئة بدمحصلة وتعتبر . فئات المعارضة

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

 gTLDالتكميلية لبرنامج نطاقات  ICDRبالنسبة لمعارضة ارتباك السلسلة، تعد قواعد مزود خدمة حل النزاع هي إجراءات  )1(
 .الجديدة

لحل نزاعات  WIPOع السارية هي إجراءات بالنسبة لمعارضة الحقوق القانونية الحالية، تكون قواعد مزود خدمة حل النزا )2(
 .الجديدة gTLDنطاقات 

، تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية هي قواعد الخبرة التابعة لغرفة ]المصلحة العامة المحدودةمعارضة [ لـبالنسبة  )3(
 .التجارة الدولية

 .ارية هي قواعد الخبرة التابعة لغرفة التجارة الدوليةبالنسبة لمعارضة المجتمع، تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع الس )4(

 .في حالة وجود أي تناقض بين هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية، تكون لهذا اإلجراء األولوية )ج(

 .يكون مكان اإلجراءات هو مقر مزود خدمة حل النزاع الذي يدير اإلجراءات )د(

 .تتحقق الهيئة من أنه يتم التعامل مع األطراف بالعدل، وأن كل طرف يحصل على فرصة معقولة لعرض موقفه في كل الحاالت، يجب أن )هـ(

 اللغة .5المادة 

 .تكون اللغة التي يتم التقديم بها وتنفيذ كل اإلجراءات بها في هذا اإلجراء هي اللغة اإلنجليزية )أ(

ة األصلية لهم، شريطة موافقة الهيئة على ذلك وبناًء على قرارهم في خالف ذلك، أن يكون يمكن أن يقوم األطراف بتقديم أدلة داعمة باللغ )ب(
 .لكل النصوص ذات الصلةمعتمدة أو رسمية هذا الدليل مرفقاً بترجمة باللغة اإلنجليزية 

 االتصاالت والحدود الزمنية .6المادة 

يطلب الطرف الذي . األطراف مع مزودي خدمة حل النزاع بشكل إلكتروني يجب أن يتم تقديم كل االتصاالت التي يتم إجراؤها من قبل )أ(
اإلذن من الهيئة لفعل ذلك، وتحدد ) من خالل أساليب متعلقة باألدلة على سبيل المثال(يرغب في التقديم من خالل شكل غير إلكتروني 

  .لها، قبول أو رفض التقديم غير اإللكتروني يتراءىاللجنة، حسبما 

بغض النظر عن المراسالت (مزود خدمة حل النزاع والهيئة ومقدم الطلب والمعارض نسخاً لبعضهم البعض من كل المراسالت،  يقوم )ب(
 .فيما يتعلق باإلجراءات) السرية بين الهيئة ومزود خدمة حل النزاع وبين الهيئة

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

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، يتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالها أو عملها أو بثها في حالة  )د(
 .هذا البند قبل أو في يوم انتهاء صالحية الحد الزمنيفي ) ب(و) أ(إرسالها بما يتوافق مع الفقرتين 
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 . ألغراض حساب المدة الزمنية حسب هذا اإلجراء، تبدأ هذه المدة في السريان في اليوم التالي الستالم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى )هـ(

 . لتقويمما لم يتم التصريح بخالف ذلك، يتم حساب كل الفترات الزمنية على أساس أيام ا )و(

 تقديم المعارضة .7المادة 

يجب أن يتم تقديم  ").معارضة("جديد تم تقديم طلب للحصول عليه تقديم معارضة  gTLDينبغي ألي شخص يرغب في معارضة نطاق  )أ(
 .قبل انتهاء تاريخ النشر لفترة الحصول على االعتراضمقترح الجديد  gTLDأي معارضة لنطاق 

معارضة من خالل مزود خدمة حل النزاع المناسب، من خالل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل يجب أن يتم تقديم ال )ب(
 .ومقدم الطلب ICANNالنزاع هذا، مع إرسال نسخ إلى منظمة 

 :العناوين اإللكترونية لتقديم المعارضات هي ما يلي )ج(

 ].●: [يجب أن يتم تقديم معارضة ارتباك السلسلة إلى )1(

 ].●: [يجب أن يتم تقديم معارضة الحقوق القانونية الحالية إلى )2(

 ].●: [إلى ]المصلحة العامة المحدودةمعارضة [يجب أن يتم تقديم  )3(

 ].●: [يجب أن يتم تقديم معارضة المجتمع إلى )4(

 :يجب تقديم كل معارضة بشكٍل منفصل )د(

د بدوافع مختلفة، يجب على المعترض تقديم معارضات منفصلة لدى كل إذا كان أي معترض يرغب في معارضة طلب واح )1(
 .مزود خدمة حل نزاع

، يجب على المعترض تقديم معارضات منفصلة على كل gTLDإذا كان أي معترض يرغب في معارضة أكثر من نطاق  )2(
 . لدى مزود خدمة حل النزاع المناسب gTLDنطاق 

ومزود خدمة حل  د خدمة حل النزاع غير الصحيح، سوف يخبر مزود خدمة حل النزاع هذا المعترضفي حالة تقديم معارضة لدى مزو )هـ(
بمعالجة المعارضة التي تم تقديمها بشكل غير ، ولن يقوم مزود خدمة حل النزاع غير الصحيح النزاع الذي معه أودع خطأ في المعارضة

) 7(الل تقديم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع الصحيح خالل سبعة ويمكن أن يصلح المعارض الخطأ في تلك الحالة من خ. صحيح
وإذا تم تقديم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع  .أيام من تاريخ استالم إشعار الخطأ، وفي حالة الفشل في ذلك، يتم تجاهل المعارضة

من هذا ) أ(7لوقت المحدد لتقديم معارضة حسب البند امرور أيام من تاريخ استالم إشعار الخطأ لكن بعد ) 7(الصحيح خالل سبعة 
 .اإلجراء، يتم اعتبار أنه في إطار هذا الحد الزمني

 محتويات المعارضة .8المادة 

 :على المعلومات التالية من بين أمور أخرىيجب أن يتضمن االعتراض  )أ(

 الخاصة بالمعارض،) يد اإللكتروني، وما إلى ذلكالعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البر(األسماء ومعلومات االتصال  )1(

 بيان بأساس حق المعارضة؛ و )2(

 :وصف أساس حق المعارضة، بما في ذلك )3(

 من هذا اإلجراء،) هـ(2بيان يوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقديم المعارضة، كما هو موضح في البند  )أأ(

 .يتم رفع المعارضة شرح لصالحية المعارضة ولماذا يجب أن )ب ب(

كما يقوم  .صفحة، أيهما أقل، باستثناء المرفقات 2020كلمة أو  5000الجزء الجوهري من المعارضة على  يتقصريقتصريجب أن  )ب(
 . المعارض بوصف وتقديم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمية تقوم عليها المعارضة

معارض رسوم التقديم المحددة بناًء على قواعد مزود خدمة حل النزاع وإدراج دليل الدفع في نفس توقيت تقديم المعارضة، يجب أن يدفع ال )ج(
أيام من تاريخ استالم المعارضة من قبل مزود خدمة حل ) 10(وفي حالة عدم دفع رسوم تقديم الشكوى خالل عشرة  .في المعارضة

 .النزاع، فسوف يتم تجاهل الشكوى بدون تحيز
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 دارية للمعارضةالمراجعة اإل .9المادة 

يقوم مزود خدمة حل النزاع بإجراء مراجعة إدارية للمعارضة ألغراض التحقق من االلتزام بالبنود من الخامس إلى الثامن في هذا  )أ(
بنتيجة المراجعة خالل أربعة عشرة  ICANNاإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية، وإخبار المعارض ومقدم الطلب ومنظمة 

 .يمكن أن يمد مزود خدمة حل النزاع هذا الحد الزمني بموجب أسباب يتم شرحها في إشعار هذا االمتداد .من استالم المراجعة) 14(اً يوم

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة تتفق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع  )ب(
 .وم مزود خدمة حل النزاع بتأكيد أن المعارضة سيتم تسجيلها لمعالجتهاالسارية، يق

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة ال تتفق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع  )ج(
وإذا ). 5(عيوب إدارية موجودة في المعارضة خالل خمسة أيام السارية، يكون لمزود خدمة حل النزاع الحق في طلب أن يتم تصحيح أي 

تم إصالح تلك العيوب الموجودة في المعارضة خالل المدة الزمنية المحددة، لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقديم معارضة حسب البند 
 . من هذا اإلجراء، يتم اعتبار أنه في إطار هذا الحد الزمني) أ(7

مة حل النزاع أن المعارضة ال تتوافق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع إذا وجد مزود خد )د(
، يرفض مزود خدمة حل )ج(9السارية، وأن العيوب الموجودة في المعارضة لم يتم تصحيحها خالل الفترة الزمنية المحددة في البند 

جراءات دون التأثير بالسلب على إمكانية قيام المعارض بتقديم معارضة جديدة تلتزم بقواعد اإلجراء، النزاع المعارضة ويقوم بإغالق اإل
ولن تقاطع مراجعة مزود خدمة حل النزاع . شريطة أن يتم تقديم تلك المعارضة خالل الفترة الزمنية المحددة لتقديم المعارضات

 .من هذا اإلجراء) أ( 7في البند  للمعارضة الحد األقصى لزمن تقديم المعارضة المحدد

المشاركة في المعلومات التالية حول االعتراض على  DRSP، يتعين على )ب(9فور تسجيل االعتراض على العملية، وفقا للمادة  )هـ(
ألسس التي ا) 3(أسماء المعارض ومقدم الطلب، ) 2(السلسلة المقترحة الذي تم توجيه المعارضة ضدها، ) 1: (موقعها على االنترنت

 .تواريخ استالم مزود خدمة حل النزاع للمعارضة) 4(قامت عليها المعارضة، و

 ICANNإعالن النزاع من قبل منظمة  .10المادة 

في جولة محددة، تقوم منظمة  gTLDمن موعد تقديم المعارضات فيما يتعلق بطلبات الحصول على نطاقات ) 30(خالل ثالثين يوماً  )أ(
ICANN كما تقوم منظمة "). إعالن النزاع("ة على موقع الويب الخاص بها تحدد كل المعارضات المقبولة التي تم تقديمها بنشر وثيق
ICANN أيضاً وبشكل مباشر بإعالم كل مزود خدمة حل نزاع بنشر إعالن النزاع. 

اإلجراءات المناسبة للتنسيق مع أي مزود  بمراقبة تطور كل اإلجراءات بموجب هذا اإلجراء، وسوف تقوم باتخاذ ICANNتقوم منظمة  )ب(
 .خدمة حل نزاع، إذا لزم األمر، فيما يتعلق بالطلبات الفردية التي تكون المعارضات معلقة لها أمام أكثر من مزود خدمة نزاع واحد

 الرد على المعارضة .11المادة 

جديد تم تقديم  gTLDكل مقدم طلب لنطاق ) 1: (عند استالم إعالن النزاع، يقوم كل مزود خدمة حل نزاع على الفور بإرسال إشعار إلى )أ(
 .الصلة ذي) المعارضون(المعارض ) 2(معارضة واحدة أو أكثر عليه إلى مزود خدمة حل نزاع واحد، و

من قبل استالم مقدم الشكوى يوماً من تاريخ ) 30(ويتم تقديم الرد خالل ثالثين "). الرد(" يقوم مقدم الطلب بتقديم رد على كل معارضة )ب(
 ).أ(11مزود خدمة حل النزاع حسب البند 

يجب أن يتم تقديم الرد من خالل مزود خدمة حل النزاع المناسب، من خالل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل النزاع  )ج(
 .والمعارض ICANNرسال نسخ إلى منظمة هذا، مع إ

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

 الخاصة بمقدم الطلب، و) العناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني، وما إلى ذلك(األسماء ومعلومات االتصال  )1(

 .تقديمها في المعارضةرد على كل نقطة على البيانات التي يتم  )2(

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

لب بدفع رسوم تقديم تحدد قيمتها ويتم نشرها من قبل مزود خدمة حل النزاع ذي الصلة وفي نفس توقيت تقديم الرد، يجب أن يقوم مقدم الط )و(
وفي حالة عدم دفع رسوم التقديم خالل عشرة . وإرفاق دليل الدفع هذا في الرد) والتي تكون نفس قيمة رسوم التقديم التي يدفعها المعارض(
مسودة لنزاع، يعتبر مقدم الطلب متأخًرا، ويتم تجاهل أي ردود، ويتم اعتبار أن أيام من تاريخ استالم الرد من قبل مزود خدمة حل ا) 10(
 . المعارضة قد فشلتألغراض المناقشة -
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من هذا اإلجراء ومع قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية، ) 1)(د(و) ج( 11إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن الرد ال تتفق مع البند  )ز(
وإذا تم إصالح تلك  .لنزاع الحق في طلب أن يتم تصحيح أي عيوب إدارية موجودة في الرد خالل خمسة أياميكون لمزود خدمة حل ا

أنه العيوب اإلدارية الموجودة في الرد خالل المدة الزمنية المحددة، لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقديم رد حسب هذا اإلجراء، يتم اعتبار 
 .د الزمنيقد تم تقديم الرد في إطار هذا الح

يوماً، فسوف يعتبر مقدم الطلب متأخراً، وسوف  30إذا عجز مقدم الطلب عن تقديم رد في الوقت المناسب للمعارضة خالل الحد الزمني   )ح((
 .وال يتم إعادة أي رسوم دفعها مقدم الطلب في حالة التأخر. تعتبر المعارضة ناجحة

 دمج المعارضات .12المادة 

خدمة حل النزاع، متى كان ذلك ممكًنا ويمكن ممارسته، وكما يظهر بشكل أكبر في قواعد مزود خدمة حل النزاع  يتم تشجيع مزود )أ(
على  gTLDالسارية، على توحيد المعارضات، على سبيل المثال، عندما يقوم أكثر من معارض واحد بتقديم معارضة على نفس نطاق 

، ويقوم بإخبار أطراف التوحيد، )أ( 11التوحيد قبل إصدار إشعاره بناًء على البند  سيحاول مزود خدمة حل النزاع تحديد. نفس األسس
 .متى كان ذلك مناسباً، في هذا اإلشعار

إذا لم يقرر مزود خدمة حل النزاع نفسه توحيد معارضتين أو أكثر، يمكن أن يقترح أي مقدم طلب أو معارض توحيد المعارضات خالل  )ب(
إذا قرر مزود خدمة حل النزاع، بعد هذا االقتراح، ). أ(11شعار المرسل إلى مزود خدمة حل النزاع حسب البند أيام من اإل) 7(سبعة 

، )أ(11يوماً من تاريخ إشعار مزود خدمة حل النزاع وفقاً للمادة  14يجب أن يتخذ القرار الخاص بها خالل توحيد معارضات محددة، 
من تاريخ استالم مقدم الطلب إلشعار مزود خدمة حل  يوًماً ) 30(الموحد هو ثالثون  ءجرايكون الحد الزمني لرد مقدم الطلب في اإل

 .النزاع بالتوحيد

فيما يتعلق بالوقت، والتكلفة، واتساق القرارات، (أثناء تقرير هل يتم دمج المعارضات أم ال، يقوم مزود خدمة حل النزاع بتقييم االمتيازات  )ج(
 DRSPيجب أن يكون قرار  .أن تنجم عن التوحيد في مقابل أي أضرار أو عدم مالءمة قد تنتج عن الدمج والتي يمكن) وما إلى ذلك

 .للتعزيز نهائي وال يخضع لالستئناف

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

 الهيئة .13المادة 

 .يوًما بعد استالم الرد) 30(باختيار وتعيين هيئة الخبراء خالل ثالثين  يقوم مزود خدمة حل النزاع )أ(

 :عدد الخبراء والمؤهالت الخاصة بهم )ب(

 .في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة سلسلة مربكة سيكون هناك عضو استشاري واحد )1(

منازعات ثة خبراء من ذوي الخبرة في مجال فإن ثال ،في العقوبات أو في حالة موافقة جميع األطراف ،سوف يوجد خبير )2(
تنطوي موجود الحقوق القانونية تتضمن معارضة موجودة للحقوقحقوق الملكية الفكرية المنازعات في الدعاوى التي 

 .اعتراض

ختلفة تكون جنسية الرئيس مو .سيكون هناك ثالثة خبراء معروفين كقضاة كبار لهم سمعة دولية، ويتم تعيين أحدهم كرئيس )3(
 .]معارضة المصلحة العامة المحدودة[عن جنسيات مقدم الطلب والمعارض، في اإلجراءات التي تشتمل على 

 .في اإلجراءات التي تنطوي على معارضة المجتمع سيكون هناك عضو استشاري واحد )4(

وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع  .األطراف يشترط في كل الخبراء الذين يعملون بموجب هذا اإلجراء عدم التحيز واالستقاللية عن )ج(
 .الطريقة التي يمكن أن يؤكد بها كل خبير استقالليته وعدم تحيزه ويحافظ عليها

 .وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع اإلجراءات الالزمة لتحدي خبير ما واستبدال الخبراء )د(

، ال يقوم الخبير بأي دور أًيا كان، في أي إجراءات معلقة أو مستقبلية، سواء ابةكت تصريح األطرافذلك أو أن يتم  تطلب المحكمةما لم  )هـ(
 .قانونية، أو تحكيمية، أو غير ذلك، فيما يتعلق باألمر الذي تمت إحالته إلى قرار الخبير بموجب هذا اإلجراء

 التكاليف .14المادة 

تنفيذها بموجب هذا اإلجراء وبما يتوافق مع قواعد مزود خدمة حل النزاع يحدد كل مزود خدمة حل نزاع تكاليف اإلجراءات التي يقوم ب )أ(
وتغطي هذه التكاليف تكاليف ونفقات أعضاء الهيئة، باإلضافة إلى التكاليف الرسمية الخاصة بمزود خدمة حل النزاع  .السارية

 ").التكاليف("
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ة حل النزاع بتقييم إجمالي التكاليف ومطالبة كٍل من المعارض ومقدم أيام عمل من إنشاء الهيئة، يقوم مزود خدم) 10(في غضون عشرة  )ب(
ويقوم كل طرف بدفع التكاليف الخاصة به  .المستجيب بالدفع المقدم للتكاليف الخاصة بهما بالكامل إلى مزود خدمة حل النزاع/ الطلب 

سيتم . فوعات إلى مزود خدمة حل النزاعديم دليل بتلك المدأيام من استالم طلب مزود خدمة حل النزاع للدفع وتق) 10(مقدماً خالل عشرة 
 .خصم المبالغ المستحقة الدفع مقدماً لمبلغ التكاليف هذا من كل إيداع رسوم تقديم يدفعها الطرفين

اً أثناء إجراءات حل بتعديل التقييم اإلجمالي للتكاليف ومطالبة الطرفين بدفع مبالغ إضافية مقدم" مزود خدمة حل النزاع"يمكن أن يقوم  )ج(
 .النزاع

 :مقدماً في حالة الفشل في دفع التكاليف  )د(

 .، يتم رفض معارضته ولن تتم إعادة أي تكاليف قام بدفعها إليه مرة أخرى مقدماً التكاليف  عن دفعفي حالة فشل المعارض  )1(

عارضة قد تم قبولها ولن تتم إعادة أي تكاليف قام مقدم في حالة فشل مقدم الطلب في تقديم التكاليف المقدمة، يتم افتراض أن الم )2(
 .الطلب بدفعها إليه مرة أخرى

رف عند إنهاء اإلجراءات، وبعد تقديم الهيئة لقرارها من الخبراء، يقوم مزود خدمة حل النزاع بإعادة المبالغ المقدمة التي دفعها إلى الط )هـ(
 .الفائز، كما تحدد الهيئة

 وتقديم المساعدة التمثيل .15المادة 

 .يمكن أن يتم تمثيل األطراف أو دعمهم من قبل أفراد من اختيارهم )أ(

ومزود خدمة  ICANNبإبالغ االسم وجهات االتصال والوظائف التي يقوم بها هؤالء األشخاص لمنظمة  أو طرف ممثل يقوم كل طرف )ب(
 ).معارضاتأو األطراف األخرى في حالة توحيد ال(حل النزاع والطرف اآلخر 

 التفاوض والوساطة .16المادة 

أو جهود الوساطة في أي وقت خالل عملية حل النزاع التي تهدف /بالمشاركة في المفاوضات و -وال يطالبون إلزامياً  -يشجع األطراف  )أ(
 .إلى حل النزاع بشكل ودي

 .ساعد األطراف كوسيط، إذا طلبت األطراف ذلكيجب أن يكون كل مزود خدمة حل النزاع قادراً على اقتراح شخص يمكن أن ي )ب(

لن يقوم الشخص الذي يقوم بدور الوساطة بين األطراف بدور الخبير في النزاع بين األطراف بموجب هذا اإلجراء أو أي إجراءات تتم  )ج(
 .gTLDبموجب هذا اإلجراء وتشتمل على نفس نطاق 

أن يكون أساسا لتعليق اجراءات تسوية المنازعات أو أي تمديد الموعد النهائي في قع بحكم الوا سير المفاوضات أو الوساطة ال يجوز، )د(
تمديداً ) بعد تشكيلها(وبموجب الطلب المشترك من األطراف، يمكن أن يمنح مزود خدمة حل النزاع أو الهيئة  .إطار هذه اإلجراءات

لتعليق إجراءات قرار حل النزاع أو تمديد أي موعد نهائي بموجب هذا  ، في حقيقة األمر، أساساً .للموعد النهائي أو تعليقاً لإلجراءات
 .ولن يؤجل إدارة أي معارضة) 30(باستثناء الظروف االستثنائية، لن يتجاوز هذا التمديد أو التعليق مدة ثالثون يوماً . اإلجراء

إلى مزود خدمة حل النزاع بموجب هذا اإلجراء، يجب أن  إذا اتفق األطراف، أثناء المفاوضات أو الوساطة، على تسوية األمر المحال )هـ(
تخبر األطراف مزود خدمة حل النزاع، والذي يقوم بإنهاء اإلجراءات، شريطة الوفاء بالتزامات الدفع المتعلقة باألطراف بموجب هذا 

 .واألطراف بالتالي ICANNاإلجراء، كما يقوم بإخبار منظمة 

 اإلضافيةالتقديمات المكتوبة  .17المادة 

يمكن أن تحدد الهيئة هل يقوم األطراف بتقديم أي بيانات مكتوبة باإلضافة إلى المعارضة والرد، وتقوم بتحديد الحدود الزمنية لعمليات  )أ(
 .التقديم تلك

، إال إذا قررت الهيئة، بعد )30(لن تتجاوز الحدود الزمنية المحددة من قبل الهيئة لتقديم المستندات المكتوبة اإلضافية مدة ثالثين يوماً  )ب(
 .استشارة مزود خدمة حل النزاع، أن الظروف االستثنائية تبرر التمديد الزمني

 الدليل .18المادة 

وفي حاالت  .سريعا وبتكلفة معقولة، يقتصر اإلجراءات الالزمة إلنتاج الوثائق gTLDsمن أجل تحقيق الهدف المتمثل في حل المنازعات بشأن 
 .قد تطلب الهيئة من أحد األطراف توفير دليل إضافياستثنائية، 
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 جلسات االستماع .19المادة 

 .غالباً يتم حل النزاعات التي تنشأ بموجب هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارية دون جلسات استماع )أ(

 .طرفين، عقد جلسة استماع في الظروف االستثنائية فقطويمكن أن تقرر الهيئة بناًء على رأيها الخاص، أو بناًء على طلب من أحد ال )ب(

 :في حالة قرار اللجنة بعقد جلسة استماع )ج(

 .تقرر اللجنة كيفية ومتى يتم تنفيذ جلسة االستماع )1(

 .من أجل تسريع اإلجراءات وتقليل التكاليف، يتم تنفيذ جلسة االستماع من خالل مؤتمرات الفيديو إذا أمكن )2(

جلسة االستماع على يوم واحد فقط، إال إذا قررت الهيئة، في الظروف االستثنائية، أنه يلزم أكثر من يوم واحد  وتقتصر )3(
 .إلجراء جلسة االستماع

 .تقرر الهيئة هل تكون جلسة االستماع مفتوحة للعامة أو يتم تنفيذها بشكل خاص )4(

 المعايير .20المادة 

من ) هـ(2لكل فئة من المعارضات، والتي تم توضيحها في البند  ICANNتي تم تحديدها من قبل منظمة تقوم الهيئة بتطبيق المعايير ال )أ(
 .هذا اإلجراء

أنها وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تحيل الهيئة نتائجها وتقيمها بناًء على البيانات والمستندات التي يتم تقديمها وأي قواعد أو مبادئ ترى  )ب(
 .سارية

 .معارض عبأ إثبات المعارضة الخاصة به بناًء على المعايير الساريةيتحمل ال )ج(

 تحديد الخبير  .21المادة 

يوماً من تاريخ تشكيل  45يجب أن يبذل مزود خدمة حل النزاع والهيئة الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه خالل  )أ(
يمكن أن يتم السماح بتوفير تمديد الموحدة وعند استشارة مزود خدمة حل النزاع، وفي بعض الظروف الخاصة، مثل الحاالت . الهيئة

 .وقد يسمح بتمديد بسيطإضافي قصير إذا طلبته الهيئة 

تقوم الهيئة بتقديم قرار الخبير الخاص بها في شكل مسودة لتدقيق مزود خدمة حل النزاع لصياغتها قبل توقيعها، ما لم يتم استثناء هذا  )ب(
تتعامل التعديالت التي يقترحها مزود خدمة حل النزاع للهيئة، إن . دقيق بشكل خاص من قبل قواعد مزود خدمة حل النزاع الساريةالت

ويتم توصيل قرار الخبراء الموقع إلى مزود خدمة حل النزاع، والتي ستوصل قرار الخبراء هذا إلى . وجدت، شكل قرار الخبراء فقط
 .ICANNاألطراف ومنظمة 

  .عندما يتم تشكيل الهيئة من ثالثة خبراء، سيكون القرار ألغلبية الخبراء )ج(

تكون التعويضات  .يكون قرار الخبراء مكتوًبا، ويجب أن يحدد الطرف الفائز، ويجب أن يحدد األسباب التي تم اتخاذ القرار بناًء عليها )د(
م الهيئة مقتصرة على نجاح أو رفض المعارضة وإعادة األموال من قبل المتاحة إلى مقدم الطلب أو المعارض بموجب أي إجراءات أما

من ) هـ(14مزود خدمة حل النزاع إلى الطرف الفائز، كما تحدد الهيئة في قرار الخبراء الخاص بها، للمدفوعات المقدمة بموجب البند 
 .هذا اإلجراء وأي بنود في قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية

في حالة فشل أي خبير في التوقيع على قرار الخبير،  .ر الخبراء التاريخ الذي تم اتخاذه فيه، ويجب أن يقوم الخبراؤ بالتوقيع عليهيحدد قرا )هـ(
 .يجب أن يتم إرفاقه ببيان بسبب غياب هذا التوقيع

بوعة موقعة من قرار الخبراء إلى مزود خدمة باإلضافة إلى توفير نسخ إلكترونية من قرار الخبراء، يجب أن تقوم الهيئة بتوفير نسخة مط )و(
 .حل النزاع، إال إذا كانت قواعد مزود خدمة حل النزاع تنص على خالف ذلك

 .يتم نشر قرار الخبراء بشكل تام على موقع مزود خدمة حل النزاع على شبكة اإلنترنت، ما لم تقرر الهيئة غير ذلك )ز(

 استثناء المسؤولية .22المادة 

استثناء للمسئولية تنص عليها قواعد مزود خدمة حل النزاع السارية، لن يكون الخبراء، أو مزود خدمة حل النزاع أو موظفيه، أو  أيإلى باإلضافة 
أو مجلس إدارتها، أو موظفيها أو استشاريها، مسئولين نحو أي شخص بسبب أي إجراء أو حذف يتعلق بأي إجراء يتم تنفيذه  ICANNمنظمة 

 .إلجراءبموجب هذا ا



 3لحق الوحدة م
 الجديدة gTLDإجراء حل نزاعات نطاقات 

 

 9-ص  اإلصدار النهائي المقترح –المتقدم  دليل مشروع
 

 تعديل اإلجراء .23المادة 

 .، من وقت آلخر، وحسب اللوائح الخاصة بها، بتعديل هذا اإلجراءICANNيمكن أن تقوم منظمة  )أ(

 .gTLDإصدار هذا اإلجراء الساري على إجراء حل نزاع هو اإلصدار الساري في اليوم الذي تم تقديم الطلب ذي الصلة الخاص بنطاق  )ب(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 4الوحدة 
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .نظًرا لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح الجديد

 
 

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

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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  ٤الوحدة 
  إجراءات التنافس على السلسلة

  
 المقدَّم طلب gTLDتقوم هذه الوحدة بوصف المواقف التي یحدث بها تنافس على سالسل 
  .بشأنها، والطرق المتاحة لمقدمي الطلبات لفض حاالت التنافس هذه

   التنافس في السلسلة  ١-٤
  :یحدث التنافس على السلسلة عندما

 المتطابقة بإآمال جميع gTLDدمي الطلبات لسلسلة نطاق یقوم اثنان أو أآثر من مق .١
  المراحل السابقة من التقييم وعملية فض النزاع بنجاح؛ أو

 المتشابهة بإآمال جميع المراحل TLDیقوم اثنان أو أآثر من مقدمي طلبات سالسل  .٢
تمالية السابقة لعمليتي التقييم وفض النزاع بنجاح، وُیعرَّف التشابه في السالسل بأنه اح

  .إحداث إرباك للمستخدم إذا تم تفویض أآثر من سلسلة

 المقترحة المتطابقة أو التي من شأنها أن gTLD على طلبات سالسل ICANNلن توافق 
 أو ١إذا حدث أي من الموقفين . تؤدي إلى إرباك المستخدم، والتي تسمى السالسل المتنافسة

تنافس إما من خالل تقييم أولویة المجتمع، في  أعاله، فستنتقل مثل هذه الطلبات إلى حل ال٢
یشار . وآلتا هاتين العمليتين موضحتان في هذه الوحدة. بعض الحاالت، أو من خالل المزاد

  .إلى مجموعة من الطلبات المقدمة لسالسل متنافسة آمجموعة تنافس

جة أنها تخلق إلى السالسل المتشابهة للغایة لدر" مشابه"في آتيب دليل مقدم الطلب، تشير (
  .)احتمالية إثارة ارتباك المستخدم في حالة تفویض أآثر من سلسلة واحدة في منطقة الجذر

  تعريف مجموعات التنافس   ١-١-٤
 المتطابقة gTLDهي مجموعات من طلبات تحتوي على سالسل نطاق .مجموعات التنافس

ناء التقييم المبدئي بعد مراجعة ویتم تحدید مجموعات التنافس أث. أو المتشابهة تم التقدم بطلبها
 بنشر مجموعات ICANNستقوم منظمة .  التي یتم التقدم للحصول عليهاgTLDآل سالسل 

تنافس مبدئية بمجرد انتهاء مراجعة تشابه السلسلة، وستقوم بتحدیث مجموعات التنافس حسب 
  .الضرورة أثناء مراحل التقييم وحل النزاعات
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على .  المتطابقة آلًيا إلحدى مجموعات التنافسgTLDاق سيتم تخصيص طلبات سالسل نط
، فسيتم TLDSTRINGسبيل المثال، إذا تقدم آل من مقدم الطلب أ ومقدم الطلب بطلب لـ 

ویراعي هذا االختبار الخاص بالسالسل المتطابقة . إعالنهما ضمن إحدى مجموعات التنافس
وهذا یعني أن اثنين أو أآثر . صلة ذي IDNمعامالت نقاط الترميز المدرجة في أي جدول 

من المتقدمين الذین تعد سالسلهم المقّدم لها الطلب أو تهجئاتهم المعينة بمثابة سالسل تهجئات 
 سوف یتم اعتبارها في تنافس مباشر مع بعضها ICANN الذي قدم إلى IDNوفًقا لجدول 

 وتقدم Aحصول على سلسلة فعلى سبيل المثال، إذا تقدم أحد مقدمي الطلبات بطلب لل. البعض
 TLD، في حين تعتبر السلسلتان سالسل تهجئة لنطاق Bآخر بطلب للحصول على سلسلة 

  . على النحو المحدد في الوحدة األولى، فإن آال الطلبين في تنافس مباشر

سيقوم أیًضا فاحصو هيئة التشابه في السالسل بمراجعة المجموعة الكاملة لعناوین السالسل 
التقدم لطلبها؛ لتحدید ما إذا آانت السالسل المقترحة في أي طلبين أو أآثر متشابهة التي تم 

جًدا لدرجة أنها قد تتسبب في إحداث إرباك یضر بالمستخدم إذا تم السماح لها بالتواجد مًعا 
 gTLDوستشارك الهيئة في هذا التحدید بالنسبة لكل زوج من سالسل . DNSفي نظام 

، یتم تعریف )٢( وآنتيجة لتدقيق تشابه السلسلة الموضح في الوحدة الثانية .المقّدم لها الطلب
مجموعات التنافس بين الطلبات التي لها عالقة تنافس مباشرة أو غير مباشرة ببعضها 

  . البعض

من الممكن .  في حالة تطابقهما أو تشابههما مع بعضها البعضتنافس مباشرفي  السلسلتان
إذا تقدم أربعة من : ن من مقدمي الطلبات في موقف تنافس مباشرأن یجتمع أآثر من اثني

 نفسها، فسيكونون جميًعا في تنافس gTLDمقدمي الطلبات المختلفين بطلب سلسلة نطاق 
  .مباشر مع بعضهم البعض

 إذا آانت آلتاهما في تنافس مباشر مع سلسلة ثالثة، تنافس غير مباشرتصبح سلسلتان في 
یتم شرح التنافس المباشر والتنافس غير المباشر بتفاصيل . البعضولكن ليس مع بعضهما 

  .أآثر

 Cبينما تعد السلسلتان .  مثاًال على التنافس المباشرB وA، تعد السلسلتان ١-٤في الشكل 
، ولكن ليس مع B في تنافس مع G وCدخلت آل من .  مثاًال على التنافس غير المباشرGو

وتتكون مجموعة التنافس . جمله مجموعة تنافس واحدةیمثل الشكل في م. بعضهما البعض
من جميع الطلبات المرتبطة ببعضها بواسطة التنافس على السلسلة، بشكل مباشر أو غير 

  .مباشر
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  ، الرسم البياني مجموعة تنافس واحدة يمثل هذا – ١-٤الشكل 
  .تعرض آًال من السالسل المتنافسة بشكل مباشر والسالسل المتنافسة بشكل غير مباشر

حيث یتم تحدید مجموعات التنافس المبدئية أثناء تقييم مبدئي، ال یمكن وضع تصور التكوین 
وذلك . ييم وحل النزاعالنهائي لمجموعات التنافس إال بعد االنتهاء من خطوات عملية التق

بسبب أن أي طلب یتم استبعاده خالل خطوات هذه العملية، یمكنه أن یشكل تعدیًال على 
  . مجموعة تنافس محددة في مرحلة سابقة

فقد تزداد إحدى مجموعات التنافس إلى مجموعتين، أو قد تتم إزالتهما مًعا آنتيجة لتقييم 
یل ترآيبة مجموعة التنافس بسبب سحب بعض ویمكن أیًضا تعد. موسع أو إجراء حل نزاع

  .طلبات التقدم طوًعا في جميع مراحل العملية

ویعد طلب . G وD، تم استبعاد طلبي التقدم ١في مجموعة التنافس رقم : ٢-٤راجع الشكل 
  .  هو الوحيد المتبقي، ولذلك لم تتبق أیة مجموعات تنافس لحلهاAالتقدم 

النتهاء بنجاح من التقييم الموسع وحل النزاع لجميع ، تم ا٢في مجموعة التنافس رقم 
  .الطلبات، لذا تبقى مجموعة التنافس األساسية لحلها

 في تنافس Fوبما أن طلب التقدم  .F، یتم استبعاد طلب التقدم ٣في مجموعة التنافس رقم 
 ال یكونان في تنافس مع بعضهما البعض، تنقسم مجموعة J وE، ولكن J وEمباشر مع 

 في تنافس مباشر، وأخرى K وEواحدة تحتوي على : نافس األصلية إلى مجموعتينالت
  . J وIتحتوي على واحد 
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   يتعذر بدء حل التنافس على السلسلة – ٢-٤الشكل 

  مقدمي الطلبات ضمن المجموعة التنافسية حتى ينتهي جميع 
  .من جميع المراحل السابقة المعمول بها

ثم یجب أن یتم حل حاالت التنافس المتبقية من خالل تقييم أولویة المجتمع أو أي وسيلة 
بمعالجة مع آل  ICANNفي عملية حل النزاعات، تقوم منظمة . أخرى وفًقا للظروف

  .بالوضوحمجموعة تنافس لتوفير حل یتسم 

آما هو موضح في مكان آخر من هذا الدليل، یمكن أن یتم حل حاالت التنافس من خالل تقييم 
وفي غياب هذا الحل، تكون . أولویة المجتمع أو من خالل االتفاق بين األطراف المتنازعة

  . آلية حل النزاع على السلسلة األخيرة هي عمل مزاد

ص بالسلسلة المربكة على تأثير إجراءات فض النزاع الخا   ٢-١-٤
  مجموعات التنافس

، ووجدت )٣راجع الوحدة (وإذا رفع مقدم طلب معارضة ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر 
الهيئة وجود ارتباك السلسلة هذا؛ أي أن القوانين تؤید المعارض، فسيتم وضع مقدَمي 

جراءات فض النزاع لذا، سينجم عن إ. الطلبات آليهما في تنافس مباشر مع بعضهما البعض
القائمة معارضة سلسلة مربكة في هيكل جدید لمجموعة تنافس خاصة بالطلبات ذات الصلة، 

   .مما یزید من مجموعة التنافس األصلية



 الوحدة الرابعة
  التنافس على السلسلة

 
 

  
   اإلصدار النهائي المقترح –آتيب دليل مقدم الطلب

٥-٤
 

، ووجدت )٣راجع الوحدة (وإذا رفع مقدم طلب معارضة ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر 
وانين تؤید مقدم الطلب اآلخر، فلن یتم اعتبار الهيئة عدم وجود ارتباك السلسلة هذا؛ أي أن الق
  . آال 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 مسبًقا

   السلسلة الحل الذاتي للتنافس على  ٣-١-٤
یمكن لمقدمي الطلبات المحددین آأطراف في تنافس اختيار الوصول لتسویة أو اتفاق فيما 

وقد یحدث هذا في أي مرحلة من مراحل العملية، بمجرد . بينهم، مما یؤدي إلى حل التنافس
 طلبات التقدم الواردة ومجموعات التنافس األولية على موقعها على ICANNأن تنشر 
  . صورة علنيةاإلنترنت ب

یمكن أن یقوم مقدمو الطلبات بحل التنازع على السلسلة بطریقة یقوم فيها أحد مقدمي الطلبات 
وال یمكن أن یحل أحد مقدمي الطلبات التنافس على السلسلة من . بسحب الطلب الخاص به

دمي هذا، وُیفهم أن مق. خالل اختيار سلسلة جدیدة أو من خالل استبدال ذاته بشرآة مشترآة
. الطلبات قد یرغبون في إقامة مشاریع مشترآة في جهودهم الرامية إلى حل تنافس السلسلة

على سبيل المثال، اندماج مقدمي الطلبات (ومع ذلك، فإن التغييرات الجوهریة في الطلبات 
وقد یتطلب ذلك رسوًما إضافية . تتطلب إجراء إعادة تقييم للطلب) لحل التنافس على السلسلة

ویتم تشجيع مقدمي الطلبات لحل التنافس من خالل االندماج بطریقة ال . رة طلبات تاليةفي دو
ووفًقا لذلك، یجب إقامة مشاریع مشترآة . تؤثر بشكل جوهري على الطلب المتبقي الفائز

جدیدة تجري على نحو ال یؤدي إلى تغيير جوهري لطلب التقدم، لتجنب التعرض إلعادة 
  . التقييم

  ائج المحتملة لحل التنافسالنت   ٤-١-٤
یمكن أن ینتقل الطلب الذي أتم بنجاح آل المراحل السابقة ولم یعد جزًءا من أي مجموعة 

  آما هو موضح في القسم الفرعي (تنافس بسبب التغييرات في تكوین مجموعة التنافس 
 في آما هو موضح(أو الحل الذاتي من قبل مقدمي الطلبات في مجموعة التنافس ) ١ -١ -٤

   .إلى المرحلة التالية) ٣ -١ -٤القسم الفرعي 

یمكن أن ینتقل الطلب الذي یفوز في إجراء حل تنافس، سواُء من خالل تقييم أولویة المجتمع 
   .أو من خالل المزاد، إلى المرحلة التالية
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 في بعض الحاالت، ال تزال المتابعة ممكنة للمتقدم الذي ال یعد الفائز الصریح لعملية حل
  :وهذا الموقف موضح في الفقرات التالية. تنافس السلسلة

إذا آانت السالسل الموجودة ضمن مجموعة تنافس متطابقة، فتكون الطلبات في تنافس مباشر 
  . مع بعضها البعض ویجب أن یكون هناك فائز واحد فقط ینتقل إلى الخطوة التالية

باشر وغير المباشر ضمن المجموعة، وعلى الرغم من ذلك، فحيثما توجد مواقف التنافس الم
    .یمكن أن تبقى أآثر من سلسلة بعد الحل

، ولكن C في تنافس مع B، والسلسلة B في تنافس مع Aعلى سبيل المثال، حالة السلسلة 
 بإجراءات حل التنافس، فسيتم Aفإذا فازت السلسلة . A ليست في تنافس مع Cالسلسلة 

 المتابعة ألنها ليست في تنافس مباشر مع السلسلة Cسلسلة  ولكن یمكن للBاستبعاد السلسلة 
  .  دون التعرض لخطر االرتباكDNSالفائزة، وآلتا السلسلتين یمكن أن یتعایشا في نظام 

  تقييم أولوية المجتمع  ٢-٤
یبدأ  .یحدث تقييم أولویة المجتمع إذا اختار مقدم طلب قائُم على المجتمع هذا الخيار في طلبه

لقائم على المجتمع بمجرد أن ینهي جميع مقدمي الطلبات في مجموع التنافس جميع التقييم ا
  .المراحل السابقة للعملية

ال یتم تحویل النقاط المستلمة في مراجعات مقدم . یعد التقييم القائم على المجتمع تحليًال مستقًال
مشارآين في التقييم القائم یبدأ آل من مقدمي الطلبات ال. الطلب إلى التقييم القائم على المجتمع
  .على المجتمع برصيد صفر من النقاط

  صالحية تقييم أولوية المجتمع  ١-٢-٤
 من الوحدة األولى، فجميع مقدمي الطلبات مطلوب ٣-٢-١آما هو موضح في القسم الفرعي 

  :منهم تحدید ما إذا آان نوع طلباتهم هو

  معتمد على المجتمع، أو •

  .المعيار •

ي الطلبات الذین یقومون بتعيين طلباتهم آطلبات معتمدة على المجتمع سوف یطلب من مقدم
اإلجابة على مجموعة من األسئلة في نموذج الطلب تقدم معلومات ذات صلة في حالة حدوث 

  .التقييم القائم على المجتمع
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ى مقدمو الطلبات المعتمدون على المجتمع هم فقط الذین یمكنهم اختيار عمل التقييم القائم عل
   .المجتمع

في بدایة مرحلة حل التنافس، یتم إعالم آل مقدمي الطلبات المعتمدة على المجتمع في 
مجموعات التنافس الباقية بفرصة التقدم لتقييم أولویة المجتمع من خالل تقدیم مبلغ ودیعة 

 ویتم فقط تسجيل تلك الطلبات التي تم الحصول على ودائعها قبل الموعد. بحلول تاریخ محدد
وبعد التقييم، تتم إعادة المبلغ المودع إلى مقدمي الطلبات . النهائي في تقييم أولویة المجتمع

  . نقطة أو أعلى١٤ممن یحققون 

قبل بدء تقييم أولویة المجتمع، من الممكن أن ُیطلب من جميع مقدمي الطلبات المختارین 
  . تقييم أولویة المجتمعللمشارآة في مجموعة التنافس تقدیم معلومات إضافية ذات صلة ب

  إجراءات تقييم أولوية المجتمع  ٢-٢-٤
 بإجراء عمليات التقييم لكل مجموعة تنافس؛ ICANNستقوم هيئة یتم تعيينها من قبل منظمة 

یتمثل دور اللجنة التشریعية في تحدید ما إذا آانت أي . لمراجعة هذه الطلبات المتنافسة
لن یشارك مقدمو الطلبات القياسية . عایير أولویة المجتمعالطلبات التي أساسها المجتمع تفي بم

  .داخل مجموعة التنافس الواحدة، إن وجد، في تقييم أولویة المجتمع

انظر (إذا تمت مالحظة أن مقدم طلب واحًدا قائًما على المجتمع یفي بمعایير أولویة المجتمع 
المقارن، یتم اإلعالن عن نجاح مقدم ، لتحقيق النجاح في التقييم ) أدناه٣ -٢ -٤القسم الفرعي 

إذا آان هناك أآثر من طلب . الطلب هذا في تقييم أولویة المجتمع ویمكن أن یتقدم بطلبه
  :معتمد على المجتمع یتوافق مع المعایير، فيتم حل التنافس المتبقي بينهم آما یلي

ر انظ( مع بعضهم البعض تنافس غير مباشرفي حالة آون مقدمي الطلبات في  •
في تلك . ، یسمح لهم مًعا بالتقدم إلى المرحلة التالية)١ -١ -٤القسم الفرعي 

الحالة، یتم التخلص من الطلبات التي تكون في تنافس مباشر مع أي من هذه 
  .الطلبات القائمة على المجتمع

 مع بعضها البعض، تنتقل هذه تنافس مباشرفي حالة آون الطلبات في حالة  •
إذا اتفق آل األطراف وقاموا بتقدیم طلب مشترك، فقد . المزادالطلبات إلى مرحلة 

 المزاد لفترة ثالثة أشهر أثناء محاولة األطراف الوصول ICANNتؤجل منظمة 
هذا الخيار متاح مرة واحدة فقط، ولن . إلى تسویة قبل االنتقال إلى خيار المزاد

  . ت المتنافسة أآثر من هذا الطلب لكل مجموعة من الطلباICANNتمنح منظمة 
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إذا لم یتم العثور على أن أي طلب من الطلبات المعتمدة على المجتمع تفي بالمعایير، ینتقل 
) سواء مقدمو الطلبات القياسية أو القائمة على المجتمع(آل األطراف في مجموعة التنافس 

  . إلى مرحلة المزاد

  . سيجري نشر نتائج تقييم آل أولویة مجتمع عند االنتهاء منها

یعتبر مقدمو الطلبات الذین یتم استبعادهم نتيجة لتقييم أولویة المجتمع مؤهلين للحصول على 
  ).انظر الوحدة األولى (gTLDاسترداد جزء من رسوم تقييم 

  معايير تقييم أولوية المجتمع ٣ -٢ -٤
الذین ستقوم هيئة أولویة المجتمع بمراجعة مقدم أو مقدمي الطلبات المعتمدین على المجتمع 
  :اختاروا تقييم أولویة المجتمع وحساب رصيد نقاطهم حسب أربعة معایير مذآورة أدناه

تهدف عملية تسجيل النقاط إلى تحدید الطلبات المؤهلة التي تستند إلى المجتمع، في حين یتم 
تم " مجتمع"منح أولویة غير مستحقة لطلب یشير إلى " (اإلیجابيات الزائفة"منع آل من 
عدم " (السلبيات الزائفة"، و)gTLDقط للحصول على آلمة مطلوبة فقط مثل سلسلة تأسيسه ف

ویدعو ذلك إلى أسلوب عالئقي، من خالل وضع ). منح األولویة لطلب مؤهل أساسه المجتمع
وسيتم احتساب تسجيل النقاط . الكثير من المعایير في الحسبان، آما تم توضيحه في العملية

المعلومات المقدمة في الطلب باإلضافة إلى المعلومات األخرى من قبل هيئة وعلى أساس 
ویجوز للجنة ). مثل المعلومات العامة بشأن المجتمع الذي یتم تمثيله(المتاحة ذات الصلة 

أیًضا تنفيذ بحث مستقل، إذا رأت ذلك ضرورًیا للتوصل إلى قرارات بشأن نقاط التسجيل 
      .المبّلغ عنها

ن الطلب المؤهل القائم على المجتمع یمحو آل الطلبات القياسية یجب أن تتم مالحظة أ
وهذا السبب أساسي . المتنافسة بشكل مباشر، بغض النظر عن مدى أهلية الطلبات األخرى

   .للمتطلبات الصارمة للغایة لتأهيل طلب قائم على المجتمع، آما هو موضح في المعایير أدناه

وقد تم اتخاذ  .سيتم على أساسه التقييم من قبل الهيئةیعكس تسلسل المعایير الترتيب الذي 
 أي جانب من الجوانب السلبية -" احتساب مزدوج"أقصى درجات الحذر لتجنب أي 

الموجودة في تقييم أحد طلبات التقدم بالنسبة لمعيار واحد فقط ینبغي احتسابه هناك ویجب أال 
    .یؤثر على تقييم معایير أخرى
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. نقطة على األقل حتى یفوز في تقييم أولویة المجتمع١٤ب من تسجيل یجب أن یتمكن الطل
   .٢-٢-٤سيتم تحدید النتائج وفًقا لإلجراءات المذآورة في القسم الفرعي 

  ) نقاط٤-٠(تأسيس المجتمع  :المعيار األول

   ٤یتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي یمكن الحصول عليها في معيار تأسيس المجتمع هو 
  :ط یتم تجميعها آما یلينقا

٠  ١  ٢  ٣  ٤  

  مؤسسة المجتمع

  منخفض                          عاٍل

  :آما تمت عملية القياس من جانب

  )٢(التخطيط   .أ 

٠  ١  ٢  

مجتمع موجود 
مسبًقا مخطط 
  . ومنظم بوضوح

مجتمع موجود 
مسبًقا مخطط 

بوضوح، ولكن ال 
یفي بمتطلبات 

  . ٢نقاط 

تخطيط غير آاٍف 
ق ووجود مسب

  . ١بالنسبة لنقاط 

  

  )٢(االمتداد   .ب 

٠  ١  ٢  

مجتمع ذو حجم 
آبير ویتسم بطول 

  . البقاء

مجتمع إما ذو 
حجم آبير أو یتسم 

بطول البقاء، 
ولكن ال یفي 

 . ٢بمتطلبات نقاط 

مجتمع بال حجم آبير 
وال یتسم بطول 

  . البقاء

  

 للبيانات الواردة في طلب یتعلق هذا القسم بالمجتمع آما هو محدد بشكل واضح ومعّرف وفًقا
  . التقدم
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ال یتم أخذ ضمنية طلب التقدم الخاص بالسلسلة في االعتبار هنا، ولكنه یؤخذ في االعتبار (
  ".) االرتباط بين السلسلة المقترحة والمجتمع"، )٢(عند تحدید درجة المعيار رقم 

  تعريفات المعيار األول 

بشكل آبير من أصله الالتيني " مجتمع" نشأ استخدام تعبير -)" المجتمع"( 
"communitas " في حين ال یزال ینطوي على المزید من -" زمالة"بمعنى 

والجدیر بالذآر، أنه بناًء على . الترابط الذي یتعدى مجرد المصلحة المشترآة
وعي ) أ( :في جميع طلبات التقدم، ینبغي توفير" المجتمع"استخدام آلمة 

نوع من التفهم لوجود المجتمع قبل ) ب( أعضائه، وواعتراف بالمجتمع فيما بين
استقرار ) ج(؛ و) الجدیدةgTLDعندما اآتملت توصيات سياسة  (٢٠٠٧سبتمبر 

  . موسع أو طول البقاء، أو عدم الزوال، في المستقبل

إلى العضویة في المجتمع، حيث یحصل تعریف العضویة " التخطيط"تشير آلمة  
الية، في حين یحصل التعریف غير الواضح الواضح والمستقيم على نقاط ع

   .والمشتت وغير المترابط على نقاط منخفضة

أن المجتمع یعد نشًطا على هذا النحو منذ قبل " الوجود المسبق"یعني مفهوم  
  . ٢٠٠٧ الجدیدة في سبتمبر gTLDاآتمال التوصيات المتعلقة بسياسة 

احد مخصص بشكل رئيسي أن هناك ما ال یقل عن آيان و" التنظيم"تعني آلمة  
  . للمجتمع، مع أدلة موثقة من األنشطة المجتمعية

بأبعاد المجتمع، وذلك في إطار عدد أعضائه، والنطاق " االمتداد"یتعلق مصطلح  
    .الجغرافي له، وعمر النشاط المتوقع الخاص به، آما هو موضح فيما یلي

لجغرافي للمجتمع، إلى آٍل من عدد األعضاء والنطاق ا" الحجم"یشير مصطلح  
 قد -وسيتم تسجيل نقاطه تبًعا للسياق بدًال من الترآيز على األرقام المجردة 

یحسب مجتمع الموقع الجغرافي المالیين من األعضاء في مكان محدود، بينما 
مجتمع اللغة قد یكون له مليون عضو موزع على أنحاء العالم، وقد یكون لمجتمع 

على الرغم من انتشارهم جيًدا في " فحسب"ضو مقدمي الخدمات حوالي مائة ع
 ویمكن اعتبار ذلك آله -أرجاء العالم، وذلك لمجرد ذآر بعض األمثلة على هذا 

  ". حجم آبير"بأنه 

   .أن مساعي المجتمع ذات طابع دائم وغير عابر" طول البقاء"یعني لفظ  
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  المبادئ التوجيهية للمعيار األول

، تجدر اإلشارة إلى أن المجتمع قد یتكون من آيانات "االمتداد"و " التخطيط"فيما یتعلق بـ 
على سبيل المثال، (، أو أفراد )على سبيل المثال، رابطة من مزودي خدمة معينة(قانونية 

على سبيل المثال، االتحاد الدولي للمجتمعات (أو تحالف منطقي من المجتمعات ) مجتمع اللغة
لها قابلة لالستمرار على هذا النحو، شریطة وجود الوعي وآ). الوطنية ذات الطبيعة المماثلة

وإال یعد طلب التقدم غير ذي صلة . الالزم واالعتراف من المجتمع فيما بين األعضاء
    ".االمتداد"و " التخطيط"بمجتمع حقيقي ویسجل مجموع نقاط قدره صفر بالنسبة لكل من 

ح بصورة مرضية جميع المتغيرات الثالثة ، إذا آان طلب التقدم یوض"التخطيط"فيما یتعلق بـ 
  .٢، فإنه یحصل على مجموع نقاط قدره )التخطيط، والوجود المسبق، والتنظيم(ذات الصلة 

، إذا آان طلب التقدم یوضح بصورة مرضية آًال من حجم المجتمع "االمتداد"فيما یتعلق بـ 
  . ٢وطول بقائه على حد سواء، فإنه یحصل على مجموع نقاط قدره 

  )٤ -٠عدد النقاط من ( والمجتمع االرتباط بين السلسلة المقترحة :المعيار الثاني

  : نقاط٤یتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي یمكن الحصول عليها في معيار الرابط في 

٠  ١  ٢  ٣  ٤  

  الرابط بين السلسلة والمجتمع 

  منخفض                         عاٍل

  :جانبآما تمت عملية القياس من 

  )٣(الرابط   .أ 

٠  ٢  ٣  

تتماشى السلسلة 
مع اسم المجتمع 

أو أنها شكل 
مختصر معروف 
جًدا أو اختصار 

  . السم مجتمع

تحدد السلسلة 
المجتمع، ولكنها 

ال تتأهل للحصول 
على نقاط 
  . ٣مجموعها 

رابط السلسلة ال یفي 
  .٢بمتطلبات نقاط 
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  ) ١( التفرد   .ب 

٠  ١  

ال یوجد للسلسلة 
خر معنى هام آ

أآثر من تحدید 
المجتمع الموضح 
  . في طلب التقدم

السلسلة ال تفي 
  .١بمتطلبات نقاط 

  

  .یقّيم هذا القسم مدى أهمية السلسلة لمجتمع معين تقوم بتمثيله

  تعريفات المعيار الثاني 

المجتمع االسم القائم والذي ُیعرف به المجتمع " اسم"یكون المقصود بمصطلح  
ن اسم المنظمة المخصصة للمجتمع، ولكنه ال یشترط أن وقد یكو. لدى اآلخرین
  .یكون آذلك

أن السلسلة المقّدم بشأنها الطلب تصف بشكل وثيق المجتمع " تعریف"یعني لفظ  
    .أو أعضاء المجتمع، دون اإلفراط في الوصول بحد آبير خارج حدود المجتمع

  المبادئ التوجيهية للمعيار الثاني

 نقاط، یتمثل الجانب األساسي في التعرف على ٣الحاصل على " طاالرتبا"فيما یتعلق بـ 
   .اسم المجتمع/السلسلة المقّدم بشأنها الطلب من قبل اآلخرین بوصفها تعریف

 یجب أن تصف السلسلة المقّدم لها الطلب عن آثب المجتمع ،نقطتان "االرتباط"فيما یتعلق بـ 
وعلى سبيل .  آبير خارج حدود المجتمعأو أعضاء المجتمع، دون اإلفراط في الوصول بحد
 إذا آانت اسًما من الطبيعي أن ُینادى ٢المثال، یمكن للسلسلة أن تتأهل للحصول على نقاط 
في حالة اتساع نطاق السلسلة للغایة  .به أحد أعضاء المجتمع النموذجيين في هذا السياق

ي تم التقدم بطلب بشأنه باسم مثال، على سبيل المثال، نادي تنس معروف عالمًيا ولكنه محل(
   . نقطة٢، فإنها لن تصبح مؤهلة للحصول على ")تنس."
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بالجمهور بصفة عامة، مع اعتبار سياق لغة " معناه الملحوظ"، یرتبط "التفرد"وفيما یتعلق بـ 
   .المجتمع المضاف

على سبيل . على حسب سياق المجتمع من وجهة نظر عامة" التفرد"سيتم احتساب نقاط 
لمثال، قد تبدو سلسلة مجتمع موقع جغرافي معين فریدة من منظور عام، ولكنها لن تسجل ا

 في التفرد إذا آانت تحمل معنى آخر آبيًرا في اللغة المستخدمة في موقع المجتمع ذي ١نقطة 
 ١في مجموع النقاط " أآثر من تحدید المجتمع"... تتضمن هذه الصيغة ونصها . الصلة

، لكي "للرابط "٣ أو ٢ بأن السلسلة ال تحدد المجتمع، بمعنى مجموع نقاط متطلبات" للتفرد"
  ". للتفرد "١تكون مؤهلة للحصول على مجموع نقاط 

 وعلى اعتبار أن التقييم ُیجرى - السلسلة معنىليس سوى " التفرد"وتجدر اإلشارة إلى أن 
أو معتمدة على المجتمع، /لحل التنافس، فبالتأآيد ستكون هناك طلبات تقدم أخرى، معياریة و

ذات سالسل متطابقة أو مشابهة لحد االرتباك في مجموعة التنافس المقرر حلها، لذلك لن 
     ".وحيدة"التي یقصد بها " فریدة"تكون السلسلة 

  ) نقاط٤-٠(سياسات التسجيل  :المعيار الثالث

 ٤ياسات التسجيل في یتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التي یمكن الحصول عليها في معيار س
  :نقاط

٠  ١  ٢  ٣  ٤  

  سياسات التسجيل

  منخفض                            عاٍل

  :آما تمت عملية القياس من جانب

  )١(األهلية   .أ 

٠  ١  

تقتصر األهلية 
على أعضاء 

  . المجتمع

منهج غير مقيد إلى 
  .حد آبير لألهلية
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  ) ١(اختيار اسم   .ب 

٠  ١  

تشمل السياسات 
اسم قواعد اختيار 
یتفق وغرض 

المجتمع الواضح 
 gTLDلنطاق 

  . المقّدم له الطلب

السياسات ال تفي 
  .١بمتطلبات نقاط 

  

   )١(المحتوى واالستخدام   .ج 

٠  ١  

تشمل السياسات 
قواعد محتوى 
واستخدام تتفق 

وغرض المجتمع 
الواضح لنطاق 

gTLD المقّدم له 
  . الطلب

السياسات ال تفي 
  .١بمتطلبات نقاط 

  

  ) ١(اإلنفاذ   .د 

 ٠  ١  

تشمل السياسات 
تدابير إنفاذ محددة 

مثل ممارسات (
التحقيق 

والعقوبات، 
وإجراءات إنهاء 

التي ) الخدمة
تشكل مجموعة 
متماسكة ذات 
آليات استئناف 

  . مناسبة

السياسات ال تفي 
  .١بمتطلبات نقاط 

  

وتعد .  التقدمُیعنى هذا القسم بتقييم سياسات تسجيل مقدم الطلب على النحو المبين في طلب
سياسات التسجيل هي الشروط التي ستحدد مستقبل التسجيل للمسجلين المحتملين، أي أولئك 

  .الذین یرغبون في تسجيل أسماء النطاقات من المستوى الثاني في إطار السجل
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  تعريفات المعيار الثالث 

فراد المؤهالت التي یجب أن تتوافر لدى الكيانات أو األ" األهلية"یعني مصطلح  •
  . من أجل السماح لهم آمسجلين من قبل السجل

الشروط التي یجب الوفاء بها عن أي اسم نطاق من " اختيار االسم"یعني  •
  . المستوى الثاني التي تعتبر مقبولة من قبل السجل

القيود المنصوص عليها في السجل بالنسبة " محتوى واستخدام"یقصد بمصطلح  •
 أي اسم نطاق من المستوى الثاني في للمحتوى المنصوص عليه واستخدام

  . السجل

األدوات واألحكام التي حددها السجل لمنع أي خرق للشروط " اإلنفاذ"یعني لفظ  •
   .من قبل المسجلين ومعالجته

  المبادئ التوجيهية للمعيار الثالث

المجتمع تشكيل عضویة " أعضاء"، یمكن أن یستدعي االقتصار على "األهلية"فيما یتعلق بـ 
سمية، آما یمكن الوفاء بذلك أیًضا بواسطة طرق أخرى، اعتماًدا على هيكل المجتمع ر

 الخاص بمجتمع الموقع الجغرافي، TLDعلى سبيل المثال، بالنسبة لنطاق . وتوجهاته الحالية
ویمكن تحقيق حالة االقتصار على أعضاء المجتمع من خالل اشتراط أن یكون عنوان 

  . الموقعالمسجل الفعلي داخل حدود 

، یجري تسجيل نقاط "اإلنفاذ"، و "والمحتوى واالستخدام"، "اختيار االسم"فيما یتعلق بـ 
الطلبات على أساس هذه المعایير الفرعية من منظور شمولي، مع مراعاة خصوصيات 

 TLDعلى سبيل المثال، طلب التقدم الذي یقترح نطاق . المجتمع المعالجة بشكل صریح
ض قواعد صارمة على هذه اللغة بشأن اختيار أحد األسماء فضًال عن لمجتمع لغة قد یفر

ویمكن، مع ذلك، أن یشتمل ذلك  . أعالهC وB بالنسبة لكل ١المحتوى واالستخدام، والنقاط 
على شيء من الهوادة في تدابير اإلنفاذ لمواقع تعليمية لمساعدة أولئك الذین یرغبون في تعلم 

. ال تؤدي المزید من القيود تلقائًيا إلى درجة أعلى. Dالنسبة لـ  ب١اللغة والنتيجة ال تزال 
وینبغي للقيود وآليات اإلنفاذ المقابلة التي اقترحها مقدم الطلب أن تظهر المواءمة مع الغرض 

  .  وأن تظهر المساءلة المستمرة للمجتمع المسمى في طلب التقدمTLDالمجتمعي لنطاق 



 الوحدة الرابعة
  التنافس على السلسلة

 
 

  
   اإلصدار النهائي المقترح –آتيب دليل مقدم الطلب

١٦-٤
 

  ) نقاط٤-٠(ع إقرار المجتم :المعيار الرابع

٠  ١  ٢  ٣  ٤  

  إقرار المجتمع

  منخفض                         عاٍل

  : آما تمت عملية القياس من جانب

  )٢(الدعم   .أ 

٠  ١  ٢  

یعتبر مقدم الطلب 
موثق الدعم أو تم 

توثيق الدعم له 
من مؤسسة 

)/ مؤسسات(
) منظمات(منظمة 

عضویة المجتمع 
المعروفة أو وّثق 

السلطة لتمثيل 
  .المجتمع

الدعم الموّثق من 
مجموعة واحدة 
على األقل ذات 

صلة، ولكنه غير 
  . ٢آاٍف لنقاط 

دليل عدم آفایة على 
   .١الدعم لنقاط 

  

  ) ٢(المعارضة   .ب 

٠  ١  ٢  

ليست هناك 
معارضة ذات 

  . صلة

المعارضة ذات 
الصلة من 

مجموعة واحدة 
ذات حجم ال 
  . یستهان به

المعارضة ذات 
الصلة من 

ر مجموعتين أو أآث
   .بحجم ال یستهان به

  

وسيتم احتساب نقاط الدعم . أو المعارضة لطلب التقدم/ُیعنى هذا القسم بتقييم دعم المجتمع و
والمعارضة فيما یتعلق بالمجتمعات المبينة بشكل واضح آما هو مذآور في الطلب، مع 

  . المراعاة الواجبة للمجتمعات المبينة ضمنًيا من قبل السلسلة
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  معيار الرابع تعريفات ال

التي یتم ) المنظمات(والمنظمة ) المؤسسات(المؤسسة " المعروفة"ُیقصد بلفظ  
التعرف عليها بوضوح، من خالل العضویة أو غير ذلك، من قبل أعضاء 

   .المجتمع آممثلين للمجتمع

إلى المجتمعات المبينة بشكل واضح " ذات الصلة"و " الصلة"یشير مصطلحا  
ني أن المعارضة من المجتمعات غير المحددة في طلب وهذا یع. وبشكل ضمني

  . التقدم ولكن مع وجود عالقة مع السلسلة المقّدم لها الطلب ستعتبر ذات صلة

  المبادئ التوجيهية للمعيار الرابع

، یترتب على ذلك حصول الدعم الموثق، على سبيل المثال، من الرابطة "الدعم"فيما یتعلق بـ 
 إذا آانت ٢الصلة بمجتمع معين على المستوى الوطني على درجة الوطنية الوحيدة ذات 

السلسلة موجهة بوضوح على المستوى الوطني، ویحصل على نقطة واحدة فقط إذا آانت 
  . السلسلة تعالج على نحو ضمني المجتمعات المماثلة في دول أخرى

  بحاالت المؤسسات، تتعلق أسماء الجمع بين قوسين والحاصلة على نقطتان،"للدعم"بالنسبة 
وفي مثل هذه الحاالت یجب أن یكون هناك دعم موثق من المؤسسات . المنظمات المتعددة/

  . ٢والمنظمات التي تمثل غالبية المجتمع عموًما من أجل تسجيل نقاط 

إذا لم یتلق دعًما من الغالبية العظمى من " الدعم" نقطة من أجل ١سيسجل مقدم الطلب 
ویة المجتمعية المعروفة، أو في حالة عدم تقدیمه للوثائق الكاملة منظمات العض/مؤسسات

وسيسجل فيها صفر نقطة  .التي تتمتع بسلطة تمثيل المجتمع ملحقة بطلب التقدم الخاص به
في حالة فشل مقدم الطلب في تقدیم الوثائق التي تثبت حصوله على دعم " الدعم"على 

روفة، أو في حالة عدم تقدیمه للوثائق التي تثبت منظمات العضویة المجتمعية المع/المؤسسات
وتجدر اإلشارة، مع ذلك، أن الدعم الموثق من الجماعات أو . تمتعه بسلطة تمثيل المجتمع

المجتمعات التي یمكن أن ینظر إليها على أنها مبينة ضمًنا ولكن لها توجهات مختلفة تماًما 
  .  فيما یتعلق بالدعم٢ لتسجيل نقاط بالمقارنة مع مجتمع المتقدمين لن یكون مطلوًبا

، تتم دراسة االعتراضات السابقة على طلب التقدم فضًال عن "المعارضة"عند تسجيل نقاط 
مع عدم افتراض أن . التعليقات العامة خالل جولة نفس طلب التقدم، وتقييمها في هذا السياق

 أو تؤدي إلى أي تسجيل  نقطة٢هذه االعتراضات أو التعليقات من شأنها أن تمنع تسجيل 
وباعتبارها معارضة ذات صلة، فإن مثل هذه االعتراضات أو  ".المعارضة"نقاط خاص بـ 

لن یؤخذ بمصادر المعارضة الزائفة، أو غير . التعليقات یجب أن تكون ذات طابع مسبب
  .المؤآدة أو المقدمة بغرض االعتراض
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  آلية المالذ األخير :المزاد العلني  ٣-٤
وقع أن یتم حل معظم قضایا التنافس من جانب تقييم أولویة المجتمع، أو من خالل من المت

ویعد المزاد العلني طریقة لحل التنافس على . االتفاق الطوعي بين مقدمي الطلبات المعنية
السلسلة بين الطلبات ضمن إحدى مجموعات التنافس، إن لم یكن قد تم التوصل لحل التنافس 

  .بواسطة وسائل أخرى

ال یعد المزاد وسيلة لحل التنافس في حالة اقتصار الطلبات المتنافسة على األسماء الجغرافية 
في هذه الحالة، یتم تعليق الطلبات بناًء على قرار غير ). ٢وفقًا لما تم تعریفه بالوحدة (

    .محسوم من مقدمي الطلبات

ما یكون الطلب على االسم یبدأ تنفيذ المزاد في حالة عدم حل التنافس فعلًيا، وذلك عند
الجغرافي في مجموعة تنافس مع الطلبات المقدمة حيال سالسل مشابهة لم یتم تعریفها 

   .آأسماء جغرافية

 أن یتم حل معظم حاالت التنافس من خالل وسائل ICANNوفي الممارسة العملية، تتوقع 
كبير سوف یعود على وهناك احتمال بأن التمویل ال. أخرى قبل الوصول إلى مرحلة المزاد

ICANN١ . آنتيجة لمزاد واحد أو أآثر  

                                                            

 أن المقرر ومن .استخداماتها تحديد يتم حتى وُتخصص المزادات، عائدات وسُتحجز .وموضوعية واضحة بطريقة التنافس حل هو المزاد هذا من والغرض 1
 أن شأنها من العلنية آالمزادات التنافس لحل األخير المالذ آلية من قادمة أموال أي فإن لذلك الرسوم، مع موازنتها تتم سوف الجديد gTLD برنامج تكاليف
 تخصيص من بد وال .األموال استخدامات األخير المالذ تنافس آلية إلى النظر يشمل أن ينبغي ولذلك، .إضافي تمويل إلى (المزاد لعملية الدفع بعد) تؤدي

  .الربحي غير الوضع على أيًضا وتحافظ األساسية والقيم ICANN بعثة تدعم مباشرة بطريقة واستخدامها حدة على األموال

 مثل األآبر، اإلنترنت بمجتمع تهتم التي للمشاريع األموال لتخصيص بالشفافية تتسم وبطريقة واضحة مهمة مع األساس تشكيل المحتملة االستخدامات تشمل
 ICANN تديره /مجتمعي صندوق إنشاء أو الالحقة، gTLD جوالت في المجتمعات من السجل مشغلي أو الجديد gTLD بنطاق الخاصة التقدم طلبات دعم منح

 عملية لدعم المناسب المكان في ستكون األموال أن لضمان) المسجلين لحماية السجل استمرارية صندوق إنشاء أو اإلنترنت، مجتمع لصالح محددة لمشاريع
 منظمات ودعم البحوث، وإجراء اآلمنة، البروتوآوالت استخدام نطاق لتوسيع األمن صندوق ءإنشا أو ،(تابع على العثور يمكن حتى gTLD سجل تشغيل
  .واستقرارها ICANN أمن لمهمة وفًقا المعايير تطوير

  .التقديم إجراءات مسودة مواد تحديث مع لألموال المحتملة االستخدامات حول التفاصيل من مزيد توفير وسيتم
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  إجراءات المزادات   ١-٣-٤
یجري تنفيذ المزاد المكون من اثنين أو أآثر من طلبات التقدم ضمن مجموعة تنافس على 

یزید خبير المزادات بصورة متتالية من األسعار المرتبطة بطلبات التقدم ضمن . النحو التالي
ونظًرا . ، ویعرب المتقدمون المخصصون عن استعدادهم لدفع هذه األسعارمجموعة التنافس

وعندما یتم استبعاد عدد . الرتفاع األسعار، على المتقدمين اختيار الخروج تباًعا من المزاد
أي لم تعد طلبات التقدم المتبقية موجودة في (آاًف من الطلبات آي ال تتبقى تنافسات مباشرة 

، )TLDض، وجميع السالسل ذات الصلة یمكن تفویضها آنطاقات تنافس مع بعضها البع
وفي ختام المزاد، یدفع المتقدمون ذو الطلبات المتبقية األسعار . سيتم البدء في اختتام المزاد

   ".مزاد بتوقيت صاعد"یشار إلى هذا اإلجراء بـ . الناتجة عنها، ویمضون قدًما نحو التفویض

. ات مقدمة رسمية لعملية المشارآة في مزاد التوقيت الصاعدویقدم هذا القسم لمقدمي الطلب
وسوف تتاح مجموعة مفصلة من قواعد . ویقصد بذلك مجرد مقدمة عامة ومبدئية فقط

إذا نشأ أي تعارض بين هذه الوحدة وقواعد المزاد، . المزادات قبل بدء أي إجراءات مزادیة
   .فسوف یتم األخذ بقواعد المزاد

هذا القسم الحالة التي یتألف فيها تنافس المجموعة من اثنين أو أآثر من وللتبسيط، یبين 
  . طلبات الحصول على سالسل متطابقة

وستجرى جميع المزادات عبر اإلنترنت، مع المشارآين بعد وضع عروضهم عن ُبعد 
وسوف یتوافق  .باستخدام نظام البرمجيات على شبكة اإلنترنت الذي ُصمم خصيًصا للمزادات

 النظام مع اإلصدارات الحالية من برامج التصفح األآثر انتشاًرا، آما لن یتطلب تثبيًتا ذلك
  . محلًيا خاًصا بأي برامج إضافية

تعليمات الوصول إلى موقع المزاد العلني ") مقدمو العروض("سيتلقى المشارآون بالمزاد 
سُتشفر العروض من وسوف یكون الوصول إلى الموقع محمًيا بكلمة مرور و. على اإلنترنت
وفي حال فقد مقدم العرض االتصال باإلنترنت مؤقًتا، فُيمكن أن ُیسمح . SSLخالل خدمة 

لهذا المقدم بتقدیم عروضه في جولة المزاد القائمة عن طریق الفاآس، وفًقا لإلجراءات 
ورة وعموًما ُتجرى المزادات الختتامها بسرعة، في یوم واحد آص. المبينة في قواعد المزاد

  . مثالية
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ویصبح تسلسل . ٣-٤وسيتم تنفيذ المزاد في سلسلة من الجوالت، آما هو مبين في الشكل 
  : األحداث على النحو التالي

سعر نهایة ) ٢(سعر بدء الجولة، و) ١: (لكل جولة مزاد، سيعلن خبير المزادات مقدًما  .١
 المزاد األولى، سيكون في جولة. مواعيد بدایة جولة المزاد ونهایتها) ٣(الجولة، و 

وفي جوالت المزاد .  دوالر٠سعر بدء الجولة لجميع مقدمي العروض في المزاد 
  . الالحقة، سيكون سعر بدء الجولة هو نفسه سعر نهایتها من جولة المزاد السابقة

  

  .  تسلسل األحداث أثناء مزاد بتوقيت صاعد- ٣-٤الشكل 

خالل آل جولة مزاد، سيطلب من مقدمي العروض تقدیم العرض أو العروض التي     .٢
تمثل استعدادهم للدفع ضمن نطاق األسعار الوسيطة بين أسعار بدء الجولة ونهایة 

دادهم للبقاء في المزاد بناًء على آل وبهذه الطریقة، یبدي مقدمو العروض استع. الجولة
األسعار حتى سعر نهایة الجولة، أو رغبتهم في الخروج من المزاد بسعر أقل من سعر 

  . جولة نهایة المزاد، وهو ما یسمى عرض الخروج

فإذا خرج مقدم العرض من المزاد في جولة مزاد سابقة، . والخروج أمر ال رجعة فيه .٣
   .ة المزاد الحاليالدخول في جول-فال یحق له 
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  . قد یتقدم مقدمو العروض بعرضهم أو بعروضهم في أي وقت خالل جولة المزاد .٤

ووحدها العروض التي تتوافق مع جميع جوانب قواعد المزاد سيتم اعتبارها عروًضا  .٥
إذا ُقدم أآثر من عرض صالح من أحد مقدمي العروض في حدود المهلة . صالحة

خبير المزادات سيعامل آخر عرض صالح تم تقدیمه على الزمنية لجولة المزاد، فإن 
  .اعتبار أنه العرض الفعلي

في نهایة آل جولة مزاد، تصبح العروض عروًضا ملزمة لمقدميها من الناحية القانونية  .٦
 بأسعار تصل إلى مبالغ العروض المناظرة، عند إنهاء gTLDوتستدعي تأمين سالسل 

ي جوالت المزاد الالحقة، قد یتم استخدام العروض وف. المزاد وفًقا لقواعد المزادات
  . للخروج من المزاد في حالة ارتفاع األسعار الحًقا

بعد آل جولة مزاد، سوف یكشف خبير المزادات عن إجمالي عدد العروض المتبقية  .٧
في المزاد بأسعار نهایة الجولة في المزاد، وسوف یعلن عن أسعار جولة المزاد المقبلة 

   .ومواعيدها

ویجب على آل عرض أن یتكون من سعر واحد ملحق بطلب التقدم، ویكون هذا  •
  . السعر أآبر من سعر بدایة الجولة أو مساوًیا له

إذا آان مبلغ العرض أقل من أسعار نهایة الجولة بدرجة آبيرة، یتم التعامل مع  •
العرض على أنه عرض الخروج عند مبلغ محدد، وذلك یدل على التزام مقدم 

  . ض بسداد مبلغ العرض حال الموافقة على طلبهالعر

وإذا آان مبلغ العرض أآبر من سعر نهایة الجولة أو مساوًیا له، فإن العرض یدل  •
على أن مقدم العرض یرغب في مابعة المزاد بناًء على جميع األسعار في جولة 

 حال المزاد الحالية، وذلك یدل على التزام مقدم العرض بدفع مبلغ نهایة الجولة
وبعد مثل هذا العرض، ال یمكن استبعاد طلب التقدم في إطار . الموافقة على طلبه
  . جولة المزاد الحالية

وعندما یتجاوز مبلغ العرض سعر نهایة الجولة، فسيتم التعامل أیًضا مع العرض  •
یجوز لمقدم العرض . على أنه عرض إنابة یتم ترحيله إلى جولة المزاد المقبلة

رض اإلنابة في جولة المزاد التالية، آما ال یقيد مبلغ عرض اإلنابة تغيير مبلغ ع
قدرة مقدم العرض على تقدیم أي مبلغ عرض صالح في الجولة المقبلة من 

  . المزاد
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وال یسمح ألي مقدم عرض بتقدیم عرض ألي طلب تقدم تم تلقي عرض الخروج  •
تقدم من المزاد، فإنه مما یعني أنه بمجرد خروج طلب ال. له في جولة مزاد سابقة

  . قد ال یرجع إليه

إذا لم یتم تقدیم أي عرض صالح ضمن جولة المزاد بالنسبة لطلب التقدم المتبقي  •
في المزاد، فسيعد مبلغ العرض بمثابة مبلغ عرض اإلنابة، إن ُوجد، والذي یتم 
ترحيله من جولة المزاد السابقة، أو إذا لم یوجد، فسيعد العرض بمثابة عرض 

  . خروج بناًء على سعر بدایة الجولة لجولة المزاد الحاليةال

 TLDوتستمر هذه العملية، مع زیادة الخبير للنطاق السعري لكل سلسلة محددة لنطاق  .٨
وبعد جولة . في آل جولة مزاد، حتى ال یتبقى مقدم عرض واحد في سعر نهایة الجولة

. ر المزادات سعر المقاصةالمزاد التي وفت بهذا الشرط، ینتهي المزاد ویحدد خبي
ویعتبر طلب التقدم األخير المتبقي هو الطلب الناجح، ویلتزم صاحبه بدفع ثمن 

  . المقاصة

  . یوضح آيفية تقدم مزاد ذي خمسة طلبات متنافسة٤-٤الشكل 

  

  . مثال لمزاد على خمسة طلبات متنافسة تبادلًيا- ٤-٤الشكل 
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  . P1قبل جولة المزاد األولى، یعلن خبير المزادات عن سعر نهایة الجولة  •

، یقوم ٤-٤في الشكل . خالل جولة المزاد األولى، یقدم عرض لكل طلب تقدم •
ن هناك وبما أ. P1جميع مقدمي العروض بتقدیم عروضهم لخمسة على األقل 

ویبين خبير . أآثر من طلب تراآمي واحد، یتابع المزاد لجولة المزاد الثانية
   ویعلن عن سعر نهایة P1المزادات أن خمسة طلبات متنافسة قد بقيت في 

  . P2الجولة 

، یقوم ٤-٤في الشكل . خالل جولة المزاد الثانية، یقدم عرض لكل طلب تقدم •
ویكشف خبير . P2خمسة على األقل جميع مقدمي العروض بتقدیم عروضهم ل

   ویعلن عن سعر نهایة P2المزادات أن خمسة طلبات متنافسة قد بقيت في 
  . P3الجولة 

وخالل جولة المزاد الثالثة، یقدم أحد مقدمي العروض عرض الخروج أقل قليال  •
ویكشف . P3، في حين قيام األربعة اآلخرین بتقدیم عروضهم على األقل P3من 

 ویعلن عن سعر نهایة P3دات أن أربعة طلبات متنافسة قد بقيت في خبير المزا
  . P4الجولة 

وخالل جولة المزاد الرابعة، یقوم أحد مقدمي العروض بتقدیم نصف عرض  •
، في حين قيام األربعة اآلخرین بتقدیم عروضهم على األقل P4 وP3الخروج بين 

P4 .بقيت في ویكشف خبير المزادات أن ثالثة طلبات متنافسة قد P4 ویعلن عن 
  . P5سعر نهایة الجولة 

وخالل جولة المزاد الخامسة، یقدم أحد مقدمي العروض عرض الخروج أعلى  •
 Pc، یقوم أحد مقدمي العروض بتقدیم نصف عرض الخروج عند P4قليال من 

وبما أنه ال . Pcبينما یقدم مقدم العرض النهائي عرًضا أآبر من . P5 وP4بين 
، ینتهي المزاد في جولة المزاد P5 طلب تراآمي واحد عند یوجد أآثر من

ویعتبر طلب التقدم الملحق بأعلى عرض في جولة المزاد الخامسة . الخامسة
، وهذا هو أدنى مستوى لسعر یمكنه Pcویبلغ سعر المقاصة . طلب التقدم الناجح

  .تلبية الطلب التراآمي

حلها للعدید من حاالت تنافس السلسلة في وآأقصى حد ممكن، سيتم إجراء المزادات المقرر 
  . وقت واحد
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  العملة  ١-١-٣-٤
) آامل(لتقدیم عروض قابلة للمقارنة، سيتم تقدیم جميع العروض في المزاد بأي عدد صحيح 

  . من الدوالرات األمریكية

  الرسوم  ٢-١-٣-٤
 في سوف تكون هناك حاجة إلیداع ودیعة عروض من المتقدمين المشارآين في المزاد،

ویجب أن تحول عن طریق حوالة مصرفية إلى الحساب المصرفي . حدود مبلغ یحدد فيما بعد
 أو مزود المزاد التابع لها في بنك دولي آبير، على أن تصل في ICANNالمحدد من قبل 

: وسيحدد مبلغ الودیعة فترة تقدیم العروض لكل مقدم عرض .وقت مبكر من تاریخ المزاد
 ٪ من حد العروض، ومقدم العرض لن یسمح له بتقدیم أیة ١٠ي ودیعة العروض ستساو

  .عروض لما یزید على ذلك الحد

من أجل تجنب حاجة مقدمي العروض بااللتزام المسبق بحد تقدیم العروض الخاص، یمكن 
إعطاء مقدمي العروض خيار عمل ودیعة محددة من شأنها أن توفر لهم سلطة عرض غير 

وسيعتمد المبلغ المطلوب لتلك السلطة على مجموعة التنافس . محدودة لطلب تقدم معين
   .الخاصة، وسيتم بناًء على تقييم لألسعار النهائية المحتملة في المزاد

   .ستتم إعادة جميع الودائع من مقدمي العروض الفاقدین غير المتعثرین بعد انتهاء المزاد

  مدفوعات العرض الفائز   ٢-٣-٤
لب یشارك في مزاد التوقيع على اتفاق مقدم العرض والذي سوف یتعين على أي مقدم ط

یحدد حقوقه ومسؤولياته في المزاد، بما في ذلك العروض التي هي عبارة عن التزامات 
على سبيل المثال، إذا تمت الموافقة على (ملزمة قانوًنا بدفع مبلغ العرض في حالة فوزه 

، إلى جانب فرض عقوبة ICANNقررة مع ، وإبرام اتفاقية مزود االمتداد الم)طلب التقدم
   .محددة للتعثر في سداد العرض الفائز أو عدم إبرام اتفاقية مزود االمتداد المطلوبة

 یوم عمل من ٢٠وسيطلب من الفائز في أي مزاد دفع مبلغ السعر النهائي آامًال في غضون 
رفي الدولي آإیداع یتم السداد بحوالة مصرفية على نفس رقم الحساب المص. نهایة المزاد

   .للعرض، ویتقيد إیداع عرض مقدم الطلب بإآمال السعر النهائي
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 یوم عمل بسبب القيود ٢٠في حالة توقع مقدم العرض أن األمر سيتطلب فترة دفع أطول من 
 في ICANNالتي تفرضها الحكومة على العمالت، فيمكن لمقدم العرض تقدیم المشورة لـ 

 في اعتبارها توفير فترة سداد أطول لجميع ICANNف تأخذ وقت مبكر من المزاد وسو
  .مقدمي العروض ضمن مجموعة التنافس نفسها

 یوم عمل من ٢٠أي مقدم عروض فائز لم ُیتلق منه مبلغ السعر النهائي آامًال في غضون 
 وحدها، قد تؤجل ICANNوحسبما یتراءى لـ . نهایة المزاد قد یكون عرضة إلشهار تعثره

و المزاد إشهار التعثر لفترة وجيزة، ولكن فقط في حالة االقتناع بأن استالم المبلغ هي ومقيم
  . آامًال بات وشيًكا

 یوم عمل من نهایة ٢٠أي مقدم عروض فائز ُتلقّي منه مبلغ السعر النهائي آامًال في غضون 
. یة المزاد یوًما من نها٩٠المزاد یلتزم بتنفيذ اتفاقية مزود االمتداد المطلوبة في غضون 

 یوًما من نهایة المزاد قد یكون ٩٠ومثل هذا الفائز الذي ال یلتزم بتنفيذ االتفاقية في غضون 
 وحدها، قد تؤجل هي ومقيمو المزاد ICANNوحسبما یتراءى لـ . عرضة إلشهار تعثره

 بات إشهار التعثر لفترة وجيزة، ولكن فقط في حالة االقتناع بأن تنفيذ اتفاقية مزود االمتداد
  . وشيًكا

  إجراءات ما بعد التعثر  ٣-٣-٤
بمجرد إشهار التعثر، قد یكون أي مقدم عروض فائز عرضة لمصادرة مكانه في المزاد على 

وبعد إشهار تعثر مقدم العروض الفائز، سيتلقى مقدمو العروض . الفور وتقييم عقوبات التعثر
تيب تنازلي لعرض الخروج لكٍل المتبقون عرًضا لقبول طلباتهم، واحد في آل مرة، في تر

وبهذه الطریقة، سيتم اإلعالن عن مقدم العرض التالي، وسيقوم الفائز بدفع سعر . منهم
إجراءات التعثر وعقوباته ال تتغير ألي مقدم عرض ثاٍن آان قد تلقى مثل . العرض األخير
   .هذا العرض

دة، تصل عادًة إلى  ذو الصلة فترة محدgTLDسُيعطى آل مقدم عرض ُعرض عليه نطاق 
مقدم العرض الذي یوافق سيكون . gTLDأربعة أیام عمل للرد على ما إذا آان یرید نطاق 

أما مقدم العرض الذي یرفض مثل هذا العرض ال .  یوم عمل لتقدیم المبلغ آامًال٢٠أمامه 
أنه یمكن أن یتراجع عن هذا التصریح، وال یوجد لدیه التزامات أخرى في هذا السياق، آما 

   .لن یعتبرمتعثًرا
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تتقيد عقوبات  ٢. ٪ من العرض المتعثر١٠عقوبة التعثر بالنسبة لعرض فائز سوف تعادل 
التعثر ضد أي إیداع للعروض من المتقدم المتعثر قبل أن تتم إعادة إیداع العروض ذات 

    .الصلة

  حل التنافس وتنفيذ العقد  ٤-٤
ا بإحدى عمليات حل التنافس بالدخول في مرحلة تنفيذ سيتابع مقدم الطلب الذي تم إعالنه فائًز

  ). من الوحدة الخامسة٥٫١راجع القسم . (العقد

 یوًما من اتخاذ القرار، فيحق لـ ٩٠إذا لم ینفذ الفائز بإجراءات حل التنافس العقد في غضون 
ICANN رفض ذلك الطلب وتقدیم عرض لمقدم الطلب الثاني، إن ُوجد، للشروع في طلب 

على سبيل المثال، في أحد المزادات، قد یتابع مقدم طلب آخر یعتبر مقدم طلب ثاٍن في . قدمالت
وال یتمتع مقدم .  فحسبICANNیتاح هذا الخيار بموافقة من منظمة . إجراءات التفویض

 المقّدم لها الطلب إذا لم gTLDالطلب الثاني في عملية حل التنافس بالحق التلقائي لسلسلة 
  . ز بالمرآز األول العقد خالل فترة زمنية محددةینفذ الفائ

                                                            

وض خياًرا لعمل ودیعة محددة منحتهم سلطة عروض غير محدودة بالنسبة لطلب تقدم معين وإذا استغل مقدم العرض الفائز هذا وإذا تم منح مقدمي العر ٢
مبلغ الودیعة المحددة التي منحت مقدم العرض ) ٢( ٪ من العرض المتعثر، أو ١٠) ١: (الخيار، فإن عقوبة التعثر في العرض الفائز ستكون األقل فيما یلي

  . غير المحدودةالسلطة
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 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 5الوحدة 
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .نظراً لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح الجديد

 
 

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

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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    المقترح النهائي اإلصدار –المتقدم دليل آتيب

١-٥ 
  

  ٥الوحدة 
  االنتقال إلى مرحلة التفويض

  
تصف هذه الوحدة الخطوات النهائية الالزمة من قبل مقدم الطلب إلآمال العملية، بما في ذلك 

 الجدید في gTLD وإعداد وتفویض نطاق ICANNإبرام اتفاقية مزود امتداد مع منظمة 
  .منطقة الجذر

  اتفاقية التسجيل  ١-٥
بما في ذلك، إذا آان هذا –لبات الذین أنهوا بنجاح عملية التقييمیجب أن یقوم جميع مقدمي الط

بالدخول في اتفاقية تزوید االمتداد مع –ضرورًیا، عمليات حل النزاع والتنافس على السلسلة
  .   قبل االنتقال إلى مرحلة التفویضICANNمنظمة 

إخطار لمقدمي  إرسال ICANNبعد االنتهاء من آل مرحلة في العملية، یتعين على منظمة 
  . الطلب الناجحين المنتخبين لتنفيذ اتفاقية التسجيل في ذاك الوقت

للمتابعة، یطلب من مقدمي الطلبات تقدیم معلومات محددة عن الغرض من تنفيذ إتفاقية 
  :التسجيل

  ). من االتفاقية٨انظر المواصفات (توثيق المستندات المالية لمقدم الطلب  .١

  .وقيع االتفاقيةتأآيد معلومات االتصال وت .٢

  .إشعار بأي تغيير مادي مطلوب في شروط االتفاقية .٣

حيازة أیة مصلحة ملكية لدى أي مأمور ) ١: (یتعين على مقدم الطلب اإلبالغ عن .٤
حيازة مأمور تسجيل أو بائع أو األسماء ) ٢(تسجيل أو بائع أو في أسماء مسجلة، 

 حالة تحكم مقدم الطلب، في) ٣(المسجلة ألیة مصلحة ملكية لدى مقدم الطلب، و
أو خضوعه لسيطرة، أو آونه خاضع لسيطرة مشترآة مع أي مأمور تسجيل أو 

 بحقها في الرجوع بالطلب إلى ICANNتحتفظ منظمة . بائع لألسماء المسجلة
هيئة التنافس قبل إبرام اتفاقية التسجيل وذلك إذا ما توصلت إلى أن ترتيبات 

قضایا   مأمور التسجيل قد تثير-ة التسجيل الملكية المشترآة بين مشغل شرآ
" یتم التحكم فيه"بما في ذلك اصطالحات " (التحكم"ولهذا الغرض، . تنافس

یعني الملكية المباشرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو ") یخضع للتحكم العام"و
التسبب في توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة بشخص أو آيان، سواء من خالل 

السندات المالية، أو آأوصياء، أو منفذین، أو من خالل العمل آعضو في ملكية 
مجلس اإلدارة أو أي جهة مسيطرة، من خالل عقد، أو اتفاقية ائتمان أو خالف 

 .ذلك



 الوحدة الخامسة
  االنتقال إلى مرحلة التفویض

  
  

   

     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم

٢-٥ 
    

 بحقها في ICANNلضمان متابعة اهتمام مقدم الطلب بموقفه القانوني الجيد، تحتفظ منظمة 
  .  اتفاقية التسجيل  ثة إضافية ومعلومات قبل إبرام مطالبة مقدم الطلب بتقدیم وثائق حدی

 في معالجة اتفاقيات التسجيل بعد مرور شهر من تاریخ إخطار مقدمي ICANNتبدأ منظمة 
  .  تجري معالجة الطلبات بترتيب استالم المعلومات. الطلب الناجحين

راجعة إضافية من بصفة عامة، تشمل العملية موافق رسمية على االتفاقية دون الحاجة إلى م
یجتاز الطلب آافة معایير التقييم؛ وعدم وجود تغيير مادي في :  جانب الجلس، بشرط أن

قد توجد حاالت أخرى یطلب فيها . الحاالت؛ وعدم وجود تغيير مادي في االتفاقية األساسية
  .  المجلس مراجعة الطلب

أشهر من ) ٩(غضون تسعة یتوقع من مقدمي الطلب المعتمدین تنفيذ اتفاقية التسجيل في 
. ICANNینجم عن الفشل في تنفيذ ذلك فقد األهلية، حسبما یتراءة لمنظمة . تاریخ اإلخطار

أشهر إذا أمكنه توضيح العمل ) ٩(یحق لمقدم الطلب طلب تمدید لمدة إضافية تصل إلى تسعة 
ًقا لقناعة بجد وبنية حسنة إلآمال الخطوات الضروریة إلبرام اتفاقية التسجيل، وذلك وف

  .   في حدود المعقولICANNمنظمة 

تتم اإلشارة إلى بعض . قد تجري مراجعة اتفاقية التسجيل بالملحق المرفق بهذه الوحدة
وال . األحكام الواردة بهذه االتفاقية بصفتها قابلة للتنفيذ على الحكومة والكيانات الحكومية فقط

، اآتساب صفة األهلية في IGOمة أو یجوز للكيانات الخاصة، وإن آانت مدعمة بالحكو
  .إطار األحكام الخاصة هذه

یجوز . من المتوقع دخول جميع مقدمي الطلبات الناجحين في االتفاقية فعلًيا آما هو مدون
لمقدمي الطلب المطالبة بالتفاوض على الشروط آاستثناء؛ ورغم ذلك، ینجم عن هذه المطالبة 

في حالة طلب إجراء تغييرات مادیة باالتفاقية، . ذ االتفاقيةتمدید المدة الزمنية المحددة لتنفي
  .   قبل تنفيذ االتفاقيةICANNیجب التصدیق عليها أوًال من قبل مجلس إدارة 

یحتفظ المجلس .  الجدیدgTLD المسؤولية النهائية عن برنامج ICANNیتحمل مجلس إدارة 
 gTLDدي، المقدم بشأن برنامج بحقه في ظل ظروف استثنائية لدراسة الطلب، على نحو فر

جدید لتحدید ما إذا آانت الموافق لصالح مجتمع اإلنترنت، على سبيل المثال، نتيجة الستخدام 
  .ICANNآلية مسؤولية 



 الوحدة الخامسة
  االنتقال إلى مرحلة التفویض

  
  

   

     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم

٣-٥ 
    

  اختبار ما قبل التفويض  ٢-٥
یجب أن یقوم آل مقدم طلب بإتمام اختبار التقني لما قبل التفویض آشرط أساسي للتفویض 

 یجب إتمام اختبار ما قبل التفویض هذا خالل المدة الزمنية المحددة في .في منطقة الجذر
  .اتفاقية مزود االمتداد

یكمن الغرض من االختبار الفني لما قبل التفویض في التحقق من وفاء مقدم الطلب بالتزاماته فيما 
  ).٢( الثانية یتعلق بتأسيس عمليات التسجيل وفقًا للمعایير الفنية والتشغيلية الموضحة بالوحدة

 gTLDآما یهدف االختبار أیًضا إلى التحقق من أن مقدم الطلب یستطيع تشغيل برنامج 
الفشل حسب / ویتم اختبار آل مقدمي الطلبات على أساس النجاح . بطریقة مستقرة وآمنة

  .المتطلبات التالية

. رآة التسجيل وعمليات نظام شDNSوتغطي عناصر اختبار البنية التحتية التشغيلية لخادم 
في الكثير من الحاالت، یقوم مقدم الطلب بتنفيذ عناصر االختبار آما هو محدد وتوفير وثائق 

وعلى حسب ما تراه .  إلظهار القدرة على توفير أداء مرٍضICANNالنتائج إلى منظمة 
، یمكن أن تتم مراجعة أوجه في وثائق االعتماد الذاتي تلك إما في مواقع ICANNمنظمة 

  . ICANNط تنفيذ الخدمات الخاصة بشرآة التسجيل أو في مكان آخر تحدده منظمة نقا
  
  إجراءات االختبار   ١ -٢ -٥

یمكن أن یبدأ مقدم الطلب اختبار ما قبل التفویض من خالل تقدیم نموذج ما قبل التفویض 
  :ICANNوالمستندات المصاحبة له والتي تحتوي على المعلومات التالية إلى منظمة 
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٤-٥ 
    

 التي یتم استخدامها في توفير IPv4/IPv6آل أسماء خادم األسماء وعناوین    •
   الجدید،TLDخدمة بيانات نطاق 

  
 unicast وعناوین IPv4/IPv6، قائمة أسماء anycastفي حالة استخدام    •

  ،anycastالتي تسمح بتعریف آل خادم مفرد في مجموعات 
  

  مة في نظام شرآة التسجيل، الكاملة المستخدIDN، جداول IDNفي حالة دعم    •
  

 الجدید في وقت االختبار ویجب توفير مجموعة TLDیتعين توقيع منطقة اختبار    •
 في الوثائق، ICANNالمفاتيح الصحيحة المستخدمة وقت االختبار لمنظمة 

  ؛TLD DNSSEC (DPS)فضًال عن بيان سياسة 
  

  ؛ واالتفاقية المبرمة بين وآيل المستودع المحدد ومقدم الطلب   •
  

  .وثائق الترخيص الذاتي آما هو موضح أدناه لكل عنصر من عناصر الفحص    •
  

 المادة المقدمة وتجري اختبارات في بعض األحيان باإلضافة إلى ICANNتراجع منظمة 
 ICANNبعد إجراء االختبارات، تقوم منظمة . تلك التي یتم تطبيقها من جانب مقدم الطلب

  .الختبارات وتقوم بتقدیم هذا التقریر إلى مقدم الطلببعمل تقریر یحتوي على نتائج ا

أي طلب توضيح، أو أي طلب للحصول على المزید من المعلومات، أو أي طلب آخر یظهر 
  .في العملية سيتم تمييزه وذآره في التقریر المرسل إلى مقدم الطلب

جمَّع حيث  من مقدم الطلب إتمام اختبارات ِحمل تتعلق بِحمل مICANNقد تطلب منظمة 
  . متعددةTLDیقوم آيان واحد بتقدیم خدمات التسجيل لنطاقات 

بمجرد أن یفي أحد مقدمي الطلبات بمتطلبات اختبار ما قبل التفویض، فسيكون مؤهًال لطلب 
  .   الذي تم طلبهgTLDتفویض نطاق 

دة في إذا لم یكمل أحد مقدمي الطلبات خطوات ما قبل التفویض خالل الفترة الزمنية المحد
  . بالحق في إنهاء تلك االتفاقيةICANNاتفاقية مزود الخدمات، تحتفظ منظمة 

   التحتيةDNSبنية :   عناصر االختبار ٢ -٢ -٥
في .  الجدیدgTLD التحتية لنطاق DNSتتعلق المجموعة األولى من عناصر االختبار ببنية 

لة عما إذا آان یتم استخدام  التحتية، تعتبر جميع المتطلبات مستقDNSجميع اختبارات بنية 
 IPv٤ینبغي إجراء جميع االختبارات على آٍل من بروتوآول . IPv٦ أو IPv٤بروتوآول 

  .، مع تقدیم تقاریر بالنتائج وفًقا لكال البروتوآولينIPv٦وبروتوآول 
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٥-٥ 
    

 التحتية التي تنطبق عليها هذه االختبارات المجموعة الشاملة DNSتمثل بنية  -- UDPدعم 
 تشتمل على الخادم وبنية الشبكة والتي یتم استخدامها من ِقبل المزودین المختارین لتوفير التي

یجب أن تشتمل الوثائق التي یقدمها مقدم .  الجدید على اإلنترنتgTLD لنطاق DNSخدمة 
الطلب على نتائج اختبار أداء النظام التي تشير إلى توافر قدرة آافية للشبكة والخادم وتقدیر 

رة المتوقعة أثناء التشغيل العادي للتحقق من ثبات الخدمات باإلضافة إلى التعامل بشكل للقد
  ). DDoS(آاٍف مع الهجمات الموزَّعة لرفض الخدمة 

  
یجب أن تشتمل وثائق الترخيص الذاتي البيانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على 

  . الوصول إلى الشبكة

لحمل باستخدام جدول، ورسم بياني مطابق، یظهران النسبة المئویة یتم اإلبالغ عن قدرة ا
لالستعالمات التي یتم الرد عليها في مقابل زیادة عدد االستعالمات في الثانية والناجمة عن 

 ٢٠یجب أن یشتمل الجدول على األقل على . ومولدات المرور) إلى الخوادم(مصادر محلية 
 والتي ستتسبب في فقد UDPمات المعتمدة على نقطة بيانات وأحمال خاصة باستعال

 مقابل مجموعة فرعية من الخوادم المنتقاة بشكل عشوائي داخل ٪١٠االستعالمات بنسبة 
ویجب أن تشتمل الردود على بيانات المنطقة أو .  الخاص بمقدم الطلبDNSالبنية التحتية لـ 
  .لحة آي یتم اعتبار أنها صاNODATA أو NXDOMAINأن تكون ردود 

 DNSوینبغي اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللي ثانية آما یتم قياسه بواسطة مجسات 
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجيه الحدود في الشبكة الفعلية التي تستضيف خوادم 

  .األسماء، من وجهة نظر هيكل الشبكة

ول ترتيبات تبادل یتم توثيق إمكانية الوصول إلى الشبكة من خالل توفير معلومات ح
 لموفري تبادل المسارات أو AS، مع ذآر أرقام DNSالمسارات والتناظر لمواقع خادم 

  .النظراء في آل نقطة تواجد سعة النطاق المتاح في نقاط التواجد هذه

 فيما DNS الستعالمات وردود TCPیجب أن یتم تمكين وتوفير خدمة نقل  -- TCPدعم 
 بمراجعة وثائق االعتماد الذاتي للقدرة المتاحة ICANNم منظمة تقو. یتعلق بالحمل المتوقع

 عبر TCPمن ِقبل مقدم الطلب وتقوم بإجراء اختبارات قدرة النقل وإمكانية وصول 
 DNSمجموعة فرعية منتقاة بشكل عشوائي من خوادم األسماء داخل البنية التحتية لـ 

 یتم اختبار آل خادم مفرد في آل ،anycastفي حالة استخدام أي . الخاصة بمقدم الطلب
  .anycastمجموعة 



 الوحدة الخامسة
  االنتقال إلى مرحلة التفویض

  
  

   

     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم

٦-٥ 
    

یجب أن تشتمل وثائق الترخيص الذاتي البيانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على 
  .الوصول إلى الشبكة الخارجية

یتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول، ورسم بياني مطابق، یظهران النسبة المئویة 
) NXDOMAIN أو NODATAبيانات المنطقة أو (تي ینتج عنها ردود لالستعالمات ال

إلى خوادم (صالحة مقابل زیادة عدد االستعالمات في الثانية والناجمة عن مصادر محلية 
 نقطة بيانات وأحمال ٢٠یجب أن یشتمل الجدول على األقل على . ومولدات المرور) األسماء

في ) جة لمهلة االتصال أو إعادة تعيين االتصالسواء نتي (٪١٠تسبب فقد استعالمات بنسبة 
 التحتية الخاصة بمقدم DNSمجموعة فرعية من الخوادم محددة بشكل عشوائي داخل بنية 

  .الطلب

 DNSویتم اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللي ثانية آما یتم قياسه بواسطة مجسات 
ة الفعلية التي تستضيف خوادم الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجيه الحدود في الشبك

  .األسماء، من وجهة نظر هيكل الشبكة

 المعتمدة DNSیتم توثيق إمكانية الوصول إلى الشبكة من خالل توفير سجالت الستعالمات 
ویمكن أن تكون .  من نقاط التوصيل الخارجية في الشبكة التي تستضيف الخوادمTCPعلى 

  .خدمة لقياس التأخر المذآور أعالههذه المواقع هي نفس تلك المواقع المست

في البنية التحتية ) ٠( EDNSیجب أن یظهر مقدم الطلب دعم  -- DNSSECدعم 
 DNSSECالخاصة بالخادم لدیه، والقدرة على إعادة سجالت الموارد الصحيحة المتعلقة بـ 

 للمنطقة الموقعة، والقدرة على قبول NSEC/NSEC3 وRRSIG وDNSKEYمثل 
وبصفة خاصة، یجب أن .  من مسئولي نطاق المستوى الثانيDSموارد ونشر سجالت 

ومفتاح ) KSK(یظهر مقدم الطلب قدرته على دعم دورة الحياة الكاملة لمفتاح توقيع المفتاح 
 مواد االعتماد الذاتي فضًال عن اختبار ICANNتراجع منظمة ). ZSK(توقيع المنطقة 

 باستخدام امتداد DNS الستعالمات DNSت نقل قابلية الوصول، وحجم االستجابات، وقدرا
لمجموعة فرعية منتقاة " DNSSEC OK"مع ضبط وحدات بت ) ٠(EDNSبروتوآول 

 الخاص DNSبشكل عشوائي من جميع خوادم األسماء الموجودة داخل البنية التحتية لـ 
موعة ، یتم اختبار آل خادم مفرد في آل مجanycastفي حالة استخدام أي . بمقدم الطلب
anycast.  

  
 TCP وUDPیتم توثيق قدرة الحمل وتأخر االستعالمات وإمكانية الوصول فيما یخص 

  .أعاله

  نظم شرآات التسجيل :   عناصر االختبار ٣ -٢ -٥
 في EPPآما هو موثق في اتفاقية مزود االمتداد، یجب أن توفر شرآات التسجيل الدعم لـ 

 وواجهة الویب، ٤٣ عبر آٍل من المنفذ Whoisدمة نظام التسجيل المشترك لدیها، وتوفير خ
یوضح هذا القسم تفاصيل متطلبات اختبار أنظمة شرآات التسجيل . DNSباإلضافة إلى دعم 

  .هذه
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یجب تحسين نظام شرآة التسجيل ليفي بمتطلبات األداء الموضحة في  --أداء النظام 
.  ترخيًصا ذاتًيا بااللتزامICANNمن اتفاقية مزود التسجيل وتطلب منظمة ) ٦(المواصفات 
 بمراجعة وثائق الترخيص الذاتي للقدرة المتاحة من قبل مقدم الطلب ICANNتقوم منظمة 

  . للتحقق من االلتزام بمتطلبات الحد األدنى تلك
  

وتتحقق .  للحمل المتوقعWhoisیجب أن یوفر مقدم الطلب خدمات  -- Whoisدعم 
 على بروتوآولي اإلنترنت Whois إلى بيانات  من إمكانية الوصولICANNمنظمة 
IPv4و IPv6 ببروتوآول ٤٣ من خالل المنفذ TCP ومن خالل واجهة الویب، آما تقوم 

 عن ICANNتقوم منظمة .  Whoisبمراجعة وثائق الترخيص الذاتي فيما یتعلق بقدرة نقل 
المتداد وإمكانية الوصول بعد باختبار تنسيق الرد وفًقا للمواصفة الرابعة من اتفاقية مزود ا

من نقاط مختلفة على اإلنترنت عبر )  ومن خالل الویب٤٣من خالل المنفذ  (Whoisإلى 
  .IPv6 وIPv4بروتوآولي 

  
یجب أن تصف وثائق الترخيص الذاتي الحد األقصى من االستعالمات في الثانية والتي یتم 

ویب، باإلضافة إلى توقع الحمل  وواجهة ال٤٣التعامل معها بنجاح من قبل خادمات المنفذ 
  .الذي یوفره مقدم الطلب

  
وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن یتم توثيق وصف وظائف التحكم الموزعة الآتشاف وتخفيف 

  .Whoisتحليل البيانات في قاعدة بيانات 
  

آجزء من خدمة التسجيل المشترآة، یجب أن یوفر مقدم الطلب خدمات  -- EPPدعم 
EPPستقوم منظمة .  للحمل المتوقعICANN بالتأآيد على التوافق مع تعليقات RFC 

 ICANNآما تقوم منظمة ). DNSSEC لـ EPPبما في ذلك امتدادات (المناسبة 
  .EPPبمراجعة وثائق الترخيص الذاتي فيما یتعلق بقدرة نقل 

  
  بعشرة نقاطEPPویجب أن توفر الوثائق الحد األقصى لمعدل النقل في الثانية لواجهة 

إلى الحجم المتوقع بعد عام ) فارغ (٠بيانات تطابق أحجام قاعدة بيانات شرآة التسجيل من 
  .من التشغيل، آما یحدد مقدم الطلب
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آما تصف الوثائق أیًضا اإلجراءات المتخذة للتعامل مع الحمل أثناء عمليات شرآة التسجيل 
  .المبدئية، مثل فترة االنطالق

  
رة شرآة التسجيل على دعم مأموري التسجيل في إضافة، یتم اختبار قد -- IPv6دعم 

إذا . ICANN التي یقدمها الُمسجلين من قبل منظمة IPv6 DNSوتغيير وإزالة سجالت 
، یتم اختبار ذلك من قبل منظمة IPv6 عبر EPPآانت شرآة التسجيل تدعم الوصول إلى 

ICANNعن بعد عبر نقاط مختلفة على اإلنترنت .  
  

 باختبار قدرة شرآة التسجيل على دعم مأموري ICANNتقوم منظمة  -- DNSSECدعم 
 باإلضافة إلى DNSSECالتسجيل في إضافة وتغيير وإزالة سجالت الموارد ذات الصلة بـ 

وبصفة خاصة، یجب أن یظهر مقدم . اإلجراءات الرئيسية إلدارة شرآة التسجيل بشكل عام
للتغييرات الرئيسية للنطاقات الفرعية التابعة الطلب قدرته على دعم دورة الحياة الكاملة 

 IANAویتم التحقق من التشغيل المتبادل لقنوات التواصل اآلمنة لمقدم الطلب مع . للجذر
  .لتبدال مواد إرساء الثقة

   
 DNSSECالمعروف أیًضا باسم بيان سياسة (آما تتم مراجعة مستند الممارسة والسياسة 

واد األساسية، والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتيح ، والذي یوضح حفظ الم)DPSأو 
الرئيسية الخاصة بشرآة التسجيل باإلضافة إلى مواد إرساء الثقة الخاصة بمأموري التسجيل، 

  .آجزء من هذه الخطوة
  

 الكاملة المستخدمة IDN) جداول( بالتحقق من جدول ICANNتقوم منظمة  -- IDNدعم 
باإلرشادات المستخدمة في ) الجدوال(ب أن یلتزم الجدول ویج. في نظام شرآة التسجيل

html.repository-idn/procedures/org.iana://http.  
  

بعد تطویر هذه المتطلبات، یتوقع من . Whois لـ IDNیتم تطویر المتطلبات المتعلقة بـ 
 آجزء من عملية IDN ذات الصلة بـ Whois المحتملة االلتزام بمتطلبات شرآات التسجيل

  .اختبار ما قبل التفویض
  

تتم مراجعة عينات إیداع البيانات المشتملة على إیداع آامل  --اإليداع في مستودع البيانات 
وإیداع تزایدي، التي یقوم مقدم الطلب بتقدیمها، والتي تظهر النوع والتنسيق الصحيح 

یتم االنتباه على نحو خاص لالتفاقية المبرمة مع موفر مستودع البيانات للتحقق . محتویاتلل
 ساعة في حالة ٢٤من أن البيانات المودعة في المستودع یمكن إصدارها على مدار 

، حسب اختيارها، أن تطلب من طرف آخر مستقل أن ICANNیجوز لمنظمة . الطوارئ
یجوز . شرآة التسجيل من البيانات المودعة في المستودعیشهد بصحة إمكانية إعادة تأسيس 

  . اختيار اختبار عملية إطالق البيانات من خالل وآيل مستودع البياناتICANNلمنظمة 
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  عملية التفويض  ٣-٥
 لما قبل التفویض بنجاح، یمكن لمقدمي الطلبات ICANNعند إعالن إتمام اختبار منظمة 
  .  الجدید في قاعدة بيانات منطقة الجذرgTLDالبدء في عملية التفویض لمزود 

ویشمل ذلك توفير المعلومات اإلضافية وإتمام الخطوات التقنية اإلضافية الالزمة لعملية 
تتوفر المعلومات حول عملية التفویض على . التفویض

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

  ات المستمرةالعملي   ٤-٥
أثناء ". مشغل مزود امتداد" بنجاح gTLDیصبح مقدم الطلب الذي یقوم بتفویض نطاق 

تفویض دور جزء تشغيل نظام أسماء نطاقات اإلنترنت، یتولى مقدم الطلب مجموعة من 
 الجدد حيال أداء gTLD مشغلي نطاقات ICANNوتحاسب منظمة . المسئوليات الهامة

تفاقية مزود االمتداد، ومن الضروري أن یفهم مقدموا الطلبات هذه التزاماتهم بناًء على ا
  .  المسئوليات

   المتوقع من مشغل شرآة التسجيل ١ -٤ -٥
یمكن . gTLDتحدد اتفاقية التسجيل االلتزامات الواقعة على مشغلي شرآة التسجيل لنطاقات 

ام من قبل منظمة أن یؤدي خرق التزامات مشغل شرآة التسجيل إلى اتخاذ إجراءات التز
ICANNویتم تشجيع مقدمي الطلبات .  تصل إلى وتشمل إنهاء اتفاقية مشغل شرآة التسجيل

  .  المحتملين على مراجعة الوصف المختصر التالي لبعض هذه المسئوليات

الحظ أن هذه القائمة غير شاملة یتم توفيرها إلى مقدمي الطلبات المحتملين آمقدمة 
للحصول على النص الكامل والذي یجب . لى عاتق مشغل مزود االمتدادللمسئوليات الملقاة ع

  .االلتزام به، الرجاء الرجوع إلى اتفاقية التسجيل

  :یلتزم مشغل شرآة التسجيل بما یلي

 ویكون مشغل شرآة التسجيل مسئوًال عن . بطريقة آمنة ومستقرةTLDتشغيل نطاق   
  :RFC 1591١وضح في آما هو م.  بشكل تامTLDالتشغيل الفني لنطاق 

 DNSیجب على المدیر المعين القيام بالمهام المنوطة به بشكل مرٍض لتشغيل خدمة "
أي أن اإلدارة الفعلية لتعيين أسماء النطاقات، وتفویض النطاقات الفرعية، وتشغيل . للنطاق

آزي  المرIRویشتمل ذلك على صيانة . خوادم األسماء آلها عوامل یجب أن تتم بكفاءة تقنية
أو مدیر نطاق المستوى العلوي اآلخر الذي یتم إعالمه ) في حالة نطاقات المستوى األعلى(٢

بحالة بالنطاق، واالستجابة للطلبات في الوقت المناسب، وتشغيل قاعدة البيانات بدقة، 
  ."وسرعة، ومرونة

                                                            

 txt.1591rfc/rfc/org.editor-rfc.www://http انظر1 
2 IR وهي الوظيفة المنوطة بمنظمة "سجل اإلنترنت" هو اختصار تاریخي لـ ،ICANNفي الوقت الراهن .  
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 RFCليقات یلزم على مشغل شرآة التسجيل االلتزام بالمعایير الفنية ذات الصلة في شكل تع
إضافة إلى ذلك، یجب أن یفي مشغل شرآة التسجيل بمواصفات األداء . واإلرشادات األخرى

من ) ٦(انظر المواصفات (في مناطق مثل توقف النظام عن العمل وأوقات استجابة النظام 
  ).  اتفاقية مشغل شرآة التسجيل

 مزود امتداد نطاقات  یطلب من مشغلي.االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة  
gTLDویمكن أن تتعلق سياسات اإلجماع بمجموعة من .  االلتزام بسياسات اإلجماع

، ومواصفات تشغيل DNSالموضوعات مثل األمور التي تؤثر على التشغيل المتبادل لنظام 
وأداء مزود االمتداد، واستقرار وأمان قاعدة البيانات، وحل المنازعات المتعلقة بتسجيل 

  .  ء النطاقاتأسما

لكي یتم تبني السياسة على أنها سياسة إجماع، یجب أن یتم تطویر سياسة من قبل منظمة دعم 
 حسب العملية المذآورة في الملحق أ من لوائح منظمة ٣)GNSO(األسماء العامة 

ICANN.وتشتمل عملية تطویر السياسة على المشاورة والتعاون من قبل مجموعات ٤  
لمختلفة المشارآة في العملية، مع توفير فرص متعددة للمدخالت والتعليق أصحاب المصالح ا

  .  من قبل العامة، ویمكن أن یتطلب األمر وقًتا آبيًرا

التي تحكم تحویل (من أمثلة سياسات اإلجماع الحالية سياسة النقل بين مزودي االمتدادات 
التي تحدد مراجعة (لتسجيل ، وسياسة تقييم خدمات شرآة ا)أسماء النطاقات بين المسجلين

، على الرغم )خدمات شرآة التسجيل الجدیدة فيما یتعلق بمسائل األمان واالستقرار والمنافسة
من توافر المزید، ویمكن الوصول إليها من خالل هذا االرتباط 

htm.policies-consensus/general/en/org.icann.www://http.  

 االلتزام بسياسات اإلجماع الحالية وتلك التي gTLDیطلب من مشغلي مزود امتداد نطاقات 
بمجرد أن یتم تبني سياسة إجماع بشكل رسمي، تقوم منظمة . یتم تطویرها في المستقبل

ICANN بتوفير إشعار لمشغلي مزود امتداد نطاقات gTLD بمتطلبات تنفيذ  فيما یتعلق
  .السياسة الجدیدة وتاریخ سریان ذلك

                                                            

٣ org.icann.gnso://ttph 
٤ AnnexA#htm.bylaws/general/en/org.icann.www://http  
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، عندما تتطلب الظروف ICANNوباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یقوم مجلس إدارة منظمة 
خدمات شرآة التسجيل أو ذلك، بوضع سياسة مؤقتة الزمة للحفاظ على استقرار أو تأمين 

 gTLDمتداد لنطاقات وفي تلك الحالة، یطلب من جميع مشغلي مزود اال. DNSنظام 
  . االلتزام بالسياسة المؤقتة خالل الفترة الزمنية المحددة

  
  .   من اتفاقية التسجيل) ١(لمزید من المعلومات، انظر المواصفات 

یجب أن یقوم مشغل مزود االمتداد، على  .تنفيذ إجراءات حماية الحقوق عند بدء التشغيل
أو خدمة مطالبات العالمة التجاریة ) Sunrise(األقل، بتنفيذ إما فترة البدایة 

)Trademark Claims ( خالل مراحل بدء التشغيل للتسجيل في نطاقTLD . سيتم دعم
هذه اآلليات من ِقبل مرآز تبادل معلومات العالمة التجاریة الذي تم تأسيسه وفًقا لما أشارت 

  . ICANNإليه منظمة 

لمؤهلين فرصة مبكرة لتسجيل أسماء في أصحاب الحقوق ا) Sunrise(تمنح فترة البدایة 
  . TLDنطاق 

إشعاًرا للمسجلين ) Trademark Claims(وتقدم خدمة مطالبات العالمة التجاریة 
المحتملين لحقوق العالمة التجاریة الحالية، باإلضافة إلى إشعار آخر ألصحاب الحقوق 

متداد في تقدیم خدمة قد یستمر مشغلو مزود اال. المتعلقة باألسماء المسجلة ذات الصلة
  . مطالبات العالمة التجاریة بعد انتهاء مراحل بدء التشغيل ذات الصلة

من اتفاقية التسجيل ونموذج مرآز تبادل ) ٧(لمزید من المعلومات، انظر المواصفات 
  . معلومات العالمة التجاریة المرفق بهذه الوحدة

 یجب على مشغل مزود . التشغيلتنفيذ إجراءات حماية الحقوق في مرحلة ما بعد بدء  
، بما )URS(االمتداد تنفيذ القرارات التي یتم اتخاذها بموجب إجراء التعليق السریع الموحد 

یجب على مشغل مزود االمتداد . في ذلك تعليق أسماء نطاقات معينة داخل شرآة التسجيل
ل نزاعات ما بعد تفویض أیًضا االلتزام بالقرارات التي یتم التوصل إليها بناًء على سياسة ح

  . وتنفيذها) PDDRP(العالمة التجاریة 

) URS(یتم وصف اإلجراءات المطلوبة بالكامل في إجراءات التعليق السریع الموحد 
قد یقوم . المرفقة بهذه الوحدة) PDDRP(وإجراءات سياسة حل نزاعات ما بعد التفویض 

  . معينgLTDضافية تتعلق بنطاق مشغلو مزود االمتداد بتقدیم إجراءات حمایة حقوق إ

یلزم من آل مشغلي .  الجدیدgTLDتنفيذ إجراءات حماية أسماء الدول واألقاليم في نطاق   
 الجدیدة توفير حد أدنى محدد من وسائل الحمایة ألسماء gTLDمزود االمتداد لنطاقات 

ریة لتحریر هذه الدول واألقاليم، بما في ذلك مطلب الحجز المبدئي وأي قواعد وإجراءات سا
یجري تشجيع مشغلي شرآة التسجيل على تنفيذ إجراءات حمایة األسماء الجغرافية . األسماء

باإلضافة إلى تلك األسماء المطلوبة في االتفاقية، حسب احتياجات ومصالح الظروف الخاصة 
  ).باتفاقية التسجيل) ٥(انظر المواصفات . (gTLDبكل نطاق 
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 باإلضافة إلى النفقات المدعمة الهادفة .ICANNلى منظمة سداد الرسوم المستحقة إ
 هذه األموال، تساعدICANNللمساعدة على إتمام األهداف الموضحة في بيان مهمة منظمة 

االلتزام التعاقدي، ومسئول :  بما في ذلك،  الجدیدةgTLDsفي توفير الدعم الالزم لنطاقات 
تزایدة، وغيرها من أنشطة دعم شرآة عالقات شرآة التسجيل، واعتمادات المسجل الم

و، بمجرد تجاوز نطاق )  دوالًرا أمریكًيا سنوًیا٢٥(وتشتمل الرسوم على قيمة ثابتة . التسجيل
TLDمن ) ٦(انظر المادة .  لحد الحجم، یتم فرض رسوم متغيرة حسب مقدار المعامالت

  .اتفاقية التسجيل
  

 یؤدي ذلك دوًرا هاًما في حمایة المسجلين .تإيداع البيانات بشكل منتظم في مستودع البيانا
واستمراریة حاالت معينة عندما تعاني شرآة التسجيل أو أحد جوانب شرآة التسجيل حاالت 

  .)  في اتفاقية التسجيل) ٢(انظر المواصفات . (فشل في النظام أو فقد للبيانات
  

متداد تقریًرا إلى  یجب أن یقدم مشغل مزود اال.تقديم تقرير شهري في الوقت المناسب
یتضمن التقریر معامالت مأمور التسجيل لمدة شهر .   بشكل شهريICANNمنظمة 

في ) ٣(انظر المواصفات . ( لحساب رسوم مأمور التسجيلICANNوتستخدمه منظمة 
  .)اتفاقية التسجيل

 متاحة عامة Whoisیجب أن یقدم مشغل شرآة التسجيل خدمة  .Whoisتوفير خدمة 
  .)في اتفاقية التسجيل) ٤(انظر المواصفات . (TLDطاق المسجلة في نطاق ألسماء الن

یقوم مشغل مزود االمتداد   المعتمدینICANNاإلبقاء على الشراآات مع مسجلي منظمة 
. لتحدید المتطلبات الخاصة بالمسجلين التابعين له) RRA(شرآة تسجيل -بعمل اتقافية مسجل

 محددة في اتفاقية مزود االمتداد، ویمكن أن تشتمل ویجب أن یشتمل ذلك على شروط معينة
یجب أن یوفر مشغل مزود االمتداد وصوًال بدون . TLDعلى شروط إضافية خاصة بنطاق 

 ICANNتمييز إلى خدمات شرآة التسجيل الخاصة به لكل المسجلين المعتمدین من منظمة 
ویشتمل ذلك على توفير . لبات معهم، والذین یلتزمون بالمتطRRAالذین یتم إبرام اتفاقيات 

إشعار مسبق متعلق بتغييرات األسعار لكل المسجلين، بالتوافق مع اإلطارات الزمنية المحددة 
  .)من اتفاقية التسجيل) ٢(انظر المادة . (في االتفاقية
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 یجب أن یبقي مشغل شرآة التسجيل على .اإلبقاء على جهات اتصال متعلقة بإساءة االستخدام
ل واحدة لالتصال بها تكون مسئولة عن التعامل مع األمور التي تتطلب اهتماًما نقطة اتصا

سریًعا وتوفر حلوًال فوریة لشكاوى إساءة االستخدام المتعلقة بكل األسماء المسجلة في نطاق 
TLD لدى آل المسجلين الذین تم تسجيلهم، بما في ذلك أولئك الذین قاموا بعملية بيع، مع 

  .)في اتفاقية التسجيل) ٦(انظر المواصفات . (على موقع الویب الخاص بهنشر هذه النقطة 

یقوم  لتوفير المجال المناسب وبيئة تشغيل متسقة، .التعاون مع مراجعات االلتزام التعاقدية
 بإجراء مراجعات دوریة لتقييم االلتزام التعاقدي والتعامل مع أي ICANNموظفو منظمة 

ن یوفر مشغل مزود االمتداد المستندات والمعلومات التي ویجب أ. مشاآل یمكن أن تنجم
من ) ٢(انظر المادة . ( والتي تكون الزمة لتنفيذ هذه المراجعاتICANNتطلبها منظمة 
  .)اتفاقية التسجيل

 یجب أن یتوافر لدى مشغل مزود االمتداد، في وقت .اإلبقاء على أداة عمليات مستمرة
ي لتمویل عمليات شرآة التسجيل األساسية خالل فترة ثالثة االتفاق، أداة عمليات مستمرة تكف

، وبعد ذلك ال TLD أعوام بعد تفویض نطاق ٥ویبقى هذا المطلب سارًیا لمدة . أعوام) ٣(
) ٨(انظر المواصفات . (یلزم على مشغل مزود االمتداد الحفاظ على أداة العمليات المستمر

  .)من اتفاقية التسجيل

 إذا حدد مشغل مزود االمتداد .ت واإلجراءات القائمة على المجتمعاإلبقاء على السياسا
طلبه على أنه طلب معتمد على المجتمع في وقت تقدیم الطلب، یجب على مشغل مزود 

االمتداد تحقيق متطلبات في اتفاقية مزود االمتداد الخاصة به لإلبقاء على السياسات 
ویكون مشغل مزود االمتداد . ا في طلبهواإلجراءات التي تعتمد على المجتمع التي حدده

ملتزًما بإجراء حل نزاع قيود شرآة التسجيل فيما یتعلق بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ السياسات 
  .)من اتفاقية التسجيل) ٢(انظر المادة . (واإلجراءات القائمة على بالمجتمع

. لفشل على أساس منتظمیشمل ذلك إجراء اختبار تجاوز ا .تنفيذ خطط االستمرارية واالنتقال
وفي حالة ضرورة االنتقال إلى مشغل مزود امتداد جدید، فإنه یتوقع من مشغل مزود االمتداد 

 بشأن المشغل التابع المناسب، وتوفير ICANNالتعاون من خالل التشاور مع منظمة 
انظر . (یةالبيانات الالزمة لتسهيل االنتقال السلس، وااللتزام بإجراءات انتقال السجل السار

  .)من اتفاقية التسجيل) ٣(و) ٢(المواد 
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یشمل ذلك إتاحة الوصول إلى ملف  . من خالل عملية موحدةTLDإتاحة ملفات منطقة 
یدخل مشغل . منطقة السجل للمستخدمين المعتمدین، وفًقا لمعایير الوصول والملف والتنسيق

ملفات المنطقة ویقبل المعلومات مزود االمتداد في نموذج موحد من االتفاقيات مع مستخدمي 
في اتفاقية ) ٤(انظر المواصفات . (المعتمدة للمستخدمين عبر مرآز تبادل المعلومات

  .)التسجيل

 لتنفيذ TLDیجب أن یوقع مشغل مزود االمتداد على ملفات منطقة  .DNSSECتنفيذ 
. ة ذات الصلةوفًقا للمعایير التقني) DNSSEC(امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات 

ویجب أن تقبل شرآة التسجيل المواد األساسية االعامة من المسجلين ألسماء النطاقات 
 والذي یوضح تخزین المواد DNSSEC، مع نشر بيان سياسة TLDالمسجلة في 

األساسية، والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتيح الرئيسية الخاصة بشرآة التسجيل، 
في اتفاقية ) ٦(انظر المواصفات .  (الثقة الخاصة بالمسجلينباإلضافة إلى مواد إرساء 

  .) التسجيل

   ICANN ما المتوقع من منظمة  ٢ -٤ -٥
 طالما یقومون بإطالق gTLD تقدیم الدعم لمشغلي مزود امتداد ICANNستواصل منظمة 

دي  لتبادل العالقات بين مزوICANNتقدم وظيفة منظمة . عمليات تزوید االمتداد وصيانتها
 لتقدیم المساعدة على أسس gTLD نقطة اتصال لمشغلي مزود امتداد gTLDامتداد 
  .مستمرة

 لاللتزام التعاقدي أیًضا بعمل مراجعات على أساس منتظم ICANNآما تقوم وظيفة منظمة 
 بالتزامات االتفاقية، باإلضافة إلى gTLDللتحقق من استمرار التزام مشغلي مزود امتداد 

ت حول الشكاوى التي تصدر من المجتمع حول مشغل مزود االمتداد ووفائه تقصي المعلوما
لمزید من المعلومات حول أنشطة االلتزام التعاقدي الحالية، یرجى زیارة . بالتزاماته التعاقدیة

 .compliance/en/org.icann.www://http/موقع 

 العمل بطریقة متفتحة وشفافة، وتوفير معاملة منصفة بين ICANNائح منظمة تتطلب لو
 مسئولة عن الحفاظ على استقرار وأمن اإلنترنت ICANNومنظمة . مشغلي مزود االمتداد

على المستوى العالمي، وتتطلع إلى عالقة بناءة وتعاونية مع مشغلي مزود امتداد نطاقات 
gTLDعزیز هذا الهدف المستقبليين فيما یتعلق بت  .  
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 الجديدة g TLD  اتفاقية 
 اإلصدار النهائي المقترح

 
 .الجديدة g TLDs  لـسالسل  المرتبطة بدليل المتقدم هذا المستند على اتفاقية السجل يحتوي

تحتفظ : مالحظة(  .الجديدة g TLD  قبل تفويض  ICANN   الناجحين في نموذج اتفاقية السجل هذا مع  g TLD  سيدخل مقدمو طلبات 
  ICANN  بالحق في إجراء تحديثات وتغييرات معقولة على هذه االتفاقية المقترحة أثناء عملية التطبيق، بما في ذلك النتيجة الممكنة

تتوافر معلومات مرجعية عن مدى اختالف هذا اإلصدار من مسودة االتفاقية  ).للسياسات الجديدة التي يمكن أن تعتمد أثناء عملية التطبيق
 .لملخص التغييرات على االتفاقية األساسيةلسابقة وذلك في ملخص المذكرة التفسيرية عن المسودة ا

تم تجهيز هذه االتفاقية  .ICANN  ، ولم يعتمدها مجلس مدراء ICANN  من المهم العلم بأن مسودة االتفاقية هذه ال تمثل وضًعا رسمًيا لدى 
ال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات  .على التعليق عليها وتقديم اقتراحات التحسين ICANN  لمراجعتها ومناقشتها من قبل المجتمع، وتشجع 

 .الجديدة حيث ما زال البرنامج خاضًعا لمشاورة ومراجعة إضافيتين g TLD  المحتملون على أيٍ من التفاصيل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج 

 



 مقترحةوال والنهائية الجديدة GTLD سجل اتفاقية - 2010 نوفمبر
 

  
 

 اتفاقية السجل

بين شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام ") تاريخ التفعيل("___________ تاريخ  ستفعل في") االتفاقية("اتفاقية السجل هذه 
 .")مشغل السجل(" ____________ ،__________، و")ICANN  ("المخصصة، وهي مؤسسة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا 

  . 1 المادة
 

 تفويض وتشغيل 
  الممثلين والضمانات؛ نطاق المستوى األعلى

بداية من  ").TLD " الـ(____ لمستوى األعلى الذي ينطبق عليه هذه االتفاقية هو نطاق ا .النطاق والتخصيص 1.1
كمشغل سجل  بتخصيص ICANN   ، يعمل مشغل السجل المخصص بـ)4.1كما هو محدد في القسم (تاريخ السريان وحتى نهاية المدة 

 TLD وذلك بناًء على المتطلبات والتصديقات الالزمة لتفويض ، TLD ي منطقة الجذروالدخول ف.  

وستستمر في التشجيع على القبول العالمي  ICANN  في الوقت الذي تشجع فيه  .دراسة الجدوى الفنية للسلسلة 1.2
ولها من قبل مزودي لجميع سالسل نطاق المستوى األعلى عبر اإلنترنت، قد تصادف بعض سالسل نطاق المستوى األعلى صعوبة في قب

سيعتبر مشغل السجل مسؤوالً عن ضمان الجدوى التقنية  .أو التدقيق من قبل تطبيقات الويب/والويب ومستضيفي  ISPs خدمة اإلنترنت
 .قبل الدخول في هذه االتفاقية TLD لسلسلة 

 .الضماناتو التمثيل 1.3

 :ما يلي ICANN  مشغل السجل ويؤكد إلى  مثلي )أ (

لبيانات ا، وTLD جل كل معلومات المواد والمقدمة والتصريحات الصادرة يما يتعلق بتطبيق س )1(
ي صحيحة ودقيقة في كل تفاصيلها وقت صدورها، وهذه هالمصرح بها كتابة أثناء مفاوضات هذه االتفاقية، 

المعلومات والتصريحات ستستمر صحتها ودقتها في كل تفاصيلها حتى تاريخ التفعيل ما لم يشار إليه سابقاً كتابة من 
 ؛ICANN  قبل مشغل سجل 

التنظيم ومتواجد بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب  يمشغل السجل مستوف وجدير بالذكر أن )2(
ولمشغل السجل كل الصالحيات للحصول على الموافقات الالزمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها  ،قوانين

 ووتسليمها؛ 

ؤمن األموال تُ التي  ذة على نحو الواجبمنفّ أداة  ICANN  إلى تسليم بقد قام مشغل سجل  )3(
، ")أداة العمليات المستمرة("في حال إنهاء أو انتهاء صالحية هذه االتفاقية  TLD  زمة ألداء مهام التسجيل لـالال

 لبنودوفقاً  المدرجة هناوالتي تعتبر التزاماً ال مناص منه ألطراف هذه االتفاقية، وواجب النفاذ ضد األطراف 
  .الشروط

هي مؤسسة نفع عام غير ربحية مستوفية التنظيم  ICANN  وتؤكد لمشغل السجل أن  ICANN   مثلت )ب (
بكافة الصالحيات  ICANN  تتمتع  .ومتواجدة بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

 . والموافقات المؤسسية الالزمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها وتسليمها

  . 2 المادة
 

 تعهدات ُمشغل السجل

 :على ما يلي ICANN  يتعهد مشغل السجل ويتفق مع 

من ) ب(و) أ(مشغل السجل تقديم خدمات السجل الموضحة بالفقرتين ل يحق .الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية 2.1
ة في المجمع(وخدمات السجل األخرى الموضحة بالعرض أ ] 6انظر المواصفات رقم [من المواصفات على  2الفقرة األولى من القسم 

كل، (إذا كان يرغب مشغل السجل في تقديم أي خدمة سجل ليست خدمة معتمدة أو هو تعديل لخدمة معتمدة  .)"الخدمات المتفق عليها"
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للخدمات لسياسة تقييم خدمات السجل من خالل وفقا  للموافقة على مثل هذه الخدمات اإلضافيةطلب  تقديم عليه، يجب ")خدمة إضافية"
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html ، لهيئة الوائح لكما قد يتم تعديل هذه السياسة من وقت آلخر وفقا

ع مشغل السجل تقديم يستطي .)"RSEP " الـ( التي تطبق على سياسات اإلجماع") ICANN  لوائح "بصيغته المعدلة من وقت آلخر، (
أن تطلب تعديال على االتفاقية  ICANN وبناء على الحرية المعقولة يمكن لـ .ICANN  خدمات إضافية فقط بموجب موافقة مكتوبة من 
 .والتي يكون تعديلها لسبب معقول ومقبول لدى األطراف RSEP  يعكس فقرة الخدمة اإلضافية المتفق لعيها وفقا

يلتزم مشغل السجل ويطبق كل سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة  .جماع والسياسات المؤقتةااللتزام بسياسات اإل 2.2
، بدءاً من تاريخ التفعيل وفي المستقبل والتي >http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm<الموجودة في 
والسياسات المؤقتة المستقبلية وفقاً لإلجراءات والمتعلقة هذه اع ، شرط اتباع سياسات اإلجمICANN   لـلوائح التنفيذية التتبع بموجب 

 ). "1المواصفات ]* ("1انظر المواصفات [بالموضوعات الخاصة بالقيود المحددة في 

  ]*.2انظر المواصفات [يلتزم ُمشغل السجل بإجراءات مستودع بيانات السجل المنشورة في  .مستودع البيانات 2.3

يوماً من نهاية كل شهر تقويمي، يجب على مشغل السجل تقديم ) 20(عشرون الل فترة خ .إرسال تقارير شهرية 2.4
  .]*3انظر المواصفات [بالتنسيق الذي ينشر بالمواصفات  ICANN  تقاريره إلى 

انظر [يوفر ُمشغل السجل وصوالً عاماً إلى بيانات التسجيل وفقاً للمواصفات المنشورة في  .نشر بيانات التسجيل 2.5
  .")4المواصفات ]* ("4فات المواص

 علىقيود لاالمتثال لمشغل السجل  يجب علىخالفاً لذلك كتابًة،  ICANN  باستثناء ما تصرح به  .األسماء المحجوزة 2.6
قد يضع مشغل السجل سياسات تخص حجز أو حجب . ")5المواصفات ]* ("5المواصفات  انظر[في الواردة سالسل األحرف لالتسجيل 

حجز  غير( TLD إن كان مشغل السجل هو مسجل أي أسماء نطاقات في سجل . عند الحاجة TLD ية ضمن سالسل رموز إضاف
ستعتبر . ICANN  ، عمليات التسجيل تلك ال بد أن تكون من خالل مسجل معتمد لدى )5المستوى الثاني لعمليات السجل من المواصفات 

ألغراض حساب رسوم معامالت مستوى السجل المطلوب دفعها ) 6.1القسم كما سيتم تعريفها في (كل عمليات التسجيل هذه معامالت 
 .6.1من قبل مشغل السجل حسبما سيرد في القسم  ICANN  إلى 

في كما وردت  TLD سيتم تحديد المواصفات الوظيفية واألداء لتشغيل  .المواصفات الوظيفية ومواصفات األداء 2.7
يحتفظ بالسجالت ويلتزم مشغل السجل بالمواصفات الوظيفية واألداء، ولمدة سنة واحدة،  البد أن ]*.6انظر المواصفات [المواصفات في 

 .لكل سنة تقويمية خالل الفترة المحددة بتلك المواصفاتالتقنية والتشغيلية الالزمة إلثبات التزامه 

مع العملية واإلجراءات يجب على مشغل السجل التزام التحديد والتوافق  .حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى 2.8
انظر [والتسجيل األولي ذو الصلة والحماية المستمرة للحقوق القانونية لألطراف الثالثة كما هو موضح في المواصفات  TLD لبدء 

ة قد يقوم مشغل السجل عند انتخابه بتنفيذ مزيد من إجراءات الحماية اإلضافية للحقوق القانوني )."7المواصفات ]* ("7المواصفات 
بعد تاريخ التفعيل ال  7أية تغييرات أو تعديالت على تلك العمليات واإلجراءات قد تكون مطلوبة بموجب المواصفات  .لألطراف األخرى

 ICANN  يجب على مشغل السجل االلتزام بكافة التحديدات والقرارات المتخذة من جانب  .ICANN  بد من الموافقة عليها كتابة من قبل 
 . السجل في تحدي مثل هذه القرارات كما هو موضح في اإلجراء المطبق وذلك بالتوافق مع حق مشغل ،7بالمواصفات  2وفقاً للقسم 

 .المسجلين 2.9

يجب  .لتسجيل أسماء النطاقات ICANN  ال بد أن يستخدم مشغل السجل فقط المسجلين المعتمدين من  )أ (
التي تدخل في وتمتثل  ICANN   مات السجل لجميع المسجلين المعتمدين بـعلى مشغل السجل توفير إمكانية الوصول غير الممييز إلى خد

يجب على مشغل السجل استخدام اتفاقية الموحدة غير المميزة مع كافة المسجلين   .TLD باتفاقية تسجيل السجل لمشغل السجل لـ
التي  TLD  تمييزية للتأهيل لألسماء المسجلة بـ مع تحديد هذه االتفاقية مسبقا على معايير غير ،TLD في المخولين بتسجيل أسماءهم 

شريطة  ،ومع ذلك ؛وقد يتم مراجعة تلك االتفاقية من مشغل السجل من وقت آلخر .TLD  تتعلق بشكل معقول بالعمل الوظيفي المناسب لـ
   .ICANN  الحصول على موافقة على أي من تلك الفقرات مسبقاً من جانب 

يعّين ) 2(، أو ICANN   من قبلمعتمد سجل لمتجزئة بائع أو  شريكاً صبح ي) 1(مشغل السجل إذا كان  )ب (
لكل منها، مسجل أو بائع تجزئة من الشركات التابعة  ،معتمد ICANN  إلى مسجل لتقديم أي من خدمات السجل  القرار لمتعاقد خارجي

إشعاراً موجهاً للعقد أو المعامالت أو  ICANN  أعاله، سوف يمنح مشغل السجل ) 2(أو ) 1(من حالة من هذه الحاالت كل وفي 
بحقها في  ICANN  تحتفظ . ، حسب االقتضاءئع التجزئة أو التعاقد من الباطنإجراءات أخرى أدت إلى مثل هذه التبعية أو عالقة با

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html�
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المتنافسة ذات الصلة في حالة  اإلشارة إلى، وليس اإللزام، أي من مثل هذا العقد أو المعامالت أو اإلجراءات األخرى المتعلقة بالهيئات
 .هذا العقد أو العمل أو أي إجراء آخر قد يثير قضايا تنافسية بأن ICANN  إفادة 

تعني أي شخص أو هيئة بشكل مباشر أو غير مباشر " الشركة التابعة) "1(:  االتفاقيةهذه ألغراض  )ج (
يتم "البنود التي تتضمن المصطلحات " (التحكم) "2(و ،هيئة المحددةتتوسط أو تتحكم أو يتم التحكم فيه وفق التحكم المشترك الشخص أو ال

تعني االستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على سلطة توجيه اإلدارة أو السياسات لشخص أو  )"وفق التحكم المشترك"أو " التحكم فيها
ئة حاكمة بديلة ومكافئة أو مديرا من خالل العقد كعضو مجلس اإلدارة أو هي كموظف أوهيئة من خالل ملكية السندات كوصي عبر العمل 

 .أو الترتيبات االئتمانية أو أي شيء خالف ذلك

 .  أسعار خدمات السجل 2.10

مشغل السجل تزويد كل مسجل معتمد ، يتعين على سجالت اسم النطاق المبدئيل النسبةبا )أ (
المستردة أي المبالغ  استبعاد ما هو نتيجةبما في ذلك ( بأي زيادة في األسعارخطي التزم باتفاقية مشغل السجل بإخطار  ICANN   بـ

، ما لم تكن مثل هذه لتخفيض السعر الذي يدفعه المسجلينوالتخفيضات والخصومات وربط المنتج أو البرامج األخرى التي كان لها تأثير 
دة التي يتم الكشف عنها للمسجل عند المبالغ المستردة والتخفيضات والخصومات وبرامج ربط المنتج أو غيرها ضمن المدة المحدو

األولي على اسم النطاق مد المسجلين بخيار الحصول  مشغل السجليتعين على . تقويمياً ) 30(فيما ال يقل عن ثالثين يوما ) عرضها
 .لفترات تتراوح ما بين سنة إلى عشر سنوات وفقاً لتقدير المسجل، ولكن ال تزيد عن عشرة سنوات للتسجيالت

 التزم ICANN   أسماء النطاق، يتعين على مشغل السجل تزويد كل مسجل معتمد بـ علق بتسجيلفيما يت )ب (
أي المبالغ المستردة والتخفيضات  استبعادبما في ذلك ما هو نتيجة (باتفاقية مشغل السجل بإخطار خطي مكتوب بأي زيادة في األسعار 

مائة وثمانون يوما  بما ال يقل عن) تأثير لتخفيض السعر الذي يدفعه المسجلين والخصومات وربط المنتج أو البرامج األخرى التي كان لها
يحتاج مشغل السجل فقط إلى تقديم إشعار ثالثون يوماً  )1( :ورغم ما سبق ذكره، وفيما يتعلق بتجديد تسجيل اسم النطاق .تقويمياً  )180(
ن األشهر االثنى ل من أو يساوي الثمن الذي قدمه مشغل السجل في غضوألي زيادة في األسعار اذا كان السعر الناتج أقتقويمياً ) 30(

في السعر لفرض رسوم مستوى التسجيل المتغير الوارد في ليس بحاجة لتقدم إشعار ألي زيادة مشغل السجل ) 2(و، الماضية) 12(عشر 
أي السعر قبل (، الحاليالسعر ب اسم النطاق تجديد تسجيلخيار الحصول على  نمسجليللمشغل السجل أن يقدم ويجب على   .6.3القسم 

يجب أن يكون . لفترات تتراوح ما بين سنة إلى عشر سنوات وفقاً لتقدير المسجل، ولكن ال تزيد من عشر سنوات) تم إبالغها أي زيادة
سعر سائر تجديدات تسجيالت أي أن ثمن كل تجديد تسجيل السم النطاق أن يكون مطابقاً ل(لمشغل السجل تسعيرة موحدة لتجديد التسجيل 

اسم النطاق، ويجب أن يراعى في هذا السعر االستخدام العالمي ألي المبالغ المستردة والتخفيضات والخصومات والمنتجات المرتبطة أو 
اقية التسجيل مع في اتف ضمنياً  تم الموافقة عليها القابلة للتطبيقالسجالت ، إال إذا قدم مشغل السجل وثائق تبرهن على أن )برامج أخرى

  .لمثل هذا التسجيلاألولي السم النطاق التالي ويكون واضحا ويكشف عن سعر التجديد أعلى وقت التسجيل تجديد لسعر مسجل 

 TLD أي التي تشغل خدمات منطقة ( TLD  العامة لـ DNSيجب على مشغل السجل تقديم خدمة استعالم  )ج (
  .على نفقته) للسجل

) بما ال يتعدى مرتين سنوياً (من وقت آلخر  ICANN  قد تقوم  .قدي وااللتزام بشروط التشغيلتدقيقات االلتزام التعا 2.11
العروض والضمانات مشغل السجل مع  مراجعة التوافق مع شروط التعاقد لتقييم مستوى توافقعمل تشرك طرف ثالث لبمراجعة، أو 
تلك المراجعات والتدقيقات سوف يتم تطبيقها  .من هذه االتفاقية 2 مادةالردة في إيفائه بتعهداته الواو من هذه االتفاقية 1 مادةالمشتملة في ال

تقديم إشعار مسبق عن أي عملية تدقيق، على أن يحدد  )أ(بما يلي  ICANN   تقومسوف لتحقيق الغرض من تقييم مستوى التوافق، و
بذل جهود إعالنية ) ب(، وICANN  رى المطلوبة من قبل اإلشعار بالتفصيل المناسب فئات المستندات، والبيانات والمعلومات األخ

، يقدم ICANN  وكجزء من أي تدقيق وبناًء على طلب من   .بأسلوب ال يتسبب في تعطيل عمل مشغل السجل مناسبة للقيام بهذا التدقيق
وأية معلومات أخرى ضرورية إلثبات  ُمشغل السجل وفي الوقت المناسب جميع المستندات والبيانات التي تحتوي على اإلجابات المطلوبة

، )ما لم يتفق على خالف ذلك من قِبل مشغل السجل( عمل أيام )5(خمسة مدته إشعار بناء على ما ال يقل عن  .توافقه مع هذه االتفاقية
االمتثال من ادية لتقييم مدى القيام بزيارات الموقع أثناء ساعات العمل الع ،كجزء من أي رقابة على المطابقة التعاقدية، ICANN   يجوز لـ

أي   .من هذا االتفاق 2المادة التزاماته الوارد في من هذه االتفاقية و 1بياناتها والضمانات الواردة في المادة  قبل مشغل السجل مع
ه، أو خاضعاً للتحكم التحكم، أو يكون متحكماً في) أ(يقوم مشغل السجل بما يلي ) 1(، ما لم ICANN  عمليات تدقيق سوف تكون على نفقة 

التعاقد من الباطن ) ب(أو  ؛ICANN  العام أو تابع ألي مسجل معتمد أو موزع مسجل متعمد أو ضمن أي من التابعين المحددين لهم لدى 
ل ، وعملية التدقيق متعلقة بتوافق مشغل السجICANN  على تقديم خدمات التسجيل لمسجل أو موزع مسجل أو أي تابع آخر معتمد لدى 

مما تتوقعه  %5 عملية التدقيق متعلقة بتعارض في الرسوم التي يدفعها مشغل السجل بما يزيد عنأن ) 2(، أو 2.14مع القسم 
  ICANN.  يتعين على مشغل السجل تعويض أعاله) 2(أو ) 1(من أي حالة في ،  ICANN  عن جميع التكاليف المعقولة والنفقات

 .سيسدد التعويض مع الدفع التالي على مستوى السجل بعد تاريخ إحالة بيان التكلفة لمثل هذا التدقيق المرتبطة بمثل هذه المراجعة، حيث
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 لهذه االتفاقية أو 1 مادةالعروض والضمانات المشتملة في العلى الرغم مما سبق فإن مشغل السجل الذي يكتشف في عدم توافقه مع 
من عدد  ICANN  قد تزيد  ،2.11ة في مراجعتين متتاليتين معقودة بالتوافق مع القسم من هذه االتفاقي 2 لمادةاالمشتملة في  تعهاداته

القسم في بدء أي من اإلجراءات الُمشار إليها  إشعار فوري عن ICANN   سوق يقدم مشغل السجل لـ . المراجعات لكل فصل سنوي
 ).و(4.3أو حدوث أي من األحداث المحددة في القسم ) د(4.3

ال بد أن يخضع مشغل السجل للشروط واألحكام المتعلقة بأداة العمليات المستمرة المحددة  .ات المستمرةأداة العملي 2.12
  .]8انظر المواصفات [في 

من  5يتفق مشغل السجل على أنه في حالة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم   .االنتقال في حالة الطوارئ 2.13
مشغل  ICANN  فقد تصمم  ،6من المواصفات  5حالة الطوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم لفترة تزيد عن البدء في  6المواصفات 

وبشكل ) (____________متوفر على ( ICANN  بما يتفق مع عملية انتقال سجل ) "مشغل طوارئ"( TLD سجل مؤقت لسجل 
 TLD  باستئناف تشغيل السجل لـ ICANN  سجل رضا حتى ينال مشغل ال ")لعملية انتقال السجل"مشابه قد يتم التعديل من وقت آلخر 

بما يتفق مع  TLD وبعد هذا التوضيح، قد ينتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى تشغيل سجل  .دون إعادة حدوث هذا اإلخفاق مرة أخرى
 ICANN  من قبل ) 1( لفتهاتكتمت التي  لةعقوالم كافة النفقات أن يدفع مشغل السجل بشرط .اإلجراءات المحددة بعملية انتقال السجل

، وسوف يتم توثيق هذه النفقات TLD من جانب مشغل الطوارئ بما يتفق مع تشغيل سجل ) 2(كنتيجة لتخصيص مشغل طوارئ و
لمشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  ICANN  في حالة تخصيص  .بالتفصيل المناسب في السجالت التي سيتم توفيرها لمشغل السجل

بما يتضمن (أو أي مشغل طوارئ آخر بكل البيانات المطلوبة  ICANN  تقال السجل يجب على مشغل السجل إمداد وعملية ان 2.13
الضروري للحفاظ على عمليات التشغيل ووظائف  TLD والمتعلق بعمليات تشغيل السجل ) 2.3مستودع البيانات بما يتفق مع القسم 

ألية  ICANN  يوافق مشغل السجل على إبداء  .أو أي مشغل طوارئ آخر ICANN  السجل التي قد تطلب على نحو معقول من جانب 
في حالة تخصيص مشغل طوارئ بما  TLD مع اعتبار  WHOISوسجالت  DNS لـ IANAتغييرات قد تكون ضرورية لقاعدة بيانات 

حقوق الخاصة بها في ظل التشغيل أو تعزز هذه ال ICANN  إضافة إلى أنه في حالة اإلخفاق يجب أن تظل . 2.13يتفق مع القسم 
 .المستمر ووجود آلية بديلة على النحو المعمول به

انظر [سوف يتوافق مشغل السجل مع قواعد السلوك المقررة في المواصفات في   .قواعد سلوك السجل 2.14
  .]9 المواصفات

جل السجل سياسات ال بد أن يضع مس TLD التزامات مشغل السجل لمجتمع  ]فقط g TLDs  لمجتمع  :مالحظة[ 2.15
 منمتطلبات التسجيل ) 2(، TLD التسمية داخل  نظم) 1( :والخاصة بما يلي TLD  تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة المتعلقة بـ

ال  .المعتمدة على المجتمع TLD استخدام أسماء النطاقات المسجلة بما يتماشى مع الغرض المحدد في ) 3(، وTLD قبل أعضاء مجتمع 
ال بد  .TLD بمناقشة والمشاركة في تطوير وتعديل سياسات وممارسات  TLD بطريقة تسمح لمجتمع  TLD أن يشغل مشغل السجل  بد

، وأن TLD ، وحل المنازعات الخاصة بالخضوع لسياسات تسجيل TLD أن يضع مشغل السجالت إجراءات لفرض سياسات تسجيل 
يلتزم بإجراءات تسوية المنازعات لقيود السجل المنصوص عليها في تنفيذ ول على يوافق مشغل السج .يفرض سياسات التسجيل تلك

]insert applicable URL [ 2.15فيما يتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ وفقاً لهذا القسم[.  

  . 3 المادة
 

  ICANN  تعهدات 

 :وتتفق مع مشغل السجل على ما يلي ICANN  تتعهد 

 .بانفتاح وشفافية ICANN  المعلنة وقيمها، وستعمل  ICANN   االتساق مع مهمة .االنفتاح والشفافية 3.1

 نالمعايير والسياسات واإلجراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو بدو ICANN  لن تطبق  .المعاملة المتساوية 3.2
 .مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين وواضح

 TLD داً تجارية معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء جهو ICANN  ستستخدم  .TLD خوادم ألسماء  3.3
في  ICANN  في الصيغة المناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها (من قبل مشغل السجل  ICANN  المقدمة إلى 

http://www.iana.org/domains/root/  سيتم تطبيقها من قبل  ICANN  أو في أسرع وقت ممكن  تقويميةأيام ) 7(خالل سبعة
 . بعد التحقق الفني منها
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ستتضمن مشغل  TLD لمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل  ICANN  إن نشر  .نشر معلومات منطقة الجذر 3.4
أي طلب لتعديل معلومات االتصال لمشغل السجل ال بد أن تقدم في الصيغة التي تحددها . السجل وبيانات اتصاله اإلدارية والتقنية

  ICANN  من آن آلخر فيhttp://www.iana.org/domains/root/ . 

بتحديد سياسة تتعلق بنظام الجذر الرسمي سوف  ICANN  إلى المدى الذي تخول فيه  .قاعدة بيانات الجذر الرسمية 3.5
مشغل السجل ضمان تعيين الجذر الرسمي لخوادم نطاق المستوى األعلى المخصصة من ) أ( الجهود التجارية لـ ICANN  تستخدم 

 ICANN  بما يتفق مع سياسات  TLD الحفاظ على قاعدة بيانات مستقرة وآمنة ورسمية للمعلومات ذات الصلة حول ) ب( ،TLD لـ
 .تنسيق نظام الخادم الجذر بحيث يعمل ويتم الحفاظ عليه مستقرا وبطريقة مستقرة وآمنة) ج(و ،المنشورة واإلجراءات المنشورة

  . 4 المادة
 

 المدة واالنتهاء 

ويمكن تمديد هذه الفترة حسبما سيرد (الفترة الزمنية لسريان هذه االتفاقية هي عشرة سنوات من تاريخ التفعيل  .المدة 4.1
 ").فترة الزمنيةال" ،4.2في القسم 

  .التجديد 4.2

يتم تجديد هذه االتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صالحيتها أو انتهاء فترة سريانها  )أ (
 :إذا وكل فترة زمنية تالية، إال 4.1ددة في القسم المح

إلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسية أو مادية لتعهدات مشغل السجل  ICANN  بعد إصدار   )1(
من هذه االتفاقية، هذا اإلشعار ال بد أن يتضمن  6أو عدم تنفيذ التزاماته المالية بموجب المادة  2المحددة في المادة 
قرار نهائي من ) أ(يوماً من هذا اإلشعار، ) 30(تفاصيل تلك المخالفات وأنها لم تقع خالل ثالثين على وجه التحديد 

أخفق مشغل السجل في الخضوع ) ب(قاضي أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعهداته أو لم يلتزم مالياً، 
 ي أو المحكمة؛ أوأيام أو أي فترة قد يحددها القاض) 10(للشروط ومعالجة المخالفات خالل عشر 

من  5.2حسب ما ورد في القسم (خالل الفترة الزمنية الحالية لسريان االتفاقية، وجد القاضي  )2(
تعهدات ) سواء تمت معالجتها أم ال(مرات منفصلة على األقل ) 3(أن مشغل السجل قد خالف لثالث ) هذه االتفاقية

 .من هذه االتفاقية 6بموجب المادة أو لم يلتزم مالياً  2مشغل السجل التي وردت في المادة 

، يتم إنهاء االتفاقية بتاريخ فترة السريان )2(أو ) 1) (أ(4.2األحداث التي وردت في القسم  في حال وقوع )ب (
 . الحالية

 .ICANN  اإلنهاء من جهة  4.3

 مادية أوأي مخالفات  )أ(إخفاق مشغل السجل في عالج ) 1( : هذه االتفاقية في حال ICANN  قد تنهي  )أ (
أو أي انتهاك اللتزامات  )ب(أو  ،2الوفاء بتعهداته الموضحة في الفقرة أو  1المحددة في المادة  لتعهداتللعروض وأساسية من قبله 
لمشغل  ICANN  يوماً بعد أن تعطي ) 30(خالل ثالثين كل منها من هذه االتفاقية،  6المحددة في المادة  بمشغل السجلالسداد الخاصة 
وقرار ) 2(، المزعومةبخصوص هذه المخالفات، وهذا اإلشعار ال بد أن يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفات  السجل إشعاراً 

) 3(شكال وموضوعاً أو لم ينفذ التزاماته المالية، و )ات(التعهدهذه من قاضي أو محكمة نهائي يشير إلى أن مشغل السجل قد خالف 
أيام أو أي فترة زمنية يحددها القاضي أو ) 10(وط وعالج تلك المخالفات خالل عشر إخفاق مشغل السجل في الخضوع لتلك الشر

 . المحكمة

بموجب إشعار مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال أخفق مشغل السجل في  ICANN  تستطيع  )ب (
لتفويض ) على التاريخ الوارد هناخطياً  ICANNيتم اعالنها لمشغل السجل من قبل (استكمال كل االختبارات واإلجراءات الالزمة 

 TLD  شهراً إضافياً للتفويض إن استطاع  12قد يطلب مشغل السجل مهلة تصل إلى . شهراً من تاريخ التفعيل 12في منطقة الجذر خالل
أي  .جاحبن TLD مناسباً،أن مشغل السجل يعمل جدياً وعلى ثقة في سعيه إلى استكمال خطوات تفويض  ICANN  إثبات حسبما تراه 

 .بالكامل ICANN  قبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANN  رسوم دفعها مشغل السجل إلى 
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فشل مشغل السجل ) 1(، بموجب إشعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال ICANN  تستطيع  )ج (
يوماً من إرسال اإلشعار بهذه ) 30(ثين من هذه االتفاقية خالل ثال 2.12في عالج مخالفة التزامات مشغل السجل المحددة في القسم 

يوماً متتالياً في أي وقت بعد تاريخ ) 60(، أو إن كانت أداة العمليات المستمرة غير فعالة ألكثر من ستين ICANN  المخالفة من قبل 
عالج في أخفق مشغل السجل ) 3(و ،م أو المحكمة بشكل نهائي أن مشغل السجل قد انتهك أي مادة من االتفاقيةقرر المحكّ ) 2(التفعيل، 

  .م أو المحكمةأيام أو مثل هذا الوقت قد يحدد من جانب المحكّ ) 10(الخرق الذي أحدثه خالل فترة 

قام مشغل السجل  )1(بناًء على إشعار لمشغل السجل،إنهاء هذه االتفاقية في حالة  ICANN  قد تقوم  )د (
ولم يتم رفضه خالل إلحاق، دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل ) 2( ،بتعيين لفائدة أحد أصحاب اإلئتمان أو عمل مماثل

استمر في  مشغل السجل أو في منصب تعيين شخص ثقة، أو مستلم، أو مصفي أو مكافئ) 3( ،يوماً من اتخاذ اإلجراء) 30(ثالثين 
اإلجراءات التي تم اتخاذها من ) 5(مشغل السجل، فرض استثناء على أي ممتلكات ل تم) 4( ،مشغل السجل أي من ممتلكات فيالتحكم 

التي تهدف إلى التسهيل على  قبل أو ضد مشغل السجل وفقاً ألي من قوانين اإلفالس، التعسر، أو إعادة التنظيم أو القوانين األخرى
للحماية وفقاً  بطلبم مشغل السجل تقد )6(، أو يوماً من تاريخ البدء) 30(يتم رفضها خالل ثالثين ا ومثل تلك اإلجراءات لمالمدينين 

مصفي، يقوم بحل أو يوقف  ، أو مكافئ خارجي أوet seq. 101قسم ال .U.S.C 11 الس للواليات المتحدة األمريكية،لقانون اإلف
  .TLD عمليات تشغيل 

من  2يوماً من إشعار مشغل السجل، بإنهاء هذه االتفاقية وفقاً للقسم ) 30(بعد  ICANN   يجوز لـ )ه (
 . ، ويخضع ذلك لحق مشغل السجل في معارضة هذااإلنهاء كما هو موضح في اإلجراء المطبق7لمواصفات ا

 تعيين مشغل السجل ألي) 1( إنهاء هذه االتفاقية في حالة ،بعد إشعار مشغل السجل, ICANN   يحق لـ )و (
أو وقع عليه  ،مختصة باالحتيال وخيانة األمانة كمةأو حكمت عليه مح ،موظف تم الحكم عليه في جناية أو جنحة تتعلق باألنشطة المالية

أو هيئة حوكمة مشابهة تم الحكم  أي عضو من مجلس إدارة مشغلي السجل) 2(بأنه يعادل أي مما سبق، أو  ICANN  بحكم قضائي ترى 
 ي ترىئو صدر بحقه حكم قضاأ ،أو حكمت عليه محكمة باالحتيال وخيانة األمانة ،عليه في جناية أو جنحة تتعلق باألنشطة المالية

  ICANN أنه يعادل أي مما سبق. 

إنهاء هذه االتفاقية  ICANN   يجوز لـ.] يطبق على المنظمات الحكومية الدولية أو الجهات الحكومية فقط[ )ز (
 . 7.14وفقا للقسم 

 اإلنهاء من جهة مشغل السجل 4.4

في  ICANN  إخفاق ) 1(حال  في ICANN  يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار  )أ (
يوماً بعد أن يرسل مشغل السجل إشعاراً إلى ) 30(، خالل ثالثين 3عالج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في المادة 

  ICANN  ،ياً قرر قاضي أو محكمة نهائ) 2(بهذه المخالفة، وهذا اإلشعار يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة المزعومة
أيام أو أي ) 10(في الخضوع للشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر  ICANN  إخفاق ) 3(األساسية والمادية، و ICANN  مخالفة 

 .فترة يحددها القاضي أو المحكمة

مدته مائة وثمانين  ICANN  يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى  )ب (
 .يوماً ) 180(

 وأ 4.2أو القسم  4.1كما ورد في القسم عند انتهاء الفترة الزمنية  .نتقال سجل البيانات بناًء على إنهاء االتفاقيةا 4.5
سجالت أو أي جهة  ICANN  ، ال بد أن يوافق مشغل السجل على تزويد 4.4أو القسم  4.3كما ورد في القسم  أي إنهاء لهذه االتفاقية

 TLD بخصوص تشغيل سجل ) 2.3ومنها البيانات التي تم جمعها وفق القسم (بكل البيانات  TLD يخص  فيما ICANN  تلحق بها تعينها 
بعد استشارة   .أو أي جهة تسجيل تلحق بها ICANN  الالزمة لالستمرار في عمليات ومهام السجل والتي يمكن المطالبة بها من قبل 

إلى جهة سجل تلحق بها حسبما تراه وبما يتفق مع خطة استمرارية  TLD ما إن كانت ستنقل عمليات  ICANN  مشغل السجل، تحدد 
قد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية  ICANN  لمشغل السجل بما يتفق مع عملية انتقال السجل يتفق مشغل السجل على أن  g TLD  سجل 

إضافة إلى  .4.5بما يتفق مع القسم  TLD  في حالة االنتقال لـ TLD مع اعتبار  WHOISو DNSلسجالت  IANAعلى قاعدة بيانات 
أو مصمميها قد يظلوا ويعززوا حقوقهم بموجب عمليات التشغيل المستمرة واألدوات البديلة كما هو معمول به بغض النظر  ICANN  أن 

 .عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقية

ات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت النص الخاص بالمنظم نقل السجل عند إنهاء االتفاقية 4.5 البديل القسم[
 :الخاصة األخرى
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أو أي إنهاء لهذه  4.2أو القسم  4.1عند انقضاء الفترة بما يتفق مع القسم  .انتقال سجل البيانات بناًء على إنهاء االتفاقية"
فإن مشغل السجل أو  TLD السجل الخليفة لمشغل سجل  لمشغل ICANN  بما يتوافق مع تصميم  ،4.4أو القسم  4.3االتفاقية وفقا للقسم 

  ICANN  تتفقان على التشاور مع بعضهم البعض والعمل بشكل متعاون لتسهيل وتنفيذ عملية انتقال TLD  وبعد . 4.5بما يتفق مع القسم
جل الوريث لدوره بما يتفق مع عملة لمشغل الس TLD  أن تحدد إما نقل التشغيل من عدمه لـ ICANN   لـالتشاور مع مشغل السجل يمكن 

تكون يجب أال والتي (إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل  TLD انتقال تشغيل  ICANN  في حال قررت  .انتقال السجل
بأي  TLD  أو مشغل السجل الوريث لـ ICANN  يجب على مشغل السجل إمداد ) بشكل غير منطقي أو مشروطة أو مؤجلة محجوزة

والضرورية للحفاظ على عمليات التشغيل والسجل التي قد تكون مطلوبة على نحو معقول من  TLD ات متعلقة بعمليات التشغيل لـبيان
في حال عدم موافقة مشغل السجل  .أدناه 2.3أو مشغل السجل الوريث إضافة إلى مستودع البيانات بما يتفق مع القسم  ICANN  جانب 

يجب إعادتها لمشغل السجل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من جانب  TLD ت فإن أي بيانات سجل مرتبطة بـعلى إمداد مثل تلك البيانا
 DNSلسجالت  IANAقد تقوم بتغييرات تراها ضرورية لقاعدة بيانات  ICANN  يوافق مشغل السجل على أن . كل األطراف

 ]".4.5قسم بما يتفق مع ال TLD في حالة انتقال  TLD مع اعتبار  WHOISو

، فإن التزامات وحقوق األطراف الواردة هنا سوف أو انتهاء هذه االتفاقيةفي حالة انتهاء الفترة الزمنية  .تأثير الفسخ 4.6
إنهاء االتفاقية، بما  األطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو تتوقف، شريطة أن ال يعفي هذا االنتهاء أو اإلنهاء لهذه االتفاقية

، 4.5القسم ، 2.12، القسم 7والمادة  5باإلضافة إلى أن المادة . 6لك، وبدون تحديد، كل االلتزامات المالية التي تتضمنها المادة في ذ
على  TLD سوف تنتهي حقوق مشغل سجل  ،لتفادي أي شك .تجعل هذه االتفاقية سارية في أي من هذه الحاالتسوف  4.6وهذا القسم 

 .أو انتهاء هذه االتفاقية ة الزمنيةالفتر الفور بعد انتهاء

  . 5 المادة
 

 حل النزاع

 ICANN  أدناه، يجب على كل من  5.2قبل بدء أي طرف من األطراف في التحكيم بموجب للقسم  .العمل التعاوني 5.1
 .قليوماً على األ) 15(وُمشغل السجل محاولة حل النزاع وذلك باالشتراك في إجراء اتصاالت بين األطراف خالل فترة خمسة عشر 

يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين،  .التحكيم 5.2
ويتم ذلك ويتم إجراء التحكيم باللغة اإلنجليزية . من خالل تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية

إلى تعويضات جزائية أو  ICANN  تسعى ) 1(ما لم ، أمام محكم واحديجري أي تحكيم  .عة لوس انجلوس، والية كاليفورنيافي مقاط
الية و ،لوس انجليسمقاطعة وسوف يجري ذلك في  خطياً على عدد أكبر من المحكمين يتفق الطرفان) 2(تحذيرية أو عقوبات تنفيذية، أو 

في حضور ثالثة محكمين على أن يختار كل طرف محكم  في الجملة السابقة، يتم التحكيم) 2(أو ) 1(ن في أي من الفقرتي .كاليفورنيا
بعمل حدود لألطراف ) ون(لتعجيل التحكيم والحد من تلكفته، يقوم المحكم .واحد ويختار المحكمين الذين تم اختيارها المحكم الثالث

ضروري، وسوف يكون االستماع تحديد أن عقد لجنة استماع  )ون(على المحكم ليتعاملو معها بما يتوافق مع لجنة التحكيم، ويجب
للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية أو  ICANN  ي تحكيم تسعى فيه أشريطة أنه في ، تقويمي) 1( مقصوراً على يوم واحد

وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق  .بين األطرافعقوبات تنفيذية، يتم تمديد لعدد إضافي من األيام، في حالة االتفاق على ذلك فيما 
مطالبة  ICANN   في أية دعوى، يجوز لـ .حكاماألفي استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة يقوم المحكمون بتضمينها في 

يل المثال ال الحصر طلب تقييد مؤقت لحق سبعلى بما في ذلك ( المعينين بتعويضات جزائية أو تحذيرية أو عقوبات تنفيذيةالمحكمين 
االلتزامات أن مشغل السجل قد خرق أكثر من مرة وبشكل متعمد  لمحكمينافي حالة أن حدد ) الجديدة مشغل السجل لبيع التسجيالت
االتفاقية، بخصوص هذه  ICANN  وفي أي تقاضي يشمل  .من هذه االتفاقية 5.4القسم  أو 6والمادة  2المنصوص عليها في المادة 

ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة لوس انجلوس، والية كاليفورنيا، 
 ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية ؛الواليات المتحدة األمريكية

 : نص خاص بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت الخاصة التحكيم 5.2البديل  القسم[

يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خالل  .التحكيم"
وسيتم إجراء التحكيم باللغة اإلنجليزية وستحدث في   .لدولية لغرفة التجارة الدوليةتحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم ا

 أي تحكيم سوف يتم على يد .ICANN  جنيف بسويسرا ما لم يتم االتفاق على موقع آخر متفق عليه من الطرفين من مشغل السجل و
يتفق الطرفان كتابة ) 2(أو  ،أو عقوبات تنفيذية ،ذيريةللحصول على تعويضات جزائية أو تح ICANN  تسعى ) 1( مالم ،محكم واحد

في حضور ثالثة محكمين على أن  في الجملة السابقة، يتم التحكيم) 2(أو ) 1(في أي من الفقرتين  .على استخدام عدد أكبر من المحكمين
بعمل ) ون(حكيم والحد من تلكفته، يقوم المحكملتعجيل الت .يختار كل طرف محكم واحد ويختار المحكمين الذين تم اختيارها المحكم الثالث
تحديد أن عقد لجنة استماع ضروري، وسوف يكون ) ون(حدود لألطراف ليتعاملو معها بما يتوافق مع لجنة التحكيم، ويجب على المحكم
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ضات جزائية أو للحصول على تعوي ICANN  ، شريطة أنه في اي تحكيم تسعى فيه تقويمي) 1( االستماع مقصوراً على يوم واحد
سيتمتع الطرف الفائز في و .في حالة االتفاق على ذلك فيما بين األطراف تحذيرية أو عقوبات تنفيذية، يتم تمديد لعدد إضافي من األيام،

ية دعوى، في أ .حكاماألالمحكمون بتضمينها في ) ون(المحكمالتحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة يقوم 
بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر طلب (تنفيذية المعينين بتعويضات جزائية أو تحذيرية أو عقوبات المحكمين مطالبة  ICANN   يجوز لـ

أن مشغل السجل قد خرق أكثر من مرة وبشكل متعمد  المحكمينفي حالة أن حدد ) تقييد مؤقت لحق مشغل السجل لبيع التسجيالت الجديدة
بخصوص هذه  ICANN  وفي أي تقاضي يشمل . من هذه االتفاقية 5.4القسم  وأ 6والمادة  2ص عليها في المادة زامات المنصوااللت

ومع  االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة جنيف بسويسرا
 ]"م المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهليةذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حك

مساو عن انتهاكات هذه االتفاقية مبلغ  ICANN   لن تتجاوز العقوبة المالية المجمعة الخاصة بـ .تحديد المسؤولية 5.3
باستثناء رسوم ( ر شهرا وفقا لهذه االتفاقيةالتسجيل التي يدفعها مشغل السجل خالل الفترة السابقة االثني عش لرسوم على مستوىل

 ICANN  ستكون المسؤولية النقدية الكلية لُمشغل سجل البيانات أمام  ).، إن وجدت6.3التسجيل المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
مع استبعاد (نى عشر شهراً السابقة أثناء فترة االث ICANN  مبلغ الرسوم المدفوع إلى يساوي مقابل انتهاكات هذه االتفاقية محدودة بمبلغ 

، والتعويضات التأديبية والرادعة، إذا وجدت، والتي )، إذا وجدت6.3رسوم مستوى سجل البيانات المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
أو غير وفي حالة عدم وجود حدث محدد، يكون كال من الطرفين مسؤوالً عن تعويضات األضرار الخاصة . 5.2تفرض وفقاً للقسم 

ة في هذه المباشرة أو العرضية أو التأديبية أو الرادعة أو التبعية الناشئة خارج هذه االتفاقية أو المتعلقة بها أو تنفيذ االلتزامات المفروض
ت أو وال يسأل الطرفين عن ضمانات أو نفقا. من هذه االتفاقية 5.2االتفاقية أو عدم تنفيذها، باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم 

تضمينات تتعلق بالخدمات المتعلقة بها أو بوكالئها أو يتم الحصول لعيها من عملها بما يتضمن دون الحصر على ذلك أي ضمان غير 
 . محدود آلليات الالئقة بغرض محدود

أن أي خسائر يتعذر إصالحها قد تقع في حال عدم تنفيذ أي من  ICANN  يتفق مشغل السجل مع  .األداء المحدد 5.4
وبالتالي، يتفق األطراف على أنه يحق لكل منهم أن يطلب من المحكم أداًء معيناً لشروط هذه . وط هذه االتفاقية وفقاً لبنودها الخاصةشر

 ).عالوة على أي عالج آخر يحق لكل طرف من األطراف(االتفاقية 

  . 6 المادة
 

 الرسوم

رسم السجل ) 1(سجل يساوي رسم مستوى ال ICANN  يدفع مشغل السجل إلى  .رسوم مستوى سجل البيانات 6.1
يكون رسم معاملة مستوى السجل مساوياً لعدد  .رسم معاملة مستوى السجل) 2(لكل ربع سنة ودوالر أمريكي  6,250$الثابت وقدره 

سجل معتمد في مستوى واحد أو أكثر، بما في ذلك التجديدات المعنية بالنقل من م(الزيادات السنوية لتسجيل اسم النطاق المبدئي أو تجديده 
بشرط ال يتم تطبيق  ؛أمريكي دوالر 0.25$، خالل ربع السنة المناسب مضروباً في ")معاملة"إلى آخر، كل واحدة تسمى  ICANN  من 

يدفع ُمشغل السجل رسوم  .ويطبق فيما بعد على كل معاملة TLD اسم سجل في  50,000رسم معاملة مستوى السجل إال عند تسجيل 
 20أي يوم (ة ساس ربع سنوي عبارة عن أربع دفعات متساوية بحلول اليوم العشرين بعد نهاية كل ربع سنة ميالديمستوى السجل على أ

ويوم  ويوني 30مارس ويوم  31تنتهي يوم  يناير للفترات الربع سنوية الميالدية التي 20أكتوبر ويوم  20ويوم  ويولي 20أبريل ويوم 
 .ICANN  إلى حساب يتم تخصيصه بواسطة  من العام) ديسمبر 31سبتمبر ويوم  30

لمقدمة بواسطة ُمشغل سجل البيانات من أجل ا تبمراجعة الطلبا ICANN  تقوم  .RSTEP  استرداد التكاليف لـ 6.2
ذه وفقاً له") RSTEP ("التصديق على خدمات إضافة بموجب القسم وإحالتها إذا لزم األمر إلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات 

، ال بد أن يقدم RSTEP في حال إحالة تلك الطلبات إلى . /http://www.icann.org/en/registries/rsepالعملية على الموقع 
 RSTEP أيام عمل من استالم نسخة من فاتورة ) 10(خالل عشر  RSTEP لمراجعة  ICANN  مشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى 

 .RSTEP دفع كل تكلفة الفاتورة أو جزء منها والخاصة بمراجعة  ICANN  ، إال إن قررت ICANN  من 

 .رسم مستوى سجل البيانات المتغير 6.3

حسب شروط اتفاقيات اعتماد المسجلين مع ) كمجموعة(المعتمدون  ICANN  إن لم يوافق مسجلو  )أ (
  ICANN إلى الرسوم التي يحددها مجلس إدارة ،  ICANN من  ألي سنة مالية، عند تسليم إشعار  ICANN دفع مشغل السجل إلى ،
  ICANN ،يتم دفعه على أساس ربع السنة المالي، ويبدأ دفعه في بداية الربع سنة المالي األول من سنة  رسم مستوى سجل متغير
  ICANN تقوم  .المالية  ICANN  يوماً  )60(بحساب الرسم وإصدار الفاتورة على أساس ربع سنوي، ويدفعه مشغل السجل خالل ستين

يوماً فيما يتعلق بكل ربع متبقي للسنة المالية، من استالم المبلغ ) 20(المالية وخالل عشرين  ICANN  فيما يتعلق بالربع األول من سنة 
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يجوز لمشغل السجل تقديم فاتورة وتحصيل رسوم مستوى السجل المتغيرة من المسجلين الذين هم طرفا في  .ICANN  بالفاتورة من قبل 
حيث أن االتفاقية قد تحدد على وجه الخصوص رسوم تسجيل المستوى المتغير التي يدفعها (مع مشغل السجل  مسجل-قية السجلاتفا

رسم  .المعتمدين في حالة تقديم أي فاتورة ICANN  تقديم فواتير الرسوم إلى جميع مسجلي  ، شريطة)6.3مشغل السجل وفقاً لهذا القسم 
 6.3بتحصيله، يعتبر التزاماً على مشغل السجل ويستحق دفعه حسبما ورد في هذا القسم  ICANN  قوم مستوى السجل المتغير، إن ت

الحقاً لرسوم  ICANN  في حال تحصيل  .بصرف النظر عن إمكانية مشغل السجل الحصول على تعويض مقابل هذا الرسم من المسجلين
برسم  مشغل السجل بمبلغ مناسب ICANN  ، تعوض ICANN  تغير إلى اعتماد متغيرة قام مشغل السجل بدفع رسم مستوى السجل الم

على ما يتعلق بشروط ) كمجموعة( ICANN  إن وافق المسجلون المعتمدون من  .ICANN  مستوى السجل المتغير، بقدر معقول تحدده 
للسنة المالية، لن يحق أي رسم  ICANN   على رسوم االعتماد المتغيرة التي يحددها مجلس إدارة ICANN  اتفاقيات اعتماد المسجل مع 

المعتمدون قد نفذوا التزاماتهم المادية نحو  ICANN  لهذه السنة المالية، بصرف النظر عما إن كان مسجلو  ICANN   مستوى متغير لـ
  ICANN خالل تلك السنة المالية. 

جزء يخص المسجل  مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصاً لكل مسجل، وقد يتضمن على )ب (
وفقاً للميزانية المقرة من قبل مجلس إدارة  ICANN  مسجل من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  لالجزء الخاص بك. توجزء للمعامال

  ICANN الجزء الخاص بالمعامالت من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .لكل سنة مالية  ICANN  وفقاً للميزانية المقرة من مجلس
بما في ذلك التجديدات المتعلقة بالنقل من (لكل تسجيل اسم نطاق دوالر أمريكي  0.25$لكل سنة مالية، ولكن لن يتعدى  ICANN  رة إدا

 .في السنة) إلى آخر ICANN  مسجل معتمد من 

نة المالية ، بدء العمل عند انتهاء الس6وعلى الرغم من أي قيود على الرسوم محددة في المادة  .التعديل على الرسوم 6.4
، تعديلهايمكن  6.3والقسم  6.1لهذه االتفاقية، وعند انتهاء كل سنة مالية الحقاً خالل الفترة الزمنية، فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم 

دن مؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين بالمدينة، متوسط م) 1(، بنسبة تساوي نسبة الزيادة، إن وجدت، في ICANN  حسبما ترى 
والذي تنشره وزارة العمل األمريكية، مكتب إحصائيات العمل، أو أي مؤشر الحق ) 100=  1984-1982(الواليات المتحدة 

("CPI")  2(من  ل بدء العمل للسنة المعنية، أكثرقب) 1(للشهر واحد ( مؤشرCPI  الذي تم نشره لشهر واحد)قبل بدء العمل للسنة ) 1
 .إشعاراً إلى مشغل السجل تحدد فيه مبلغ هذه الزيادة للتعديل المقترح ICANN  ود أي من هذه الزيادة، تقدم في حال وج  .السابقة مباشرة

 .تكون فعالة في أول يوم من السنة التي تمت بها هذه الحسابات 6.4أي زيادة تقع بموجب هذا القسم 

لهذه يوماً أو أكثر وفقاً  )30( ها بثالثينبالنسبة ألية دفعات فات موعد سداد .رسم إضافي على الدفعات المتأخرة 6.5
شهرياً، أو إذا كانت أقل من ذلك، سيكون أقصى % 1.5، يدفع ُمشغل سجل البيانات رسماً إضافياً على الدفعات المتأخرة بمعدل االتفاقية

 .معدل يسمح به القانون الساري

  . 7 المادة
 

 متنوعات

 .ICANN  تعويض  7.1

المشار (تها هي ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووكالئها وحماي ICANN  يقوم ُمشغل السجل بتعويض  )أ (
من وضد أية وكافة ادعاءات الطرف اآلخر واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات بما ") المستفيدين من التعويض"إليهم إجماالً، 

لمشغل السجل أو المرتبطة بها أو إدارة ُمشغل  TLD وتفويض  TLD يتضمن الرسوم القانونية والنفقات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتبار 
بشرط أال يكون ُمشغل السجل ملتزماً بتعويض أي مستفيد من التعويض أو حمايته إلى الحد الذي ينشأ عنه مطالبة  ؛السجل لخدمات السجل

القسم لن يطالب مشغل السجل هذا  .ألي التزام وارد في هذه االتفاقية ICANN  أو تعويض أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقات بسبب مخالفة 
 .رة التزامات األطراف الواردة هنامقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدا ICANN  بتعويض 

أو بقرار محكمة أو  5ها المادة وأيضاً، هذا القسم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكم
 .قاضي

  :نص المنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية )أ(7.1البديل  القسم[

ألية تكاليف  ICANN   لمّ من أجل ضمان عدم تح ICANN  أفضل الجهود للتعاون مع  يجب على مشغل السجل استخدام"
والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونية والنفقات الناتجة عن حقوق الملكية الفكرية مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسئوليات والتكاليف 

أو فقرة مشغل السجل لخدمات السجل وعدم  TLD لمشغل السجل وعمليات تشغيل مشغل السجل للسجل  TLD وتفويض  TLD واعتبار 
أو الضرر أو التكلفة أو النفقات المتسببة في خرق إجبار مشغل السجل على عرض مثل هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه الدعوى 
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هذا القسم لن يطالب مشغل .ICANN  أو أي التزامات تقوم بها متضمنة باالتفاقية وسوء إجراء من جانب  ICANN  قانونية من جانب 
رة التزامات األطراف الواردة أو إدا مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة ICANN  السجل بتعويض 

أو بقرار  5وأيضاً، هذا القسم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة . هنا
 ]".محكمة أو قاضي

غل بما في ذلك مش(بالتعويض من قبل مشغلي سجالت متعددين  ICANN  وبخصوص أي مطالبات من  )ب (
فيما يخص هذه المطالبات  ICANN  المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، يلتزم مشغل السجل بتعويض ) السجل

، وتحسب عن طريق قسمة إجمالي عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى مسجل الشغل ضمن ICANN  وتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة 
 TLD ) على إجمالي عدد أسماء النطاقات قيد ) ألي ربع سنة مناسبالواردة هنا  6التسجيل بما يتسق مع المادة يتم حساب األسماء قيد

ولغرض تقليل  .التسجيل ضمن نطاقات المستوى األعلى لمشغلي السجالت المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة
، يتحمل مشغل السجل عبء تحديد مشغلي السجالت اآلخرين )ب(7.1هذا القسم المتعلقة ب) أ(7.1ليات مشغل السجل بموجب القسم مسؤو

من مسؤولية مشغلي السجالت هؤالء عن تلك  ICANN  المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة، وإثبات إلى أن تتحقق 
في هذه المطالبات، ولكن مشغل السجل هذا ليس لديه  ولتفادي أي شك، إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التي تسببت .اإلجراءات

أعاله، عدد النطاقات التي يديرها مشغلو السجالت لن تتضمنها الحسابات ) أ(7.1كما حددها القسم  ICANN  أي التزامات تعويض نحو 
  ].يئات الحكوميةللمنظمات الحكومية البينية أو اله) ب(7.1ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[. في الحكم التالي

 ICANN  ، تقدم أعاله 7.1أي حالة إنشاء أية مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم  .إجراءات التعويض 7.2
يتم تخويل ُمشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار يتم  .إشعاراً كتابياً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما يمكن

، التخاذ إجراءات فورية للسيطرة على عملية الدفاع عن هذه المطالبة والتحقيق فيها والستخدام ICANN  المناسب إلى تسليمه في الوقت 
للتعامل مع نفس المطالبة والدفاع عنها، على نفقة ُمشغل سجل البيانات وحده،  ICANN  وتشغيل محامين مقبولين بدرجة معقولة لدى 

أو  ICANN  للسيطرة على الدعوى القضائية بالمشاكل الخاصة بصالحية سياسات  ICANN  ويل بشرط أن يتم في جميع األحوال تخ
، على نفقة ُمشغل سجل البيانات، في كافة األوجه المعقولة مع ُمشغل ICANN  تتعاون  .تفسيراتها أو تصرفها وذلك على نفقتها وحدها

هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها، ويجوز لها، على نفقتها الخاصة،  سجل البيانات ومحامييه في التحقيق والمحاكمة والدفاع عن
ال يتم تنفيذ  .االشتراك، من خالل محامييها أو خالف ذلك، في هذا التحقيق والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها

ال بمبلغ يتم تعويضه بالكامل بواسطة ُمشغل السجل دون موافقة بخالف دفعة من الم ICANN  أية تسوية لمطالبة تشمل عالجاً يؤثر على 
  ICANN.  فإن لـ7.2إذا لم يتولَّ ُمشغل السجل السيطرة الكاملة على عملية الدفاع عن مطالبة تخضع لهذا الدفاع وفقاً للقسم ،   ICANN 

للمنظمات  7.2ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[.لسجلالحق في الدفاع عن المطالبة باألسلوب الذي تراه مناسباً، على نفقة ُمشغل ا
  ].الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية

 :ضمن سياق هذه االتفاقية، يتم تعريف الحماية واالستقرار على النحو التالي .مصطلحات معرفة 7.3

تبديل أو الكشف غير المصرح به أو ) 1(يشير إلى " حماية"ضمن سياق هذه االتفاقية، تأثير كلمة  )أ (
الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من قبل ) 2(اإلضافة إلى أو إتالف بيانات السجل، أو 

 .مشغلي األنظمة حسب المعايير المطبقة

أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير ) 1" (االستقرار"نظراً للهدف من هذه االتفاقية، يعني تأثير  )ب (
-Standardsناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل الم

Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice  طلب المالحظات")RFCs (")أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق (
يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط ) 2( أو IETFالمناسبة والتي ترعاها 

هيئة  االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقاً للمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة
 Best Current Practice RFCsأو ) تتبع المعايير( Standards-Trackبها ومعتمدة مثل  معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف

المناسبة وتعتمد على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو خدمات التوزيع الخاصة ) أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق(
 .به

ستحقة في الوقت المناسب خالل مدة هذه االتفاقية وبالرغم بموجب هذه االتفاقية، يتم سداد كل الدفعات الم .ال تعويض 7.4
 .ICANN  بين ُمشغل السجل و) نقدي أو خالف ذلك(من وجود أي نزاع معلق 

وال يحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقية بدون موافقة  .التغيير في السيطرة والمهمة والتعاقد من الباطن 7.5
قد تخصص  ICANN  وعلى الرغم مما سبق،  . تكون الموافقة مخفية ألسباب غير معقولةتحريرية مسبقة من الطرف اآلخر، بحيث ال
 بنفس التشريع القانوني الذي تعمل كشركة أخرى غير هادفة للربح أو هيئة منشأة ICANN  هذه االتفاقية إلعادة تنظيم أو إعادة تأسيس 
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ICANN    التحكم في بفإن التغيير المباشر أو غير المباشر  7.5راض هذا القسم ألغ .لنفس األغراض أو أغراض مشابهةوفقاً له حاليا
موافقتها على أي  ICANN  يجب أن تمسك  .الذي سيعتبر تعيينا TLD مشغل السجل أو أي ترتيبات تعاقدية فرعية واعتبار تشغيل سجل 

أن الشخص أو الهيئة التي ستتحصل على حق  ICANN  التحكم أو ترتيبات التعاقد الفرعي في حال حددت بغير مباشر  مباشر أوتغيير 
ال يلبي معايير ) أو الطرف األصلي المطلق لهذا التحصل أو الهيئة المتعاقدة فرعيا(التحكم في مشغل السجل أو تدخل في ترتيبات تعاقدية 

  ICANN قديم إشعار إلى إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك ويجب على ُمشغل السجل ت .أو المواصفات المعمول بها  ICANN  في
بأية ترتيبات للتعاقد من الباطن، ويجب أن يفرض أي اتفاق للتعاقد من الباطن لتنفيذ أجزاء من  يوماً مقدماً ) 30(فترة ال تقل عن ثالثين 

السجل ملتزماً بهذه وسوف يستمر مشغل  ،التزاماً بجميع التعهدات وااللتزامات واالتفاقيات بواسطة ُمشغل السجل أدناه TLD عمليات 
قبل مدة ال تقل عن  ICANN  ودون الحصر على ذلك سيقوم ُمشغل السجل بتقديم إشعار مسبق إلى  .التعهدات، وااللتزامات واالتفاقيات

أي إشعار بتغيير في  .أيام بأي معاملة متوقع أن ينتج عنها تغيير مباشر أو غير مباشر في ُمشغل السجل أو سيطرته) 30(عشرة 
أو  ICANN  سيطرة ال بد أن يتضمن بياناً يؤكد أن الهيئة األصل للطرف الذي سيحصل على السيطرة يحقق المواصفات التي تفرضها ال

يوماً من ) 30(خالل ثالثين . سياسة معايير مشغل السجل قيد التفعيل، والتأكيد على تنفيذ مشغل السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية
بمعلومات إضافية من مشغل السجل إلثبات الخضوع لهذه االتفاقية، وفي هذه الحالة يتعين على مشغل  ICANN  تطالب  هذا اإلشعار، قد

في تقديم أو منع موافقتها على أي تغيير مباشر  ICANN  في حالة فشل  .يوماً ) 15(السجل تقديم المعلومات المطلوبة خالل خمسة عشر 
يوماً من استالم إشعار كتابي بهذه الصفقة ) 60(خالل ستون  السجل أو أي ترتيبات تعاقدية فرعية أو غير مباشر في التحكم في مشغل

 .موافقة على هذه الصفقة ICANN  من مشغل السجل، تعد 

  .تعديالت وتنازالت 7.6

) بما يتضمن المواصفات المشار إليها الحقا(ضرورة إجراء تعديالت على االتفاقية  ICANN  إن رأت  )أ (
لكل (أمرا مرغوبا ) "مشغلي السجل العاملين"(ومشغلي السجل المعتمدين  ICANN  التفاقيات األخرى الخاصة بالسجل بين وكافة ا

تقديم تعديال خاصا للموافقة من مشغلي السجل العاملين بما يتفق مع العملية المحددة مسبقا بالقسم  ICANN  يكون على  ،)"تعديل خاص"
أوال  ICANN  وقبل تقديم تعديال خاصا لهذه الموافقة يجب على . )كما سيتضح أدناه(التعديل الخاص مقيدا  شريطة أن ال يكون هذا ،7.6

ومدة هذا التشاور يجب تحديدها من . تعلق بشكل ومادة التعديل الخاصفيما ي) كما سيتضح أدناه(التشاور بيقين راسخ مع مجموعة العمل 
تبني التعديل الخاص عبر نشره للعامة على  ICANN  وبعد هذا التشاور قد تقترح . ل الخاصاستنادا إلى مادة التعدي ICANN  جانب 

إلى مشغلي السجل المعتمدين بما يتفق  ICANN  وإرسال إشعار بهذا التعديل من ) "فترة النشر"(يوما ) 30(موقع الويب لفترة ال تقل عن 
بما يتضمن التعليقات المقدمة من مشغلي السجل (الواردة خالل فترة النشر التعليقات العامة  ICANN  وسوف تعتبر . 7.8مع القسم 
 ).المعتمدين

وافق مجلس إدارة ) 1( ،)"الفترة المتفق عليها"(من انقضاء فترة النشر ) 2(إن حدث خالل يومين  )ب (
  ICANN  التعديل الخاص موافقة مشغل نال هذا ) 2(و) وقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام(على التعديل الخاص

التاريخ األخير (من مشغلي السجل العاملين ) "التعديل بالموافقة"(فستتم الموافقة على هذا التعديل الخاص  ،)كما هو محدد أدناه(السجل 
) 60(قية خالل فترة وستكون فاعلة لالتفا) "بتاريخ الموافقة على التعديل"الذي تم الحصول على الموافقات الخاصة به هنا مشار إليها 

 ICANN  في حالة عدم الموافقة على التعديل الخاص من مجلس إدارة  )."تاريخ التعديل الساري"(إلى مشغل السجل  ICANN  يوما من 
لى للحصول ع ICANN  واإلجراء المستخدم من  .فقة فلن يكون هذا التعديل سارياأو عدم تلقي الموافقة من مشغل السجل خالل فترة الموا

 .موافقة مشغل السجل سيتم تصميمه لتوثيق الموافقة المكتوبة لمشغلي السجل العاملين وقد يكون في الشكل اإللكتروني

طالما لم يصوت لصالح التعديل (يوما بعد تاريخ سريان التعديل قد يقدم مشغل السجل ) 30(خالل فترة  )ج (
).  "طلب إعفاء" كل طلب مقدم من مشغل السجل كما هو أدناه،(المتفق عليه لإلعفاء من التعديل  ICANN  طلب كتابي إلى ) المتفق عليه

وقد يتضمن التعديل المتفق عليه وصفا  .لإلعفاء من التعديل المتفق عليهسيحدد كل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع تقديم تفاصيل داعمة 
د يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل ق. تفصيليا ودعما ألي بدائل أو تنوعا للتعديل المقترح من مشغل السجل

يه عند معارضته للقوانين المعمول بها أو يتعارض مع المواد العاملة للحاالت المالية على المدى علل المتفق السجل التوافق مع التعدي
حرية معقولة وليس منح طلب اإلعفاء  أي ICANN  لن يمنح أي طلب إعفاء إن حددت . تج عن عمليات تشغيل مشغل السجلالطويل أو ين

 ICANN  يوما من استالم ) 90(خالل فترة . كار الفوائد المباشرة للمسجلينالتي قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إن
أو تنكر ) ديل المتفق عليهوالتي قد تكون مشروطة أو تطرح بدائل أو متغيرات على التع(إما الموافقة  ICANN  لطلب اإلعفاء يجب على 

إن تمت الموافقة على طلب اإلعفاء من جانب . طلب اإلعفاء كتابة خالل الوقت الذي يقوم فيه التعديل المتفق عليه بتعديل االتفاقية
  ICANN إن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب . فإن التعديل المتفق عليه لن يغير من االتفاقية  ICANN ح سيعدل من فإن التعديل المقتر

 ؛)أو إن تم تمرير هذه البيانات فستعتبر التعديل المتفق عليه وقت تاريخ اإلنكار والرفض(االتفاقية طالما جاء تاريخ السريان المعدل 
ات حل لرفض طلب اإلعفاء بما يتفق مع إجراء ICANN  يوما بعد استالمه لقرار ) 30(شريطة استئناف مشغل السجل خالل فترة 

لتجنب الشكوك . ولن يتم تعديل التعديل المتفق عليه على هذه االتفاقية خالل فترة التعامل بعملية حل النزاع .5موضحة بالمادة النزاع ال
أو من خالل لجنة ) ج(7.6بما يتفق مع القسم  ICANN  يتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق عليها من 
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وسيتثني مشغل السجل من أي تعديل متفق عليه وال يتم قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل  5يتفق مع المادة  قرار التحكيم بما
حيث أنها لن تكون فاعلة بموجب هذه االتفاقية أو مشغل السجل المعفي من ) أو من خالل لجنة التحكيم ICANN  سواء من خالل (السجل 

 .التعديل المتفق عليه

أو تكميل هذه االتفاقية أو أي من فقراتها قد يعلق  حيث ال يتم تعديل 7.6المادة في محددة مسبقا باستثناء ال )د (
ومشغل السجل من الدخول في التعديالت الثنائية على  ICANN  ما يقيد  7.6ما لم يتم تنفيذ ذلك كتابة من كال الطرفين وال يوجد بالقسم 

لن يكون المتنازل عن أي نص من نصوص هذه االتفاقية ُملتزماً ما لم يتم إثباته  .كال الطرفين هذه االتفاقية التي يتم التفاوض عليها بين
أي تنازل عن نصوص هذه االتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصها ال . بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل إذعاناً لهذا النص
 ،لتفادي أي شك  .ل هذا التنازل تنازالً مستمراً ما لم يتم النص على ذلك صراحةً يعتبر تنازالً أو يشكل تنازالً عن أي نص آخر، وال يشك

 .2.2على الحد من التزام مشغل السجل مع القسم ) د(7.6ال يشير أي بند في هذا القسم 

 :ألغراض هذه االتفاقية ستكون المصطلحات التالية لها المعاني التالية )ه (

مع مشغلي سجل النطاقات من المستوى األعلى تعني بشكل مج "مشغلي السجل العاملين" )1(
 . بما يتضمن مشغل السجل 7.6التفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابهة للقسم 

الموافقة األكيدة لمشغلي السجل العاملين ) أ: (تعني استالم كل مما يلي "موافقة مشغل السجل" )2(
المدفوعة إلى ) ولة إلى الدوالر األمريكي إن أمكنالمح(ثلثي إجمالي الرسوم  ICANN  ممن تصل مدفوعاتهم إلى 

  ICANN الموافقة ) ب(و ،من مشغلي السجل العاملين خالل الفترة السابقة بما يتفق مع اتفاقيات السجل المعمول بها
فإن  ،)ب(ولتجنب الشكوك فيما يتعلق بالفقرة  .عاملين وقت الحصول على الموافقةاألكيدة لمعظم مشغلي السجل ال

تصويت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما يتفق مع اتفاقية  لديهل مشغل سجل عامل سيكون ك
 .السجل العاملة

دد استثناء المدى المح) 2(أو  ،1تعديال على المواصفات ) 1: (يعني ما يلي" التعديل المقيد" )3(
أو  ،لمسجلين لعمليات تسجيل اسم النطاقألسعار المدفوعة من مشغل السجل لاوتعديل محدد على  2.10بالقسم 

تعديل ) 4(أو  ،6من المواصفات  2تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم  )3(
 .على فترة االتفاقية

الممثلين لمشغلي السجل العاملين واألعضاء اآلخرين بالمجتمع ممن تعني  "مجموعة العمل" )4(
وقت آلخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعديالت على اتفاقيات السجل العاملة  من ICANN  تعينهم 

 )).د(7.6باستثناء التعديالت الثنائية المتفقة مع القسم (

أو ُمشغل السجل على أي  ICANN  ال يتم تفسير هذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  .ال أطراف أخرى مستفيدة 7.7
 .ذه االتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجلطرف ال يخضع له

يتم إعطاء كل المالحظات المعطاة في هذه االتفاقية أو ذات العالقة بها باستثناء اإلشعارات المتعلقة  .إشعارات عامة 7.8
أو عبر البريد األصل  كنسخة طبق) 2(في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما هو وارد أدناه أو ) 1(، كل إما 7.6بالمادة 

كما هو وارد أدناه، ما لم يقم هذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي أو عنوان البريد اإللكتروني، أو رقم الفاكس  اإللكتروني
روني اإللكت ICANN  تمنح من خالل نشر المعلومات المناسبة على موقع  7.6كل اإلشعارات تحت القسم . كما هو وارد بهذه االتفاقية

يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في معلومات االتصال لإلشعار أدناه خالل . رونيونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكت
تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في هذه االتفاقية باللغة .  يوماً من هذا التغيير) 30(ثالثين 

إذا ) 1(، سيعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب 7.6ي إشعار مطلوب بموجب هذه االتفاقية بخالف اإلشعارات تحت المادة أ. اإلنجليزية
إذا كان عبر الصور الضوئية أو البريد ) 2(كان في شكل ورقة، عند تسليمه شخصياً، أو عبر خدمة السعاة مع تأكيد باالستالم أو 

في حال إرسال  ،الستالم بواسطة جهاز الصور الضوئية للمستلم أو مركز خدمة البريد اإللكتروني، بشرطاإللكتروني، بناًء على تأكيد ا
يعتبر أي  .يوم عمل) 2(اإلشعار بالصور الضوئية أو بالبريد اإللكتروني، ال بد من إلحاقهما بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترة 

 ICANN  ه المعلومات عند نشرها إلكترونياً على الموقع اإللكتروني المخصص على موقع قد منح إشعار بهذ 7.6إشعار يطالب به القسم 
في حالة وجود وسائل إشعار أخرى عملية، مثل اإلشعار عبر موقع .  اإللكتروني بعد تأكيد االستالم عن طريق خادم البريد اإللكتروني
 .االتفاقية ويب آمن، تعمل األطراف سوياً لتطبيق هذه الوسائل بموجب هذه

 :لـ وجهم ICANN   إذا كان لـ



 الجديدة والنهائية والمقترحة GTLDاتفاقية سجل  - 2010نوفمبر 
 

 .تشعبيبرابط مرجع االتفاقية سيتم استبدال ؛ ICANN سيتم نشر النص النهائي على موقع ويب * 
 
  

 

   

 شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة
 330الجناح  ،طريق أدميرتي 4676

  90292كاليفورنيا ،مارين ديل راي
 9358-823-310-1: هاتف رقم
 8649-823-310-1: فاكسميلي

 الرئيس والمسئول التنفيذي: عناية
 

 عامالمستشار ال: مع نسخة مطلوبة إلى
 .)كما يحدد من وقت آلخر: (البريد اإللكتروني

 
 :إلى وجهإن كان األمر لمشغل السجل ي

]________________[ 
]________________[ 
]________________[ 

 :  هاتف رقم
 :  فاكسميلي

 : عناية
 

 :  مع نسخة مطلوبة إلى
 .)كما يحدد من وقت آلخر:  (البريد اإللكتروني

التي  URLوتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع (شكل هذه االتفاقية ت  .اتفاقية كاملة 7.9
وتحل محل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاهم والمفاوضات  TLD االتفاقية الكاملة ألطرافها المتصلين بعملية ) تشكل جزءاً منها

 .طراف حول هذا الموضوعوالمناقشات السابقة، سواء الشفهية أو التحريرية، بين األ

أو المواصفات التي يتم /على الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية و  .سيطرة اللغة اإلنجليزية 7.10
تقديمها إلى ُمشغل السجل، غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من هذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية هي النسخ الرسمية 

وفي حالة وجود أي تضارب أو تناقض بين أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية والنسخة المكتوبة باللغة . ألطراف االتفاقيةالملزمة 
وتتم كتابة اإلشعارات والتعيينات والقرارات والمواصفات الواردة في .  اإلنجليزية، فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية هي السائدة

 .اللغة اإلنجليزيةهذه االتفاقية ب

ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل ألي حقوق ملكية أو مصالح .  حقوق الملكية 7.11
 .TLD أو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف األخرى التي تؤلف سلسلة  TLD  بـ

أو نفاذية أي شرط على صالحة االتفاقية أو نفاذيتها، أو ولن تؤثرعدم صالحة  ؛وتعد هذه االتفاقية تعددية  .الفصل 7.12
في حالة تحديد أي من بنود االتفاقية بأنها غير صالحة أو غير نافذة، .  أي بند آخر منها، وتبقى االتفاقية بكافة شروطها صالحة ونافذة

 .اف بقدر اإلمكانسوف يناقش األطراف بحسن نية تعديل هذه االتفاقية للتأثير على القصد األصلي لألطر

لمشغل السجل وفقاًلموافقة هيئة حكومية على استخدام اسم جغرافي يتعلق  TLD في حالة تفويض   .الدعم الحكومي 7.13
باختصاص مثل هذه الهيئة الحكومية، يوافق األطراف على أنه، بصرف النظر عن أي بند في هذا االتفاق، في حالة شب نزاع بين هذه 

تنفذ حكم أي محكمة بخصوص هذا النزاع لصالح الجهة الحكومية ذات الصلة سوف  ICANN   السجل، فإن الهيئة الحكومية ومشغل
 .TLD  بـ

 ].القسم التالي معمول به لمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية فقط: مالحظة[

 .الفقرة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية أو األجهزة الحكومية 7.14

بأن مشغل السجل هو هيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاهدات  ICANN  تعترف  )أ (
ال ). "بالقوانين المعمول بها"مثل المعاهدات والقانون الدولي العام والمجمع والمشار إليه فيما بعد (الدولية المعمول بها لمشغل السجل 
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كن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتهاك القوانين المعمول بها أو منح يوجد في هذه االتفاقية أو بالمواصفات المتعلقة بها ما يم
 .يتفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانين المعمول بها على أن ال يشكل ذلك خرقا لالتفاقية. التوافق بينهما

قرار أو سياسات  في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي )ب (
مثل الفقرات (مشار إليها بهذه االتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية  ICANN لـ

المشار إليه الحقا (قد تتعارض أو تنتهك القانون المعمول بها  ،)"ICANN  متطلبات " ،والمواصفات والسياسات المشار إليها هنا
مبكراً ما  ICANN  عن هذا التعارض المحتمل إلى ) "إشعار"(يتوجب على مشغل السجل أن يقدم إشعارا تفصيليا ) "رض المحتملبالتعا"

في .  أمكن وفي حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة
فحينها يجب على مشغل  ICANN  ى وجود تعارض محتمل بين القانون المقترح المعمول به ومتطلبات حالة توصل مشغل السجل إل

مبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق  ICANN  السجل تقديم إشعار تفصيلي عن هذا التعارض المحتمل إلى 
 .ترحة ذات الصلةذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المق

بمجرد عملية كل مراجعة تالية يجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجهد مشترك بينهما  )ج (
إضافة إلى أن مشغل السجل يجب عليه االستفادة من تلك الجهود للتخلص أو تقليل التأثير الناتج .  5.1يتفق مع اإلجراءات المحددة بالقسم 

إن قام مشغل السجل بعد هذا الجهد المشترك وحدد بأن التعارض . ICANN  ين المعمول بها ومتطلبات عن تعارض محتمل بين القوان
أن تتنازل عن التوافق مع  ICANN  ب على فيجوالقوانين المعمول بها  ICANN  المحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات 

ما لم  ،)ICANN اس مستمر للتخلص من تأثيرات عدم التوافق بـشريطة تفاوض الطرفين بيقين راسخ على أس( ICANN  متطلبات 
سيشكل تهديدا لألمان واالستقرار لخدمات  ICANN  على نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلبات  ICANN  تحدد 

فيجب على مشغل  ICANN  ديد وبعد استالم اإلشعار من تح). "ICANN  بتحديد "المشار إليه الحقا ( DNSالسجل أو اإلنترنت أو 
إن ظهر التعارض مع القانون المعمول به ولم يحل لنيل . يوما لحل هذا التعارض مع القانون المعمول به )90( تسعون السجل تحمل فترة

محدد  أيام للتحكيم الملزم كما هو )10(عشرة الكامل خالل تلك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم خالل فترة  ICANN  رضا 
فيمكن  ،أدناه) د(األمر إلى التحكيم بموجب القسم الفرعي مشغل السجل  إن حدث خالل تلك الفترة، فلن يرفع.  أدناه) د(بالقسم 

 .بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تقوم بإنهاء االتفاقية بأثر فوري ICANN   لـ

ل األمر إلى التحكيم بما يتفق مع فقد يقدم مشغل السج ICANN  إن لم يوافق مشغل السجل مع تحديد  )د (
ألغراض هذا التحكيم يجب .  ICANN  لتحديد  ICANN  باستثناء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل  ،5.2فقرات القسم 

فيجب  ICANN  لم تتوصل عن عمد لقرار  ICANN  إن حدد المحكم أن .  ICANN  أن تقدم دليال للمحكم يدعم قرار  ICANN  على 
إن قرر المحكمون أو اللجنة التحكيمية التمهيدية أن .  ICANN  التنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  ICANN  على 

  ICANN  لم تصل إلى تحديد  ICANN  فيجب عليها بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تنهي االتفاقية فورا . 

يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ االتفاقية عدم وجود متطلبات وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما  )ه (
 .تتعارض مع أية انتهاكات للقانون المعمول به ICANN لـ

وقبل تحديد المحكم وفقا للقسم  ICANN  بعد تحديد  ،7.14على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم  )و (
تخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراها ضرورية لضمان أمن واستقرار قبل التشاور مع مشغل السجل ا ICANN يجوز لـ ،أعاله )د(7.14

على أساس مؤقت حتى مجيء بداية تاريخ  ICANN  ويجب تنفيذ تلك اإلجراءات التقنية من جانب   .DNSخدمات السجل واإلنترنت و
في حالة   .ارض مع القوانين المعمول بهاالمذكور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار كامل للتع) د(7.14 إنهاء إجراءات التحكيم بالقسم

فيمكن لمشغل السجل تقديم األمر إلى التحكيم الملزمة بما  ICANN  عدم موافقة مشغل السجل مع اإلجراءات التقنية المتخذة من جانب 
 ICANN  في حالة اتخاذ .  في اإلجراءات التقنية الخاصة بها ICANN  خالل العملية التي تستمر  ،أعاله 5.2يتفق مع فقرات القسم 

إضافة إلى أنه في حالة .  كنتيجة لهذه اإلجراءات ICANN  لإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع كافة التكاليف الحادثة من جانب 
لبديلة االحتفاظ بالحقوق وتعزيزها الخاصة بعمليات التشغيل المستمرة واألدوات ا ICANN  هذه اإلجراءات فيجب على  ICANN  اتخاذ 

 .على النحو المعمول بها

 

* * * * * 
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  ١المواصفات 

  تعيين سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة

   .سياسات اإلجماع .١

والعملية  ICANNبموجب الإلجراء المذآور في اللوائح التنظيمية لمنظمة ) ١(هي تلك السياسات الموضوعة " سياسات اإلجماع" ١-١
قد تخضع عملية وإجراءات تطوير سياسات  .من هذه الوثيقة ٢-١التي تشتمل تلك الموضوعات الواردة بالبند ) ٢(و, ذات الصلة

  .إلى مراجعة من حين آلخر وفقًا للعملية المبينة فيها ICANNاإلجماع  المبينة في اللوائح التنظيمية لمنظمة 

تتم تهيئة سياسات اإلجماع واإلجراءات ذات الصلة بتطويرها للتوصل، إلى الحد الممكن، إلى إجماع بين أصحاب المصالح بشبكة    ٢-١
  : يجب أن تنتمي سياسات اإلجماع إلى مجال أو أآثر مما يلي. gTLDsنترنت، بما في ذلك مسؤولي تشغيل اإل

أو استقرار شبكة اإلنترنت أو /تعد القضايا التي يتاح بشأنها قرار موحد أو منسق ضرورية لتسهيل تشغيل، وأمان و ١-٢-١
  ؛ )"DNS"(نظام اسم النطاق 

  اء لتوفير خدمات التسجيل؛ المواصفات الوظيفية ومواصفات األد  ٢-٢-١

  ؛ TLDأمان واستقرار قاعدة بيانات التسجيل لـ   ٣-٢-١

سياسات التسجيل الضرورية بشكل معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع ذات الصلة بعمليات التسجيل أو مأموري  ٤-٢-١
  التسجيل؛ 

  ؛ أو)هذهفيما يتعارض مع استخدام أسماء النطاقات (فض النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات  ٥-٢-١

القيود المفروضة على الملكية المشترآة لمشغلي شرآة التسجيل وبائعي مأموري التسجيل، واللوائح التنظيمية  ٦-٢-١
والقيود المفروضة على عمليات التسجيل، واستخدام بيانات السجل ومأمور التسجيل في حالة إتحاد مشغل شرآة 

  . التسجيل ومأمور التسجيل أو بائع مأمور التسجيل

  :، بدون حصر٢-١ضمن التصنيفات المذآورة للقضايا المشار إليها بالبند تت  ٣-١

األول حصوًال على الخدمة، / على سبيل المثال، األول حضورًا ( TLDمباديء تخصيص األسماء المسجلة في    ١-٣-١
  ؛)التجديد في الموعد، ومدة االمتالك عقب االنتهاء

  اء النطاقات بكميات آبيرة أو المضاربة فيهاوحظر مزودي االمتداد والُمسجلين من تخزين أسم   ٢-٣-١

والتي قد تكون غير مسجلة على نحو مبدئي أو التي قد ال يتم تجديدها ألسباب  TLDحجزاألسماء المسجلة في    ٣-٣-١
أو  DNSاإلدارة الفنية لـ ) ٣(الملكية الفكرية، أو ) ٢(بتجنب إثارة اإلرتباك أو تشويش المستخدمين، و) ١(متعلقة 
  ؛ و )على سبيل المثال، تحديد إجراءات حجب األسماء عن التسجيل(نترنت شبكة اإل

إجراءات تجنب إثارة االرتباك في و; متابعة والوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة حول عمليات تسجيل اسم النطاق   ٤-٣-١
بما , التسجيل عمليات تسجيل اسم النطاق بسبب تعليق أو إنهاء العمليات من جانب مشغل شرآة التسجيل أو مأمور

والمتأثرة بمثل هذا التعليق أو  TLDفي ذلك إجراءات تحديد نطاق مسؤولية تقديم خدمات أسماء النطاق المسجلة في 
  .اإلنهاء

  :إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسات اإلجماع، يجب على سياسات اإلجماع أال ٤-١

  تحديد سعر خدمات التسجيل، أو وضع حدًا لها، أو ١-٤-١

  يل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء اتفاقية السجل، أو تعمل على تعد   ٢-٤-١

  أو سياسات اإلجماع؛ ) المحددة أدناه(تعديل حدود السياسات المؤقتة    ٣-٤-١

  أو; ICANNإلى باتفاقية التسجيل بشأن الرسوم المدفوعة من قبل مشغل شرآة التسجيل  الواردةتعديل األحكام   ٤-٤-١

معامالت صريحة رآة التسجيل على معاملة متكافئة ومتابعة لضمان حصول مشغلي ش ICANNتعديل التزامات    ٥-٤-١
  .وتتميز بالشفافية
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على مشغل شرآة التسجيل االلتزام بجميع المواصفات أو السياسات المحددة من قبل المجلس وتنفيذها على  .السياسات المؤقتة .٢
لمجلس قرار مالئم يوضح المبررات الكامنة وراء وذلك في حالة إجماع ثلثي أعضاء المجلس عليها، بشرط أن يتخذ ا, أساس مؤقت

هذه التعديالت أو التنقيحات وضرورة التوصل لهيكلة مؤقتة وفورية للمواصافات أو السياسات الخاصة بالموضوع للحفاظ على 
  "). السياسات المؤقتة(" DNSاستقرار وأمان خدمات التسجيل أو 

  
عند تحديد مالمح السياسات . حة بصورة مجدية لتعمل على تحقيق هذه األهدافيتعين تخطيط هذه المواصفة أو السياسة المقتر ١-٢

المؤقتة، ينص المجلي على المدة الزمنية لتطبيق السياسات المؤقتة ويتعين عليه تنفيذ عملية تطوير سياسات اإلجماع المبينة 
  . على الفور ICANNباللوائح التنظيمية لمنظمة 

  
ي يتضمن شرح مفصل ألسباب تطبيق السياسات المؤقتة وأسباب اعتقاد المجلس إصدار بيان استشار ICANNعلى  ١-١-٢

  . في ضرورة دعم السياسات المؤقتة المذآورة باإلجماع من أصحاب المصلحة بشبكة اإلنترنت

يوًما، فعلى المجلس إعادة تأآيد تبنيه ) ٩٠(إذا تجاوزت المدة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة عن تسعين  ٢-١-٢
واحًدا؛ للحفاظ على سريان هذه السياسة ) ١(يوًما لفترة إجمالية ال تتجاوز عاًما ) ٩٠(للسياسة المؤقتة آل تسعين 

ال تجوز مطالبة ُمشغل شرآة التسجيل بااللتزام بااللتزام . المؤقتة خالل هذه المدة حتى تتحول إلى سياسة إجماع
ة انقضاء العام المحدد، أو لم تتحول السياسة المؤقتة إلى سياسة إجماع بالسياسة المؤقتة هذه أو بتنفيذها، وذلك في حال
  .خالل هذه المدة، ولم ُيعد مجلس اإلدارة تأآيدها

  
يتعين منح ُمشغل شرآة التسجيل فترة زمنية معقولة بعد إشعاره بوضع سياسة إجماع أو سياسة مؤقتة، تمكنه من . اإلشعار والتعارضات .٣

وفي حالة وجود تعارض بين خدمات التسجيل وسياسات . أو المواصفة، مع أخذ أية ضرورات ملحة في االعتبار االلتزام بهذه السياسة
  .اإلجماع أو أي سياسات مؤقتة، تسود سياسات اإلجماع أو السياسات المؤقتة وذلك فيما يتعلق بالموضوع محل النزاع فقط
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  ٢ المواصفات

  البيانات مستودع متطلبات
 
 

لتوفير خدمات مستودع ") وآيل المستودع("سوف يشارك مشغل شرآة التسجيل في آيان مستقل ليكون بمثابة وآيل مستودع البيانات 
بات القانونية المنصوص ، والمتطل)أ(وسيتم تضمين المواصفات الفنية الواردة في الجزء . البيانات ذات الصلة في اتفاقية مزود االمتداد

 ICANN، في أي اتفاقية مستودع البيانات بين مشغل مزود االمتداد ووآيل المستودع، والتي يجب بموجبها اعتبار )ب(عليها في الجزء 
قصد بها إضافة إلى المتطلبات التالية، يمكن أن تتضمن اتفاقية مستودع البيانات شروًطا أخرى، ال تتعارض وال ُي. آطرف ثالث مستفيد

  .اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه
 

  المواصفات الفنية -الجزء أ 
 
وبالنسبة لكال النوعين من اإليداعات، ال يجب أخذ مدى . التامة والتباينية: سيكون هناك نوعان من اإليداعات .اإلیداعات .١

  .رية من أجل تقديم خدمات تسجيل معتمدةعناصر التسجيل في االعتبار ألن مستودع البيانات هو تلك األشياء الضرو
ولن . في آل يوم أحد UTC 00:00:00من البيانات التي تعكس حالة دائرة التسجيل اعتباًرا من “ یتكون اإلیداع الكامل” ١-١

   .مع حالة اإليداع الكامل) أي المعامالت التي لم تلتزم بقاعدة بيانات السجل(تنعكس المعامالت المعلقة في ذلك الوقت 
البيانات التي تعكس جميع المعامالت التي لم تنعكس في آخر إيداع آامل أو إيداع تزايدي سابق " اإلیداع التزایدي"ُيقصد بـ ٢-١

سوف يحتوي آل إيداع تزايدي على جميع معامالت قاعدة البيانات نظًرا ألنه تم استكمال . ماضي، حسب مقتضى الحال
التزايدية، عند االقتضاء، اإليداعات  يجب أن تشتمل. في آل يوم، ما عدا األحد UTC 00:00:00اإليداع السابق اعتبارا من 

أي األسماء (على سجالت المستودع الكاملة آما هو محدد أدناه والتي لم ُتدرج أو تتغير منذ آخر إيداع آامل أو تزايدي 
إال أنه يجوز أن يكون هناك بعض التداخل بأقل حد  على الرغم من أننا نتوقع أن يكون هذا استثناًء،). المضافة حديًثا أو المعدلة
  .بين اإليداعات التزايدية

 
  :يلتزم ُمشغلو السجل بتقديم مجموعة من ملفات المستودع على أساس يومي آالتالي. جدول اإلیداعات .٢

  .UTC 59 : 23في آل يوم أحد، يجب تقديم إيداع آامل إلى عامل المستودع قبل  ١-٢
  . UTC 59 : 23ى من األسبوع، يجب تقديم اإليداع التزايدي المناظر إلى عامل المستودع قبل وفي األيام الستة األخر ٢-٢

 
  .مواصفات تنسيق المستودع .٣

سيتم تجميع عناصر التسجيل، مثل النطاقات، جهات االتصال، وخوادم األسماء، ومأموري التسجيل، الخ، . تنسيق المستودع ١-٣
تصف الوثيقة . ]١[ ، انظر draft-arias-noguchi-registry-data-escrow في ملف يتم تكوينه وفقا لما تم وصفه في

سوف . المذآورة آنًفا بعض العناصر اختيارًيا؛ وسوف يدرج مشغل التسجيل تلك العناصر في اإليداعات في حالة توفرها
بمجرد نشر . بالفعل RFCاالتفاقية، في حالة عدم آونها يستخدم مشغل التسجيل النسخة المسودة المتاحة في وقت توقيع 

 سيتم استخدام تشفير .يوًما بعد ١٨٠، سوف يطبق مشغل التسجيل تلك المواصفة، فيما ال يزيد عن RFCالمواصفة آـ 
UTF-8 حروف.  

 
ت مدرجة فيما سبق، يجب في حالة تقديم مشغل التسجيل خدمات تسجيل إضافية تتطلب تقديم بيانات إضافية، ليس .االمتدادات ٢-٣

هذه وفًقا " تخطيطات االمتداد"سيتم تحديد . إضافية على أساس حالة تلو الحالة لتمثيل تلك البيانات" تخطيطات امتدادات"تحديد 
 .١-٣ الموصوف في القسم في ملف اإليداع " تخطيطات االمتدادات"سيتم إدراج البيانات ذات الصلة ب. ]١[ لما تم وصفه في 

  .والسجل المماثل العمل مًعا من أجل االتفاق على مواصفات مستودع البيانات لموضوعات جديدة ICANNيجب على 
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آما يجب  .يوصى باستخدام الضغط لتقليل أزمنة تحويل البيانات اإللكترونية، ومتطلبات سعة التخزين .معالجة ملفات اإلیداع .٤
يجب أن تكون الملفات المجهزة للضغط والتشفير في  .أن ُيستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية بيانات مستودع السجل

. ]٢[ ، انظر ٤٨٨٠طلب التعليق رقم  - OpenPGPتنسيق رسائل  OpenPGPلكل  OpenPGPشكل ثنائي بتنسيق 
مقبولة للترميز بالمفتاح العام، وتشفير المفتاح المتناظر، والضغط والتجزئة هي تلك المذآورة في طلب تعد اللوغاريتمات ال

وذلك أيًضا يعد  ]٣[ ، انظر، OpenPGPخاص بتنسيق  IANA، والذي لم يتم تحديده على أنه سجل ٤٨٨٠التعليق رقم 
  :ية متابعة ملف بيانات في تنسيق النص األصلي آما يليتعتبر عمل. خالًيا من حق االمتياز

  .٤٨٨٠وفًقا لطلب التعليق رقم  ZIPاللوغاريتم المقترح للضغط هو . يجب أن يتم ضغط الملف  )١(
ولوغاريتمات التشفير المقترحة بين تشفير المفتاح . يتم تشفير البيانات المضغوطة باستخدام المفتاح العام لوآيل المستوع  )٢(

بينما اللوغاريتمات المقترحة لتشفير المفتاح المتناظر هي . ٤٨٨٠وفًقا لطلب التعليق رقم  RSAو Elgamalالعام هي 
TripleDESو ،AES128 وCAST٤٨٨٠آما في طلب التعليق رقم  ٥.  

ويمكن تقسيم الملف حسب الحاجة، بمجرد ضغطه وتشفيره بشكل أآبر من الحد األقصى لحجم الملف المتفق عليه مع   )٣(
وسوف يطلق على آل جزء من الملف المنقسم في هذا القسم، أو الملف بأآمله إذا لم يتم استخدام التقسيم، . المستودع وآيل

   .اسم ملف معالج
ويجب أن يكون ملف التوقيع الرقمي في . يتم إنشاء ملف توقيع رقمي لكل ملف معالج باستخدام مفتاح السجل الخاص  )٤(

ولوغاريتمات . ، ولن يمكن ضغطه أو تشفيره]٢[  ٤٨٨٠طلب التعليق رقم  آما في OpenPGPشكل ثنائي بتنسيق 
واللوغاريتم المقترح للتجزئات في . ٤٨٨٠وفًقا لطلب التعليق رقم  RSAو DSAالتوقيعات الرقمية المقترحة هي 

  .SHA256التوقيعات الرقمية هو 
وملفات التوقيع الرقمية إلى وآيل المستودع من خالل آليات إلكترونية آمنة، مثل،  سيتم بعد ذلك نقل الملفات المعالجة   )٥(

يمكن . ، إلخ، وفقا لما هو متفق عليه بين وآيل المستودع ومشغل التسجيلSFTP ,SCP ,HTTPSتحميل ملف 
خزين إال في ، أو وسائل التCD-ROMs ,DVD-ROMsاستخدام النقل غير اإللكتروني من خالل الوسيط المادي مثل 

   .بذلك ICANNحالة التفويض من قبل 
المنقولة باستخدام اإلجراء الموضح في ) المعالجة(ويقوم وآيل المستودع بعد ذلك بالتحقق من صحة آل ملفات البيانات   )٦(

   .٨  القسم
 
-الشهر-السنة}_{gTLD{: ةيجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالي. اصطالحات تسمية الملفات .٥

  :حيث} االمتداد.}{المراجعة{المراجعة{#}_السلسلة }_النوع}_{اليوم
 ASCII، فيجب استخدام الشكل المتوافق مع IDN-TLD؛ في حالة وجود نطاق gTLDباسم نطاق } gTLD{يتم استبدال  ١-٥

  ؛ )Aالعنوان (
ستخدم آعالمة مائية زمنية للمعامالت، أي لإليداع الكامل المتوافق بالتاريخ الموافق للزمن الم} اليوم-الشهر-السنة{تم استبدال ي ٢-٥

 ؛ "٢٠٠٩-٠٨-٠٢"، وتكون السلسلة المقرر استخدامها 02T00:00Z-08-2009مع 
  : من قبل} النوع{يتم استبدال  ٣-٥

  ، إذا آانت البيانات تمثل اإليداع الكامل؛"آامل" )١(
  ؛، إذا آانت البيانات تمثل إيداًعا تزايدًيا"تزايدي" )٢(

، وفي حالة وجود ملف وحيد، فال بد من استبدال هذا "١"بوضع الملف في سلسلة الملفات، والتي تبدأ برقم {#} يتم استبدال  ٤-٥
  ". ١"بالرقم 

  ": ٠"الخاص ببداية الملف بالرقم ) أو إعادة اإلرسال(عن طريق رقم المراجعة } المراجعة{يتم استبدال  ٥-٥
  ".ال شيء"وإال فيستبدل بكلمة . إذا آان الملف يحمل توقيًعا رقمًيا لملف شبه متجانس لفظًيا" عالتوقي”بـ } االمتداد.{يتم استبدال  ٦-٥
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ُمشغل السجل (سيقوم آل مزود امتداد ووآيل مستودع بتوزيع المفتاح العام الخاص به للطرف اآلخر . توزیع المفاتيح العامة .٦
وآل طرف سوف يؤآد . ي إلى عنوان بريد إلكتروني يتم تحديده، عبر البريد اإللكترون)أو وآيل المستودع، حسب آل حالة

على استالم مفتاح الطرف اآلخر العام مع البريد إلكتروني للرد على ذلك، وسوف يقوم الطرف الموزع في وقت الحق بإعادة 
وبهذه الطريقة، . ذلكالتأآد من صحة المفتاح المنقول عبر وسائل غير متصلة، آاجتماع شخصي مثًال، أو التهاتف، وما إلى 

. يتم اعتماد نقل المفتاح العام لمستخدم قادر على إرسال البريد واستقباله عن طريق خادم البريد الذي يديره الطرف الموزع
   .بتبادل المفاتيح باستخدام نفس اإلجراء ICANNيقوم وآيل المستودع، والسجل و

 
بياًنا مكتوًبا  ICANNف يسلم مشغل مزود االمتداد إلى وآيل المستودع ومع تقديم آل عملية إيداع، سو. اإلشعار باإلیداعات .٧

يتضمن نسخة من التقرير الذي تولد عن إنشاء اإليداع، وينص على أن ) وقد يكون ذلك إلى جانب بريد إلكتروني معتمد(
الخصائص " يعيد إرسال"داع واإلي" هوية"سوف يدرج مشغل التسجيل . اإليداع تم فحصه من قبل المشغل ويعد آامًال ودقيًقا

  .]١[ يتم شرح الخصائص في . في بيانه
 
  .إجراءات التحقق من الصحة .٨

  .يتم التحقق من صحة ملف التوقيع لكل ملف معالج )١(
  . إذا آانت الملفات المعالجة هي أجزاء من ملف أآبر، فيتم وضعها مًعا )٢(
  . ة السابقة يتم فك تشفيره وفك ضغطهآل ملف تم الحصول عليه في الخطو )٣(
  .]١[ آل ملف بيانات متضمن في الخطوة السابقة يتم بعد ذلك التحقق من صحته مقابل التنسيق المحدد في  )٤(
  .اشتمل على عملية تحقق، فإنه يتم تطبيق ذلك في هذه الخطوة ]١[ إذا  )٥(

  .ا ُوجد أي اختالف في أي من تلك الخطوات، فسيتم اعتبار اإليداع غير مكتملوإذ
  
 .المراجع .٩

  ،)العمل في تقدم(مواصفة مستودع بيانات اسم النطاق  ]١[
escrow-data-registry-uchinog-arias-http://tools.ietf.org/html/draft 

 OpenPGP editor.org/rfc/rfc4880.txt-http://www.rfcتنسيق رسائل  ]٢[
 OpenPGP parameters.xhtml-parameters/pgp-.org/assignments/pgphttp://www.ianaمعايير  ]٣[
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  المتطلبات القانونية -الجزء ب 
 
فيما يتعلق بهوية وآيل  ICANNقبل إبرام اتفاقية المستودع، يجب على مشغل التسجيل إبالغ . وآيل مستودع البيانات  . ١

باإلضافة  .لمستودع ذات الصلة، وجميع التعديالت عليهاونسخة من اتفاقية ا ICANNالمستودع، وتقديم معلومات االتصال لـ 
استخدام وآيل ) أ(لـ  ICANNإلى ما سبق، قبل إبرام اتفاقية المستودع، يجب على مشغل التسجيل الحصول على موافقة من 

طرف ثالث صراحًة آ ICANNيجب أن يتم تعيين  .إبرام صورة من اتفاقية المستودع المقدمة) ب(المستودع المحدد، و
بالحق في سحب موافقتها على أي وآيل مستودع، أو اتفاقية مستودع، أو أي  ICANNتحتفظ . مستفيد من اتفاقية المستودع

  .تعديل عليها، وجميع ذلك في اتجاه واحد
 
د مشغل مزود إذا لم يسد. رسوًما لوآيل المستودع مباشرًة -أو يدفع آخر نيابة عنه-يجب أن يدفع ُمشغل السجل . الرسوم  . ٢

إشعاًرا خطًيا بعدم السداد، وقد تسدد  ICANNاالمتداد أي رسوم في الموعد المحدد، سوف يعطي وآيل مستودع البيانات 
ICANN وعند دفع . الرسوم الماضية، في غضون عشرة أيام عمل بعد تلقي إشعار مكتوب من وآيل مستودع البيانات

بالتعويض عن هذا المبلغ من مشغل مزود االمتداد،  ICANNيجب أن تطالب ، ICANNالرسوم المستحقة الماضية من قبل 
   .مع تسديد الرسوم المقبلة بموجب اتفاقية مزود االمتداد ICANNالذي يشترط أن يسدده إلى 

 
وبعد ذلك،  .يجب أن تظل ملكية اإليداعات خالل فترة سريان اتفاقية مزود االمتداد مع مشغل مزود االمتداد دوًما. الملكية  . ٣

لمثل هذه اإليداعات لـ ) بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، آما يقتضي الحال(ينبغي أن يعين المشغل أي حقوق الملكية 
ICANN.  وفي حالة تحرير أي إيداع من المستودع لـICANN  خالل فترة اتفاقية مزود االمتداد، فإن أي حقوق ملكية فكرية

تداد في اإليداعات سيتم ترخيصها تلقائًيا على أساس غير حصري ودائم، وال رجعة فيه، وخاٍل من يحتفظ بها مشغل مزود االم
  .ICANNأو لطرف معين خطًيا من قبل  ICANNحق االمتياز لـ 

 
 حيازة إيداعات واالحتفاظ بها في مرفق آمن ومقفل ومحمي) ١: (سيكون وآيل المستودع مطالًبا بما يلي. التكامل والسریة  . ٤

حماية تكامل وسرية اإليداعات باستخدام ) ٢(بيئًيا، يمكن لممثلين عن وآيل المستودع مصرَّح لهم فقط بالوصول إليها، و
ومشغل التسجيل الحق  ICANNوسيكون لكٍل من . االحتفاظ بكل إيداع لمدة عام واحد وحمايته) ٣(المقاييس المعقولة تجارًيا و

آما سيكون لمشغل . قة بناًء على إشعار مسبق معقول وخالل ساعات العمل العاديةفي فحص سجالت وآيل المستودع المطب
التسجيل الحق في تعيين مدقق حسابات آطرف ثالث لرقابة توافق وآيل المستودع مع المواصفات الفنية ومتطلبات الصيانة 

  .من وقت آلخر ٢لهذه المواصفات 
 

خر من محكمة أو هيئة قضائية أخرى تتعلق بالكشف أو اإلفراج عن إيداعات، إذا تلقى وآيل المستودع استدعاًء أو أي أمر آ
وبعد  .ما لم يحظر القانون ذلك ICANNفسوف يقوم وآيل مستودع البيانات على الفور بإخطار مشغل مزود االمتداد و 

للطعن في أي أمر من  ICANN، سيتيح وآيل المستودع الوقت الكافي لمشغل التسجيل أو ICANNإخطار مشغل التسجيل و 
؛ ولكن بشرط أال يتنازل وآيل المستودع عن حقوقه لتقديم ICANNهذا القبيل، مما يوجب المسؤولية على مشغل التسجيل أو 

لدعم  ICANNآما سوف يبدي وآيل مستودع البيانات تعاونه مع مشغل التسجيل أو  .موقفه فيما يتعلق بأي أمر من هذا القبيل
وأي طرف يطلب مساعدة إضافية سيدفع رسوم  .إلى سحق أو الحد من أي استدعاء، على حساب هذا الطرفالجهود الرامية 

   .وآيل المستودع المحددة أو آما ذآر عند تقديم طلب مفصل
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  .قد ُيسمح لوآيل المستودع بنسخ أي إيداع على نفقته؛ التزاًما ببنود وشروط اتفاقية المستودع. الُنسخ  . ٥
 
أو من تعينه، في حدود أربع وعشرين ساعة، على نفقة مشغل  ICANNيتيح وآيل مستودع البيانات إلى . اإلیداعاتتحریر   . ٦

لجميع اإليداعات في امتالك حساب وآيل المستودع في حال تلقي ) ما لم يطالب بخالف ذلك(التسجيل، التجميل اإللكتروني 
، أو تلقي أحد اإلخطارات الخطية التالية من ICANNيل هذا التسليم لـ وآيل مستودع البيانات طلًبا من مشغل التسجيل بتفع

ICANN تفيد ما يلي:   
 انتهت صالحية اتفاقية السجل بدون تجديد، أو تم إنهاؤها؛ أو 6-1
خمسة إيداعات تزايدية في أي شهر تقويمي، في غضون ) ب(أي إيداعات آاملة، أو ) أ(، فيما يتعلق بـ ICANNلم تتلق  ٦.٢

 ICANNأرسلت ) X(خمسة أيام تقويمية من تاريخ التسليم المحدد مسبًقا لإليداع، إخطاًرا باالستالم من وآيل المستودع؛ و
، في غضون سبعة أيام تقويمية بعد ICANNلم تتلق ) Y(إشعاًرا لوآيل مستودع البيانات ومشغل التسجيل بعدم االستالم، و

  ع باستالم اإليداع، أو هذا اإلشعار، إشعاًرا من وآيل المستود
إخطاًرا من وآيل المستودع بإخفاق التحقق من صحة اإليداع الكامل أو بإخفاق التحقق من خمسة إيداعات  ICANNتلقت  ٦.٣

، في حدود ICANNلم تتلق ) ب(إشعاًرا لمشغل التسجيل يفيد باالستالم، و ICANNأرسلت ) أ(تزايدية في أي شهر تقويمي و
ة بعد هذا اإلشعار، إشعاًرا من وآيل المستودع للتحقق من صحة إصدار معالج لهذا اإليداع الكامل أو اإليداع سبعة أيام تقويمي
   التزايدي؛ أو

بإعالن إفالسه أو أفلس، أو حدث له أي شيء مشابه ) ٢(قام بإيقاف مزاولة نشاطه في الفترة العادية، أو ) ١: (مشغل التسجيل  ٦.٤
  المقاضاة في أي مكان بالعالم، أو لما يحدث وفًقا لقوانين

  من اتفاقية السجل، أو  ٢.١٣على حقوقها وفًقا للقسم  ICANNشهد مشغل السجل إخفاق وظائف السجل الحرجة مع تأآيد  ٦.٥
  . ICANNقررت محكمة مختصة، أو هيئة تشريعية أو تحكيمية، أو وآالة حكومية تحرير اإليداعات لـ  ٦.٦

 
أو من تعينه، فسوف يسلم وآيل المستودع  ICANNودع قد أصدر سابًقا إيداعات مشغل التسجيل لـ ما لم يكن وآيل المست

 .عند انتهاء اتفاقية التسجيل أو اتفاقية المستودع ICANNجميع اإليداعات لـ 
 

  .التحقق من صحة اإلیداعات  .٧
وآيل المستودع التحقق من تنسيق واستكمال آل في غضون أربع وعشرين ساعة بعد تلقي آل إيداع أو تصحيحه، يتعين على  ١-٧ 

سيتم تسليم التقارير إلكترونًيا، وفقا لما يتم تحديده من وقت  .نسخة من تقرير التحقق المنشأ لكل إيداع ICANNإيداع وتسليم 
  . ICANNآلخر من قبل 

أن يخطر وآيل المستودع، إما عن طريق إذا اآتشف وآيل المستودع إخفاق أي إيداع في إجراءات التحقق من الصحة، فيجب  ٧.٢
بعدم المطابقة في غضون أربع وعشرين ساعة من تلقي  ICANNالبريد اإللكتروني أو الفاآس أو الهاتف، مشغل السجل و

وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق من الصحة، يجب أن يبدأ ُمشغل السجل في تطوير التعديالت والتحديثات . اإليداع غير المطابق
التحقق، وتقديم طرق اإلصالح هذه  تصحيحات وطرق إصالح اإليداع األخرى الالزمة لنجاح اإليداع في تجاوز إجراءاتوال

  .إلى وآيل المستودع، بأسرع ما يمكن
  

في غضون  ٢يقوم وآيل المستودع ومشغل التسجيل بتعديل شروط اتفاقية المستودع لتتوافق مع هذه المواصفات  .التعدیالت  .٨
) ٢(وفي حالة وجود تعارض بين هذه المواصفات . ٢أيام من أي تعديل أو تغيير يطرأ على هذه المواصفات ) ١٠( عشرة

   .٢واتفاقية المستودع، فيجب األخذ بهذه المواصفات 
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يجب على مشغل التسجيل تعويض وآيل المستودع ودفع الضرر عنه وآذلك آل من مديريه وموظفيه ووآالئه  .التعویض  .٩
تماًما وإلى األبد من وضد جميع ") مستحقي التعويض لوآيل المستودع("مرؤوسيه وأعضائه، وأصحاب المصلحة معه و

المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات 
لمعقولة، والتي قد ُيؤآد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أٍي من من أي نوع، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها ا

مستحقي التعويض لوآيل المستودع بناًء على اتفاقية المستودع أو أداء أي وآيل المستودع أو أي من مستحقي التعويض لوآيل 
ء التصرف من ِقبل وآيل مع استثناء أي مطالبات على أساس االدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو سو(المستودع بموجبها 

يجب على وآيل  ).المستودع، ومديريه وموظفيه ووآالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معه
ودفع الضرر عنهما وآذلك آل من مديريهما وموظفيهما ووآالئهما  ICANNالمستودع تعويض مشغل التسجيل و 

تماًما وإلى األبد من وضد جميع المطالبات ") مستحقي التعويض("عهما ومرؤوسيهما وأعضائهما، وأصحاب المصلحة م
واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من أي نوع، 

مقابل أٍي من مستحقي التعويض بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتي قد ُيؤآد عليها من قبل طرف ثالث 
فيما يتعلق باالدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو سوء التصرف من قبل وآيل المستودع، ومديريه وموظفيه ووآالئه ومرؤوسيه 

  والمتعاقدين معه
 



   الجديدةGTLD لمواصفات اتفاقية ٢٠١٠مسودة مايو       
  العام للتعليق تخضع

 
 

   

  ٣المواصفات 

  تنسيق التقریر الشهري لُمشغل السجل ومحتواه
 ICANNقد تطلب . وذلك باستخدام المحتوى التالي____________ يتعين على مشغل السجل التقدم باثنين من التقارير الشهرية لـ 

قولة للحفاظ على سرية المعلومات جهودًا تجارية مع ICANNسوف تستخدم . تقديم التقارير فيما بعد باستخدام وسائل وتنسيقات أخرى
    .الواردة في التقارير حتى بعد ثالثة أشهر من نهاية الشهر الذي تتعلق به التقارير

   يتعين تجميع هذا التقرير في ملف بنسق بقيمة منفصلة بفاصلة وفقا لما يتم تحديده في . تقریر األعمال التجاریة لكل ُمسجل-١
RFC 4180 . ويجب تسمية الملف"gTLD-transactions-yyyymm.csv" حيث ،"gTLD " تكون اسمgTLD ؛ في حالة

IDN-TLD يجب استخدام عنوان ،A ؛ ويكون الرمز"yyyymm "يجب أن يحتوي الملف . العام والشهر الجاري إعداد التقرير عنهما
   :على الحقول التالية بحسب المسجل

  
  مالحظات   اسم الحقل   رقم الحقل 

  IANAاسم مؤسسة المسجل بالكامل وفقا لتسجيله لدى   ل اسم الُمسج   ٠١

  iana   http://www.iana.org/assignments/registrar-ids-هوية   ٠٢

  إجمالي النطاقات المدعومة   إجمالي النطاقات    ٠٣

   TLDإجمالي خوادم االسم المسجلة لدى   إجمالي خوادم االسم    ٠٤

٠٥   net-adds1--yr  وليست ملغاة في (لمسجلة بنجاح ولها مدة أولية بعام واحد عدد النطاقات ا
  ) نطاق فترة السماح المضافة

٠٦   net-adds2--yr   وليست ملغاة في نطاق (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولية بعامين
  )فترة السماح المضافة

٠٧   net-adds3--yr  وليست ملغاة في (الثة أعوام عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولية بث
  )نطاق فترة السماح المضافة

٠٨   net-adds4--yr  إلخ .  

٠٩   net-adds5--yr   " "  

١٠   net-adds6--yr   " "  

١١   net-adds7--yr   " "  

١٢   net-adds8--yr   " "  

١٣   net-adds9--yr   " "  

١٤   net-adds-10-yr   " "  

١٥   net-renews1--yr   النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة عدد
  ) وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعام واحد 

١٦   net-renews2--yr   عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  )ي خالل فترة السماح للتجديدوليست ملغاة ف(تجديد جديدة بعامين 
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١٧   net-renews3--yr   عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بثالثة أعوام 

١٨   net-renews4--yr  إلخ .  

١٩   net-renews5--yr   " "  

٢٠   net-renews6--yr   " "  

٢١   net-renews7--yr   " "  

٢٢   net-renews8--yr   " "  

٢٣   net-renews9--yr   " "  

٢٤   net-renews-10-yr   " "  

٢٥   
  حدوث النقل بنجاح 

 -تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر بإعالمه 
  باألمر أو آلًيا 

  تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي لم ُيعلمه الُمسجل اآلخر   بحدوث النقل لم يتم اإلعالم    ٢٦

٢٧   
  فقد النقل بنجاح 

 باألمر أو -تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر قام هذا الُمسجل بإعالمه 
  آلًيا 

  ُيعلمه هذا الُمسجل تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر لم   لم يتم اإلعالم بفقد النقل    ٢٨

  عدد نزاعات النقل التي آسبها هذا الُمسجل   آسب نزاع النقل    ٢٩

  عدد نزاعات النقل التي خسرها هذا الُمسجل   خسارة نزاع النقل    ٣٠

  عدد نزاعات النقل التي تخص هذا الُمسجل المتشعبة أو غير المحسومة   عدم حسم نزاع النقل    ٣١

  النطاقات التي ُحذفت خالل فترة السماح باإلضافة   وفة سماح لنطاقات محذ   ٣٢

  النطاقات التي ُحذفت خارج فترة السماح باإلضافة   عدم سماح لنطاقات محذوفة    ٣٣

  أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد   نطاقات مستردة    ٣٤

ستعادة التي فشل الُمسجل في تقديم تقرير استعادة العدد اإلجمالي لألسماء الم  عدم تقرير بنطاقات تمت استعادتها    ٣٥
  بها 

  لطلبات اإلعفاء) فترة السماح باإلضافة (AGPإجمالي عدد   agp - إعفاء -طلبات  ٣٦

  طلبات اإلعفاء منحت) فترة السماح باإلضافة (AGPإجمالي عدد   agp - الممنوحة-اإلعفاءات   ٣٧

) فترة السماح باإلضافة(الممنوحة  AGPماء المتأثرة بـ إجمالي عدد األس  agp-الُمعفاة-النطاقات  ٣٨
  طلبات اإلعفاء 
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وفقا لما " سطر أعلى الصفحة"يجب أن يحتوي السطر األول على أسماء الحقول طبقا لما تم وصفه أعاله في الجدول السابق على هيئة 
قرير على القيم اإلجمالية لكل عمود عبر جميع وينبغي أن يشتمل السطر األخير من آل ت. RFC 4180 من ٢تم وصفه في القسم 

وال يجب إدراج . في حين يجب ترك الحقل الثاني فارغًا" القيم اإلجمالية"المسجلين؛ بحيث يبين عنوان الحقل األول من هذا السطر عبارة 
  . أي سطور أخرى بجانب السطور الموصوفة فيما سبق

  
 لبناء نظام مراقبة ICANN وذلك في إطار خطة SLAم تعد هناك حاجة إلى تقریر ل: v4مذآرة مسودة للمجتمع حول التغيير من [

SLA تخطط . ، وما سينتج عنه من توفير لهذه النتائج على نحو مباشر٦، وفقًا للموصوف في المواصفاتICANN لنشر النتائج 
األخرى المعنية الوصول إلى هذه  آي تتيح للقائمين بالتسجيل وغيرهم من الجهات SLAعلى نحو دوري من نظام مراقبة 

  .]المعلومات
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  ٣المواصفات 

  تنسيق التقریر الشهري لُمشغل السجل ومحتواه
 ICANNقد تطلب . وذلك باستخدام المحتوى التالي____________ يتعين على مشغل السجل التقدم باثنين من التقارير الشهرية لـ 

قولة للحفاظ على سرية المعلومات جهودًا تجارية مع ICANNسوف تستخدم . تقديم التقارير فيما بعد باستخدام وسائل وتنسيقات أخرى
    .الواردة في التقارير حتى بعد ثالثة أشهر من نهاية الشهر الذي تتعلق به التقارير

   يتعين تجميع هذا التقرير في ملف بنسق بقيمة منفصلة بفاصلة وفقا لما يتم تحديده في . تقریر األعمال التجاریة لكل ُمسجل-١
RFC 4180 . ويجب تسمية الملف"gTLD-transactions-yyyymm.csv" حيث ،"gTLD " تكون اسمgTLD ؛ في حالة

IDN-TLD يجب استخدام عنوان ،A ؛ ويكون الرمز"yyyymm "يجب أن يحتوي الملف . العام والشهر الجاري إعداد التقرير عنهما
   :على الحقول التالية بحسب المسجل

  
  مالحظات   اسم الحقل   رقم الحقل 

  IANAاسم مؤسسة المسجل بالكامل وفقا لتسجيله لدى   ل اسم الُمسج   ٠١

  iana   http://www.iana.org/assignments/registrar-ids-هوية   ٠٢

  إجمالي النطاقات المدعومة   إجمالي النطاقات    ٠٣

   TLDإجمالي خوادم االسم المسجلة لدى   إجمالي خوادم االسم    ٠٤

٠٥   net-adds1--yr  وليست ملغاة في (لمسجلة بنجاح ولها مدة أولية بعام واحد عدد النطاقات ا
  ) نطاق فترة السماح المضافة

٠٦   net-adds2--yr   وليست ملغاة في نطاق (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولية بعامين
  )فترة السماح المضافة

٠٧   net-adds3--yr  وليست ملغاة في (الثة أعوام عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولية بث
  )نطاق فترة السماح المضافة

٠٨   net-adds4--yr  إلخ .  

٠٩   net-adds5--yr   " "  

١٠   net-adds6--yr   " "  

١١   net-adds7--yr   " "  

١٢   net-adds8--yr   " "  

١٣   net-adds9--yr   " "  

١٤   net-adds-10-yr   " "  

١٥   net-renews1--yr   النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة عدد
  ) وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعام واحد 

١٦   net-renews2--yr   عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  )ي خالل فترة السماح للتجديدوليست ملغاة ف(تجديد جديدة بعامين 
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١٧   net-renews3--yr   عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بثالثة أعوام 

١٨   net-renews4--yr  إلخ .  

١٩   net-renews5--yr   " "  

٢٠   net-renews6--yr   " "  

٢١   net-renews7--yr   " "  

٢٢   net-renews8--yr   " "  

٢٣   net-renews9--yr   " "  

٢٤   net-renews-10-yr   " "  

٢٥   
  حدوث النقل بنجاح 

 -تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر بإعالمه 
  باألمر أو آلًيا 

  تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي لم ُيعلمه الُمسجل اآلخر   بحدوث النقل لم يتم اإلعالم    ٢٦

٢٧   
  فقد النقل بنجاح 

 باألمر أو -تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر قام هذا الُمسجل بإعالمه 
  آلًيا 

  ُيعلمه هذا الُمسجل تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر لم   لم يتم اإلعالم بفقد النقل    ٢٨

  عدد نزاعات النقل التي آسبها هذا الُمسجل   آسب نزاع النقل    ٢٩

  عدد نزاعات النقل التي خسرها هذا الُمسجل   خسارة نزاع النقل    ٣٠

  عدد نزاعات النقل التي تخص هذا الُمسجل المتشعبة أو غير المحسومة   عدم حسم نزاع النقل    ٣١

  النطاقات التي ُحذفت خالل فترة السماح باإلضافة   وفة سماح لنطاقات محذ   ٣٢

  النطاقات التي ُحذفت خارج فترة السماح باإلضافة   عدم سماح لنطاقات محذوفة    ٣٣

  أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد   نطاقات مستردة    ٣٤

ستعادة التي فشل الُمسجل في تقديم تقرير استعادة العدد اإلجمالي لألسماء الم  عدم تقرير بنطاقات تمت استعادتها    ٣٥
  بها 

  لطلبات اإلعفاء) فترة السماح باإلضافة (AGPإجمالي عدد   agp - إعفاء -طلبات  ٣٦

  طلبات اإلعفاء منحت) فترة السماح باإلضافة (AGPإجمالي عدد   agp - الممنوحة-اإلعفاءات   ٣٧

) فترة السماح باإلضافة(الممنوحة  AGPماء المتأثرة بـ إجمالي عدد األس  agp-الُمعفاة-النطاقات  ٣٨
  طلبات اإلعفاء 
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وفقا لما " سطر أعلى الصفحة"يجب أن يحتوي السطر األول على أسماء الحقول طبقا لما تم وصفه أعاله في الجدول السابق على هيئة 
قرير على القيم اإلجمالية لكل عمود عبر جميع وينبغي أن يشتمل السطر األخير من آل ت. RFC 4180 من ٢تم وصفه في القسم 

وال يجب إدراج . في حين يجب ترك الحقل الثاني فارغًا" القيم اإلجمالية"المسجلين؛ بحيث يبين عنوان الحقل األول من هذا السطر عبارة 
  . أي سطور أخرى بجانب السطور الموصوفة فيما سبق

  
 لبناء نظام مراقبة ICANN وذلك في إطار خطة SLAم تعد هناك حاجة إلى تقریر ل: v4مذآرة مسودة للمجتمع حول التغيير من [

SLA تخطط . ، وما سينتج عنه من توفير لهذه النتائج على نحو مباشر٦، وفقًا للموصوف في المواصفاتICANN لنشر النتائج 
األخرى المعنية الوصول إلى هذه  آي تتيح للقائمين بالتسجيل وغيرهم من الجهات SLAعلى نحو دوري من نظام مراقبة 

  .]المعلومات
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  ٤المواصفات 
  

  مواصفات خدمات نشر بيانات التسجيل
  
 تنسيًقا وبروتوآوًال مختلًفا، فسوف یقوم مشغل شرآة التسجيل بتشغيل خدمة نشر ICANNإلى أن تحدد منظمة . WHOISخدمة  .١

 الذي یوفر ٣٩١٢ رقم) RFC( وفًقا لطلب التعليقات <whois.nic.TLD> وموقع الویب ٤٣بيانات التسجيل المتاحة من خالل منفذ 
 بالحق في تحدید ICANNوتحتفظ منظمة .  حریة الوصول العام على أساس االستعالم للعناصر التالية في التنسيق التالي على األقل

 تنسيقات وبروتوآوالت بدیلة، وبناًء على مثل هذا التحدید، سيقوم مشغل شرآة التسجيل بتنفيذ مثل هذه المواصفات البدیلة في أقرب وقت
  .ممكن عملًيا

  
یجب أن یتبع تنسيق الردود شكل التنسيق النصي شبه الحر الموضح أدناه، یليه سطر خاٍل وإخالء المسؤولية القانونية مع . ١-١  

  . تحدید حقوق مشغل شرآة التسجيل، وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة البيانات
   

القيمة، وذلك في شكل سطور تبدأ بمفاتيح، متبوعة بنقطتين / من أزواج المفاتيح یجب تمثيل آل آائن بيانات آمجموعة . ٢ -١  
  . ومسافة آمحددات، یليها القيمة

   
قيمة مع المفتاح نفسه / بالنسبة للحقول المشتملة على أآثر من قيمة، ُیسمح باستخدام أزواج متعددة مكونة من مفتاح . ٣ -١

مفتاح بعد أي سطر خاٍل بمثابة بدایة لسجل /ویجب اعتبار أول زوج مكون من قيمة). أسماء متعددةعلى سبيل المثال لعمل قائمة بخوادم (
، أو اسم النطاق IPجدید، آما یجب اعتباره آتعریف لهذا السجل، واستخدامه في تجميع البيانات، مثل أسماء المضيفين وعناوین 

  . ومعلومات المسجل، مًعا
  

  :بيانات اسم النطاق. ٤ -١  
  

  whois EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم. ١ -٤ -١    
  

  :تنسيق الرد. ٢ -٤ -١    
  

  EXAMPLE.TLD: اسم النطاق    
  D1234567-TLD: معرف النطاق    
  Whois :whois.example.tldخادم     
  http://www.example.tld:  اإلحالةURLعنوان     
  29T20:13:00Z-05-2009: تاریخ التحدیث    
  08T00:45:00Z-10-2000: تاریخ اإلنشاء    
  08T00:44:59Z-10-2010: تاریخ االنتهاء    
  EXAMPLE REGISTRAR LLC: الُمسجل الراعي    
  ٥٥٥٥٥٥٥:  للُمسجل الراعيIANAُمعرف     
  clientDeleteProhibited: حالة النطاق    
  clientRenewProhibited: حالة النطاق    
  clientTransferProhibited: حالة النطاق    
  serverUpdateProhibited: ة النطاقحال    
  ERL-5372808: معرف المسجل    
  EXAMPLE REGISTRANT: اسم المسجل    
  EXAMPLE ORGANIZATION: منظمة المسجل    
  EXAMPLE STREET ١٢٣: شارع المسجل    
  ANYTOWN: مدینة المسجل    
  AP: مقاطعة المسجل/والیة    
  A1A1A1: الرمز البریدي للمسجل    
  EX: لبلد المسج    
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  +١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٢: هاتف المسجل    
  ١٢٣٤: الهاتف الداخلي للمسجل    
  ١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٣: +فاآس المسجل    
  ٤٣٢١: الرقم الداخلي لفاآس المسجل    
  EMAIL@EXAMPLE.TLD: البرید اإللكتروني للمسجل    
  ERL-5372809: معرف المسؤول    
  EXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE: اسم المسؤول    
  EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION: نظمة المسؤولم    
  EXAMPLE STREET 123: شارع المسؤول    
  ANYTOWN: مدینة المسؤول    
  AP: مقاطعة المسؤول/والیة    
  A1A1A1: الرمز البریدي للمسؤول    
  EX: بلد المسؤول    
  +١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٢: هاتف المسؤول    
  ١٢٣٤: الهاتف الداخلي للمسؤول    
  +١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٣: ولفاآس المسؤ    
  : الرقم الداخلي لفاآس المسؤول    
  EMAIL@EXAMPLE.TLD: البرید اإللكتروني للمسؤول    
  ERL-5372811: معرف الفني    
  EXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL: اسم الفني    
  EXAMPLE REGISTRAR LLC: منظمة الفني    
  EXAMPLE STREET 123: شارع الفني    
  ANYTOWN: مدینة الفني    
  AP: مقاطعة الفني/والیة    
  A1A1A1: الرمز البریدي للفني    
  EX: بلد الفني    
  +١٫١٢٣٥٥٥١٢٣٤: هاتف الفني    
  ١٢٣٤: الهاتف الداخلي للفني    
  +١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٣: فاآس الفني    
  ٩٣: الرقم الداخلي لفاآس الفني    
  EMAIL@EXAMPLE.TLD: البرید اإللكتروني للفني    
  NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: خادم االسم    
  NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: خادم االسم    
    DNSSEC :signedDelegation  
    DNSSEC :unsigned  
   <<<٢٩T٢٠:١٥:٠٠Z-٠٥-٢٠٠٩: WHOISالتحدیث األخير لقاعدة بيانات >>>     

  
  :بيانات المسجل. ٥ -١  

  
  ".whois "registrar Example Registrar, Inc: تنسيق االستعالم. ١ -٥ -١    

  
  :تنسيق الرد. ٢ -٥ -١    

  
  .Example Registrar ،Inc: اسم الُمسجل

  Admiralty Way 1234: الشارع
  Marina del Rey: المدینة
  CA: المقاطعة/الوالیة

  ٩٠٢٩٢: الرمز البریدي
  US: البلد

  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٢: رقم الهاتف
  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣: رقم الفاآس
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  registrar@example.tld: البرید اإللكتروني
  Whois :whois.example-registrar.tldخادم 

  http://www. example-registrar.tld:  اإلحالةURLعنوان 
  Joe Registrar: جهة اتصال المسؤول

  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣: رقم الهاتف
  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣: رقم الفاآس

  joeregistrar@example-registrar.tld: البرید اإللكتروني
  Jane Registrar: سؤولجهة اتصال الم

  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٤: رقم الهاتف
  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣: رقم الفاآس

  janeregistrar@example-registrar.tld: البرید اإللكتروني
  John Geek: جهة االتصال التقنية

  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٥: رقم الهاتف
  +١٫٣١٠٥٥٥١٢١٦: رقم الفاآس

  johngeek@example-registrar.tld: البرید اإللكتروني
   <<<WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحدیث األخير لقاعدة بيانات >>> 

  
  :خادم االسم. ٦ -١  
    
  )"IPعنوان (خادم االسم  "whoisأو " whois "NS1.EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم. ١. ٦. ١    

  
  :تنسيق الرد. ٢. ٦. ١    

  
  NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الخادم      
  ١٩٢٫٠٫٢٫١٢٣: IPعنوان       
  IP: 2001:0DB8::1عنوان       
  .Example Registrar ،Inc: الُمسجل      
  Whois :whois.example-registrar.tldخادم       
  http://www. example-registrar.tld:  اإلحالةURLعنوان       
   <<<WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحدیث األخير لقاعدة بيانات >>>       

  
  

یجب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األفراد والمنظمات والعنوان والشارع والمدینة : تنسيق حقول البيانات التالية. ٧ -١  
المقاطعة والرمز البریدي والبلد وأرقام الفاآس والهاتف وعناوین البرید اإللكتروني والتاریخ والوقت مع التعيينات المحددة في /والوالیة

أو القيم الواردة في ( بحيث یمكن معالجة عرض هذه المعلومات EPP في بروتوآول ٥٧٣٤-٥٧٣٠رقم ) RFCs(طلبات التعليق 
  .وفهمها بشكل موحد) WHOISردود 

  
  إلى ICANNأشار مجلس إدارة منظمة : v٥ إلى اإلصدار الخامس v٤مذآرة مسودة للمجتمع حول التغيير من اإلصدار الرابع [[

إلى )  في اإلصدار السابق من مسودة اتفاقية التسجيل٤ من المواصفات ٨ -١البند (  قابل للبحث Whoisالطلب المحتمل لتوفير 
تم التخلص ،  هذه٤ألغراض مسودة المواصفات .  المستهلك، والتي لم تكتمل مراجعتها بعد/ مجموعتها العاملة حول حمایة البيانات 

  ] .ICANNء على توجيهات المجموعة العاملة، ومجلس إدارة من هذا المتطلب بل قد یتم تعدیله وإعادة تقدیمه بنا
  

    
   الوصول إلى ملف المنطقة.٢
  

   وصول الطرف اآلخر.١ -٢  
  

سيدخل ُمشغل السجل في اتفاقية مع مستخدم اإلنترنت؛ بما یسمح . اتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة  ١ -١ -٢    
یجري .  یحددها ُمشغل السجل، ثم یقوم بتنزیل بيانات ملفات المنطقة/نت، یحددهخوادم مضيف إنتر/لهذا المستخدم بالوصول إلى خادم

بموجب خطة تطبيق الوصول ") ZFAمزود ("توحيد االتفاقية، وتسهيل تنفيذها وإدارتها من قبل مزود خدمة الوصول لملف المنطقة 
ى ُمشغل شرآة التسجيل التعاون مع مزود عل.  >LINK<والمتاحة على ] __________[بتاریخ ") ZFAخطة ("لملف المنطقة 
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ZFAقد یرفض مشغل شرآة التسجيل طلب الوصول المقدم من أي ) أ(رغم ما سبق، .   في إنشاء وصول موحد لبيانات ملفات المنطقة
 طلب ZFA قد یرفض مزود) ب( الوارد أدناه، و٥. ١. ٢مستخدم یعتقد مشغل شرآة التسجيل ألسباب منطقية أنه سينتهك شروط البند 

  .ZFAالوصول المقدم من أي مستخدم لم یجتاز جميع متطلبات االعتماد المحددة بموجب خطة 
  

، من آل مستخدم تزویده ZFAقد یطلب ُمشغل السجل، من خالل تسهيل مزود .   معلومات المستخدم.٢ -١ -٢    
خدم هذه، على سبيل المثال وليس الحصر، اسم الشرآة ستشمل معلومات المست. بمعلومات آافية عنه؛ لتعریف المستخدم وخادمه المحدد

واسم جهة االتصال والعنوان ورقم الهاتف والفاآس وعنوان البرید اإللكتروني واسم مضيف اإلنترنت وعنوان بروتوآول اإلنترنت 
)IP.(  
  

ل للتحویل یمنح مشغل شرآة التسجيل للمستخدم حًقا محدوًدا وغير حصري وغير قاب.  منح الوصول.٣ -١ -٢    
للوصول إلى خادم مشغل شرآة التسجيل، ولنقل نسخة من ملفات منطقة نطاقات المستوى األعلى، وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة 

 أو غيرهما من بروتوآوالت نقل البيانات HTTP أو FTP ساعة باستخدام ٢٤ذات صلة، لخادمه ليس ألآثر من مرة واحدة آل 
  .ICANNتم تحدیدها من ِقبل منظمة والوصول إليها والتي قد ی

  
یوفر مشغل شرآة التسجيل ملفات المنطقة بتنسيق الملف األصلي المحدد في . معایير تنسيق الملفات. ٤ -١ -٢    

RFC 1035 ، بما في ذلك جميع السجالت الموجودة في المنطقة الفعلية المستخدمة في ، )٥(البندDNS العام باستخدام أحد التنسيقات 
  .ZFAعية المحددة بخطة الفر

  
یسمح مشغل شرآة التسجيل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة .  استخدام البيانات من ِقبل المستخدم.٥ -١ -٢    

یتخذ المستخدم جميع الخطوات المعقولة للحمایة ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات ) أ(ألغراض مشروعة؛ شریطة أن، 
تحت أي ظرف من الظروف، ال یتعين إلزام مشغل شرآة التسجيل بالسماح للمستخدم باستخدام ) ب(وواستخدامها والكشف عنها، 

السماح باالنتقال أو تمكينه أو دعمه عن طریق البرید اإللكتروني أو الهاتف أو الفاآس لغير المرغوب فيهم، ) ا(البيانات من أجل، 
تمكين العمليات اإللكترونية التلقائية ) ٢(رى بخالف العمالء الحاليين للمستخدم، أو واإلعالنات التجاریة أو الطلبات المقدمة لكيانات أخ

  .  ICANNآبيرة الحجم التي من شأنها إرسال استعالمات أو بيانات إلى نظم مشغل شرآة التسجيل أو أي مسجل معتمد من ِقبل منظمة 
  

، آل مستخدم بوصول إلى ملف ZFAل مزود سيزود ُمشغل شرآة التسجيل، من خال.  مدة االستخدام.٦ -١ -٢    
  .أشهر) ٣(المنطقة لفترة ال تقل عن ثالثة 

  
سيزود ُمشغل شرآة التسجيل المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة، وسيعمل .  وصول بال رسوم.٧ -١ -٢    

  . على تسهيل ذلكZFAمزود 
  
ة االستشاریة المعنية بالوصول إلى ملفات المنطقة من عملها والتوصيات  هذا عقب انتهاء المجموع١. ٢لقد تم تعدیل قسم : مالحظة[

 بشأن ضرورة توفير مزود خدمة لتحسين الوصول إلى معلومات ملفات المنطقة الموجودة في ICANNالتي تقدمت بها إلى منظمة 
لى مشارآة المجتمع قبل تضمينها في وقد تم وضع عملية تنفيذ هذه التوصيات قيد التطویر مع إخضاعها إ.  الجدیدةTLDنطاقات 

  .] النهائيةgTLDاتفاقية مزود االمتداد لنطاقات 
  

    .ICANNوصول  ٢ -٢  
  

 أو المعين من جانبها بوصول عام إلى ICANNسيزود مشغل شرآة التسجيل منظمة .  الوصول العام. ١ -٢ -٢    
 من حين إلى ICANN وفًقا للطریقة التي قد تحددها منظمة  وذلك بصفة مستمرةTLDملفات المنطقة الخاصة من أجل تسجيل نطاق 

  .آخر على نحو معقول
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  ٥المواصفات 
  

  GTLDجدول األسماء المحجوزة على المستوى الثاني في دوائر تسجيل 
  

أي، یمتنع مشغل شرآة التسجيل عن تسجيل، أو تفویض، أو استخدام أو توفير العناوین المذآورة (یلتزم مشغل شرآة التسجيل باالحتفاظ 
باألسماء التي ) ذآورة باسمه ليحتفظ بها ویمنع تفویضها أو استخدامهابطریقة مماثلة ألیة جهة أخرى، ویجوز له فقط تسجيل العناوین الم

بوضوح  ICANN، وذلك ما لم تصدق TLDضمن نطاق ) أي، بخالف التجدید(تتكون باستخدام العناوین التالية من التسجيل المبدئي 
  :وبطریقة مماثلة على خالف ذلك آتابة

  
  وفيه یقوم مشغل شرآة التسجيل  TLDنطاق لمستوى الثاني وعلى المستویات األخرى في على ا"مثال"یتم االحتفاظ بالعنوان . مثال  . ١

  .بعمليات التسجيل  
  
  مكون من حرفين تبًعا لمدى توصل یتم تحریر حجز سلسلة عنوان. یجب حجز آل العناوین ثنائية الرمز أوًال. عنوان من حرفين  . ٢

 االحتجازاتقد یتقدم مشغل شرآة التسجيل أیًضا باقتراح لتحریر هذه . مز البلدالحكومة ومدیر رمشغل شرآة التسجيل التفاق مع 
  .رموز الدول المناظرة  على أساس تطبيق معایير تجنب إثارة االرتباك مع 

  
  يعبرت عن أسماء نطاق دولقد تشتمل العناوین على حروف الشرطة في الموضع الثالث والرابع إذا . أسماء النطاقات المميزة  . ٣

  على سبيل المثال(الخاص بها  ASCIIصحيح في ترميز 
  "xn--ndk061n.("  

  
  قد یستخدمها مشغل .TLDعملية تسجيل نطاق األسماء التالية الستخدامها في  تم حجز. حجز المستوى الثاني لعمليات التسجيل  . ٤

  وفًقا لما تحدده منظمة ، یتم عندئذ نقلهاTLDتسجيل تخصيص مشغل شرآة التسجيل بالنسبة لدائرة شرآة التسجيل، ومع انتهاء 
ICANN :NIC، WWW، IRIS وWHOIS.  

  
  التالية المعترف بها دولًيا على المستوى الثاني وجميعفي القوائم یتم احتجاز أسماء الدول والمناطق . أسماء الدول والمناطق  . ٥

  :التسجيل عمليات التسجيلحيث یوفر مشغل شرآة  TLDداخل نطاق المستویات األخرى 
  

 وفًقا لتحدیه ،ISO 3166-1لكافة أسماء الدول والمناطق المحتواة في قائمة ) باللغة اإلنجليزیة(الصيغة المختصرة   ١-٥
  ;من حين آلخر

  
ية، الجزء الثالث أسماء لتوحيد األسماء الجغراف فریق خبراء األمم المتحدة باألسماء الجغرافية، ودليل المرجعية الفنية   ٢-٥

  العالم؛ ودول 
  

  بواسطة مجموعة العمل المختصة لغات رسمية باألمم المتحدة  ٦قائمة الدول األعضاء باألمم المتحدة معدة باستخدام   ٣-٥  
  .األسماء الجغرافية توحيدبأسماء مؤتمر األمم المتحدة حول     
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  6المواصفات 
 

 وأدائه واستمراريته السجل تشغيل إمكانية مواصفات

 المعايير مع التوافق .1

ذات الصلة القائمة وتلك التي سيتم نشرھا في المستقبل من قبل فريق  RFCsيجب على مشغل السجل التنفيذ واالمتثال لطلبات التعليقات 
نظام أسماء ) أ: (التعديالت أو اإلضافات التي تلي والتي تتعلق باآلتيبما في ذلك جميع المعايير أو ) IETF(عمل ھندسة اإلنترنت 

، 2181، و1982، و1035، و1034: النطاقات وعمليات خادم االسم بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طلبات التعليقات أرقام
ء النطاقات وإدارتھا باستخدام توفير أسما) ب( ؛5966و 4472، و4343، و3901، و3597، و3596، و3226، و2671، و2182و

. 5734و 5733، و5732، و5731، و5730، و5910، و3735: في التوافق مع طلبات التعليقات أرقام) EPP(بروتوكول التوزيع المرن 
ذا تطلب إ. والتوجيھات التابعة لھا  RFC 3915بتتوجيھات ، فإنه يلتزم )RGP(تطبيق فترة السماح للتسجيل إذا احتاج مشغل السجل إلى 

في  EPPتوثيق امتدادات  ، فيتعين على مشغل السجلEPPبـ الخاصة  RFCنطاق قاعدة تعليقات خارج  الوظيفةاستخدام مشغل السجل 
وبالتبعية سيقوم مشغل السجل بتزويد الوثائق  .RFC 3735في  وذلك من خالل االستعانة باإلرشادات الموصوفةتنسيق مسودة اإلنترنت 

  .وتحديثھا قبل عملية النشر ICANNواالمتدادات المدعومة إلى  EPPكائنات المتعلقة بكافة 

أثناء "). DNSSEC("نظام اسم النطاق الخاصة به التي تطبق امتدادات تأمين  DLTمنطقة نطاق ملفات  التسجيلمشغل  ينبغي أن يوقع
وما يليھا،  واألرقام التابعة لھا 4509و 4035و 4034و 4033أرقام  RFCsالتسجيل بطلبات التعليق مشغل  أن يلتزمينبغي  مدة التشغيل،

وفي حال نفّذ مشغل السجل حاشد رفض التواجد المعتمد . وما يليه 4641رقم  RFC في طلب التعليق التطبيقات الموصوفةأفضل  ويتبع
كما يجب عليه قبول المادة . ما يليهو 5155المبعثر المتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات، وجب عليه االمتثال لطلب التعليق رقم 

وأيًضا، يجب أن ينشر السجل . الصناعيةفي األساسية العامة من أسماء النطاقات الخاصة باألطفال بطريقة آمنة وفقًا ألفضل الممارسات 
األمنية الحرجة  التي توضح الضوابط) DPS(على موقعه على شبكة اإلنترنت بيانات ممارسات امتدادات األمان لنظام اسم النطاق 

الوصول واستخدام المفاتيح الخاصة بذلك وضمان قبول المواد األساسية العامة  ىxإلواإلجراءات الالزمة لتخزين المواد األساسية، إضافةً 
  . الخاصة بالمسجلين

 5892و ،5891و ،5890 أرقام التعليقات لطلبات االمتثال عليه وجب ،("IDNs") الدولية النطاقات أسماء السجل مشغل عرض إذا
 موقعال على ICANN IDNينبغي أن يلتزم مشغل السجل بإرشادات كما . لھا التابعة واألرقام 5893و

<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm>، من إلغاؤھا أو تغييرھا، أو ،تعديلھا يتم عندما 
 تخصيص سلطة سجل في وتحديثھا األسماء تلك تسجيل وقواعد الدولية النطاقات أسماء جداول نشر السجل مشغل على يجب .آلخر وقت
 .(ICANN) لھيئة التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيھية المبادئ في محدد ھو كما األسماء تلك بممارسات الخاص اإلنترنت أسماء

أن يجب  .DNSفي  الخاص به وأن ينشرھافي نظام السجل  لحاقإكسجالت  IPv6على قبول عناوين  قادرامشغل السجل أن يكون يجب 
 المناظرة IPv6في منطقة الجذر مع عناوين  أسماء السجل المدرجةعلى األقل من خوادم  العام الثنين IPv6نقل  يعرض مشغل السجل

كما ھو موضح في " IPv6اء النطاقات المبادئ التوجيھية التشغيلية لنقل نظام أسم"وينبغي أن يتبع مشغل السجل  .IANAلدى المسجلة 
العامة لخدمات نشر بيانات التسجيل على النحو المحدد في  IPv6عالوة على أنه يجب أيًضا عرض عناوين . 91أفضل الممارسات الحالية 

، أو برنامج )3912طلب التعليق رقم ( Whoisمن ھذا وينبغي االتفاق؛ على سبيل المثال برنامج البحث عن النطاقات  4المواصفات رقم 
) SRS(العامة لنظام التسجيل المشترك  IPv6لمشغل السجل عرض نقل عناوين . على الشبكة العالمية Whoisالبحث عن النطاقات 

بحيث  gTLDبالنسبة ألي المسجل، في موعد ال يتجاوز ستة أشھر من وصول الطلب األول كتابةً من أحد المسجلين المعتمدين لنطاقات 
  .IPv6استعداد لتشغيل نظام التسجيل المشترك عبر يكون على 

 واستمراريتھا السجل خدمات .2

مزود االمتداد التي تعد بالغة عمليات  )1(خدمات تمثل : ، على النحو التاليالتسجيل ية، ألغراض اتفاق"خدمات التسجيل" ويتم تعريف” 
ما يتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ وتزويد المسجلين استالم البيانات من المسجلين في: التالية األھمية بالنسبة للمھام

؛ تشغيل خوادم نظام TLD، ونشر ملفات المنطقة بالنسبة لنطاقات TLDبمعلومات حول الحالة المتعلقة بخوادم المنطقة بالنسبة لنطاقات 
وفقًا لما  TLDلمتعلقة بتسجيالت خادم اسم النطاق في نطاقات أسماء النطاقات الخاصة بالتسجيل، ونشر االتصال والمعلومات األخرى ا

المنتجات أو الخدمات األخرى التي يتعين على مشغل السجل توفيرھا بسبب إقامة سياسة توافق اآلراء على ) ب(يقتضيه ھذا االتفاق؛ و
السجل  توفيرھا، بسبب تعيينه كمشغل للسجل،  أي منتجات أو خدمات أخرى ال يمكن إال لمشغل) ج(، و1النحو المحدد في المواصفات رقم 

  . المذكورة أعاله) ج(أو ) ب(أو ) أ(التغييرات المادية على أي خدمة من خدمات التسجيل في نطاق النقاط ) د( و
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تكرار على بما في ذلك تكرار على مستوى الشبكة، و(سيقوم مشغل السجل بعملياته باستخدام شبكة عمل وخوادم متكررة متنوعة جغرافيًا 
سواء كان واسع النطاق أو (لضمان استمرارية التشغيل في حالة حدوث عطل تقني ) مستوى العقدة النھائية وتنفيذ خطة لموازنة التحميل

  . ، أو تعسر لألعمال أو واقعة أو ظرف استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل)محلي

الخارج غير العادي ساعة من انتھاء الحدث  24دة الوظائف الحساسة للسجل خالل السجل جھوًدا معقولة تجاريًا الستعا ُمشغلسيستخدم 
ساعة بعد ھذا الحدث، وذلك وفقًا لنوع الوظيفة  48السجل، وسيستعيد تشغيل النظام بالكامل خالل مدة ال تزيد عن  ُمشغلعن إرادة 

  .توفر للخدمةال تعد عمليات االنقطاع الناتجة عن ھذا الحدث عدم . الحساسة المعنية

يجب أن يحافظ مشغل التسجيل على خطة مواصلة للعمل، توفر صيانة لخدمات التسجيل في حالة وقوع حدث غير عادي خارج عن 
في حالة اشتمال مثل  .إرادة ُمشغل السجل أو إخفاق عمل مشغل السجل، ويمكن أن يتضمن ذلك تعيين مزود استمرار خدمات التسجيل

مزود استمرار خدمات التسجيل، ينبغي لمشغل التسجيل أن يقدم اسم ومعلومات االتصال لمزود استمرار خدمات ھذه الخطة على تعيين 
  .ICANNإلى شركة  التسجيل المذكورة

وقوع حدث استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل بحيث ال يمكن  في حالة وقوع حدث استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل
  .تعيينه، إن وجدباالتصال بمزود استمرارية خدمة التسجيل الذي يتم ) ICANN(عليه أن يوافق على أن تقوم ھيئة  االتصال به، وجب

 .األقل على سنويًا مرة السجل خدمات الستمرارية اختبار إجراء السجل ُمشغل على

إلدراج ملف المنطقة الخاص  NSامثل سجالت تكون مسجلة، أو أن المسجل لم يوفر سجالت صالحة  البالنسبة ألسماء النطاق التي إما 
بنظام أسماء النطاقات، أو أن وضعھا ال يسمح بنشرھا في نظام أسماء النطاقات، فإنه يحظر استخدام سجالت موارد الرمز العشوائي 

يب سجالت موارد نظام أو أي طريقة أو تقنية أخرى من أجل ترك 4592و 1034ألسماء النطاقات على النحو المبين في طلبّي التعليقات 
وعند االستفسار عن أسماء النطاقات، يجب على خوادم . أسماء النطاقات أو استخدام إعادة التوجيه في نظام أسماء النطاقات من قبل السجل

كما ھو موضح في طلب  3، ورمز االستجابة )NXDOMAINالمعروفة أيًضا باسم " (اسم الخطأ"األسماء المعتمدة إعادة استجابة 
وينطبق ھذا الحكم على جميع ملفات المنطقة الخاصة بأسماء النطاقات على جميع المستويات . وطلبات التعليقات ذات الصلة 1035التعليق 

بحفظ البيانات لھا، أو الترتيب لھذا ) أو من يتبعه في مجال توفير خدمات التسجيل(في شجرة أسماء النطاقات التي يقوم مشغل السجل 
  .حصول على عائدات من جراء ھذا الحفظالحفظ، أو ال

في موقعه على شبكة اإلنترنت تفاصيل اتصال دقيقة خاصة به بما في ذلك البريد  وينشر ICANN مشغل السجل يزوديجب أن 
، TLD اإللكتروني والعنوان البريدي صالح فضالً عن جھة اتصال أساسية للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بالسلوك الضار في نطاقات

  . بإشعار فوري بأي تغييرات تطرأ على تفاصيل االتصال ھذه) ICANN(كما سيمد ھيئة 

  بالتجديد والخاصة األولية المدعومة التسجيل فترات .3

لتجنب الشك، قد ال  .سنوات كحد أقصى) 10(أسماء مسجلة في السجل بزيادات مرة كل عام، حتى عشر ات أولية ليجوز القيام بتسجيل 
  .سنوات) 10(لتسجيالت األولية لالسم المسجل عشر تتجاوز ا

لتجنب الشك، قد ال تتجاوز  .سنوات كحد أقصى) 10(ويجوز القيام بتجديد تسجيل أسماء مسجلة بزيادات مرة كل عام، حتى عشر 
  .سنوات) 10(التسجيالت األولية لالسم المسجل عشر 
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 األداء مواصفات  .4

  )شھري أساس) (SLR( الخدمة مستوى متطلبات المعيار 

DNS 

  ٪100توافر بنسبة = دقائق  0زمن تعطل قدره   DNS خدمة توافر
  ) ٪99≈(دقيقة من زمن التعطل  DNS  ≥432 أسماء خادم توافر
  ٪ من االستفسارات  95مللي ثانية، لما ال يقل عن  TCP DNS ≥ 1500  بحل الخاص RTT زمن
  ٪ من االستفسارات  95ثانية، لما ال يقل عن  مللي UDP DNS  ≥ 400 بحل الخاص RTT زمن
  ٪ من االستفسارات  95دقيقة، لما ال يقل عن  DNS  ≥ 60 تحديث زمن

RDPS 
  ) ٪ 99≈(دقيقة من زمن التعطل  RDPS  ≥ 432 توفر
  ٪ من االستفسارات  95مللي ثانية، لما ال يقل عن  RDPS  ≥ 1500 باستفسار الخاص RTT زمن
  ٪ من االستفسارات  95دقيقة، لما ال يقل عن  RDPS ≥ 60  تحديث زمن

EPP 

  ) ٪ 98≈(دقيقة من زمن التعطل  EPP ≥ 864  خدمة توافر
  ٪ من األوامر  90مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP  ≥ 3000 جلسة بأمر الخاص RTT زمن
  ٪ من األوامر  90مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP ≥ 1500 استفسار بأمر الخاص RTT زمن
  ٪ من األوامر  90مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP ≥ 3000  بـ الخاص RTT تحويل أمر

 

SLR.  متطلبات مستوى الخدمة ھو مستوى الخدمة المتوقع لمعيار معين يتم قياسه في اتفاق مستوى الخوادم)SLA.(  

RTT.  أو " زمن الرحلة الكلي"يشيرRTT سجيله بداية من إرسال البايت األول من الحزمة األولى من سلسلة الحزم إلى الوقت الذي تم ت
وإذا لم يتلق العميل . الالزمة لتقديم طلب وحتى االستقبال في البايت األخير من الحزمة األخيرة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة

  .م اعتبار الوقت غير محددسلسلة الحزم الكاملة والالزمة للنظر في االستجابة كما وردت، فسيت

وعندما تكون ھناك حاجة للتمييز بينھما، فسيتم ذكر . دون أي تمييز بين كال العنوانين IPv6أو عنوان  IPv4عنوان  يشير إلى :IPعنوان 
  .IPv6أو العنوان  IPv4العنوان 

DNS.  وطلبات التعليقات ذات الصلة 1035، و1034يشير إلى نظام أسماء النطاقات على النحو المحدد في طلبّي التعليقات.  

، للرد )TLDمثل (يشير إلى قدرة مجموعة من خوادم األسماء المدرجة باعتبارھا معتمدة والخاصة باسم نطاق معين . DNSتوافر خدمة 
نين، على األقل، والعتبار الخدمة متاحة في مرحلة ما من الوقت، فال بد الث. الواردة من أحد مستخدمي اإلنترنت DNSعلى استفسارات 

المسجلة ذات " IPعناوين "بالنسبة لكل من " DNSاختبارات "أن يكون لھما نتائج محددة من  DNSمن خوادم األسماء المسجلة في 
أن الخدمة غير  DNS٪ أو أكثر من مجسات اختبارات 51إذا اعتبرت ). TCPو UDP(أسماء النطاقات العامة عبر منافذ نقل كٍل من 

  .غير متوفرة DNSخالل فترة زمنية معينة، فسوف يتم اعتبار خدمة ) TCPو UDP(ي من منافذ النقل متوفرة عبر أ

المسجلة ذات أسماء النطاقات العامة بالنسبة لخادم اسم معين مدرج باعتباره " IPعناوين "يشير إلى قدرة  DNS أسماءتوافر خادم 
المسجلة " IPعناوين "يتم اختبار جميع . الواردة من أحد مستخدمي اإلنترنت DNSمعتمًدا بالنسبة السم النطاق، للرد على استفسارات 

٪ أو أكثر من مجسات اختبارات نظام  51إذا حصلت . ذات أسماء النطاقات العامة والتي تخص اسم النطاق الذي يتم رصده كل على حدة
المتعلق بخادم االسم عبر أي منفذ من منافذ " IPعنوان "بة لـبالنس" DNSاختبارات "أسماء النطاقات على نتائج اختبارات غير محددة من 

  .المتعلق بخادم االسم غير متوفر" IPعنوان "خالل فترة زمنية معينة، فسوف يتم اعتبار ) TCPو UDP(النقل 

وما  UDP DNSلخاص بسلسلة تتكون من اثنين من الحزم، واستعالم  RTTيشير إلى زمن  UDP DNSالخاص بحل  RTTزمن 
مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة، فسيتم اعتبار  5يساوي  RTTوإذا كان زمن . UDP DNSيقابل ذلك من استجابة 

  .غير محدد RTTزمن 
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إلى نھايته، بما في  TCPن حزم من بداية اتصال الخاص بسلسلة تتكون م RTTيشير إلى زمن  .TCP DNSالخاص بحل  RTTزمن 
مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة  5يساوي  RTTوإذا كان زمن . واحد DNSبالنسبة الستعالم  DNSذلك استقبال استجابة 

  .غير محدد RTTالمماثلة، فسيتم اعتبار زمن 

  ".TCP DNS لحل RTT"أو" UDP DNS لحل RTT"أي منيشير إلى  .DNSالخاص بحل  RTTزمن 

ألمر التحويل على اسم النطاق، وحتى تجيب جميع خوادم  EPPيشير إلى الوقت الذي يُقاس من استقبال تأكيد  > DNSزمن تحديث 
وال ينطبق ھذا إال على تغييرات معلومات . ببيانات متسقة مع التغيير "استفسارات DNSاألسماء الخاصة باسم النطاق الرئيسي على 

DNS.  

إذا تم عرض ). TCPأو  UDPعن طريق ("" IPعنوان "واحد وغير ارتجاعي يتم إرساله إلى  DNSويعني استعالم  .DNSختبار ا 
DNSSEC  في منطقةDNS  المستعلم عنھا، الستعالم يُعتبر مجابًا عنه، فيجب أن يتم التحقق من التوقيعات بشكل إيجابي مقابل سجلDS 

يجب أن يكون االستعالم . ية أو مقابل إرساء الثقة بشكل ثابت، إذا لم يتم التوقيع على تلك المنطقة الرئيسيةمماثل يُنشر في المنطقة الرئيس
ويجب أن تضم اإلجابة على االستعالم المعلومات ذات الصلة من نظام التسجيل، وإال فسيتم اعتبار االستعالم بال . حول أسماء نطاقات قائمة

واالستعالم ذو . ، فسيتم اعتبار االستعالم بال إجابةTCجابة على أحد االستعالمات تحتوي على مجموعة بايت وأيًضا، إذا كانت اإل. إجابة
والنتائج المحتملة . المماثلة، ھو اآلخر سيتم اعتباره بال إجابة SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ " DNSالخاص بحل  RTTزمن "

  .بال إجابة/ أو أنه غير محدد" DNSالخاص بحل  RTTزمن "لـ رقم بالمللي ثانية مماثل : ھي DNSالختبار 

لكل من  TCPو UDPخاص بـ  DNSاختبار بـ  DNSي كل دقيقة، ينبغي أن يقوم كل مجس من مجسات  .DNS متغيراتقياس 
على إجابة، فسيتم  "DNSاختبار إذا لم يحصل . المسجلة ذات أسماء النطاقات العامة الخاصة بخادم االسم الذي يتم رصده" IPعناوين "

. من ھذا المجس حتى يحين وقت إجراء اختبار جديد) TCPأو  UDP(المختبر على أنه غير متوفر بالنسبة لمنفذ النقل المماثل  IPاعتبار 
تم تجاھل مجًسا في أي فترة قياس معينة، وإال فسي 20ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة 

  .عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناء ھذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمة

على الشبكات ذات أكثرية  DNSفي أقرب مكان ممكن إلى برامج حل  DNSتوضع المجسات لقياس معايير  .DNSوضع مجسات 
المختلفة، كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت المستخدمين عبر المناطق الجغرافية 

   .األقمار الصناعية

RDPS.  تشير خدمات نشر بيانات التسجيل إلى مجموعةWHOIS  وخدماتWHOIS  المعتمدة على الشبكة على النحو المحدد في
  .من ھذا االتفاق" 4المواصفات "

من  ببيانات مناسبةمن مستخدم اإلنترنت  لالستجابة إلى استعالمات، TLDلنطاق  RDPSإلى قدرة جميع خدمات  يشير .RDPS توفر
واحد بالنسبة لكل  IPv6واحد وعنوان  IPv4متوافرة في وقت ما، يجب أن يكون لدى عنوان  RDPSوحتى يمكن اعتبار . نظام التسجيل
أي من خدمات  RDPS٪ أو أكثر من مجسات اختبار  51وإذا اعتبرت ". RDPSاختبارات "نتائج محددة من  RDPSمن خدمات 

RDPS  على أنھا غير متوفر خالل فترة زمنية معينة، فستعدRDPS غير متوفرة.  

RTT الستعالم WHOIS.  يشير إلى زمنRTT  الخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصالTCP  إلى نھايته، بما في ذلك استقبال
غير  RTTمرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة، فسيتم اعتبار زمن  5يساوي  RTTوإذا كان زمن  .WHOISاستجابة 
  .محدد

RTT الستعالم WHOIS يشير إلى زمن  .الويب أساسهRTT  الخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصالTCP  إلى نھايته، بما
وإذا قام مشغل السجل بتنفيذ عملية متعددة الخطوات للوصول إلى . واحد HTTPتعالم بالنسبة الس HTTPفي ذلك استقبال استجابة 

مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة،  5يساوي  RTTوإذا كان زمن . المعلومات، فيجب أن تقاس الخطوة األخيرة فحسب
  .غير محدد RTTفسيتم اعتبار زمن 

  ".الويب أساسه WHOIS الستعالم RTT"و" WHOIS الستعالم RTTر إلى مجموعةيشي .RDPS باستفسارالخاص  RTTزمن 

 IP"ألمر التحويل على اسم النطاق، وحتى تقوم  EPPيشير إلى الوقت الذي تم قياسه بدايةً من استقبال تأكيد . RDPSزمن تحديث  
  .بعكس التغييرات التي تمت RDPSالخاصة بكل الخوادم من كافة خدمات  ”عناوين 
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يجب أن تدور االستعالمات . RDPSمحدد ألحد الخوادم المختصة بإحدى خدمات " IPعنوان "ويعني استعالم واحد إلى  .RDPSاختبار 
. حول االھداف الموجودة في نظام التسجيل كما يجب أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة، وإال فسيعد االستعالم بال إجابة

والنتائج . المماثلة، ھي األخرى سيتم اعتبارھا بال إجابة SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ  RTTزمن ذات  وأيًضا، االستعالمات
   .بال إجابة/ أو أنه غير محدد RTTزمن رقم بالمللي ثانية مماثل لـ : ھي RDPSالمحتملة الختبار 

واحد  IPv6واحد وعنوان  IPv4وائيًا عنوان عش RDPSفي كل دقيقة، يجب أن يختر كل مجس من مجسات  .RDPS متغيراتقياس 
 المختصة بنطاقات RDPSكل خدمة الخاصة بخوادم لالعامة  )DNS(المجاالت أسماء في خدمة المسجلة " IPعناوين "من جميع 

TLD  ،اختبار "إجراء والتي يتم رصدھاRDPS "اختبار "إذا لم يحصل . لكل واحدRDPS " على إجابة، فسيتم اعتبار خدمةEPP 
ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس . غير متوفرة من ھذا المجس حتى يحين الوقت إلجراء اختبار جديد

في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم تجاھل عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناء ھذه الحالة لن تتم اإلشارة  مجًسا 10صحيحة 
   .لى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمةإ

داخل الشبكات ذات أكثرية المستخدمين عبر المناطق الجغرافية  RDPSوضع المجسات لقياس معايير سيتم  .RDPSوضع مجسات 
   .كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت األقمار الصناعية المختلفة؛

EPP.  وطلبات التعليقات ذات الصلة 5730يشير إلى بروتوكول التوزيع المرن كما ھو محدد في طلب التعليق رقم.  

لدى السجل، مما  من المسجلين المعتمدين إلى األوامرعلى االستجابة  ،كمجموعة TLD EPPيشير إلى قدرة خوادم  .EPPتوافر خدمة 
الخاص  RTTزمن  "ذو  EPPويعد أمر  .السجلمن نظام  على بيانات مناسبةاالستجابة  لتشتمويجب أن . للخوادم لديھم اعتمادات بالفعل

متوفرة خالل فترة  EPPولكي يتم اعتبار خدمة . المماثلة، سيتم اعتباره بال إجابة SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ " EPPبأمر 
بالنسبة لمجموعة من الخوادم ) IPv6عبر  EPPذا تم عرض إ(على األقل  IPv6و IPv4القياس، يجب أن يكون لدى عنوان واحد من 

على أنھا غير متوفر  EPPأي من خدمات  EPP٪ أو أكثر من مجسات اختبار  51وإذا اعتبرت ". EPPاختبارات "نتائج محددة من 
  .غير متوفرة EPPخالل فترة زمنية معينة، فستعد خدمة 

الخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر الجلسة باإلضافة  RTTزمن يشير إلى  . EPPالخاص بأمر جلسة  RTTزمن 
. TCPجلسة  إلنھاءفإنه سوف يشمل الحزم الالزمة  الخروج،وبالنسبة ألمر . EPPألمر جلسة واحد خاص بـ  EPPإلى استقبال استجابة 

 2.9.1ھي تلك المذكورة في المقطع  TCPأوامر جلسة  وتعد. TCPوبالنسبة ألمر الخروج، فإنه سوف يشمل الحزم الالزمة إلنھاء جلسة 
زمن المماثلة، فسيتم اعتبار  SLRمرات أو أكثر من  5يساوي  RTTزمن وإذا كان . EPPوالخاص بـ  5730من طلب التعليق رقم 

RTT غير محدد.  

تضمن إرسال أمر استعالم الخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي ت RTTزمن يشير إلى  . EPP استفسارالخاص بأمر  RTTزمن 
أو جلسة  EPPوذلك ال يتضمن الحزم الالزمة لبدء أو إنھاء جلسة . EPPواحد خاص بـ  جلسةألمر  EPPباإلضافة إلى استقبال استجابة 

TCP . وتعد أوامر استعالمTCP  والخاص بـ  5730من طلب التعليق رقم  2-9-2ھي تلك المذكورة في المقطعEPP . زمن وإذا كان
RTT  مرات أو أكثر من  5يساويSLR  زمن المماثلة، فسيتم اعتبارRTT غير محدد.  

باإلضافة إلى  استعالمالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر  RTTزمن يشير إلى  . EPP بـالخاص  RTTزمن 
وتعد . TCPأو جلسة  EPPبدء أو إنھاء جلسة وذلك ال يتضمن الحزم الالزمة ل. EPPواحد خاص بـ  جلسةألمر  EPPاستقبال استجابة 

 5يساوي  RTTزمن وإذا كان . EPPوالخاص بـ  5730من طلب التعليق رقم  3-9-2ھي تلك المذكورة في المقطع  EPPأوامر تحويل 
  .غير محدد RTTزمن المماثلة، فسيتم اعتبار  SLRمرات أو أكثر من 

-EPP. Refers to "EPP session-command RTT"، "EPP query استفسارالخاص بأمر  RTTزمن 
command RTT" or "تحويل أمر RTT  بـالخاص EPP."   

يجب أن تكون أوامر االستعالم والتحويل، مع . EPPواحد ألحد خوادم " IPعنوان "واحد إلى  EPPويعني إرسال أمر  .EPPاختبار 
 .نظام السجلمناسبة من تشتمل االستجابة على بيانات يجب أن و. جيل، حول األھداف الموجودة في نظام التس"اإلنشاء"استثناء عملية 

  .بال إجابة/ أو أنه غير محدد" EPPالخاص بأمر  RTTزمن "رقم بالمللي ثانية مماثل لـ : ھي EPPوالنتائج المحتملة الختبار 

المختصة  EPPالخاصة بخوادم " IPن عناوي"عشوائيًا باختيار عنوان واحد من  EPPدقائق، يقوم مجس  5كل  .EPP متغيراتقياس 
في كل مرة يكون ھناك تناوب عشوائي بين أنواع األوامر المختلفة الثالثة " EPPاختبارات "التي يتم رصدھا، وإجراء  TLDبنطاقات 

غير متوفرة من  EPPعلى إجابة، فسيتم اعتبار خدمة " EPPاختبار "إذا لم يحصل . وبين األوامر داخل كل نوع من أجل عملية االختبار
 10ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة . ھذا المجس حتى يحين الوقت إلجراء اختبار جديد
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أي خطأ  في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم تجاھل عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناء ھذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى مجًسا
  .مقابل متطلبات مستوى الخدمة

داخل نقاط وصول المسجلين لإلنترنت أو بالقرب منھا عبر المناطق  EPPتوضع المجسات لقياس معايير  سوف .RDPSوضع مجسات 
   .يةكما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت األقمار الصناع المختلفة؛الجغرافية 

مشغل السجل مسؤوالً  وُيعد .>كمرجع<واستخدامھا  EPPو RDPSو DNSيمكن االطالع على القائمة الحالية لمجسات  .المجسات قوائم
ويمكن تحديث القائمة . عن اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان أن المجسات المذكورة ال يتم حجب اختباراتھا من قبل أدوات الشبكة الخاصة به

وخالل . يوًما على األقل إلى مشغل السجل قبل إجراء التغيير 90شريطة أن ترسل إشعارا لمدة ) ICANN(من قبل ھيئة من وقت آلخر 
ھذه القياسات ألغراض اتفاق  ICANNولن تعتبر تلك الفترة، سيكون لدى مشغل السجل إمكانية الوصول إلى قراءات المجسات الجديدة، 

  ).SLA(مستوى الخوادم 

يتم تشجيع مشغلي السجل على القيام بنوافذ الصيانة لخدمات مختلفة في أوقات وتواريخ مرور أقل من الناحية اإلحصائية  .ةنوافذ الصيان
ومع ذلك، الحظ أنه ال يوجد اعتماد النقطاع الخدمة المخطط له أو ما شابه ذلك، وأي زمن تعطل، سواء كان ذلك ألغراض . لكل خدمة

  ).SLA(م سيتم اعتباره مجرد زمن تعطل وسيتم احتساب سببه من جراء أغراض اتفاق مستوى الخوادم الصيانة أو بسبب تعطل النظا

  حدود الطواريء. 5

 الطواريء حدود الحرجة الوظيفة
جميع ( DNSخدمة 
  )الخوادم

  األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره   ساعات 4زمن تعطل مستمر قدره 

  األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره   ساعات 4زمن تعطل مستمر قدره  الصحيح DNSSECحل 
SRS (EPP)  الشھر/ أيام 5زمن تعطل قدره   أيام 5زمن تعطل مستمر قدره  
خدمة البحث 

WHOIS/WHOIS 
  المعتمدة على الشبكة 

  الشھر/ أيام 7زمن تعطل قدره   أيام 7زمن تعطل مستمر قدره 

كما ھو موضح في  البيانات مستودع في المفقودة اإليداع عمليات طريق عن التسجيل التفاق خرق البيانات مستودع
 .6، البند "ب"، الجزء 2المواصفات 

 



الجدیدة GTLDمواصفات اتفاق مسودة نطاقات ٢٠١٠مایو 
تخضع للتعلیق العام 

IRI-6244v3

٧المواصفات 

الحقوقحمایةآلیاتلمتطلباتاألدنىالحد

ویلتزم بھا، والتي یمكن ") RPMs("یجب على مشغل السجل أن ینفذ أیة آلیات لحمایة حقوق .آلیات حمایة الحقوق.١
یات إضافیة التي تعمل وباإلضافة إلى ھذه اآللیات، قد یطور ویلتزم مشغل السجل بآل). ICANN(تفویضھا من وقت آلخر من قبل ھیئة 

وسیشمل مشغل السجل كل آلیات . على تثبیط أو منع تسجیل أسماء النطاقات التي تنتھك الحقوق القانونیة لطرف آخر أو تسيء استغاللھا
في اتفاق التسجیل والمسجل، والمبرم من قبل مسجلي ھیئة ) ICANN(لحمایة الحقوق مفوضة ومطورة بصورة مستقلة من قبل ھیئة 

)ICANN ( المعتمدین والمخولین لتسجیل األسماء في نطاقاتTLD . یجب على مشغل السجل تنفیذ ما ال یقل عن أحد تلك اآللیات التالیة
:)والتي قد یتم مراجعتھا من وقت آلخر(ألجل مكتب حقوق العالمات التجاریة ) ICANN(للمتطلبات التي وضعتھا ھیئة وفًقا 

ت التمھیدیة التي ُقدمت بالتعاون مع مكتب حقوق العالمات التجاریة والذي أسستھ ھیئة سوف ُترسل خدمة المطالبا-أ
)ICANN ( فیما یتعلق بعملیات التسجیل في نطاقاتTLD بموجب أیة إشعارات تتعلق بتسجیل أسماء النطاقات إلى

مماثلة والواردة في مكتب حقوق المسجلین المحتملین ألسماء النطاقات التي تطابق العالمات التجاریة ال) أ: (كل من
أصحاب العالمات التجاریة الواردة في مكتب حقوق العالمات التجاریة، أو) ب(العالمات التجاریة، و 

إجراءات تسجیل مبدئیة وفًقا ألٍي من ذلك، خالل فترة حصریة سابقة لتسجیل أسماء النطاقات العامة في نطاقات -ب
TLDجاریة وعالمات الخدمة التي سجلت في مكتب حقوق العالمات التجاریة ، وسیتاح ألصحاب العالمات الت

. TLDالفرصة لتسجیل أسماء النطاقات في نطاقات 

ال یجب على مشغل السجل تفویض أي صاحب لحقوق الملكیة الفكریة المطبقة باستخدام أي تجمیع معلومات حول عالمة 
تجاریة أخرى أو اإلخطار بھا أو خدمة التحقق من الصحة، بجانب مكتب حقوق العالمات التجاریة المفوض من الھیئة أو 

. بدًال منھ

:غل السجل آللیات حل المنازعات التالیة والتي قد تتم مراجعتھا من وقت آلخرسوف یمتثل مش. آلیات حل المنازعات.٢

) RRDRP(وإجراءات حل النزاع الخاصة بقیود التسجیل ) PDDRP(مقترحات حل المنازعات التي تلي التفویض -أ
، ])اء النھائيیجب إدراج عناوین المواقع عندما یتم اعتماد اإلجر[والمنشورة على ) (ICANN(التي اعتمدتھا ھیئة 

یوافق مشغل السجل على تعویض صاحب الشكوى من مقترحات حل المنازعات التي تلي التفویض عن .١
أیة رسوم اضطر صاحب الشكوى إلى سدادھا للمزود في الحاالت التي یعتبر فیھا صاحب الشكوى 

. الطرف السائد من قبل ھیئة المحلفین

والتي قد تشمل أي عالج (ذ والتقید بأي عالجات تفرضھا الھیئة أیًضا، یوافق مشغل السجل على تنفی.٢
في ) من االتفاق) ھـ(٤٫٣معقول، بما في ذلك تخصیصھ لتجنب الشك، وإنھاء اتفاق التسجیل وفًقا للمادة 

أعقاب القرار الصادر من قبل ھیئة المحلفین المعنیة بمقترحات حل المنازعات التي تلي التفویض أو 
.لنزاع الخاصة بقیود التسجیلإجراءات حل ا

یجب إدراج عنوان [والمنشور على (، )ICANN(الذي اعتمدتھ ھیئة ") URS("النظام الموحد لإلیقاف السریع -ب
. ، بما في ذلك تنفیذ القرارات الصادرة عن محققي النظام الموحد لإلیقاف السریع])الموقع



  ديدة الجGTLD لمواصفات اتفاقية ٢٠١٠مسودة مايو       
  تخضع للتعليق العام 

   

  ٨المواصفات 
  

  أداة العمليات المستمرة

تنص على توفير الموارد المالية الكافية لضمان التشغيل المستمر لوظائف التسجيل األساسية ذات الصلة بنطاق ) ١(أداة العمليات المستمرة  .١
TLD [من آتيب دليل مقدم الطلب المنشور على ] __[ المذآورة في البندurl الذي ] (من آتيب دليل مقدم الطلب ليتم إدراجه عند االنتهاء

) ٥(سنوات عقب انتهاء االتفاقية أو قبل اليوم السنوي الخامس ) ٣(على مدار ثالث )  آمرجع٨تم دمجه في هذه الوثيقة بالمواصفات 
 احتياطي غير قابل خطاب اعتماد) ١(يجب أن تكون في صورة إما ) ب(لتاريخ النفاذ، و) ٦(لتاريخ النفاذ ولكن قبل اليوم السنوي السادس 

من آتيب دليل مقدم الطلب ] __[إيداع نقدي عالق غير قابل لإللغاء، يفي آل منهما بااللتزامات المنصوص عليها بالبند ) ٢(لإللغاء، أو 
يتعين ).  ع آمرج٨الذي تم دمجه في هذه الوثيقة بالموصافات ] ( ليتم إدراجه عند االنتهاء من آتيب دليل مقدم الطلبurl[المنشور على 

على مشغل شرآة التسجيل بذل غاية جهده إلتخذا آافة اإلجراءات الضرورية أو المفضلة للحفاظ على تنفيذ أداة العمليات المستمرة لمدة 
 نسخ من ICANNسيقدم مشغل شرآة التسجيل لـ .   آطرف آخر مستفيد منهاICANNأشهر من تاريخ السريان، وللحفاظ على ) ٦(ستة 

 بالصورة المعقولة باتطورات المادية ذات الصلة بأداة العمليات ICANNنهائية ذات الصلة بأداة العمليات المستمرة ويتابع إخطار الوثائق ال
ال يتعين على مشغل شرآة التسجيل الموافقة على، أو السماح بأي تعديل أو مخالفة، في أداة العمليات المستمرة أو الوثائق .  المستمرة

تنص أداة ).  ال يمكن حجب هذه الموافقة بشكل غير معقول (ICANNصلة بها دون تصديق آتابي مسبق من منظمة األخرى ذات ال
 ٥. ٤ أو البند ١٣. ٢ للموارد المالية ألداة العمليات المستمرة بموجب البند ICANNالعمليات المستمرة صراحة على إمكانية وصول 

  .تفاقية التسجيلمن ا] ١٤. ٧أو البند : إدراج لكيان حكومي[

وعلى الرغم من استخدام أفضل الجهود التي يبذلها مشغل السجل للوفاء بالتزاماته بموجب الفقرة السابقة، إال أنه إذا انقضت أداة العمليات  .٢
من ) ٦(لسادسة المستمرة أو تم إنهاؤها من قبل طرف آخر مشار إليه، آلًيا أو جزئًيا، ألي سبب من األسباب، وذلك قبل الذآرى السنوية ا

) ٢(بذلك االنقضاء أو اإلنهاء وأسباب ذلك، و) ICANN(إشعار هيئة ) ١(تاريخ النفاذ، فإنه يجب على مشغل السجل وعلى وجه السرعة 
ثالث  لمدة TLDاتخاذ الترتيبات الالزمة ألداة بديلة توفر موارًدا مالية آافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات 

تلي أي إنهاء لهذا ) ١(من تاريخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ) ٥(سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق أو قبل الذآرى السنوية الخامسة ) ٣(
).   "أداة بديلة("من تاريخ النفاذ ) ٦(االتفاق بعد الذآرى السنوية الخامسة من تاريخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذآرى السنوية السادسة 

 والتي ال تقل عن أداة العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون مقبول لدى ICANNعلى أية أداة بديلة االمتثال لشروط منظمة 
  . ICANNمنظمة 



  ديدة الجGTLD لمواصفات اتفاقية ٢٠١٠مسودة مايو       
  تخضع للتعليق العام 

   

، في أي وقت، يجوز لمشغل شرآة التسجيل استبدال أداة العمليات ٨بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع المواصفات  .٣
 TLDتوفر موارًدا مالية آافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات ) ١(ديلة والتي المستمرة بأداة ب

تلي أي ) ١(سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق قبل أو بحلول الذآرى السنوية الخامسة من تاريخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ) ٣(لمدة ثالث 
) ٢(و، من تاريخ النفاذ،) ٦(سنوية الخامسة من تاريخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذآرى السنوية السادسة إنهاء لهذا االتفاق بعد الذآرى ال

 والتي ال تقل عن أداة العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون مقبولين من قبل ICANNتمتثل لشروط منظمة 
هذه، فلن ) ٣(أو ) ٢(اة العمليات المستمرة إما عمًال بالفقرة وفي حالة قيام مشغل شرآة التسجيل باستبدال أد. ICANNمنظمة 

قيد التطبيق فيما يتعلق بأداة العمليات المستمرة، ولكن يجب أن ُتطبق بعد ذلك فيما يتعلق أداة ) ٨(تعد شروط المواصفات 
  .االستبدال المذآورة) أدوات(



   الجديدةGTLD لمواصفات اتفاقية ٢٠١٠مسودة مايو 
  تخضع للتعليق العام 

   

  *٩المواصفات 

  قانون قواعد السلوك الخاص بمشغل شرآة التسجيل
  
 gTLDجرت إضافة مسودة قانون قواعد السلوك الخاص بمشغل شرآة التسجيل إلى صيغة اتفاقية : مالحظة[*

 بشأن مسألة ٢٠١٠من نوفمبر ) ٥( في الخامس ICANNالجدیدة بموجب قرار صادر من مجلس إدارة منظمة 
 ICANNتسعى منظمة .  ICANN ومأموري التسجيل المعتمدین لدى gTLD لدوائر تسجيل الملكية المشترآة

أو فرضها في إطار احتمالية /إلى تشجيع الحصول على مدخالت المجتمع حول أنماط السوك التي یتعين حظرها و
  .]الملكية المشترآة لقنوات توزیع أسماء النطاقات

  
أو مقاول من الباطن أو آيان   ، أو تابعة، أو فرعية،  ألي شرآة أمولن يسمح، يمتنع مشغل شرآة التسجيل  . ١

  "):طرف ذا صلة بالتسجيل"يشار لكل منها (آخر ذا صلة 
  

  ؛اهتمام خاص بأي مأمور تسجيل  إظهار المحاباة، المباشرة أو غير المباشرة، أو تقديم .  أ
  

عبر مأموري التسجيل المعتمدين لدى تسجيل أسماء النطاقات لصالحه، باستثناء األسماء المسجلة .  ب
  ؛TLDالعمليات والهدف من ، في اإلدارة، والتي تعد ضرورية بصورة جلية ICANNمنظمة 

  
الوصول لبيانات المستخدم أو معلومات الملكية لمأمور التسجيل المستخدم لصالح أو التابع لمشغل   .ج

  أو؛ TLDارة وعمليات شرآة التسجيل، باستثناء ما تقتضيه الضرورة في حالة اإلد
  

األسماء المتوفرة    اعتمادًا على بحث TLD أو النطاقات الفرعية لـ TLDتسجيل األسماء في نطاق    . د
  ").التشغيل األولي"، أي(من قبل المستهلك 

  
في حالة قيام مشغل شرآة التسجيل أو الطرف ذا الصلة بالتسجيل بدور مزود خدمات مأمور التسجيل أو   . ٢

الطرف ذا الصلة بالتسجيل،   التسجيل البائع، سيتعين على مشغل شرآة التسجيل، أو سيلتزم بدفع مأمور 
  . البائع-للحفاظ على سجالت الحسابات الفردية الخاصة بعمليات مأمور التسجيل أو مأمور التسجيل 

  
عدم اإلفصاح عن يلتزم مشغل شرآة التسجيل، ويتعين عليه إلزام الطرف ذا الصلة بالتسجيل، بضمان    .٣

بيانات المستخدم أو معلومات الملكية لدى أي مأمور تسجيل إلى مشغل شرآة التسجيل أو طرف ذا صلة 
  .TLDبالتسجيل، باستثناء ما تقتضيه الضرورة في حالة إدارة وعمليات 

  
ت الصلة ال يجوز لمشغل شرآة التسجيل اإلفصاح عن بيانات التسجيل السرية أو المعلومات السرية ذا  . ٤

، باستثناء ما تقتضيه الضرورة في حالة DNSبخدمات التسجيل أو عملياته ألي موظف مزود لخدمات 
  .TLDإدارة وعمليات 

  
واحدة على األقل آل عام تقويمي  ) ١(ُيجري مشغل شرآة التسجيل عمليات مراجعة داخلية للسلوك مرة   . ٥

يومًا تقويميًا عقب نهاية آل عام تقويمي، ) ٢٠(رين في غضون عش. لضمان االلتزام بقانون قواعد السلوك
لدى  المراجعة الداخلية، مدعمة بتصديق من مسؤول التصديق   يتقدم مشغل شرآة التسجيل بنتائج 

مشغل شرآة التسجيل يشهد بالتزام مشغل شرآة التسجيل بـ قانون قواعد السلوك هذا، عبر البريد 
 تقديم التقارير فيما بعد ICANN قد تطلب ICANN) .[ICANNعنوان توفره منظمة [اإللكتروني على 

  .)باستخدام وسائل أخرى معقولة



   الجديدةGTLD لمواصفات اتفاقية ٢٠١٠مسودة مايو 
  تخضع للتعليق العام 

   

 من إجراء تحقيقات في إدعاءات ICANNسببًا لمنع منظمة ) ١: (ال يعد أي مما ذآر بموجب هذه الوثيقة  . ٦
ند إليها مشغل شرآة توفير األسس التي يست) ٢(عدم التزام مشغل شرآة التسجيل بقانون قواعد السلوك؛ أو 

 بشأن التحقيق في إدعاءات عدم التزام مشغل شرآة ICANNالتسجيل في رفضه التعاون مع منظمة 
  .التسجيل بقانون قواعد السلوك المذآور



 التجارية العالمة مقاصة
 2010نوفمبر 

 الغرض من المقاصة .1
 

تم اقتراح مقاصة العالمة التجارية كمخزن مركزي للمعلومات التي تتم مصادقتها، وتخزينها ونشرها وفقاً لحقوق  1.1
مقدم  أو المزودين الذين يمنحون حق تقديم بمزود الخدمة ستتصل ICANNحاملي العالمة التجارية وبالمثل، فإن 

فهذا الكيان  .وتسهيل نقل المعلومات المتعلقة ببعض العالمات التجارية تصديقو خدمات المقاصة لقبول والتحقق من
 . هذه المهام  ICANNلن تجري . ICANNمع  "مطولة" أو هذه الكيانات سوف تتطلب عالقة

لتحقق من صحة العالمات التجارية ا ومصادقة ) 1: (المقاصة فصل مجالي العمليات األساسية من طلبيكما س 1.2
أو خدمات  Sunriseالجديدة لدعم  gTLDالعمل كقاعدة بيانات بتوفير المعلومات لسجالت ) 2(بالمقاصة، و

سواء عمل المزود ذاته على كال الوظيفتين أو أصبح كال المزودين أكثر مالئمة . إدعاءات العالمة التجارية
  .لتحديدهما

لب من مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية الحفاظ على قاعدة بيانات منفصلة لمقاصة العالمة ومع ذلك يجب أن يط 1.3
التجارية وقد ال تقوم بتخزين أية بيانات بقاعدة بيانات المقاصة قد تكون على عالقة بفقرة الخدمات اإلضافية إن 

 .وجدت

ة للحصول على المعلومات المطلوبة إلجراء يحتاج السجل فقط إلى االتصال بإحدى قواعد البيانات المركزي 1.4
Sunrise  مزود خدمة ،مقاصة العالمة ) عقود(أو خدمات إدعاءات العالمة التجارية بغض النظر عن تفاصيل عقد

 .ICANNالتجارية مع 

ت أو توفير خدمات إضافية إن وجدت طالما تم الحفاظ على هذه الخدما لمزود خدمة مقاصة العالمة التجاريةيمكن  1.5
 .أية بيانات مستخدمة لهذه الخدمات بشكل منفصل عن قاعدة بيانات المقاصة

وسيتم تنفيذ  .المقاصة مخزناً لمعلومات المصادقة ونشرالمعلومات إلى المستلمين المحدودينقاعدة بيانات وستعتبر  1.6
وضح في الميثاق بالنظر إلى  بما يتفق مع المخطط المحدود ولن يكون لها أية قوى غير محددة بخالف ما هافائوظ

قبل إجراء أية تغيرات مادية على وظائف  .المقاصة من تخليق هذه السياسة) اءمدر(لن يتمكن مدير  .التصديق
  .كما يتم التعامل حالياً  ICANNالمقاصة، فستخضع لنفس فترة التعليق العام في 

عالوة على ذلك فإن تعذر تقديم العالمات  .حقوق قانونية وال يعتبر تضمين المقاصة دليال على أي حق وال ُيوجد أي .1.7
التجارية بالمقاصة ال يجب النظر إليه على أنه افتقار إلى اليقظة من حاملي العالمة التجارية أو تنازل عن أي حقوق 

  .وال يمكن أن يكون له تأثيرا سلبيا فيما يتعلق بهذا اإلخفاق

 مزودو الخدمة .2
 

خدمة مقاصة العالمات التجارية بالضرورة مجموعة معايير، إالّ أن االعتبارات ) مزودي(ود سيشمل اختيار مز 2.1
الرئيسية يجب أن تتمثل في القدرة على التخزين والمصادقة ونشر البيانات على المستوى األعلى لالستقرار واألمان 

 . بالسجل دون الرجوع إلى تكامل أو توقيت عملية التسجيل أو عمليات التشغيل الخاصة

قدم التعليق العام اقتراحاً مفاده أن أفضل الطرق لحماية تكامل  .إدارة قاعدة البيانات; التحقق/التصديق –الوظائف  2.2
البيانات وتجنب األمور الناشئة لمزودي المصدر الرئيسيين يجب أن تكون فصل وظائف إدارة قاعدة البيانات وأي 

  .للبيانات تحقق/عمليات مصادقة
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 أو سجلةكم الكلماتية الماتالع لتأهّ  تضمن وهي التسجيل عمليات مصادقة على واحدة هيئة تعمل سوف 2.2.1
 .معاهدة أو دستور بفعل ةالمحميكلماتية أو كعالمات  قضائياً  منها التحقق تمكلماتية عالمات أنها 

 بديلة مراجعة جريتُ  ال التي الدعاوى في النظر حق تشكل التي العالمات هذه باعتماد الهيئة هذه وستطالب
  .التسجيل قبل

 
 تم( التجارية العالمة دعاءاتإ وخدمات Sunrise خدمات قدمتو بيانات قاعدة على الهيئة الثانية حافظتوس 2.2.2

  ).أدناه تناولها
 

 ICANN نتكا إذا ما لتحديد أخرى وعوامل والسرية الفعاليات موازنة في التصرف وحرية التعقل، استخدام سيتم 2.3
 .البيانات تكامل على الحفاظ أجل من لإلدارة ىخرواألوالتحقق،  لمصادقةل واحدة - اثنتين أو بهيئة ستتصل

 
  .العالقات التعاقدية 2.4

يتم تشغيلهااستناداً إلى احتياجات السوق سوف . ICANNمنفصلة ومستقلة عن  أن تكون المقاصةيتوجب  2.4.1
أن تقوم بتنسيق وتحديد  ICANN ويجوز لـ. يستخدمون هذه الخدماتمع جمع الرسوم من هؤالء ممن 

الروابط المستخدمة بواسطة السجالت والمسجلين وأداء وظيفة إشرافية أو وظيفة ضمان جودة للتحقق من 
  .تلبية أهداف حماية الحقوق بالشكل المالئم

االعتماد /القائم على المصادقة) (جاريةالعالمات الت(سيتم تحديد مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية  2.4.2
من خالل عملية مفتوحة وشفافة بهدف ضمان تدني التكلفة والوثوقية واتساق الخدمة لكل ) واإلدارة

 . مساعدي خدمات المقاصة

الخدمة الذين يعملون على توفير مصادقة العالمات التجارية المقدمة بالمقاصة ) مزودي(يجب على مزود  2.4.3
   .التعاقدية ICANNبالمعايير الدقيقة التي يجب تحديدها باتفاقية  االلتزام

على مدار سبعة توفرها بهدف (أن يتضمن العقد متطلبات مستوى الخدمة وتوفر خدمة العمالء يتوجب  2.4.4
ومتطلبات مخزن البيانات ومتطلبات  ،)يوماً في العام 365ساعة في اليوم و 24أيام في األسبوع و

 .  تساوي لكل األشخاص والهيئات التي تطلب الوصول لقاعدة بيانات مقاصة العالمة التجاريةالوصول الم

إلى المدى المعمول به، يجب أن تتضمن االتفاقية تأميناً من مزود الخدمة عن األخطاء مثل األخطاء  2.4.5
 .والسجالت ومسجلي النطاقات ICANNاإليجابية للمشاركين مثل المسجلين و

مباشرة (يجب على مزود خدمة المقاصة مساعدة مزودي خدمة مصادقة العالمات اإلقليمية  .ات مزود الخدمةمتطلب 2.5
للتمتع بميزة الخبراء المحليين ممن يتفهمون الفوارق الدقيقة للعالمة التجارية محل ) أو عبر المقاولين الفرعيين

 : ئزة التعاقد واتفاقيات الخدماتأمثلة لتفاصيل معايير األداء المحددة في معيار جا .التساؤل

 ؛)القائم على إدارة قاعدة البيانات(ساعة طوال سبعة أيام في األسبوع  24توفير إمكانية وصول  2.5.1
 ؛ )القائم على إدارة قاعدة البيانات(توظيف أنظمة موثوقة من الناحية التقنية مع تأمينها  2.5.2
مة الموازنة بحيث يمكن تجهيز عدد من العالمات من مختلف استخدام أنظمة الوصول العالمي وأنظ 2.5.3

 ؛)القائم على إدارة قاعدة البيانات والمحقق(المصادر بعدة لغات 
نقطة الدخول من حاملي العالمات التجارية لتقديم بياناتهم بقاعدة  -قبول حاالت الخضوع من كل العالم  2.5.4

 هيئة واحدة؛بيانات المقاصة وقد تكون هيئات إقليمية أو 
 السماح باللغات المتعددة مع تحديد تفاصيل التنفيذ الدقيقة؛ 2.5.5
 البحث بإشعارات إدعاءات الخدمة؛ توفير الوصول من المسجل للتأكد  2.5.6
التحقيق، أو المصادقة إلى جانب الوصول واإللمام البيانات، أو  صلة بإدارة قاعدةالتمتع بالخبرة ذات ال 2.5.7

 ؛ و)القائم على إدارة قاعدة البيانات والقائم على المصادقة( نين العالمات التجاريةبمختلف قوا
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وجوب الضمان من خالل متطلبات األداء بما يتضمن الواجهات المتضمنة بالسجالت والمسجلين بعدم منع  2.5.8
دارة قاعدة القائم على إ(توقيت تسجيل اسم النطاق وال عمليات التشغيل الخاصة بالسجل أو المسجل 

 ). البيانات
 

 معاييرتضمين العالمات بالمقاصة .3
 

نقطة فردية لإلدخال قد تؤدي إلى الوصول إلى قاعدة -سيطلب من حامل العالمة التجارية فقط تقديم كل نقطة إدخال  3.1
ت التي أن تستضيف صفحة المعلوما ICANNفي حالة استخدام نقاط الدخول، يجب على  .بيانات المقاصة بأكملها

بغض النظر عن نقطة الدخول بالمقاصة فإن إجراءات المصادقة  .توضح كيفية تحديد نقاط اإلخضاع اإلقليمية
 .دةالمحددة ستكون موحّ 

 :فيما يلي المعايير الحالية للتضمين بالمقاصة 3.2

ن الدول التي ال تجري بما يتضم(المسجلة القومية أو متعددة الجنسيات من كل الدوائر الكلماتية  العالمات 3.2.1
 ). فيها مراجعة مستقلة

 .قد تم التحقق منها قضائياًأو اإلجراءات القضائية األخرى كلماتيةأي عالمة  3.2.2
يونيو  26محمية قضائياً أو بموجب اإلجراءات القضائية األخرى السارية في أو قبل كلماتية عالمة أي  3.2.3

2008 . 
 

بقاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية باستثناء العالمات القانونية العامة العامة القانونية  العالماتجب تضمين تويال  3.3
ولن  .أو تلك المحمية قضائياً بموجب اإلجراءات القضائية األخرى كما تم إيضاجه سابقاً  التي يتم التحقق منها قضائياً 

بمزود خدمة المقاصة لجمع  ICANNكين من الدخول في اتفاقية منفصلة، وعدم تم gTLDيعوق ذلك أي سجل 
والتأكد من المعلومات األخرى للخدمات اإلضافية، إضافة إلى وجوب حفظ هذه المعلومات بشكل منفصل عن قاعدة 

  .بيانات مقاصة العالمة التجارية

ذات الصلة  التسجيلالمسجلة نسخة من معلومات ملكية  الكلماتية يجب أن يكون نوع البيانات التي تدعم طلب العالمة 3.4
التسجيل الضروري والدوائر القضائية التي أصدرتها عمليات التسجيل، ) أرقام(بما يتضمن رقم  ،أو عملية التسجيل
  .واسم مالك السجل

والتي دخلت  التحقق من التسجيل قضائيا مستندات المحكمة الكلماتية عالمةالالبيانات التي تدعم تتضمن يجب أن و 3.5
  .الممنوحة الكلماتية بواسطة المحكمة، والتي تدل على تحقق العالمة بشكل مناسب

قد تم التحقق منها قضائياً أو اإلجراءات القضائية األخرى السارية في  الكلماتيةعالمات الوتكون البيانات التي تدعم  3.6
ة ودليل على تاريخ نسخة من جزء مناسب من اإلجراءات القضائييجب أن تتضمن ، حيث 2008يونيو  26أو قبل 
 .سريانها

العالمة ك "icann." أو "icann.org" يسمح لعمليات التسجيل التي تتضمن حاالت امتداد المستوى األعلى مثل لن 3.6
بمعنى أنه إن (العالمة أو تم التحقق منها أو حمايتها تلك  كان تم تسجيل ذاالمقاصة بغض النظر عما إفي  الكلماتية
 ).لمقاصةبالدخول ل منهما لكالً  لن يسمحسوف ، فicann.أو  icann.orgل المثال على سبيعالمة وجدت 

خطية أو أي بيان  ممن يطلبون تضمين عالماتهم بالمقاصة، تقديم إعالن أو شهادة ةسيطلب من كل حاملي العالم 3.6
العالمة ب من حامل كما سيطل .آخر، يفيد بصحة المعلومات المذكورة وحداثتها وعدم إرفاقها لغرض غير مناسب

خالل وقت تضمين العالمة بالمقاصة إذا تم بحيث  ،التصديق على الحفاظ على المعلومات المرفقة بالمقاصة حديثة
م التحقق منها في المقاصة أو تعالمة تسجيل أو تحويلها إلى هيئة أخرى أو في حالة أهمل حامل العالمة الإلغاء 

وسيكون  .يكون عليه التزام إيجابي لإلعالم عن المقاصةالعالمة فإن حامل مة للعالاستخدام القانون العام  قضائياً 
حيث بوعالوة على ذلك، فإنه يتوقع أن توجد عملية  .هناك عقوبات تتعلق باإلخفاق في الحفاظ على المعلومات حديثة
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تيالية أو مغشوشة أو قد دبرت عبر طرق احالعالمات يمكن إزالة عمليات التسجيل من المقاصة إن تم اكتشاف أن 
 . ثبت عدم دقة البيانات

يرغب في للعالمة فإن مصادقة البيانات سيتطلب تجديدها على فترات من خالل أي حامل  ،كنظام حماية إضافي 3.7
والسبب وراء  .يجب أن يسهل اإلخضاع اإللكتروني من العملية مع تقليل التكلفة المرتبطة به .البقاء بالمقاصة
فترات هو انسيابية فعاليات المقاصة والمعلومات التي يحتاج إليها مشغل السجل لممارسة عمله  المصادقة على

 .وتحديد العالمات بالمشكلة قيد البحث

 المقاصة بيانات استخدم .4

ممن يطلبون تضمين عالماتهم في المقاصة الموافقة على استخدام هذه المعلومات  ةالعالموسيتوجب على كل حاملي  4.1
ومع ذلك، فإن مثل هذه الموافقة قد تمتد فقط لالستخدام في حالة التوافق مع الغرض المحدد لقاعدة  .المقاصةمن 

وال  .والسبب وراء هذه الفقرة هو منع المقاصة حالياً من استخدام البيانات بطرق أخرى .بيانات المقاصة التجارية
جارية أو مزودي خدمة األطراف األخرى بشأن توفير وجود عائق في طريق مزود خدمة مقاصة العالمة التيتوجب 

 . خدمات إضافية على أساس غير حصري

البيانات إلى  باإلضافة(ميزة تنافسية، يجب أن تكون قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية إنشاء ومن أجل عدم  4.2
مرخصة ) الخدمات اإلضافية التي تم الحصول عليها من مقاصة العالمة التجارية لتنفيذ األخرى ذات الصلة

ووفقاً . للمنافسين المهتمين بتقديم خدمات إضافية على أساس متساوي وغير تمييزي وعلى شروط معقولة تجارياً 
رخصة استخدام البيانات لكل المزايا المطلوبة لمقاصة ) أ:  ( العالمةلذلك، سيتم عرض خيارين للترخيص لحامل 

باستخدام هذه البيانات للخدمات اإلضافية سواء من جانب مزود خدمة مقاصة  العالمة التجارية مع عدم السماح
ترخيص استخدام البيانات للمزايا اإلجبارية لمقاصة العالمة التجارية ) ب(العالمة التجارية أو أية هيئة أخرى أو 

الجديد والتي تتضمن ترخيص السماح بالمقاصة  gTLDs بـالعالمات وعن االستخدامات اإلضافية المتعلقة بحماية 
بترخيص االستخدام والتعامل مع البيانات بمقاصة العالمة التجارية للمنافسين التي توفر كذلك هذه الخدمات 

وسيتم تحديد تفاصيل التنفيذ المحددة كما سيتم تضمين كل األحكام والشروط المتعلقة بفقرة هذه الخدمات . اإلضافية
 . ICANNوالخضوع لمراجعة  ICANNاقية مزود خدمة المقاصة التجارية مع باتف

إن وفر مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية خدمات إضافية فإن أية معلومات يجب أن يتم تخزينها بقاعدة بيانات   4.3
ية، خدمة إضافية ولن يتم اعتبار الوصول من جانب المسجل للتحقق والبحث في إشعارات العالمة التجار .منفصلة

إساءة استخدام البيانات من قبل مقدمي الخدمات على أساس اإلنهاء . ويجب أن يتم توفيرها دون تكلفة على المسجل
 .المباشر

 إرشادات مصادقة البيانات .5
 

ة بالحد جدير بالذكر أن إحدى وظائف التضمين األساسية للمقاصة تتمثل في مصادقة البيانات بما يلبي معايير محدد 5.1
 :وعلى ذلك فقد تم اقتراح عدد من المعايير الدنيا وهي كالتالي .األدنى

قائمة مقبولة لمصادر مصادقة البيانات وذلك مثل مواقع الويب المرخصة ومكاتب العالمة التجارية  5.1.1
المنتشرة في أرجاء العالم ومزودي األطراف األخرى ممن يمكنهم الحصول على معلومات من مكاتب 

 العالمة التجارية المتنوعة وما إلى ذلك؛

سم والعنوان ومعلومات االتصال لمقدم الطلب وتحديثها وموافقتها إن تم إدراج مالك العالمات دقة األ 5.1.2
 التجارية المسجل؛

 توفير معلومات االتصال اإللكترونية والحرص على دقتها؛ 5.1.3
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ومات بقاعدة بيانات مكتب العالمة التجارية الخاصة لرقم أعضاء التسجيل والدول التي توافق المعل 5.1.4
 .التسجيل

من أجل التحقق من مقاصة العالمات التي لم يتم التحقق من صحتها سابقاً في التسجيل أو المحمية من خالل  5.2
متواصل تقديم أدلة من االستخدام الالعالمة ، يجب أن يطلب من صاحب أو معاهدة ،مة، أو النظام األساسيالمحك

قد تكون . للعالمة في اتصال مع تقديم حسن النية لبيع السلع أو الخدمات قبل تطبيق إلدراجها في تبادل المعلومات
 .أدلة االستخدام المقبولة مسميات وعالمات وحاويات وكتيبات إعالن ولقطات للشاشة يثبت استمرار االستخدام

 مة التجاريةاالستخدام اإلجباري قبل اإلطالق لمقاصة العال .6
  

استخدام مقاصة العالمة التجارية بهدف دعم آليات حماية الحقوق قبل الجديدة  gTLDجميع سجالت  من تطلبسيُ  6.1
قبل  العالمة التجارية أو خدمة ادعاءات Sunriseالتي يجب أن تتكون في الحد األدنى إما  ،)RPMs(اإلطالق 
والتي سوف يتم إدماجها في المرجع  ،IRTالدنيا المحددة بتقرير  ويجب أن تلبي هذه الخدمة المعايير .اإلطالق

trademark-report-final-gtlds/irt-http://www.icann.org/en/topics/new- انظر(الموضح أدناه 
.en.pdf-29may09-protection(  وال توجد متطلبات تفيد بأن السجل قد يتبني كلRPM . 

 
بهدف تقليل العالمة يجب أن يوفر إشعار ادعاءات العالمة التجارية إشعاراً واضحاً للمسجل لنطاق حقوق حامل  6.2

يضمن البيان  .ة مرفق بالمستندجدير بالذكر وجود نموذج يوضح العناصر المطلوب .التأثير غير الجيد للمسجلين
استالم ) 2(في المقاصة؛ ) العالمات( يفيد بتضمين العالمة المسجل إشعاراً  استالم) 1: (المحدد من المسجل ما يلي

على قدر معرفة المسجل عدم انتهاك عملية التسجيل ) 3(و، بتدارك األمر والتعرف عليهالمسجل إشعاراً يفيد 
 . لحقوق الخاضعة لإلشعارللوب واستخدام اسم النطاق المط

 
يجب أن يحتوي إشعار إدعاءات العالمة التجارية على ارتباطات أو يوفر طرقا بديلة لتمكين الوصول للمسجل إلى  6.3

مرجع معلومات قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية باإلشعار للتعرف بشكل أفضل على حقوق العالمة التجارية 
في الوقت ) أو أي مصادر أخرى(االرتباطات هذه ويجب أن يتم توفير . لعالمة التجاريةمحل النزاع من حامل ا

األفضل أن يتم تقديم إشعار إدعاءات الخدمة باللغة المستخدمة ببقية من  .المناسب فعليا دون تكلفة على المسجل
ن كما هو محدد م(لمتحدة حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن على األقل بلغة مستخدمة برعاية األمم ا

مرة أخرى من خالل (وبعد ذلك إن تم تسجيل اسم النطاق فسيقوم المسجل  ).السجل/المسجل أو مسجل النطاق
ويجب أال يكون اإلعالم قبل حدوث التسجيل بحيث . بالتسجيلالعالمة ) حاملي(بإعالم حامل ) التداخل مع المقاصة

حاول بشكل غير مناسب أن يحجب المسجل الشرعي من تسجيل االسم ألن يالعالمة ال يعتبر ذلك فرصة لحامل 
 .الذي يتمتع المسجل بحقوقه القانونية

 
" كلياً  متطابقة"يجب إبالغ قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية أن ترسل إشعارا ألسماء نطاق المسجلين المعتبرة  6.4

 . للعالمةأن يكون اسم النطاق من عناصر نصية مطابقة وكاملة  تعني "كلياً  متطابقة". التي تم التحقق منهابالعالمات 
الحروف ) ب(أو حذفها؛ ) أو العكس(مسافات متضمنة بالعالمة وقد تم استبدالها بحروف وصل ) أ: (في هذا الصدد

عالمات ) جـ(؛ )&و@ (الخاصة المحددة المتضمنة بالعالمة التجارية كما يتم نطقها بكلمات مناسبة توضحها 
لترقيم أو الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتي ال يمكن استخدامها باسم النطاق من المستوى الثاني والتي قد ا

) د(تم استبدالها بمسافات أو حروف وصل أو بخطوط سفلية وال تزال تعتبر مطابقة و) 2(محذوفة أو ) 1(تكون 
  .،المؤهلة للتضمين "العالمات المتضمنة"عدم وجود الجمع و

 
يجب أن يكون اإلعالم محدوداً على المتطابق فقط بحيث يتم ضمان التكامل التشغيلي والمحدودية لإلعالم المعروف  6.5

  .على نطاق واسع والمقدار الذي لم يتم إدارته للمعالجة من جانب المقاصة
 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf�
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf�
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf�
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 مقاصةالب العالمات حماية .7

بمقاصة العالمات خدمات ادعاءات العالمة التجارية بكل أو  Sunriseالجديدة أن تمد  gTLDيجب على سجالت  7.1
كما هو موضح أدناه، فإن نطاق العالمات المسجلة المستخدمة من قِبل خدمة المطالبات هو أوسع  .العالمة التجارية

 .Sunriseمن تلك التي تستخدم لفترات 

 الكلماتية ف بجميع العالماتيتعين على السجالت االعترا -بالنسبة لخدمات مقاصة العالمات التجارية  7.1.2
بغض النظر عن إجراء دولة التسجيل لمراجعة (مسجلة دولياً أو متعددة الجنسيات ) 1:  (هي التي

بواقع دستور أو معاهدة سارية حالياً  على وجه التخصيص محمي) 3(التحقق قانوناً؛ أو ) 2( ؛)مستقلة
 .2008يونيو  26والتي كانت سارية في أو قبل 

المسجلة ) 1:  (الكلماتيةبجميع العالمات  يتعين على السجالت االعتراف - Sunriseلخدمات بالنسبة  7.1.3
 )2(ة التجارية، قبل التسجيل؛ أو مستقالً لتطبيقات العالم تقييماً دولياً أو متعددة الجنسيات لحكم يجري 

أو معاهدة سارية  بفعل دستور على وجه التخصيصالمحمي ) 3(أو بالمقاصة؛ أو  اً يالمتحقق منه قانون
  .2008يونيو  26حالياً أو التي كانت سارية في أو قبل 

في بعض الحاالت، يكون للسجالت تقدير لتضمين وقايات للعالمات اإلضافية التي ال تستوفي هذه الشروط الخاصة  7.2
 .باألهلية

 أن لضمان - مطلقة أسس على لتقييما) 1: (أساسية بصفة متطلبات ثالثة التسجيل عند الجوهري للتقييم: التعريف 7.3
ما  لتحديد - نسبية أسس على التقييم) 2( التجارية؛ للعالمة األمر واقع في العالمة على للحصول المتقدم يستوفي

 قيد هيالمقدم لها  العالمة أن من للتحقق - االستخدام تقييم) 3( و التسجيل؛ تمنع مسبقاً  المعبأة العالمات كانت إذا
  .االستخدام

 
يجب على مقاصة العالمات التجارية أو أي من الوكالء العاملين بها العمل على تطوير ونشر قائمة من الدول التي 

 .تقوم بإجراء مراجعة مستقلة لتسجيل العالمة التجارية

مطلقة؛ و تقييم قائم على أساسات ) 1: (التجارية العالمة مقاصة تقييم خدمة موفر بواسطة الجوهري التقييم تطلبي 7.4
  .تقييم االستخدام) 2(
 

 متطلبات تلبى فسوف ،Sunrise خدمة تسجيل تقديم السجل بها يختار التي الحاالت يف .Sunriseعملية تسجيل  7.5
 تسوية سياسة ويشمل التجارية، العالمات مقاصة بيانات قِبل من مؤكد أدنى كحد متطلب باعتبارها (SERs) األهلية
 .(SDRP) أو Sunrise خالف

 
التي صدرت وقت أو ) أعاله 7.1المطابقة للمعاير في القسم (ملكية العالمة ) SERs) :1يشمل عرض  7.5.1

الجديدة  gTLDلقائمة طلب  ICANNقبل تاريخ السريان التفاقية السجل وقد قدمت قبل أو وقت نشر 
ات انتخاب بالذكر أن متطلبوجدير ) 2(؛ المقدم له السم نطاق) أعاله 6 كما هومحدد في القسم(المطابقة 

عرض تقديمي يفيد ) 3(الدرجة الدولية للسلع والخدمات التي يتناولها التسجيل؛ : السجل االختيارية هي
فقرة بكفاية البيانات بتوثيق تسجيل المستند أو تسهيل مصادقته ) 4(بصحة المعلومات المقدمة ودقتها؛ و

 . بالمقاصة
 

وقت ) 1:  (ة بالتحديات استنادا إلى األسس األربعة التالية على األقلالمقترح SRDPيجب أن يسمح  7.5.2
اسم النطاق غير متطابق ) 2(تأثير الوطني؛ ذات تسجيل اسم النطاق المتحدى، لم يملك المسجل تسجيل 

التسجيل الذي اعتمد عليه المسجل في  )3(؛ Sunriseالتي يستند إليها التسجيل إلى تسجيل  للعالمة
اعتمد عليه مسجل اسم النطاق في  التسجيل الذي) 4(وليس على التأثير الوطني؛  Sunriseتسجيل 
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الذي لم يصدر وقت أو قبل وقت تاريخ السريان التفاقية السجل مع عدم التقدم وقت أو  Sunriseتسجيل 
 .استالم للطلبات ICANNقبل إعالن 

 
، على النحو المطابق، ويسمع عالماتال لىويصادق ع في ، ويدققSERs سوف يحتفظ بيت المقاصة بـ 7.5.3

 .التحديثات
 
 المقاصة تكلفة .8
 

من الرسوم  ICANNيجب أال نتوقع من المقاصة تمويل . يجب أن يتم تحمل التكلفة بالكامل من جانب أطراف تساعد في الخدمات
  .الخاصة بها
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 جاريةالت العالمة إشعار 

[In English and the language of the registration agreement]  
 

 من واحداً  سجالً  األقل على يطابق نطاق اسم على الحصول طلب على بناءً  التجارية العالمة هذه إشعار تلقيت لقد
 .التجارية بالعالمات الخاص المقاصة دار إلى التجارية العالمات

 أو كبير حد إلى نفسه هو كان إذا وما استخدامها، من الغرض على اعتماداً  المجال اسم تسجيل لك يحق ال أو يحق قد
 غير كاستخدام هذا النطاق اسم لتسجيل حقوقك تحمى ال أو تحمى قد. أدناه المدرجة التجارية العالمات مع تتداخل
 [in bold italics or all caps]. بلدكم قوانين بموجب "منصف استخدام" أو تجاري

 

 القضائية والدوائر التجارية العالمات يتضمن بما بعناية، أدناه الموضحة التجارية العالمة معلومات قراءة يرجى
 طلبات تستعرض ال االختصاصات جميع أن مالجظة يرجى. التجارية العالمة أجلها من تسجل التي والخدمة والسلع
 أو المحلي السجل في أدناه التجارية العالمة لوماتمع بعض توجد قد ولذا كثب، عن التجارية العالمات تسجيل

 .التسجيل قبل التجارية العالمات لحقوق أساسياً  أو دقيقاً  استعراضاً  يجري ال الذي اإلقليمي
الملكية الفكرية و التجارية العالمات بشأن قانوني خبير أو محام استشارة في ترغب قد أسئلة، لديك كانت إذا

 .لالسترشاد

 التسجيل عملية انتهاك يتم ولن كبير بقدر لإلشعار وتفهمك استالمك يفيد ما فقدم التسجيل عملية في استمريت إن
 . أدناه المدرجة التجارية العالمة بحقوق النطاق السم واستخدامك بك الخاصة

 : التجارية العالمة بمقاصة المدرجة التجارية العالمات [number] يلي ما
 

 click here for more if maximum character count is[ :السلع: الدعوى حق: العالمة. 1
exceeded[ اتصال معلومات: التجارية العالمة مسجل: متاحاً  كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولية الطبقة 

 : التجارية العالمة مسجل
 
]with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse[ 
 
 click here for more if maximum character count is[ :السلع: الدعوى حق: العالمة .2

exceeded[ التجارية العالمة مسجل: متاحاً  كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولية الطبقة : 
 

 : التجارية العالمة مسجل اتصال معلومات
****** ]with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse[ 

 

X .1 .السلع: الدعوى حق: العالمة: ]click here for more if maximum character count is 
exceeded[ اتصال معلومات: التجارية العالمة مسجل: متاحاً  كان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولية الطبقة 

 : التجارية العالمة مسجل
 

 



 ("URS")  الموحد السريع التعليق نظام
 2010  نوفمبر–  مسودة

 اإلجراء مسودة

 الشكوى . 1

  شكوى تقديم 1.1
 

 التي والدعاوى التجارية العالمات حقوق تتضمن URS خدمات مقدم من شكوى تقديم خالل من الدعوى بدأت )أ 
  .لإلغاثة التجارية العالمة صاحب تخويل على تركز

 
 قابلة غير الرسوم هذه تكون وسوف .النظر قيد هو والذي المناسب، بالرسم صحوبةم شكوى كل تكون أن يجب )ب 

  .لالسترداد
 

 ذات الشركات شكوى كانت إذا ولكن واحد، مسجل ضد متعددة الصلة ذات لشركات واحدة شكوى قبول مع )ج 
 صلة ذات أنها تظهر أن يمكن كان إذا فقط واحدة شكوى في المتعددين المسجلين تعيين ويمكن .ببعضها صلة

 .لإليداع مسبق كشرط فرضت التي النطاقات أسماء لعدد أدنى حد هناك يكون ولن .الطريقة وبنفس
 

 الشكوى مضمون 1.2
 

 .للشكوى الملحقات، باستثناء كلمة، 5,000 حد هناك سيكون .اإلمكان بقدر بسيًطا الشكوى وصيغة شكل سيكون
 :الشكوى تتضمن أن يجب

 
 ).األطراف( المشتكي بالطرف الخاصة االتصال معلومات من وغيرها ترونياإللك البريد وعنوان اسم )أ 

 
 المتقدمة األطراف عن نيابة يتصرف شخص ألي االتصال ومعلومات اإللكتروني البريد وعنوان اسم )ب 

 . بالشكوى
 

 معلومات سرد على Whois وينص )Whois من المتاحة الصلة ذات المعلومات أي( المسجل اسم )ج 
 .الصلة ذات المجال) أسماء( باسم لالتصال متاحة

 
 نسخة الشكوى صاحب يضمن أن ينبغي نطاق، اسم لكل .الشكوى موضوع المحدد النطاق) أسماء( اسم )د 

 قسم مهين من الموقع محتوى من اذا كان متوفرا،و ،ونسخة حاليا المتاحة  Whois المعلومات من
 .الشكوى موضوع هو الذي النطاق اسم بكل المرتبطة

 
 تشكو التي األطراف بتأكيد وعمال الشكوى عليها تقوم التي المحددة الخدمة عالمات/التجارية مةالعال )ه 

 . بالخدمات يتصل وفيما لصالحهم بحقوقهم، يتصل وفيما لحقوقهم،
 

 طلب له يحق المشتكي الطرف أن تبين التي الوقائع تحديد الشكوى عليها تقوم التي األسس وصف يبين )و 
 : لخصوصعلى وجه ا ،اإلغاثة

 
 مقدم يحملوالتي من خاللها  )1( :كلمة عالمة مع بتشوش متشابه أو متطابق المسجل النطاق اسمأن  .1

 العالمات لطلبات الموضوعي الفحص تجري التي الوالية عن صادر المفعول ساري تسجيل الشكوى
0Fالتجارية

مقاصة  خالل نم أو قضائية إجراءات تهاعبرصح من التحقق تم أنه (2) أو التسجيل، قبل 1
 المفعول سارية معاهدة أو األساسي النظام منخصيصاً  محمية تكون والتي (3) أو التجارية، مةالعال

                                                 
 في يكون أن يمكن للعالمة يطبق ما أن لضمان - مطلق أساس على التقييم) 1: (شروط ثالثة أساسا التسجيل عند الفني للتقييم: التعريف 1

دون التسجيل،  تحول سابقا المودعة العالمات كانت إذا ما لتحديد - النسبي األساس على التقييم (2) التجارية، العالمة بمثابة الواقع
 .لضمان أن ما يطبق للعالمة يكون قيد االستخدام الحالي -دام تقييم االستخ )3(و
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 و ؛ 2008  يونيو 26 قبل أو في المفعول ةساري تكان التيوأ حاليا
 

  و ؛المجال باسم الفائدة أو المشروع الحق لديه ليس المسجل أن .2
 

 .نية بسوء امهاستخد ويتم تسجيله تم النطاق أن .3
 
 :يلي ما المسجل قبل من واستخدامها التسجيل نية سوء تثبت التي بالظروف حصرية غير قائمة تتضمن )ز

 
 مقدم إلى النطاق اسم تسجيل نقل أو وتأجيره بيعه لغرض اً أساس النطاق اسمسجل  المسجل .1

 إلمعان لشكوى،ا لتلك منافس أو الخدمة عالمة أو التجارية العالمة صاحب هو الذي الشكوى
  أو النطاق؛ باسم مباشرة تتصل التي الموثقة النفقات فائض في النظر

 عكس من الخدمة عالمة أو التجارية العالمة صاحب منع بهدف النطاق اسم المسجل سجل .2
  أو القبيل؛ هذا من سلوك نمط في المسجل مشاركة بشرط النطاق، باسم يتعلق فيما العالمة

  أو المنافس؛ أعمال تعطيل بهدف األول المقام في قالنطا اسم المسجل سجل .3

 مستخدمي وجذب تجارية مكاسب تحقيق قصد عن المسجل حاول النطاق، اسم باستخدام .4
 احتمال وجود خالل من اإلنترنت، عبر المواقع من غيره أو المسجل ويب لموقع اإلنترنت

 ويب موقع تأييد أو واالنتماء والرعاية للمصدر بالنسبة الشكوى مقدم عالمة وبين بينه للخلط
 .مكان أي أو الويب موقع على خدمة أو منتج من أو المسجل

 حسن من يكفي ما هناك وبأن سليم، غير أساس أي عن رفعها يتم ال الشكوى أن الشاكي يشهد وأخيرا، )ح
 .الشكوى تقديم عند النية

 
 الرسوم .2

 وسوف دعوى، لكل أمريكي دوالر 300 حدود في الرسوم تكون أن ويعتقد .URS خدمات مقدم تفرض الرسوم من قبل
 قرار في عامال سيكون السعر أن إلى يشير مما المحتملين الخدمات لمقدمي العطاء يقدم وسوف( .الخدمات مقدم يحددها
   .)التحكيم

 ."فقد الرسوم"نموذج  URSتعتمد  مل

  اإلدارية المراجعة .3

. لمتطلبات اإليداع لالمتثال URS مقدم قبل من األولي الفحص أو المبدئية اإلدارية للمراجعة الشكاوى تخضع سوف 3.1
 وجها كانت إذا ما وهذا هو مجرد استعراض لتحديد أن الشكوى تحتوي على جميع المعلومات الالزمة، وليس لتحديد

 .الدعوى إلقامة
 

 .   URS مقدم إلى شكوى تقديم من عمل أيام (3) ثالثة غضون في اإلدارة مراجعة إجراء يتعين 3.2
 

 لتصحيح فرصة هناك يكون لن المطلوبة، للرسوم المقصود مستوى وانخفاض السريع، اإلجراء هذا لطبيعة نظرا 3.3
 .  االحتياجات تقديم في القصور أوجه

 
 ال .ةجديد شكوى بتقديم المساس دون الشكوى رفض سيتم اإليداع، متطلبات مع متوافقة غير تعتبر الشكوى كانت إذا 3.4

 .  الظروف هذه في المبدئي التسجيل رسوم تسترد
 

 النطاق وغلق إشعار .4
 

عبر البريد (أوال إخطار مشغل التسجيل  URSوعند اإلنتهاء من المراجعة اإلدارية ينبغي على مقدم خدمة  4.1
وفي  .يداعساعة بعد إحاطة الشكوى بالموافقة على متطلبات اإل 24في غضون ") إشعار الشكوى) ("اإللكتروني
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" إغالق"، يتعين على مشغل التسجيل URSمن مقدم خدمة ذلك ساعة من تلقي إشعار الشكوى  24غضون 
تسجيل، بما في ذلك نقل وحذف أسماء الالنطاق، وهذا يعني أن التسجيل يجب أن يقيد كافة التغييرات إلى بيانات 

فور غلق اسم النطاق  URSمقدم خدمة  يعمل مشغل التسجيل على إخطار. النطاقات، وسوف يجري حل االسم
 ").إشعار الغلق("
 

بإخطار المسجل  URSساعة من تلقي إشعار الشكوى من المشغل بالتسجيل، يقوم مقدم خدمة  24في غضون  4.2
، وتقديم Whoisبالشكوى، إرسال نسخة مطبوعة من إشعار الشكوى الى العناوين المدرجة في معلومات اتصال 

من الشكوى، تقديم المشورة لحالة الغلق، فضال عن آثار فشل المسجل في الرد والدفاع ضد نسخة إلكترونية 
يجب أن يكون إشعار الشكوى باللغة . يجب أن تكون اإلشعارات واضحة ومفهومة للمسجلين المحليين. الشكوى

 .االنكليزية ويترجمه مقدم الشكوى إلى اللغة السائدة في بلد أو إقليم المسجل
 

 .العادي والبريد )وجد إن( الفاكس أو اإللكتروني البريد عبر وترسل االنكليزية باللغة اإلشعارات جميع إرسال بيج 4.3
  .إلكترونيا تقدم أن يجب وجدت، إن ،المرافقة والمعارض الشكوى

 
 في المسجل عناوين عبر القضية في النطاق باسم إلكترونياً  السجل المسجل يخطر أن أيضا URS خدمة مقدم على 4.4

 .ICANN مع ملف
 
 الرد   . 5

إلشعار الشكوى إلى المسجل لحفظ الرد إلكترونيا مع  URSيوما من تاريخ إرسال مقدم خدمة  14يتاح للمسجل  5.1
 .، إلى مقدم الشكوىتوعند االستالم، ُيرسل مقدم الخدمة نسخة من الرد والمستندات المرفقة، إن وجد .URS مزود

 
ك أي رسوم إيداع في حالة حفظ المسجل للرد قبل إعالنه تقصيًرا وال يكون أكثر من ثالثين ولن تكون هنا 5.2

يوما بعد القرار، يجب على المسجل ) 30(وبالنسبة للردود المقدمة ألكثر من ثالثين  .يوما بعد اتخاذ القرار )30(
 .دفع رسوم معقولة إلعادة النظر

 
إذا كان هناك أساس لحسن النية للقيام  URSعض الوقت من قبل مقدم خدمة بناء على طلب المسجل، يمكن إتاحة ب 5.3

 .أيام تقويمية) 7(وال يجوز أن تمتد المهلة في أي حال من األحوال ألكثر من سبعة  .بذلك
 

 :يلي ما على الرد مضمون يشتمل أن وينبغي الملحقات، باستثناء كلمة، 5,000 عن الرد يزيد أال يجب 5.4
 

 .يانات المسجلتأكيد ب )أ
 

 .قبول أو رفض محدد لكل أساس من األسس التي تقوم عليها الشكوى )ب
 
 .أي دفاع يناقض ادعاءات مقدم الشكوى )ج

 
 .بصحة المحتويات ودقتها بيان )د

 
واالنتصاف الممنوح للشاكي الناجح، فإن المطالب اإليجابية من أجل  URS تمشيا مع الطابع المعجل المقصود لـ 5.5

  .خفيف من جانب المسجل لن يسمح بها إال لالدعاء بأن صاحب الشكوى قد قدم شكوى مسيئةالت
 

أن الرد يشتكي من توافق متطلبات اإليداع، وسوف يرسل الرد  URSوبمجرد إيداع الرد وتحديد مقدم خدمة  5.6
ينظر في جميع المواد  .، لالستعراض وإصدار القرارURSوالمواد الداعمة إلى فاحص مؤهل، يحدده مقدم خدمة 

 .المقدمة من قبل الفاحص
 

 :يمكن أن يحتوي الرد على أية وقائع تدحض ادعاء تسجيل سوء نية عن طريق تحديد أي من الحاالت التالية 5.7
 

قبل تقديم أي إشعار لمسجل النزاع أو استخدام المسجل أو التحضير الواضح لالستخدام، فإن اسم النطاق  )أ
 ق السم النطاق فيما يتعلق بحسن النية للسلع أو الخدمات، أوأو االسم المطاب
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قد عرف بشكل عام من قبل اسم النطاق، ) كفرد، أو المنظمات التجارية أو المنظمات األخرى(المسجل  )ب
 حتى في حالة عدم اكتساب المسجل ألي عالمة تجارية أو حقوق عالمة الخدمة؛ أو

دل السم النطاق، من دون قصد لتحقيق مكاسب تجارية لتحويل يقوم المسجل باستخدام شرعي أو عا )ج
 .المستهلكين على سبيل التضليل أو لتشويه العالمة التجارية أو عالمة الخدمة في هذه الحالة

ومثل هذه المطالبات، إذا وجدت من قبل الفاحص إلثباتها على أساس تقييمه لجميع األدلة، فإنها تصب في مصلحة 
 .المسجل

ز للمسجل أيضا تأكيد الدفاعات إلى الشكوى لإلشارة إلى أن استخدام المسجل السم النطاق ال يكون عن طريق يجو 5.8
 :سوء النية، على سبيل المثال، من خالل عرض أحد الخيارات التالية

 .له العادل باالستخدام يقوم المسجل وأن وصفي أو عام النطاق اسم )أ

 يراه كما عادال استخدامه يكون عمل أو ما لشخص انتقاد أو إشادة في فقط النطاق اسم مواقع ُتدارأن  )ب
 .الفاحص

 األطراف قبل من مبرم خطي اتفاق وجود عن صريح تعبير جود مع النطاق السم المسجل حمل يتسق )ج
 .المفعول ساري يزال ال وأنه المتنازعة،

 نوع من النطاق اسم ألن نظرا تعسفيةال التسجيالت من سلسلة أو أوسع نمط من جزءً  ليس النطاق اسم )د
 .المسجل قبل من المسجلة األخرى النطاقات ألسماء شخصية أو كبير حد إلى مختلف

 :الفاحص ليراعيها أخرى عوامل 5.9 

تداول أسماء النطاقات من أجل الربح، والحصول على حقيبة كبيرة من أسماء النطاقات، هي في حد ذاتها  )أ
كون مؤذًيا في حالة معينة تبعا يوهذا السلوك مع ذلك، قد  .URSنية بموجب ليس دليال على سوء ال

 .وسوف يقوم الفاحص باستعراض كل حالة على حدة بناء على مزاياها .لظروف النزاع

في حد ) أي ربط أسماء النطاقات بصفحات الوقوف وكسب عائد بمجرد النقر لالستعراض(بيع الحركة  )ب
مع ذلك، قد تكون مؤذًيا في حالة معينة تبعا لظروف  وهذا السلوك .URSوجب يشكل سوء نية بمال ذاته 

 :يأخذ الفاحص بعين االعتبارس .النزاع

 طبيعة اسم النطاق؛ .1

 و طبيعة روابط اإلعالنات على أية صفحة وقوف ترتبط باسم النطاق؛ .2

 .استخدام اسم النطاق يكون مسؤولية المسجل .3

 التخلف .6

، ال يقدم المسجل ردا، وتستمر الشكوى )أو تمديد الفترة الممنوحة(يوما من فترة الرد  14ضاء في حالة انق  6.1
  .افتراضًيا

 
إشعار افتراضي عبر البريد اإللكتروني إلى صاحب الشكوى تقديم في كلتا الحالتين، يتعين على مقدم الخدمة  6.2

الفتراضية، يحظر على المسجل تغيير المحتوى الذي خالل الفترة ا .والمسجل، وعبر البريد والفاكس إلى المسجل
وجد في الموقع للقول بأن األمر اآلن هو مشروًعا لالستخدام، وسوف يكون أيضا محظورا لتغيير معلومات 

Whois. 
 

 .الطلب مزايا لمراجعة للفحص االفتراضية الحاالت جميع تخضع 6.3
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اعد الممتحن لصالح الشاكي، فإنه يحق للمسجل طلب اإلعفاء من إذا كان بعد الفحص في الحاالت االفتراضية، قو 6.4
في حالة إيداع  .المراجعة االفتراضية بتقديم رد في أي وقت وحتى بعد مرور سنتين من تاريخ اإلخطار االفتراضي

الرد، وتقديم إشعار صحيح وفق متطلبات اإلشعار الموضوع أعاله، فإنه يجب حل اسم المجال مرة أخرى إلى 
في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن تظل مغلقة كما لو كانت قد قدمت في الرد الوقت المناسب  IPالعنوان األصلي 
ستئناف، وتعتبر هذه القضية كما لو استجاب إليها في الوقت إيداع الرد بعد التقصير ليس من اال .قبل االفتراضي

 .المناسب
 

إذا كان بعد الفحص في الحالة االفتراضية وقواعد الفحص لصالح المسجل، فإنه يتعين على مقدم الخدمة إخطار  6.5
 . مشغل التسجيل إلطالق االسم وإعادة السيطرة الكاملة على تسجيل اسم النطاق إلى المسجل

 
 حصونالفا .7

 .URS دعوى يترأس سوف الخدمة مقدم قبل من واحد فاحص اختيار 7.1
 

 تزويد ينبغي .URS إجراءات في ينومعتمد ينمدرب واكوني أن ويجب قانونية خلفية للفاحصين تقديم ينبغي 7.2
   .URS بإجراء الفحص إجراء كيفية حول ودفاعات URS عناصر حول بتعليمات الفاحصين

 
 أو التسوق منتدى" لتجنب اإلمكان قدر وايتناوب أن URS مقدم أي قبل من المستخدمين لفاحصينا على يتعين 7.3

 معقولة استثناءات مع المعتمدين، الفاحصين جميع مع المساواة قدم على للعمل URS مقدمي بقوة ويشجع .الفاحص
 أساس على تحديدها يتمالتي س معقولةال ستثناءاتهذه اال وجود مع) المخالفات أو األداء، وعدم اللغة، احتياجات مثل(

 .على حدى حالة كل تحليل
 

 اإلثبات وعبء الفحص معايير .8

 :يلي كما القرار تقديم يكون عندما تطبيقها المؤهل الفاحص سيتولى التي المعايير هي 8.1
 

ل ساري المفعول يحمل مقدم الشكوى تسجي) 1( : الكلمة اسم النطاق المسجل متطابق أو متشابه بتشوش بعالمة )أ
أنه تم ) 2(صادر عن الوالية التي تجري الفحص الموضوعي لطلبات العالمات التجارية قبل التسجيل؛ أو 

على وجه الخصوص والتي تكون محمية ) 3(لعالمات التجارية، أو ها قضائياً أو من خالل مقاصة لالتحقق من
؛ 2008يونيو  26المفعول في أو قبل  ةساري تكان تيمن النظام األساسي أو معاهدة سارية المفعول حاليا وال

 و
 

 ال يتمتع المسجل بأي حق شرعي أو مصلحة في اسم النطاق؛ و )ب
 

  .ُسجل اسم النطاق ويجري استخدامه بسوء نية )ج
 

  . يكون عبء إثبات األدلة واضح ومقنع 8.2
 

ى الفاحص تحديد أنه ليس هناك قضية لتختتم في صالح صاحب الشكوى، فإنه يجب عل URSوبالنسبة لمسألة  8.3
صاحب الشكوى لديه حقوق االسم؛ ) 1:  (فمثل هذا التحديد يمكن أن يشمل ما يلي. حقيقية من الواقع المادي

وهذا يعني أن صاحب الشكوى يجب أن يقدم أدلة كافية  .المسجل ليس له حقوق أو مصلحة مشروعة في االسم )2(و
على سبيل المثال، دليل على تسجيل العالمات التجارية ودليال على (ة في اسم النطاق إلثبات حقوق العالمات التجاري

 ).URS أنه تم تسجيل اسم النطاق، ويجري استخدامه بسوء النية ومنتهكا لـ
 

 إذا كان الفاحص يرى أن صاحب الشكوى لم يفي بأعبائه أو أن القضايا الحقيقية لحقيقة المواد تبقى في الواقع فيما 8.4
وهو أن  .URS يتعلق بأي عنصر من العناصر، فإنه يتعين على الفاحص رفض الشكوى باعتبارها غير مناسبة لـ

تقديم دليل يشير إلى أن استخدام اسم المجال في السؤال هو ) 1:  (شكوى سوف ترفض إذا كان يرى الفاحص أنال
في ظل هذه الظروف، كان يمكن تقديم الرد ) 2(أو  االستخدام غير المخالفة أو االستخدام العادل للعالمة التجارية؛

 .ممكن الستخدام اسم المجال في السؤال وهو االستخدام غير المخالف أو االستخدام العادل للعالمة التجارية
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حيث كان هناك أي قضية حقيقية للنقض ما إذا كان تسجيل اسم نطاق واستخدام العالمات التجارية يحمل سوء نية،  8.5
دون المساس، على سبيل المثال، بدعوى المحكمة بناء على  URSيتم رفض الشكوى، وسيتم إنهاء إجراءات فإن س

يهدف إلى االستخدام في أي  URSوليس الغرض من نظام التسجيل . آخر URSالسياسة الموحدة، أو يمكن تقديم 
 .لعالمات التجاريةإجراءات مع أسئلة مفتوحة للحقيقة، ولكن الحاالت فقط واضحة للتعاطي مع ا

 
وبطريقة أخرى، إذا وجد الفاحص أن جميع المعايير الثالثة مستوفاة بأدلة واضحة ومقنعة وعدم وجود قضية حقيقية   8.6

وإذا رأى الفاحص عدم مقابلة أي من المعايير . للنقض، فسوف يصدر الفاحص قرارا لصالح صاحب الشكوى
دون المساس بمقدم الشكوى للمضي  URSعوى دنتهي بذلك ت، ومن ثم واستيفائها، ُينكر الفاحص طلب االستئناف

 .UDRPقدما في إجراء في محكمة مختصة أو في إطار السياسة الموحدة 
 
 القرار .9

 تلك تكون وسوف والرد، للشكوى المقدمة المواد بمثابة الدليل يكون وسوف استماع؛ أو اكتشاف أي هناك يكون لن 9.1
 .قرار التخاذ الفاحص قبل من المستخدم الكامل السجل بمثابة المواد

 
 موقع على نشره يتم وسوف .الشاكي لصالح قرارا الفاحص يصدر اإلثبات، بعبء يفي الشكوى صاحب كان إذا 9.2.

 يتم التي URS إجراء بخالف القرار على تأثير أي هناك يكون أال ينبغي ذلك، ومع .URS خدمة مقدم ويب
  .تقديمها

 
 على الكاملة السيطرة تنقل وسوف URS دعوى إنهاء سيتم اإلثبات، عبء على الشكوى صاحب يوافق مل إذا 9.3

 .   إلى المسجل النطاق اسم تسجيل

 اإلنترنت هيئة قبل من محدد شكل في الخدمة مزود قبل من نشرها سيتم الموحد التسجيل نظام عن الناتجة القرارات 9.4
ICANN، دعوى موضوع المقبل جلالمس إشعار تقديم أجل من URS  . 

 
 الشكوى وصاحب المسجل إلى URS الخدمات مقدم طريق عن اإللكتروني البريد عبر التحديدات إرسال ويجب 9.5

 .للتقدير لالمتثال التسجيل مشغل من المطلوبة واإلجراءات االنتصاف تحديد ويجب التسجيل، ومشغل والمسجل
 

 لالستجابة يوما (20) عشرين مدة انقضاء فور الفحص يبدأ أن ينبغي الستعجال،ا وجه على URS بإجراءات للقيام 9.6
 ثالثة غضون في عليه تقديم يتم أن بهدف وذلك السرعة، وجه على قرارا ويصدر .الرد تقديم على بناء أو الفترة،

 من يوما 14 جاوزيت ال موعد في غيابيا االستثنائية الظروف قرارات إصدار يجب .الفحص بدأ من (3) عمل أيام
 يقدم وسوف( .اختيارهم عند واحدة مرة الخدمة مزودي احتياجات لتلبية التنفيذ تفاصيل وضع وسيتم .الرد إيداع

 .)التحكيم قرار في عامال سيكون السعر أن إلى يشير مما المحتملين الخدمات لمقدمي العطاء
 

 العالج  .10

 يتم ولن التسجيل فترة من المتبقية للمدة النطاق اسم تعليق يجب إنهف الشكوى، صاحب صالح في القرار جاء إذا 10.1
 شبكة على المقدمة المعلومات صفحة إلى األسماء وخادم توجيه إعادة يتم .األصلي الويب موقع إلى التحويل

 خدمات أية بتقديم URS خدمة لمزود السماح ينبغي ال .URS حول URS خدمة مقدم يقدمها التي اإلنترنت
 لنفسها إما( الدعاية ألغراض االستخدام مباشر غير أو مباشر طريق من له يجوز وال الصفحة، هذه مثل على ىأخر

 إعادة باستثناء األصلي المسجل معلومات كافة لعرض النطاق السم WHOIS استمرار يجب ).آخر طرف ألي أو
 يتم أن على قادرا يكون لن النطاق اسم بأن Whois تعكس أن يجب ذلك، إلى وباإلضافة .االسم خوادم توجيه
   .التسجيل حياة لدورة تعديله أو حذفه أو تحويله

 
 ال أن ينبغي .تجارية بأسعار إضافية سنة لمدة التسجيل فترة لتمديد ناجح الشكوى لمقدم خيار هناك يكون أن يجب 10.2

 .الشكوى صاحب لصالح تحديد وجود حالة في المتاحة األخرى العالجات تكون
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 الشكاوى التعسفية .11

  .التجارية العالمات أصحاب قبل من العملية هذه استخدام إساءة ضد عقوبات URS تتضمن أن يجب 11.1
 

 فإن "،المادة بطالن تعمد) "1( شكوى أو المسيئة، وىاالشك من (2) عدد قدم الطرف فيه يعتبر الذي الحدث في 11.2
 الحقائق تحديد صدور تاريخ من واحدة لسنة الموحد URS التسجيل نظام من االستفادة من يمنع أن يجب الطرف

 . متعمد مادي بطالن تقديم) 2( أو ثانية، مسيئة شكوى تقديم) 1: (يلي ما إلى الشكوى من
 

 :يحدد الفاحص كان إذا مسيئا الشاكي يعتبر قد 11.3
 

 ممارسة تكلفة لزيادة مبرر رغي أو ،له لزوم ال تأخير سبب المضايقة، مثل الئق غير لغرض فقط قدم )أ
  و التجارية؛ األعمال

 ،URS معايير أو قائم قانون أي جانب من يبرره ما له وليس األخرى التأكيدات أو المطالبات تفتقر) 1( )ب
 لألدلة دعم ألي الواقعية االدعاءاتتفتقر ) 2( أو

 
 فيه، صدر الذي الوقت في لحقيقة، تأكيدا عاتس إذا متعمد مادي بطالن على تحتوي شكوى يجد أن للفاحص يجوز 11.4

 .المتبعة URS إجراءات نتائج على أثر له سيكون صحيحا، هذا كان إذا والتي، مزيفة، كانت بأنها العلم مع وقدم
 

 دائم بشكل االستفادة من اآلخر الطرف حرمان إلى "االستخدام المادي المتعمد بسوء النية"حالتان من  تؤدي وسوف 11.5
  .URS من

 
 الشكاوى فاحصيهم حدد الذين واألطراف الممنوعة، األطراف وتتبع لتحديد عملية بوضع URS مقدمي يطالبس 11.6

  .متعمدة مادية أكاذيب أو المسيئة المقدمة
 

 .مسيئة شكوى تقديم على دليال يكون ال ذاته، حد في الدعوى، موضوع في حكم أو إدارية ألسباب شكوى فصل 11.7
 

 الفاحص أن أساس على فيها الطعن يمكن المادي البطالن تضمنت متعمدة إساءة أو شكوى تقديم أن النتيجة تتمثل 11.8
 .متقلبة أو تعسفية بطريقة تصرف أو التصرف، أساءت/أساء

 
 االستئناف .12

 قابلم URS دعوى داخل موجود سجل إلى االستناد لتحديد االستئناف في السعي الحق الطرفين من ألي يحق 12.1
  .االستئناف تكاليف لتغطية معقولة رسوم

 
 رسوم دفع عند للقرار جوهرية تعتبر جديدة مقبولة أدلة بتقديم قليال يسمح .بالمستأنف القائم االستئناف رسوم يتحمل 12.2

 لتقديره، وفقا المقدم، قبل من اختيارها االستئناف، لهيئة يمكن .الشكوى لتقديم واضحا الدليل يكون أن بشرط إضافية،
 .األطراف من أي من وثائق أو أخرى وبيانات

 
 الخوادم ألسماء يحل يعد لم المجال اسم كان إذا المثال، سبيل على .المجال اسم قرار يغير لن االستئناف رفع 12.3

 التي اإلعالمية الصفحة إلى اإلشارة في المجال اسم يستمر الشكوى، مقدم أو لصالح تحديد وجود بسبب األصلية
 فيجب التسجيل، لصالح تحديد وجود بسبب األصلية الخوادم ألسماء يحل المجال اسم كان إذا .URS موفر يقدمها

 .االستئناف عملية خالل الحل في يستمر أن
 

 طلب تقديم بعد يوما 14 خالل فعل رد أي تقديم ويجب القرار صدور بعد يوما 14 خالل االستئناف تقديم يجب 12.4
 .االستئناف

 
 تقديم فيجب أولي، تقرير صدور من عامين غضون في رد تقديم طريق عن البحث من اإلغاثة المشارك طلب إذا 12.5

  .االستئناف تقديم من يوما 14 خالل رد أي تقديم ويجب الثاني التحديد تاريخ من يوما 14 خالل االستئناف طلب
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 البريد عبر URS موفر قبل من االستئناف لجنة إليها توصلت التي والنتائج االستئناف مالحظات ترسل أن يجب  12.6
 .السجل ومشغل بالتسجيل والقائم والمسجل الشكوى وصاحب المسجل إلى اإللكتروني

 
 .أعاله المذكورة تلك غير ،لالستئناف الخدمات مقدمي وإجراءات قواعد تطبيق يجب 12.7

 
 المتوافرة األخرى العالجات . 13

  
 مقدم هو المستأنف كان إذا( UDRP مثل للمستأنف، متاحة أخرى انتصاف وسائل ألي URS قرار إعاقة عدم ينبغي

 أي ضد أو لصالح URS قرار .بالمنافسة اختصاص ذات محكمة في متاحة تكون قد التي األخرى العالجات أو ،)الشكوى
 . أخرى دعوى أي أو UDRP في طرف أي إلى ينحاز ال أن يجب طرف

 
 URS نظام يف النظر إعادة . 14

 من االنتهاء عند .األولي الفاحص قرار إصدار بعد واحدة سنة خالل URS إجراءات في النظر إعادة في الشروع سيتم
 حول العام للتعليق ونشرها اإلحصائية، المعلومات ذلك في بما اإلجراء، هذا استخدام حول تقرير نشر يجب االستعراض،

 .اإلجراء هذا وفعالية جدوى



 
  (TRADEMARK  PDDRP ) التجارية العالمة تفويض بعد ما مرحلة في النزاع حل إجراء
  2010نوفمبر  – مراجعته تمت

  النزاع أطراف  .1

   ليس طرفا. gTLD.  ICANN من الجدير بالذكر أن أطراف النزاع ھي حامل العالمة التجارية ومشغل سجل 

  بھا المعمول القواعد  .2

 جراء ھو تغطية إجراءات حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية بشكل عام.إن الھدف من ھذا اإل  2.1
، قد Trademark PDDRP واحد لتنفيذ  ")المزود(" Trademark PDDRP إلى حد اختيار أكثر من مزود 

ب إتباعھا من كافة فيما يلي اإلجراءات العامة الواج يكون لكل مزود قوانين إضافية يجب اتباعھا عند تقديم شكوى.
  المزودين.

في اتفاقية السجل، يوافق مشغل السجل على المشاركة في كافة إجراءات مرحلة ما بعد التفويض وااللتزام باألحكام   2.2
   الناتجة.

  اللغة  .3

  سوف تكون اللغة لجميع الطلبات المقدمة والدعاوى باللغة اإلنجليزية  3.1

لتحديد غير ھذا، بأن يتم إرفاق  ھيئة الخبراءة بلغتھم األصلية، بشكل يخضع لسلطة يجوز لألطراف تقديم أدلة مساند  3.2
  مثل ھذه األدلة بترجمة إلى اللغة اإلنجليزية لكافة النصوص ذات الصلة.

  الزمنية والحدود االتصاالت  .4

   يجب تقديم كافة أنواع االتصاالت مع المزود بطريقة إلكترونية.  4.1

ريخ بدء الحد الزمني، سيتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالھا ألغراض تحديد تا  4.2
  إلى الجھة المختصة التي عينھا األطراف.

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، سيتم افتراض إرسال أو تقديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم    4.3
  إرسالھا.

 استالم تاريخ من التالي اليوم في بالسريان المدة ھذه مثل ستبدأ اإلجراء، ھذا بحسب الزمنية المدة احتساب ألغراض  4.4
  .أخرى اتصال وسيلة أية أو اإلشعار

  يجب اعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم على أنھا أيام تقويم ما لم يتم تحديد خالف ذلك.  4.5

  األھلية  .5

) ھو حامل "المشتكي"( طرف ثالث بشكوى ضد المزود تؤكد على أن ا يتقدمسيبدأ إجراء اإلدارة اإللزامي عندم  5.1
أن واحد أو يدعي  )الذي قد يتضمن العالمات التجارية المسجلة أو غير المسجلة كما ھو محدد أدناه( عالمة تجارية،

السجل أو استخدام جّراء أسلوب تشغيل مشغل  ، وبھذا األساوب يتم ضرر المشتكي،النتھاك أكثر من العالمات تعرضت
 gTLD.  

قبل الشروع في موضوع النزاع، وقبل أن يطلب من المدعى عليه تقديم استجابة موضوعية، أو دفع أية رسوم، يقوم   5.2
 ھيئة Threshold"مبدئية ( "threshold"مقدم الخدمة بتعيين لجنة خاصة من شخص واحد ألداء مراجعة 

  ). "المراجعة
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  المعايير  .6

سوف يضمن ھيئات تتحكم أو يتم التحكم فيھا مباشرة تحت التحكم العام بمشغل سجل، سواء  "مشغل السجل"ير، المعاي ولھذه
االمتالك, المباشر أو غير المباشر, ’ التحكم‘عبر التملك أو التحكم في سندات التصويت, استناداً لعقد أو خالفه، حيث يعني 

سات الھيئة, سواء عبر التملك أو التحكم في سندات التصويت، عبر عقد أو للقوة الالزمة للتوجيه أو مباشرة إدارة أو سيا
  خالفه.

  :األعلى المستوى  6.1

اإليجابي بعمليات التشغيل أو  يجب على المدعي أن يؤكد ويثبت بالدليل الواضح والمقنع أن إجراء مشغل السجل
 gTLD عي يسبب أو يساھم بشكل مادي في قيام بعالمة المد إلى حد ما المطابقة أو المشابھة gTLD استخدام سلسلة 
  : بأمر مما يلي

   أو المشتكي، عالمة سمعة أو المميزة للشخصية المنصف غير االستغالل (أ)

   أو المشتكي، عالمة سمعة أو المميزة بالشخصية المبرر غير اإلخالل (ب)

  .المشتكي عالمة مع لالرتباك يدعو كبير شبه تكوين(ج) 

مماثلة لعالمة تجارية، ثم على عكس  TLDى االنتھاك على المستوى األعلى ھو أن تكون سلسلة أحد األمثلة عل
   النوايا المعلنة بعدم انتھاك حقوق حامل العالمة التجارية، يقدم مشغل السجل نفسه على أنه المستفيد من العالمة.

  الثاني المستوى  6.2

  ومقنعة، من خالل سلوك مشغل السجل ما يلي:من المتطلب من المشتكين أن يثبتوا، بأدلة واضحة 

وجود نمط أو ممارسة جوھرية لنية سيئة محددة من مشغل السجل للتربح من بيع العالمة التجارية (أ) 
  التي تنتھك أسماء النطق، و 

المماثلة أو  gTLD نية مشغل السجل السيئة للتربح من التسجيل االنتظامي ألسماء النطاق ضمن (ب) 
  بشكل مربك لعالمة المشتكي، وھي:  المشابھة

  ) تستغل بشكل غير منصف الشخصية المميزة أو سمعة عالمة المشتكي، أو 1(

  ) تخل بشكل غير مبرر بالشخصية المميزة أو سمعة عالمة المشتكي، أو2(

   تكون شبه كبير يدعو لالرتباك مع عالمة المشتكي. )3(

ھار أن مشغل السجل كان على علم باالنتھاك المحتمل للعالمة التجارية بعبارة أخرى، لن يكون من الكافي أن يتم إظ
) أسماء التعدي في 1فقط: ( PDDRP . مشغل التسجيل ليس مسئوال تحت gTLD من خالل عمليات التسجيل لـ

) مشغل التسجيل 3يعرف مشغل التسجيل أن األسماء مخالفة في السجل الخاص به، أو ( )2السجل الخاص به، أو (
  م يرصد التسجيالت ضمن سجله. ل

) تم التسجيل من قبل شخص أو 1لتسجيل اسم النطاق ما يلي: ( PDDRP مشغل التسجيل ليست مسئوال تحت أي 
) تم التسجيل دون تشجيع مباشر أو غير مباشر، تحميل، بدء أو توجيه أي شخص 2كيان ال يتبع مشغل التسجيل، (
يقدم أي فائدة مباشرة أو غير مباشرة إلى مشغل التسجيل اآلخر من رسوم  ) ال3(وأو كيان تابع لشركة التسجيل، 

التي تشمل الرسوم األخرى التي تم جمعھا بشكل عرضي لعملية التسجيل لخدمات القيمة المضافة (التسجيل المعتادة 
  مثل أمن التسجيل المعزز).
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مط أو ممارسة نشطة، وتشجيع منھجية مثال على التعدي على المستوى الثاني ھو عامل حيث التسجيل وجود ن
المسجلين لتسجيل أسماء النطاقات المستوى الثاني واالستفادة غير المشروعة للعالمة التجارية لمدى ودرجة أن سوء 

أحد األمثلة على االنتھاك على المستوى الثاني ھو وجود نمط لمشغل السجل أو ممارسته لتشجيع  نية واضح.
ى تسجيل أسماء نطاق من المستوى الثاني واالستغالل غير المنصف للعالمة التجارية إلى المسجلين بشكل متكرر عل

  درجة وحد أن النية السيئة ھي ظاھرة.

  الشكوى  .7

  التقدم بالشكوى:  7.1

، سيبلغ المزود المراجعة اإلدارية ويعتبر المزود الشكوى امتثاليةحالما تتم  يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني.
("إشعار الشكوى") بما يتفق مع  ى إلكترونياً ويبلغ إشعاراً خطياً على مشغل السجل الخاضع للشكوىبالشكو

  معلومات االتصال المدرجة في اتفاقية السجل.

  المحتويات:  7.2

اسم ومعلومات االتصال، بما في ذلك العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى،   7.2.1
  معلومات مقدم الشكوى، اسم وعنوان مالك التسجيل الحالي.وحسب أفضل 

جھة ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص   7.2.2
  مخول بالتصرف نيابة عن مقدم الشكوى.

  بيان بطبيعة النزاع، والذي ينبغي أن يتضمن:  7.2.3

ينة التي يتم تقديمھا، والعالمات التي تشكل أساس النزاع وبيان مطالبة الحقوق القانونية المع )أ (
  قصير وصريح عن األساس الذي يتم تقديم الشكوى بناءاً عليه. 

شرح تفصيلي حول كيفية تلبية ادعاء المعترض لمتطلبات تقديم ادعاء طبقاً لذلك الدافع على  )ب (
  األخص أو المعيار.

  عتبر المعترض مؤھالً للمساعدة.شرح تفصيلي حول صالحية الشكوى ولماذا ي )ج (

يوما قبل تقديم الشكوى لمشغل التسجيل كتابة:  30إخطار بأن صاحب الشكوى ال يقل عن  )د (
اھتماماتھا محددة وسلوك معين ُيعتقد أنه يؤدي إلى التعدي على العالمات التجارية  )1(

  ) ھو استعداده لتلبية حل ھذه القضية.2الشكوى و(

مة مقدم الشكوى (بما في ذلك النوع من السلع / الخدمات، وأراضيھا شرح لكيفية استخدام عال )ه (
بما في ذلك جميع على الخط االستخدام) أو محمية بموجب القانون على  -فترة االستخدام 

  خالف ذلك أو معاھدة أو تم التصديق عليھا من قبل محكمة أو لتبادل المعلومات.

على أساس النجدة بما يتضمن مواقع الويب نسخ من أي مستندات يعتبرھا المعترض دليال  )و (
  وعمليات تسجيل اسم النطاق.

  بيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذھا ألغراض غير مناسبة. )ز (

  بيان يصف كيفية إضرار التسجيل المعنيبمالك العالمة التجارية. )ح (
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قرر مقدم الخدمات عدم باستثناء الملحقات، ما لم ي ،صفحة 20كلمة و 5,000تكون الشكاوى مقصورة على   7.3
   ضرورة المواد اإلضافية.

في نفس وقت تقديم الشكوى، سوف يدفع المشتكي رسوم تقديم شكوى غير مستردة بحسب المبلغ المحدد بما يتوافق   7.4
أيام من استالم المعارضة من المزود  10في حالة عدم فع رسوم اإلدعاء خالل فترة  مع قوانين المزود المعمول بھا.

  تم نبذ الدعوى دون تحامل.فسي

  للشكوى اإلدارية المراجعة  .8

) أيام عمل من تقديمھا إلى المزود لتحديد ما إذا كانت 5ستتم مراجعة كافة الشكاوى من المزود خالل فترة خمسة (  8.1
   الشكوى تتضمن كافة المعلومات الضرورية وتتوافق مع القواعد اإلجرائية.

 شاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد تقديم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءاتإذا وجد مقدم خدمة أن ال  8.2
أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية، سوف يتم إشعار مقدم  المزودإذا وجد  .Thresholdالى مراجعة 

دم استقبال المقدم ألي شكوى في حالة ع ) أيام عمل إلرسال شكوى معدلة.5الشكوى بعدم التوافق المذكور ومنحه (
سوف يتم رفض الشكوى وإغالق اإلجراءات دون التأثير على حق مقدم  ،) أيام عمل المحددة5معدلة خالل خمسة (

  ال يمكن استرداد رسوم تقديم الشكوى. الشكوى في تقديم شكوى جديدة تتوافق مع القواعد اإلجرائية.

ثم تقديم إشعار شكوى يتكون من  ومن إلكترونياد الشكوى إلى مشغل السجل إذا تم اعتبارھا متوافقة، سيبلغ المزو  8.3
  معلومات اتصال مدرجة في اتفاقية التسجيل.

  Thresholdمراجعة   .9

لكل إجراء  ،تتكون من عضو واحد يتم اختياره من قبل الموفر، Thresholdمراجعة  ھيئة نشاءبإ الخدمة مزوديقوم   9.1
  بعد إكمال المراجعة اإلدارية وقيام مقدم الشكوى بموافقة الشكوى مع القواعد اإلجرائية.أيام عمل  )5( خمسة خالل

  مع تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يستوفي المعايير التالية: Thresholdيجب مراجعة ھيئة مراجعة   9.2

عي لطلبات ) صادر عن الدولة التي تجري الفحص الموضو1صاحب الشكوى ھو صاحب عالمة كلمة: (  9.2.1
) التي تم المحكمة أو تبادل المعلومات، التحقق من صحة العالمة 2العالمات التجارية قبل التسجيل، أو (

) ھي محمية بشكل خاص بموجب قانون أو معاھدة سارية المفعول حاليا و كان ذلك في 3التجارية، أو (
  ؛ 2008يونيو  26الواقع في أو قبل 

  
  يضر ماديا نتيجة التعدي على العالمات التجارية؛أكد صاحب الشكوى أنه   9.2.2

  
أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب الشكوى صحيح،   9.2.3

  ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا 
  أو 

كوى صحيح، أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب الش
  ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا؛

يوما على األقل قبل تقديم إخطار شكوى أن صاحب الشكوى  30) 1( لقد أكد صاحب الشكوى ما يلي:  9.2.4
أبلغ مشغل السجل كتابة باھتماماته المحددة وبسلوك معين يعتقد أنه يؤدي إلى التعدي على العالمات 

) سواء استجاب مشغل التسجيل إلشعار صاحب 2، وذلك استعدادا لحل المشكلة، (التجارية الشكوى
) إذا كان مشغل التسجيل لم يستجيب أن صاحب الشكوى محاولة للدخول 3الشكوى من شواغل محددة، و(

  .PDDRP في مناقشات بحسن نية لحل القضية قبل بدء 

شعار شكوى، يتعين على المشغل التسجيل تتاح لي ) من تاريخ موفر خدمة إ10في غضون عشرة أيام عمل (  9.3
الفرصة، ولكن ليس ھو المطلوب، لتقديم ورقات لدعم موقفھا والوقوف على صاحب الشكوى في مرحلة مراجعة 

Threshold.إذا اختار مشغل السجل تعبئة ھذه الوثائق، فإنه يجب أن يدفع رسم التسجيل .   
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  ) أيام عمل لتقديم المعارضة.10(عشرة وثائق، فإن صاحب الشكوى يكون لديه في حالة إرسال مشغل السجل لھذه ال  9.4

أيام عمل من تاريخ استحقاق المعارضة لصاحب  )10عشرة ( Thresholdتمنح ھيئة مراجعة االستعراض   9.5
  . Thresholdالشكوى أو الموعد المتوقع ألوراق مشغل التسجيل إذا لم يقدم أي شيء، لمسألة تحديد 

  على جميع األطراف.  Thresholdقوم موفر خدمة إلكترونيا بتحديد ي  9.6

، سوف يرفض الموفر اإلجراءات على أساس أن Thresholdفي حالة عدم إيفاء مقدم الشكوى بمعيار مراجعة   9.7
  مقدم الشكوى يفتقد إلى المصداقية ويقر بأن مشغل السجل ھو الطرف صاحب الحق.

وتحديد أن الفريق صاحب الشكوى الدائمة يستوفي معايير فإن مقدم  Thresholdراجعة إذا كان استعراض ھيئة م   9.8
  الخدمة يبدأ إجراءات النظر في األسس الموضوعية

  الشكوى على الرد  .10

مراجعة  ھيئة) يوماً بعد تاريخ إعالن 45رد على كل شكوى خالل خمسة وأربعون (يجب أن يقدم مشغل السجل   10.1
Threshold.  

يجب أن يلتزم الرد مع قوانين تقديم الشكوى ويتضمن اسم ومعلومات اتصال مشغل السجل، باإلضافة إلى رد نقطة   10.2
  بنقطة على البيانات المقدمة في الشكوى. 

أن يبلغه المزود إلى المشتكي بشكل إلكتروني مع إشعار خطي بنسخة ورقية بأنه  يجبإلى المزود، و تقديم الرديجب   10.3
  تبليغه. قد تم

سيعتبر التبليغ بالرد فعاالً، وسيبدأ احتساب الوقت للرد، عند التأكيد على إرسال الرد اإللكتروني واإلشعار الخطي   10.4
  بنسخة ورقية للرد من قبل المزود إلى العنوان الذي قدمه المشتكي.

اإليجاب في معرض استجابته محددا إن اعتقد مشغل السجل أن المعارضة فاقدة األھمية فسيقوم بالرد عن ذلك ب  10.5
   األسس الخاصة بالدعوى.

  الرد  .11

) أيام من تبليغ الرد بإرسال رد يتعامل مع البيانات المقدمة في الرد تبين سبب 10يسمح للمشتكي خالل فترة عشرة (  11.1
يجب أن تستعمل فقط  كون الشكوى "فاقدة لألھلية". ال يجوز تقديم الرد لوقائع أو أدلة جديدة في السجل، ولكن

أية وقائع أو أدلة جديدة أدخلت في رد يجب تجاھلھا من قبل فريق  لمعالجة البيانات التي أدلي بھا في مواجھتھا.
  الخبراء.

  بمجرد تقديم المعارضة واالستجابة والرد عليھا (عند الضرورة) فسيتم تعيين لجنة وتزويدھا بكافة التقديمات.  11.2

  التخلف  .12

  تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى، فسيعتبر ذلك تقصيرا. إن  12.1

سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اكتشاف اإلھمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض   12.2
  سببا جيدا لتحديد اكتشاف اإلھمال.

  ني إلى المشتكي ومشغل السجل.يجب أن يقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البريد اإللكترو  12.3

  يجب تقديم جميع حاالت التخلف إلى خبير حتى تحديد األھلية.    12.4
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  الخبراء لجنة  .13

 21يوماً بعد استالم الرد، أو في حالة عدم تقديم أي رد, خالل  21سوف يقوم المزود بتكوين لجنة خبراء خالل   13.1
  يوماً بعد الموعد المحدد لتقديم الرد. 

يعمل ال  مكونة من شخص واحد، ما لم يطلب أي طرف تشكيل ھيئة من ثالثة خبراء.-خبراء  المزود لجنة يعين 13.2
  .Trademark  PDDRP كعضو لجنة خبراء في نفس إجراء  Threshold ھيئةعضو 

ة في حالة طلب أحد األطراف لھيئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد، فإن كل طرف (أو كل جانب من الخالف في حال 13.3
وسوف يجرى ھذا االختيار تبعا  تسوية الخالف) سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو ھيئة الخبراء الثالث.

المستخدمين من قبل أي  Trademark  PDDRP سوف يتم تناوب استشاريي  إلجراءات وقواعد مقدم الطلب.
  مزود بقدر اإلمكان.

وسوف يتبع كل "مزود خدمة حل  طراف لتحدي ما بعد التفويض.مستقالً عن األ يجب أن يكون عضو لجنة الخبراء  13.4
نزاع" اإلجراءات التي يختارھا للحصول على مثل ھذه االستقاللية، بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو استشاري 

   واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللية.

  التكاليف  .14

سيتم تقدير مثل  ھذا اإلجراء وفقاً لقوانين المزود المعمول بھا.سيقدر المزود تكاليف اإلجراءات التي يديرھا بموجب   14.1
، والھدف منھا أن تكون ھيئة الخبراءو Thresholdمراجعة  ھيئة، والرسوم اإلدارية للمزود لتغطية التكاليفھذه 

  ضمن حدود المعقول.

، وسوف يكون مطالبا بإرسال "مشتكيال" سوف يكون مقدم الشكوى مطالباً بدفع رسوم التقديم كما ھي مبينة في قسم  14.2
ورسوم لجنة الخبراء عند استھالل  Thresholdمراجعة  ھيئة، رسوم للمزودكامل الرسوم اإلدارية المقدرة 

خمسين بالمائة من ھذا المبلغ الكامل يجب أن تكون نقداً (أو ما يعادل النقد) لتغطية حصة المشتكي من  اإلجراءات.
رى يجب أن تكون إما نقداً (أو ما يعادل النقد)، أو على شكل سندات، لتغطية حصة % األخ50 اإلجراءات والـ

  مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل.

في حالة إعالن الھيئة أن المشتكي ھو الطرف السائد، فإن مشغل التسجيل مطلوب لتعويض مقدم الشكوى مقابل كافة   14.3
وخرقا  PDDRP عدم القيام بذلك يشكل انتھاكا للعالمات التجارية ويعتبر  رسوم الھيئة ومقدم الخدمات المتكبدة.

  التفاق السجل،، ويخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق، وذلك حتى االنتھاء. 

  االكتشاف  .15

وله ما إذا كان االكتشاف مسموحاً به أم ال ومداه ھو بحسب حرية اللجنة الفردية بالتصرف، سواء تم اتخاذ قرار ح  15.1
  بحسب حرية اللجنة، أو بناءاً على طلب األطراف.

  في حالة السماح به، يجب أن يكون االكتشاف مقصوراً على الحاجة الكبيرة لكل طرف.   15.2

في ظل الظروف االستثنائية، يمكن للمزود تعيين خبراء تلتزم األطراف بالدفع لھم، وطلب شھادة شاھد مباشرة أو   15.3
  محدود للوثائق. خطية، أو طلب تبادل

سوف يقدم األطراف مراسالت إثباتية نھائية، وسيتم بواسطة لجنة الخبراء، إذا تم السماح به  ،عند نھاية االكتشاف  15.4
  تحديد التوقيت والتسلسل من قبل المزود بالتشاور مع لجنة الخبراء. 
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  جلسات االستماع  .16

عقد جلسة استماع إال إذا كانت، بحسب حرية اللجنة الفردية سيتم حل النزاعات بموجب ھذا اإلجراء من دون   16.1
  بالتصرف، ظروفاً استثنائية تتطلب عقد جلسة استماع.

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع، تستخدم مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن. وإذا لم يكن ذلك   16.2
  استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان.ممكناً، فسيختار الخبير مكاناً لعقد جلسة 

  يجب أن ال تدوم جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد إال في الظروف االستثنائية للغاية.  16.3

  يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية.  16.4

  اإلثبات عبء  .17

ً  دليالً فكرة يتحمل المعترض عبء إثبات اإلدعاءات ويجب أن تقدم ال ً  واضحا   .ومقنعا

  الحلول  .18

أو تعليق ال يمكن أنا يأخد العالج الموصى به شكل حذف أو نقل  ،ليسوا طرفاً في اإلجراءات نظراً ألن المسجلين  18.1
(باستناء الحاالت التي يكون فيھا المسجلون عاملين، أو مديرين أو عمالء أو موظفين أو ھيئات تعمل التسجيالت 

  رة عامة لمشغل سجل).سيطتحت 

أضرار مادية أو عقوبات يجب دفعھا إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة  الموصى بھالن تشمل العالجات   18.2
  .14 تبعا للقسم

 الخبراء أن توصي بمجموعة متنوعة من وسائل التنفيذ الناتجة ضد السجل إذا تم اعتباره مسؤوالً  ھيئةيمكن ل  18.3
  ، بما في ذلك: ھذه Trademark PDDRP بموجب 

إجراءات الحلول للسجل ليتم توظيفھا ضد السماح باالنتھاك المستقبلي للسجالت، والذي يمكن أن يكون   18.3.1
  باإلضافة إلى ما ھو مطلوب بموجب اتفاقية السجل، باستثناء عالجات الحلول التي لن:

قة لھا بأسماء موضوع الدعوى مطالبة مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عال  (أ)
 PDDRPأو ،  

مباشرة األعمال التي تقوم بھا شركة التسجيل التي تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق   (ب)
  التسجيل؛

حتى انقضاء فترة حدوث  gTLD الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ  18.3.2
  ديد يكون (يكونوا) حدث أو تحديد فترة من الوقت؛ المعرف التح (االنتھاكات)االنتھاك 

  
  ،أو

  .نستدعي إنھاء اتفاق التسجيل خبيثا، تصرفا السجل يتصرف حيث العادية غير الظروف ظل في  18.3.3

 أثناء تقديمھا توصياتھا حول الحل المناسب، ستأخذ لجنة الخبراء بعين االعتبار الضرر المستمر على مقدم الشكوى،  18.4
الضرر الذي سوف يتسبب فيه العالج لآلخرين، وعلى جانب غير مرتبط، النية الحسنة لمسجلي أسماء  وكذلك

  .gTLD النطاق الذين يعملون عبر 
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الخبراء أيضا تحديد ما إذا كانت الشكوى "بدون أساس لھا"، وإذا كان األمر كذلك، منح توقيع العقوبات  لھيئةويجوز   18.5
  ، بما في ذلك:المناسبة على نطاق التخرج

  الحظر المؤقت من تقديم الشكاوى،  18.5.1

  بما يتضمن رسوم المحاماة المعقولة؛ و ،تحمل عبء تكلفة مشغل السجل  18.5.2

  الحظر الدائم من تقديم الشكاوى بعد الحظر المؤقت.  18.5.3

 الخبراء لجنة قرار 19.

يوماً من تاريخ تعيين  45تقديمه خالل  يتمالخبيرأن قرار  يجب أن يبذل المزود والخبير الجھود المعقولة للتحقق من  19.1
  يوما بعد تعيين الخبير. 60الخبير وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة 

يحدد الخبير ھل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال، ويقوم بتوفير األسباب التي  يقوم الخبير بتقديم قرار مكتوب.  19.2
يجب أن يكون قرار الخبير متاحا بشكل عام ويمكن الوصول إليه من خالل موقع ويب مقدم  .اعتمد عليھا قراره

  .الخدمة

سيتم دفع التكاليف والرسوم إلى المدى الذي لم يتم  يمكن أن يشمل قرار الخبير توصيات أخرى لعالجات محددة.  19.3
  يوما من تحديد الخبير لذلك. 30دفعه فعال خالل فترة 

  ينص قرار الخبراء على تحديد الطرف السائد. يجب أن   19.4

أن عامل التسجيل مسئوال بموجب معايير ُيؤخذ بعين اإلعتبار في حين أن قرار الخبراء   19.5
Trademark PDDRP فإن ، ICANN  لديھا السلطة لفرض وسائل االنتصاف، إن وجدت، وھو ما تراه

  ICANN .مناسبا في ضوء ظروف كل مسألة  

  ف قرار الخبيراستئنا  .20

يجوز ألي من الطرفين السعي في استئناف قرار الخبراء بخصوص تحديد المسؤول أو العالج الموصى به بناًء على  20.1
  مقابل رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف. Trademark  PDDRP إلى سجل موجود داخل 

يوماً بعد إعالن قرار الخبراء ويجب تقديم  20اف خالل يجب تقديم االستئناف بواسطة المزود وتقديمھا لكل األطر 20.2
أسلوب وحساب تواريخ نھاية الخدمة سوف يتم مراعاتھما  يوماً بعد تاريخ االستئناف. 20رد على االستئناف خالل 

  "االتصاالت والحدود الزمنية."الوارد أعاله,  4بالتوازي مع المحدد في القسم 

اختيارھم بواسطة المزود ، ولكن ال يمكن أن يكون أي من أعضاء tالثة أعضاء يتم يجب تعيين لجنة مكونة من ث 20.3
  لجنة االستئناف عضو في لجنة الخبراء.

   الرسوم الخاصة باالستئناف في المقام األول سوف يتحملھا المدعي. 20.4

ة، بشرط أن يكون الدليل واضحا يسمح قليال بتقديم أدلة مقبولة جديدة تعتبر جوھرية للقرار عند دفع رسوم إضافي 20.5
  لتقديم الشكوى. 

يحق للجنة االستئناف أن تطلب وفقاً لتقديرھا الخاص, المزيد من البيانات أو األدلة من أي طرف حتى إذا كان الدليل  20.6
  لجنة االستئناف بأن الدليل ذو صلة بالحدث.إذا قررت سابق لموعد تقديم الشكوى 

  يكون من حقة المطالبة بتكاليف االستئناف. الطرف صاحب الحق سوف 20.7

  يجب تطبيق قواعد وإجراءات المزودين لالستئناف, غير تلك المذكورة أعاله. 20.8
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  التحدي المتمثل في االنتصاف   .21

 21.1 ICANN  لن تنفذ عالجاً النتھاك العالمة التجارية PDDRP  يوماً على األقل بعد إعالن قرار لجنة  20لمدة
  ء، إلتاحة فرصة لتقديم استئناف.الخبرا

  العالج معلقاً حتى ظھور نتيجة االستئناف. تنفيذ ICANN في حالة تقديم االستئناف، سوف تبقي  21.2

) أيام عمل 10، فسوف ننتظر عشرة (Trademark PDDRPتنفيذ عالجا النتھاك  ICANN إذا قررت  21.3
القرار ما لم يكن  ICANN وسوف تنفذ  لمشغل التسجيل بالقرارلوحظ في موقع المكتب الرئيسي) بعد إخطار ا (كما

) أيام عمل للوثائق الرسمية أن مشغل التسجيل إما: (أ) بدأ دعوى 10قد تسلمه من مشغل التسجيل خالل تلك عشرة (
قضائية ضد صاحب الشكوى في المحكمة المختصة حيث الطعن في تقدير الخبراء للمسؤولية ضد مشغل التسجيل، 

لھذه  ICANN (ب) الطعن في العالج عن طريق تسوية المنازعات وفقا ألحكام اتفاق السجل. في حالة تلقي  أو
حتى  Trademark PDDRP ) عمل، فإنھا لن تسعى إلى تنفيذ قرارھا في إطار 10الوثائق في غضون عشرة (

ل رفض دعوى مشغل التسجيل دلي ) دليال على وجود قرار بين صاحب الشكوى ومشغل التسجيل، (ب)1تستقبل: (
ضد مقدم الشكوى أو سحبھا، أو (ج) نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع ضد 

 ICANN .سواء بسبب اتفاق الطرفين أو بناء على تقرير من الوقائع  

راء بحيث يكون مسئوال بموجب للعالج المفروض لتقدير قرار الخب ICANN يجوز لمشغل السجل معارضة فرض  21.4
 PDDRP بقدر ما يشكل تحديا لھا على ما يبررھا، من خالل الشروع في تسوية المنازعات وفقا ألحكام اتفاق ،

ليس مقصوداً من  وفقااًلتفاقية السجل. أي تحكيم سوف يتم تحديده بالتوافق مع حقوق وواجبات األطراف التسجيل.
أي عالج  التأثير على مشغل السجل في أي قرار لتسوية النزا . بتطبيق عالج ICANN قرار الخبراء وال قرار 

  يتضمن إنھاء اتفاقية السجل يجب أن يكون متوافقاً مع شروط وحاالت بند اإلنھاء في اتفاقية السجل.

م مشغل من تطبيق العالج في أي وقت وبأي طريقة من شأنھا أن تنھي عدم التزا ICANN ال يحق لشيء ھنا منع   21.5
  السجل باتفاقية السجل.

  األخرى اإلدارية اإلجراءات أو المحاكم إتاحة  .22

ھو أن يكون إجراء حصري وال يمنع األفراد من البحث عن حلول في  Trademark PDDRP ليس الھدف من   22.1
  محاكم القانون، بما في ذلك، بحسب ما ھو معمول به، مراجعة القرار كمسؤولية. 

 ت التي يقوم فيھا طرف بإرسال دليل مستندي إلى المزود يفيد بأن إجراء المحكمة الذي يشمل نفسفي الحاال  22.2
تم اتخاذه قبل تاريخ تقديم الشكوى في  Trademark  PDDRP والحقائق والظروف مثل األطراف 

 Trademark PDDRP، يقوم المزود بتعليق أو إنھاء Trademark PDDRP.  



  RRDRP(1  ( التسجيل قيود منازعات تسوية دعوى
  2010 نوفمبر – مراجع

  

  أطراف النزاع  .1

  لن تكون طرفا.  gTLD .ICANN أطراف النزاع ھي المنظمات أو األفراد الذين تعرضوا لألذى ومشغل سجل 

  القواعد المعمول بھا  .2

 RRDRP   "مقدم الخدمات"مقدم ى أكثر من وعلى مد يھدف ھذا اإلجراء إلى تغطية دعاوى تسوية النزاع عموما. 2.1
، ويجوز لكل مقدم خدمة توفير قواعد ودعاوى إضافية يجب إتباعھا عند تقديم RRDRP  لتنفيذ  هيتم اختيارواحد 

  الشكوى. وفيما يلي الدعوى العامة التي ينبغي اتباعھا من قبل جميع مقدمي الخدمات.

 ن ملزمكويوأن  RRDRP   التسجيل بالموافقة على المشاركة في جديد، يطالب مشغل  gTLD في أي اتفاق سجل  2.2
  . الناتجة القراراتب

  اللغة  .3

  .باللغة اإلنجليزية اإلجراءات تحت ھذا اإلجراءسوف تكون اللغة لجميع الطلبات المقدمة و 3.1

والتي  RRDRP   خبراء  لجنة بشرط أن تكون خاضعة لسلطةم أدلة داعمة بلغتھم األصلية، يويجوز للطرفين تقد 3.2
  نجليزية لجميع النصوص ذات الصلة.باللغة اإلترجمة ھذه األدلة ل ن ترفقتقرر غير ذلك، وھو أممكن أن 

  االتصاالت والحدود الزمنية  .4

  يجب أن تجرى جميع االتصاالت مع المقدم إلكترونيا. 4.1

ال أخرى في يوم إرسالھا ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني، سيتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتص 4.2
  .إلى الجھة المختصة التي عينھا األطراف

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، سيتم افتراض إرسال أو تقديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم  4.3
  إرسالھا.

ستالم إشعار أو أي ألغراض حساب المدة الزمنية حسب ھذا اإلجراء، تبدأ ھذه المدة في السريان في اليوم التالي ال 4.4
   وسيلة اتصال أخرى.

  وسوف يتم اعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم على أنھا أيام تقويم ما لم يتم تحديد خالف ذلك.  4.5

  األھلية  .5

مقدم  مع تأكيدلشكوى  )"صاحب الشكوى"(مشتكي ثالث طرف  عند تقديم اإلدارية اإللزامية اإلجراءات تستأنف  5.1
القائم على المجتمع وعدم  gTLD نتيجة لمشغل سجل  متضرر فرد منظمة أوھو الشكوى  صاحب على أن خدماتال

  االمتثال للقيود المنصوص عليھا في اتفاق السجل.

                                                 
المحظورة للمجتمع قد يتم معالجتھا من خالل  TLDs  الشكاوى األولية من جانب أولئك الذين يزعمون التعرض لألذى من جراء عدم االمتثال للـ 1

الغير . وأن رسم المعالجة االسمية يمكن أن يؤدي إلى التقليل من الشكاوى InterNIC.netفي  Whoisنموذج مشابه لنظام تقرير مشكلة بيانات 
وسوف يتلقى مشغل التسجيل نسخة من الشكوى، وستكون ھناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقيق (والعالج إذا اقتضى األمر) وعدم االمتثال  .جدية

) ھذه، في حالة استمرار عدم RRDRPوفقاً لدعوى تسوية منازعات قيود التسجيل ( وسوف يكوم لمقدم الشكوى الخيار في تصعيد الشكوي للتقرير.
  ويجري اآلن التحقيق والتفكير في تنفيذ عملية الشكاوى تلك عبر اإلنترنت. االمتثال المزعوم.
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المجتمع " يجب علىلتقديم اعتراض للمجتمع.  مؤھلينفة مرتبطين بالمجتمعات المعرّ الفراد األوالقائمة مؤسسات ال  5.2
وحتى يصبح  .االعتراضالذي ھو موضوع  الطلبفي  gTLD صلة بسلسلة أن يكون مجتمع ذات  "عّرفالم

 /الهأن أو فرد، و قائمةمؤسسة  /ا من: أنهثبت كاليبادعاء مرتبط بالمجتمع، يجب أن  مؤھالً للتقدم صاحب الشكوى
  .gTLD  عدد نسمات مقيد والذي يدعمهيتكون من  ذيف العالقة مستمرة مع مجتمع معرّ 

  الشكوى. موقف مقدم تصريح عنتحديد الخبير يتضمن وسوف  األھلية اللجنةسوف تحدد  5.3

  المعايير  .6

  أن:عليه إثبات عتراض، يجب االحتى ينجح  6.1

  ؛ عّرفالمجتمع الذي يستشھد به المعترض ھو مجتمع م 6.1.1

  ؛ gTLD سلسلة عالمة أو ترابط قوي بين المجتمع المذكور و يوجد 6.1.2

  ؛ تفاقيتهفي اوالواردة المجتمع أساس مة على لقيود القائللشروط قام بانتھاك ا TLDمشغل  6.1.3

  ھناك احتمال قوي لوقوع ضرر على مقدم الشكوى والمجتمع المحدد من قبل المعارض. 6.1.3

  الشكوى  .7

  التقدم بالشكوى:  7.1

 سيقوم المقدمورأى المقدم امتثال الشكوى، ف يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني. وبمجرد اكتمال المراجعة اإلدارية
 يةوفقا لمعلومات االتصال المدرجة في اتفاقو لمشغل السجل مع نسخة ورقية وإشعار بالفاكس ھا إلكترونياتقديمب

  السجل.

  المحتويات: 7.2

االسم ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى،  7.2.1
  الحالي للتسجيل. وإلى أفضل معرفة, صاحب الشكوى واسم وعنوان المالك 

ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص  سماال 7.2.2
  مخول بالتصرف نيابة عن مقدم الشكوى.

  ما يلي: والذي يجب أن يتضمن طبيعة النزاع يوضح بيان  7.2.3

   ومشغل التسجيل؛  والتي لم يمتثل لھاالسجل  يةفي اتفاق المعينةالقيود  7.2.3.1

االمتثال بالقيود التي تم تحديدھا وقد تسببت  في شرح مفصل لكيفية فشل مشغل التسجيل 7.2.3.2
  في إلحاق ضرر بالشاكي.

  بيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذھا ألغراض غير مناسبة. 7.2.4

صفحة, باستثناء الملحقات، ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم  20وكلمة  5,000تكون الشكاوى مقصورة على  7.3
  ورة المواد اإلضافية.ضر

  أي وثائق داعمة يجب أن يتم إرفاقھا مع الشكوى.  7.4

 خدمة.الوفقا للقواعد المطبقة لمقدم  التقديم شكوى، سوف يدفع صاحب الشكوى رسومالفيه تقدم الذي في نفس الوقت  7.5
ض الشكوى دون ، سوف يتم رفھا من قبل المقدمأيام من تاريخ استالم 10في حالة عدم دفع رسوم التسجيل خالل 

  .بحق الشاكي بتقديم شكوى أخرى مساسال
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  اإلدارية للشكوى المراجعة  .8

) أيام عمل من تاريخ تقديمھا من قبل أعضاء اللجنة 5سوف يتم استعراض جميع الشكاوى في غضون خمسة ( 8.1
  لقواعد اإلجرائية. لصاحب الشكوى  امتثاللتحديد مدى المناسب خدمات المقدم المحددين من قبل 

أن الشاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد تقديم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءات.  إذا وجد مقدم خدمة 8.2
فسوف يتم إشعار مقدم الشكوى إلكترونياً عن عدم إذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية, 

في حالة عدم تسلم مزود الخدمة للشكوى المعدلة خالل  عدلة.) أيام إلرسال الشكوى الم5التوافق وإمھاله خمسة (
مقدم الشكوى بتقديم  المساس بحقاإلجراءات دون ) أيام عمل المقررة, سوف يتم رفض الدعوى وإغالق 5الخمسة (

  شكوى جديدة تتوافق مع اللوائح اإلجرائية. رسوم اإليداع ال ترد إذا تبين عدم امتثال مقدم الشكوى.

ً إثن بمجرد 8.3 بالتعامل مع المعارضة كما يرسل إشعارا ورقيا إلى مشغل السجل  اب التوافق، فسيقوم المزود إلكترونيا
  الخاضع للمعارضة بما يتفق مع معلومات االتصال المدرجة باتفاقية السجل.

  الرد على الشكوى  .9

  خدمة المعارضة. ) يوما من30خالل فترة ثالثين ( أن يقدم مشغل السجل رداً إلى كل مقدم شكوى يجب 9.1

يجب أن يتوافق الرد مع قواعد تقديم الشكاوى ويجب أن يحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل مزود  9.2
  .انات التي يتم تقديمھا في الشكوىاالمتداد، باإلضافة إلى الرد نقطة بنقطة على البي

أن ترافق  يجبي واإللكتروني المالئم. وأن يتم تقديم ذلك من قبل المزود وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورق يجب 9.3
  رسوم تقديم الشكوى التقديم وإال يتم تعليق الشكوى.

  سوف تكون خدمة الرد سارية وسوف يبدأ وقت الرد عند تقديم الرد. 9.4

  بشكل مؤكد في رده على الخلفية المعينة للمطالبة. إذا كان مشغل السجل يعتقد أن الشكوى فاقدة لألھلية، فسيستأنف 9.5

سوف يدفع مشغل السجل رسوم إيداع حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد الشكوى، فيه تقدم الذي فس الوقت في ن 9.6
يام من استالم الرد من جانب مقدم الخدمة، أ )10عشرة (في حالة عدم إيداع الرسوم خالل  خدمة.الالمطبقة لمقدم 

  للتقرير. وف يستمرفإن الرد يعتبر غير صحيح وال يعتبر في اإلجراءات،,ولكن األمر س

  الرد .01

) أيام من تبليغ الرد بإرسال رد يتعامل مع البيانات المقدمة في الرد تبين سبب 10يسمح للمشتكي خالل فترة عشرة ( 10.1
ال يجوز تقديم الرد لوقائع أو أدلة جديدة في السجل، ولكن يجب أن تستعمل فقط  "كون الشكوى "فاقدة لألھلية.

التي أدلي بھا في مواجھتھا. أية وقائع أو أدلة جديدة أدخلت في رد يجب تجاھلھا من قبل فريق لمعالجة البيانات 
 الخبراء.

 بمجرد تقديم المعارضة واالستجابة والرد عليھا (عند الضرورة) فسيتم تعيين لجنة وتزويدھا بكافة التقديمات. 10.2

  التخلف  .11

  ى، فسيعتبر ذلك تقصيرا.إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكو  11.1

سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اكتشاف اإلھمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض   11.2
  سببا جيدا لتحديد اكتشاف اإلھمال.

  يجب أن يقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البريد اإللكتروني إلى المشتكي ومشغل السجل.  11.3

  حتى تحديد األھلية. خبيرالتحديد الب تقديم جميع حاالت التخلف إلى يج   11.4
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  لجنة الخبراء  .12

 21ل في حالة عدم تقديم أي رد، خال وأ، الرد) يوماً من استالم 21يقوم المزود باختيار خبير واحد وتعيينه خالل (  12.1
  .ديوماً, بعد موعد تقديم الر

   من شخص واحد ما لم يتطلب أي طرف بتشكيل ھيئة من ثالثة خبراء.سيتولى المقدم تعيين ھيئة خبراء   12.2

في حالة طلب أحد األطراف لھيئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد، فإن كل طرف (أو كل جانب من الخالف في حالة   12.3
تبعا وسوف يجرى ھذا االختيار  تسوية الخالف) سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو ھيئة الخبراء الثالث.

  كل موفر إلى أقصى حد ممكن. ىلد RRDRP  يتم تدوير مناصب أعضاء  إلجراءات وقواعد مقدم الطلب.

وسوف يتبع كل  طراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفويض.عن األيجب أن يكونو مستقلين  أعضاء لجنة الخبراء   12.4
ستقاللية، بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو موفر خدمة اإلجراءات التي يختارھا للحصول على مثل ھذه اال

   استشاري واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللية.

  التكاليف  .13

سيقوم المزود بحساب تكلفة اإلجراءات التي يتم إدارتھا بموجب ھذا اإلجراء بما يتوافق مع قواعد الموفر المعمول   13.1
  د واللجنة ويقصد بھا أن تكون معقولة.بھا. وسوف تغطي ھذه التكلفة الرسوم اإلدارية للمزو

يجب أن يكون مطلوباً من المشتكي دفع رسوم تقديم الشكوى كما ھي مبينة أعاله في قسم "المشتكي"، ويجب أن   13.2
يكون من المتطلب إرسال المبلغ الكامل للرسوم اإلدارية المقدرة للموفر ورسوم اللجنة عند استھالل اإلجراءات. 

من ھذا المبلغ الكامل يجب أن تكون نقداً (أو ما يعادل النقد) لتغطية حصة المشتكي من اإلجراءات خمسين بالمائة 
األخرى يجب أن تكون إما نقداً (أو ما يعادل النقد)، أو على شكل سندات، لتغطية حصة مشغل السجل  %50 والـ

  إذا فاز مشغل السجل.

السائد، فإن مشغل التسجيل مطلوب لتعويض مقدم الشكوى مقابل كافة في حالة إعالن الھيئة أن المشتكي ھو الطرف   13.3
وخرقا التفاق  RRDRP  للعالمات التجارية انتھاكاً  رسوم الھيئة ومقدم الخدمات المتكبدة. ويعتبر عدم القيام بذلك

  السجل, ويخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق وذلك حتى االنتھاء.

  االستكشاف / الدليل  .14

االستكشاف بشكل lلكي يتم تحقيق ھدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة، لن يتم السماح بإجراء   14.1
  عام. وفي حاالت استثنائية، قد تطلب الھيئة من أحد األطراف توفير دليل إضافي.

  حاجة الكبيرة لكل طرف. في حالة السماح به، يجب أن يكون االكتشاف مقصوراً على ال  14.2

قد تطلب لجنة الخبراء من الموفر تعيين ولكن فقط في الحاالت االستثنائية، ودون وجود طلب خاص من األطراف,   14.3
  بطلب الشھادة المباشرة أو الكتابية أو طلب التبادل المحدود للمستندات. ،خبراء تلتزم األطراف بالدفع لھم

  جلسات االستماع .15

   تلك بدون جلسة استماع. RRDRP  اً ما يتم حل النزاعات حسب إجراءات غالب  15.1

يمكن أن يقرر الخبير بناًء على رأيه الخاص، أو بناًء على طلب من أحد الطرفين، عقد جلسة استماع. ومع ذلك،   15.2
ا وبدون عقد جلسة المفترض أن يقوم الخبير بتقديم قراراته اعتماداً على المعلومات التحريرية التي تم تقديمھ

  استماع.

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع، يجب استخدام مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن ھذا. وإذا   15.3
  لم يكن ذلك ممكناً، فستختار لجنة الخبراء مكاناً لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان. 

  جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد، إال في الظروف االستثنائية القصوى.لن تستمر   15.4
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إن قرر الخبير قبول طلب طرف واحد بعقد جلسة استماع، على الرغم من معارضة الطرف اآلخر، يتم حث لجنة   15.5
  الخبراء إضافة تكلفة جلسة االستماع على الطرف الطالب وفقاً لما تراه لجنة الخبراء مناسباً.

  يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية.  15.6

  عبء اإلثبات  .16

   قائًما على تفوق وكثرة األدلة. ءات الدعوى الخاصة به؛ ويكون العبإثب ءيتحمل مقدم الشكوى عب

  الحلول  .17

أطراف اإلجراءات،يمكن أن حيث إن مسجلي أسماء النطاقات التي يتم تسجيلھا بشكل ينتھك قيود االتفاقية ليسوا من   17.1
(باستثناء المسجلين المرشحين للعمل كموظفين ومديرين  يكون الحل إزالة التسجيالت التي تنتھك قيود االتفاقية.

  .)السيطرة العامة مع مشغل السجل وعمالء وعاملين أو كھيئات في إطار

  .13آخر بخالف الرسوم الممنوحة تبعا للقسم لن تشمل العالجات أضرار مادية أو عقوبات يجب دفعھا إلى أي طرف   17.2

يتاح للخبير تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدوات التعزيز للتوصية ضد السجل إن حدد الخبير السماح بعمليات   17.3
  التسجيل خارج نطاق الحدود المتفق عليھا بما يتضمن: 

تطلبات األخرى ضمن اتفاقية السجل، للسجل إجراءات العالج، التي يعمل بھا باإلضافة إلى اتفاقية الم  17.3.1
 لنع الحدود المجتمعية، فيما عدا إجراءات العالج لمستقبلية التي ال تتوافق ملضمان التصدي للتسجيالت ا

  :تتضمن

مطالبة مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عالقة لھا بأسماء موضوع الدعوى   (أ)
  RRDRPأو ،  

تي تقوم بھا شركة التسجيل التي تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق مباشرة األعمال ال  (ب)
  التسجيل؛

حتى انقضاء فترة حدوث  gTLD  الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ  17.3.2
  االنتھاك المعرف التحديد يكون (يكونوا) حدث أو تحديد فترة من الوقت؛

  
  ،أو

  على إنھاء اتفاقية السجل. ستثنائية التي تعامل فيھا مشغل السجل بشكل خبيث للعملفي الظروف اال  17.3.3

، وكذلك في إصدار توصياتھا بطرق العالج المناسبة، سوف تراعي لجنة الخبراء الضرر الواقع على مقدم الشكوى  17.3
من مسجلي أسماء  أصحاب النوايا الحسنة ،الضرر الذي سوف تتسبب فيه طرق العالج لآلخرين، من أمثال

  .gTLD النطاقات في 

  تحديد الخبير  .18

يوماً من تاريخ تعيين  45يجب أن يبذل المزود والخبير الجھود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه خالل   18.1
  يوما بعد تعيين الخبير. 60الخبير وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة 

بتقديم قرار مكتوب. يحدد الخبير ھل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال، ويقوم بتوفير األسباب التي يقوم الخبير   18.2
متاحا بشكل عام ويمكن البحث فيه وعلى موقع الويب الخاص  يجب أن يكون قرار الخبير اعتمد عليھا قراره.

  بالمزود. 

سيتم دفع التكاليف والرسوم إلى المدى الذي لم يتم يمكن أن يشمل قرار الخبير توصيات أخرى لعالجات محددة.   18.3
  يوما من تحديد الخبير لذلك. )30( ثالثين دفعه فعال خالل فترة
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  يجب أن ينص قرار الخبراء على تحديد الطرف السائد.   18.4

على التسجيل  المقيد استنادا إلى المجتمع لاللتزامات للمحافظة gTLD بأن مشغل السجل إن لم يلبي قرار الخبير   18.5
وسائل  ICANNوسوف تراجع واستخدام النطاقات في الحدود المعمول بھا فيجب إتباع حاالت الغياب االستثنائية، 

مع  ICANNالعالج المذكورة في قرار الخبير وتوافق عليھا وتفرضھا أو قد يتم تعديل طرق العالج ھذه من جانب 
  مراعاة ظروف كل حدث.

  استئناف قرار الخبير  .19

في تحديد المسؤولية أو طريقة العالج الموصى بھا استناداً  يجوز ألي من الطرفين السعي في استئناف قرار الخبراء  19.1
  للدعوى مقابل رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف. RRDRP  إلى سجل موجود داخل 

يوماً بعد إصدار قرار الخبير ويجب  20يجب أن تقدم الدعوى وتحفظ مع الموفر وتعرض على كل األطراف خالل   19.2
سوف يكون األسلوب وحساب التواريخ النھائية للخدمة متوافقة  يوماً بعد تقديمھا. 20تقديم رد على الدعوى خالل 

  "االتصاالت والحدود الزمنية."الُمشار إليه أعاله,  4مع تلك المحددة في القسم 

فراد بواسطة الموفر، على أن ال يكون منھم أي العاملين كأعضاء في بجب اختيار لجنة للدعوى مكونة من ثالثة أ  19.3
  لجنة الخبراء.

  وسوف يتحمل مقدم الدعوى الرسوم للمرة األولى.  19.4

يسمح بشكل محدود بتقديم أدلة مقبولة جديدة تعتبر جوھرية للقرار عند دفع رسوم إضافية، بشرط أن يكون الدليل  19.5
  واضحا لتقديم الشكوى. 

لدعوى وفقاً لرؤيتھا الخاصة طلب أدلة أو بيانات أخرى من أي طرف بصرف النظر عن ما إذا كان يحق للجنة ا 19.6
  الدليل سابق لتاريخ تقديم الشكوى إذا قررت لجنة الشكوى أن ھذا الدليل ذو صلة.

  وسوف يحق لصاحب الحق في الدعوى استرداد نفقات الدعوى. 19.7

  فيما عدا تلك الُمشار إليھا أعاله. الدعاوى ويتم تطبيق قواعد وإجراءات موفري الخدمات على 19.8

  تحدي العالج .20

يوماً بعد إصدار قرار الخبير، إلتاحة الوقت  20لمدة  RRDRP  بتطبيق أي عالج إلنتھاك  ICANNلن تقوم  20.1
  لتقديم دعوى.

  إجراء العالج حتى ظھور نتيجة الدعوى. تنفيذ ICANNفي حالة تقديم دعوى, سوف تعلق  20.2

) أيام عمل (كما ھو 10ظر مدة (تسوف تن RRDRP ،ICANN  تنفيذ إجراء عالج النتھاك  ICANNإذا قررت  20.3
القرار ما لم يكن قد  ICANNوسوف تنفذ  مطبق في موقع مكتبھا الرئيسي) بعد إشعار مشغل السجل بقرارھا.

ل إما: (أ) بدأ دعوى ) أيام عمل للوثائق الرسمية أن مشغل التسجي10عشرة (التسلمه من مشغل التسجيل خالل تلك 
قضائية ضد صاحب الشكوى في المحكمة المختصة حيث الطعن في تقدير الخبراء لصاحب المسؤولية ضد مشغل 

في حالة تلقي  السجل، أو (ب) تحدي العالج المعني قبل الشروع في تسوية المنازعات وفقا التفاقية السجل.
ICANN ) فإنھا لن تسعى إلى تنفيذ قرارھا في إطار عمل، أيام ) 10لھذه الوثائق في غضون عشرة  RRDRP 

) دليل رفض دعوى مشغل 2) دليال على وجود قرار بين صاحب الشكوى ومشغل التسجيل، (1حتى استالمھا: (
) نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع 3التسجيل ضد مقدم الشكوى أو سحبھا، أو (

  ء بسبب اتفاق الطرفين أو بناء على تقرير عن الوقائع.سوا ICANNضد 
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قرار الخبراء بحيث يكون مسئوال بموجب  للعالج المفروض لتقدير ICANNيجوز لمشغل السجل معارضة فرض  20.4
  RRDRP بقدر ما يشكل تحديا لھا على ما يبررھا، من خالل الشروع في تسوية المنازعات وفقا ألحكام اتفاق ،

ال يمكن لقرار  وفقاً التفاقية السجل. م الفصل في أي تحكيم بالتوافق مع حقوق وواجبات األطرافالتسجيل.سوف يت
المعني بتنفيد إجراء العالج أن يكون متحيزاً لمشغل السجل بأي طريقة كانت في قرار  ICANN الخبير أوقرار

مع شروط وحاالت إنھاء اتفاقية تسوية النزاع. أي عالج متضمن قرار التفاقية السجل يجب أن يكون متوافقاً 
  السجل.

من فرض إجراء عالج في أي وقت وبأي شكل تم إدراجه ضمن أسباب عدم  ICANNال شيء ھنا يشير إلى منع  20.5
  التوافق مع اتفاقية السجل.

  إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارية األخرى  .21

، بما فراد من البحث عن حلول في محاكم القانونأن يكون إجراء حصري وال يمنع األ RRDRP  ليس الھدف من   21.1
  حسب ما ھو معمول به، مراجعة القرار كمسؤولية. ،في ذلك

أو وساطة في أي وقت خالل المشاركة في مفاوضات غير رسمية و/يتم تشجيع الطرفين، ولكن ال يطلب منھم،   21.2
التسوية، بمفردھا، ال تعتبر سبًبا لتعليق أي موعد عملية حل النزاعات، إال أن تنفيذ مثل تلك المفاوضات المتعلقة ب

  نھائي بموجب اإلجراءات.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 6الوحدة 
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .نظًرا لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح الجديد

 
 

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

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم
١-٦ 

 

  ٦الوحدة 
   -طلبات نطاقات المستوى األعلى 
  البنود والشروط

  
 عبر اإلنترنت لنطاق مستوى ICANNمن خالل تقدیم هذا الطلب من خالل واجهة منظمة 

بما في ذلك آل الشرآات األم، (، یوافق مقدم الطلب )هذا الطلب) (gTLD(علوي عام 
)  والموظفون، وأي وآل من ینوب عنهوالشرآات الفرعية، والتابعة، والوآالء، والمتعاقدون،

یدرك مقدم الطلب ویوافق . دون تغيير) هذه الشروط والبنود(على البنود والشروط التالية 
  .على أن هذه البنود والشروط ملزمة له وأنها جزء جوهري من هذا الطلب

بما في ذلك (یضمن مقدم الطلب أن البيانات والتمثيالت المضمنة في هذا الطلب  .١
صحيحة ودقيقة ) وثائق مرسلة أو أیة بيانات شفویة فيما یتعلق بهذا الطلبأیة 

 یمكنها االعتماد على هذه البيانات والتمثيالت بشكل آامل في تقييم ICANNوأن 
أو حذف (ویقر مقدم الطلب بأن أي بيان أو تمثيل جوهري خاطئ . هذا الطلب

 أي رسوم یدفعها مقدم قد یتسبب في رفض الطلب دون إعادة )لمعلومات جوهریة
آتابة بأي تغييرات في  ICANNویوافق مقدم الطلب على إبالغ منظمة  .الطلب

الظروف التي یمكن أن تجعل أي معلومات متاحة في الطلب غير صحيحة أو 
  .مضللة

یضمن مقدم الطلب أن لدیه السلطة الضروریة لتقدیم هذا الطلب بالنيابة عن مقدم  .٢
 على إبرام جميع االتفاقيات والتمثيالت والتنازالت الطلب وأنه لدیه القدرة

والتفاهمات التي تم تحدیدها في هذه البنود والشروط، وإبرام اتفاقية مزود خدمات 
  .آما هو مذآور من خالل هذه البنود والشروط

 في رفض أي أو آل طلبات االشتراك الخاصة ICANNویقر مقدم الطلب بحق  .٣
 یوجد أي ضمان على أنه سيتم عمل نطاقات  الجدیدة وأنه الTLDبنطاقات 

TLDحسبما تراه منظمة .  إضافيةICANN . وتحتقظ منظمةICANN بالحق 
 التفكير فيه بحسب القوانين أو ICANNفي رفض أي طلب یحظر على منظمة 

السياسة الساریة، وفي تلك الحالة، یتم إعادة أي رسوم یتم تقدیمها فيما یتعلق بهذا 
  .م الطلبالطلب إلى مقد



 الوحدة السادسة
 طلبات نطاقات المستوى األعلى
  البنود والشروط
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٢-٦ 

 

تشتمل هذه . یوافق مقدم الطلب على دفع جميع الرسوم المتعلقة بهذا الطلب .٤
، وأي رسم )التي یتم دفعها عند تقدیم هذا الطلب(الرسوم على رسوم التقييم 

متعلقة بتقدم الطلب لمراحل التقييم المتقدمة في المراجعة وعملية التفكير في 
ي وآل الرسوم الالزمة فيما یتعلق الطلب بخصوص هذا الطلب، بما في ذلك أ
یقر مقدم الطلب أن الرسوم المبدئية . بعملية حل النزاعات الموضحة في الطلب

وال توفر منظمة . المستحقة عند تقدیم الطلب تتعلق فقط بجذب االنتباه إلى الطلب
ICANN أي ضمانات أن الطلب ستتم الموافقة عليه أو سينتج عنه تفویض نطاق 

gTLDیقر مقدم الطلب بأنه إذا تخلف عن دفع الرسوم . رح في الطلب المقت
خالل المهلة الزمنية المحددة في أٍي من مراحل مراجعة الطلب وعملية دراسته، 
 .فسيخسر مقدم الطلب أیة رسوم تم دفعها حتى هذه المرحلة وسيتم إلغاء الطلب

لبات، ال تكون باستثناء مع تم ذآره صراحة في هذا الدليل المساعد لمقدم الط
 ملزمة بإعادة األموال إلى مقدم الطلب أو إعادة أي رسوم یتم ICANNمنظمة 

  . والتي تتعلق بمعالجة الطلبICANNدفعها إلى منظمة 

، والدفاع عنها، وحمایتها من الضرر ICANNیقوم الموظف بتعویض منظمة  .٥
، والموظفون، بما في ذلك الشرآات الفرعية، والتابعة، والمدیرون، والمسئولون(

والمستشارون، والمقيمون، والوآالء، والمشار إليهم بشكل جماعي باسم أطراف 
من وضد أي ادعاءات من األطراف األخرى، )  التابعين لهاICANNمنظمة 

وأي أضرار، ومسئوليات، وتكاليف، ونفقات، بما في ذلك النفقات والرسوم 
 في الطلب، وأي ICANNة نظر منظم) أ: (القانونية، والتي تنجم عن أو من

 على المعلومات ICANNاعتماد منظمة ) ب(أو /موافقة أو رفض للطلب، و
  .المقدمة بواسطة مقدم الطلب في الطلب

 واألطراف التابعة ICANNیعفي مقدم الطلب بموجب هذه االتفاقية منظمة  .٦
 من أي وآل االدعاءات التي تصدر عن مقدم الطلب والتي ICANNلمنظمة 
، أو تعتمد على، أو تكون ذات صلة بشكل أو بآخر، بأي إجراء، أو فشل تنجم عن

 ICANN أو أي من أطراف منظمة ICANNفي اإلجراء، من قبل منظمة 
 لهذا الطلب، وتقصي ICANNالتابعين لها فيما یتعلق بمراجعة منظمة 

المعلومات أو التحقق، أو أي تصویر أو وصف لمقدم الطلب أو المعلومات 
 بتوصية، أو عدم التوصية، ICANN في الطلب، أو قرار منظمة المتاحة

  . gTLDبالموافقة على طلب مقدم الطلب للحصول على نطاق 



 الوحدة السادسة
 طلبات نطاقات المستوى األعلى
  البنود والشروط

  
 
 

  

     اإلصدار النهائي المقترح–آتيب دليل المتقدم
٣-٦ 

 

یوافق مقدم الطلب على عدم الطعن، أمام أیة محكمة أو جهة قضائية أخرى، في 
 فيما یتعلق بالطلب والتنازل بال رجعة عن ICANNأي قرار نهائي یصدر عن 

 أو رفع دعاوى قضائية ضدها أو ضد األطراف ICANNاضاة أي حق في مق
یقر .  قائمة على أي ادعاء قانوني آخر فيما یتعلق بهذا الطلبICANNالتابعة لـ 

مقدم الطلب ویوافق على أن عدم تمتع مقدم الطلب بحق المقاضاة ألي حقوق، أو 
التابعة  أو أي األطراف ICANNتعویضات، أو مطالبات قانونية ضد منظمة 

 في المحاآم أو أي الجهات القضائية األخرى فيما یتعلق ICANNلمنظمة 
بالطلب یكون المقصود منه امتناع مقدم الطلب عن استرداد رسوم أي طلب، أو 
األموال المستثمرة في البنية التحتية التجاریة أو أي تكاليف بدء أعمال أخرى أو 

ها آنتيجة لتشغيل دائرة تسجيل آل وأي أرباح توقع مقدم الطلب الحصول علي
  . TLDنطاق 

 بنشر أیة مواد أرسلت إلى ICANNبناًء هذه االتفاقية، یخول مقدم الطلب  .٧
ICANN أو حصلت عليها أو استحدثتها والشرآات التابعة لـ ICANN 

، أو اإلعالن عنها بأیة ICANNوالكشف عنها على موقع الویب الخاص بـ 
، بما في ذلك التقييمات والتحليالت وأي مواد أخرى تم آيفيَّة، فيما یتعلق بالطلب

إعدادها فيما یتعلق بتقييم الطلب، شریطة أال یتم نشر هذه المعلومات أو الكشف 
عنها إلى الحد الذي یحدد فيه الدليل المساعد لمقدم الطلب هذا بوضوح أن هذه 

باستثناء . ضائيةالمعلومات ستبقى سریة، إال آما یتطلب القانون أو العمليات الق
المعلومات التي تمنح حق المعالجة السریة، ویفهم مقدم الطلب ویقر بأن منظمة 

ICANN ال ولن تحتفظ بالجزء المتبقي من الطلب أو المواد التي تم تقدیمها مع 
  .الطلب في طي السریة



 الوحدة السادسة
 طلبات نطاقات المستوى األعلى
  البنود والشروط
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یقر مقدم الطلب أنه قد حصل على تصریح بنشر أیة معلومات محددة للشخصية  .٨
آما یقر مقدم . ها في هذا الطلب أو المواد التي تم إرسالها مع هذا الطلبتم تضمين

 یمكن أن تبقى في ICANNالطلب أیًضا بأن المعلومات التي تنشرها منظمة 
  .ICANNالنطاق العام بشكل دائم، وذلك حسبما ترى منظمة 

  اإلذن باستخدام اسم مقدم الطلب في إعالناتICANNیمنح مقدم الطلب لمنظمة  .٩
ذات ) بما في ذلك مواقع الویب اإلخباریة اإلعالمية( العامة ICANNمنظمة 

  . فيما یتعلق بذلكICANNالصلة بطلب مقدم الطلب وأي إجراء تتخذه منظمة 

 فقط في gTLDیدرك مقدم الطلب ویوافق على أنه سيكتسب حقوًقا تتعلق بنطاق  .١٠
 حقوق مقدم الطلب ، وأنICANNحالة إبرامه اتفاقية مزود امتداد مع منظمة 

 هذا ستكون مقصورة على تلك التي تم ذآرها في gTLDفيما یتعلق بمثل نطاق 
 على التوصية بالموافقة ICANNفي حالة موافقة منظمة . اتفاقية مزود االمتداد

 المقترح، یوافق مقدم الطلب gTLDعلى الطلب المقدم من مقدم الطلب لنطاق 
 بالشكل المنشور به فيما ICANN مع منظمة على إبرام اتفاقية دائرة التسجيل

 بحقها في إجراء عمليات تحدیث ICANNتحتفظ : مالحظة. (یتعلق بمواد الطلب
وتغيير معقولة في مسودة االتفاقية المقترحة أثناء مسار عملية تقدیم الطلب، بما 

في ذلك النتيجة المحتملة للسياسات الجدیدة المحتمل تطبيقها على مدار عملية 
ال یجوز لمقدم الطلب بيع أو تخصيص، أو تحویل أي حق من ). قدیم الطلبت

  .حقوق مقدم الطلب أو التزاماته المتعلقة بالطلب

  : بما یليICANNیصرح مقدم الطلب لمنظمة  .١١

االتصال بأي شخص، أو مجموعة، أو آيان آي یطلب، ویحصل   .أ 
على، ویناقش أي المستندات أو المعلومات األخرى، والتي قد 

  ؛، بالطلبICANNكون ذات صلة، حسبما ترى منظمة ت

 بشأن المعلومات ICANNاستشارة أشخاص من اختيار منظمة   .ب 
، بشرط استخدام ICANNفي الطلب أو التي تصل لعلم  الواردة

ICANN حفاظ   ، رغم ذلك، للمساعي المعقولة لضمان
األشخاص المذآورین على سریة المعلومات الواردة بالطلب 

  .النص عليها صراحة في آتيب دليل مقدم الطلبوالتي یتم 



 الوحدة السادسة
 طلبات نطاقات المستوى األعلى
  البنود والشروط
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لراحة مقدمي الطلبات في مختلف أرجاء العالم، تمت ترجمة مواد الطلب التي  .١٢
 باللغة اإلنجليزیة إلى مجموعة من اللغات التي تستخدم ICANNتنشرها منظمة 

ویدرك مقدم الطلب أن إصدار اللغة . بشكل متكرر في مختلف أرجاء العالم
هو اإلصدار ) التي تعتبر هذه البنود والشروط جزًءا(یة من مواد الطلب اإلنجليز

الملزم لألطراف، وأن هذه الترجمات ما هي إال ترجمات غير رسمية وال یمكن 
االعتماد عليها على أنها دقيقة في آل الجوانب، وأنه في حالة حدوث أي تعارض 

نجليزیة، یسود إصدار بين النسخة المترجمة من مواد الطلب وإصدار اللغة اإل
  .اللغة اإلنجليزیة
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	RyAgmt-CompleteArabic.pdf
	اتفاقية gTLD الجديدة
	1.1 النطاق والتخصيص. نطاق المستوى الأعلى الذي ينطبق عليه هذه الاتفاقية هو ____ (الـ "TLD"). بداية من تاريخ السريان وحتى نهاية المدة (كما هو محدد في القسم 4.1)، يعمل مشغل السجل المخصص بـ ICANN بتخصيص كمشغل سجل TLD، وذلك بناءً على المتطلبات والتصديقات ال�
	1.2 دراسة الجدوى الفنية للسلسلة. في الوقت الذي تشجع فيه ICANN وستستمر في التشجيع على القبول العالمي لجميع سلاسل نطاق المستوى الأعلى عبر الإنترنت، قد تصادف بعض سلاسل نطاق المستوى الأعلى صعوبة في قبولها من قبل مزودي خدمة الإنترنت ISPs ومستضيفي الويب و/أو ا�
	1.3 التمثيل والضمانات.
	(أ) يمثل مشغل السجل ويؤكد إلى ICANN ما يلي:
	(1) كل معلومات المواد والمقدمة والتصريحات الصادرة يما يتعلق بتطبيق سجل TLD، والبيانات المصرح بها كتابة أثناء مفاوضات هذه الاتفاقية، هي صحيحة ودقيقة في كل تفاصيلها وقت صدورها، وهذه المعلومات والتصريحات ستستمر صحتها ودقتها في كل تفاصيلها حتى تاريخ التفعيل م�
	(2) وجدير بالذكر أن مشغل السجل مستوفي التنظيم ومتواجد بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين، ولمشغل السجل كل الصلاحيات للحصول على الموافقات اللازمة للدخول في هذه الاتفاقية وتنفيذها وتسليمها؛ و
	(3) مشغل سجل قد قام بتسليم إلى ICANN أداة منفّذة على نحو الواجب التي تُؤمن الأموال اللازمة لأداء مهام التسجيل لـ TLD في حال إنهاء أو انتهاء صلاحية هذه الاتفاقية ("أداة العمليات المستمرة")، والتي تعتبر التزاماً لا مناص منه لأطراف هذه الاتفاقية، وواجب الن�

	(ب) تمثل ICANN وتؤكد لمشغل السجل أن ICANN هي مؤسسة نفع عام غير ربحية مستوفية التنظيم ومتواجدة بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. تتمتع ICANN بكافة الصلاحيات والموافقات المؤسسية اللازمة للدخول في هذه الات�

	2.1 الخدمات المعتمدة؛ الخدمات الإضافية. يحق لمشغل السجل تقديم خدمات السجل الموضحة بالفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من القسم 2 من المواصفات على [انظر المواصفات رقم 6] وخدمات السجل الأخرى الموضحة بالعرض أ (المجمعة في "الخدمات المتفق عليها"). إذا كان يرغب �
	2.2 الالتزام بسياسات الإجماع والسياسات المؤقتة. يلتزم مشغل السجل ويطبق كل سياسات الإجماع والسياسات المؤقتة الموجودة في <http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm>، بدءاً من تاريخ التفعيل وفي المستقبل والتي تتبع بموجب اللوائح التنفيذية لـ ICANN،�
	2.3 مستودع البيانات. يلتزم مُشغل السجل بإجراءات مستودع بيانات السجل المنشورة في [انظر المواصفات 2]*.
	2.4 إرسال تقارير شهرية. خلال فترة عشرون (20) يوماً من نهاية كل شهر تقويمي، يجب على مشغل السجل تقديم تقاريره إلى ICANN بالتنسيق الذي ينشر بالمواصفات [انظر المواصفات 3]*.
	2.5 نشر بيانات التسجيل. يوفر مُشغل السجل وصولاً عاماً إلى بيانات التسجيل وفقاً للمواصفات المنشورة في [انظر المواصفات 4]* ("المواصفات 4").
	2.6 الأسماء المحجوزة. باستثناء ما تصرح به ICANN خلافاً لذلك كتابةً، يجب على مشغل السجل الامتثال للقيود على التسجيل لسلاسل الأحرف الواردة في [انظر المواصفات 5]* ("المواصفات 5"). قد يضع مشغل السجل سياسات تخص حجز أو حجب سلاسل رموز إضافية ضمن TLD عند الحاجة�
	2.7 المواصفات الوظيفية ومواصفات الأداء. سيتم تحديد المواصفات الوظيفية والأداء لتشغيل TLD كما وردت في المواصفات في [انظر المواصفات 6]*. لابد أن يلتزم مشغل السجل بالمواصفات الوظيفية والأداء، ولمدة سنة واحدة، ويحتفظ بالسجلات التقنية والتشغيلية اللازمة لإثبات�
	2.8 حماية الحقوق القانونية للأطراف الأخرى. يجب على مشغل السجل التزام التحديد والتوافق مع العملية والإجراءات لبدء TLD والتسجيل الأولي ذو الصلة والحماية المستمرة للحقوق القانونية للأطراف الثالثة كما هو موضح في المواصفات [انظر المواصفات 7]* ("المواصفات 7"). �
	2.9 المسجلين.
	(أ) لا بد أن يستخدم مشغل السجل فقط المسجلين المعتمدين من ICANN لتسجيل أسماء النطاقات. يجب على مشغل السجل توفير إمكانية الوصول غير الممييز إلى خدمات السجل لجميع المسجلين المعتمدين بـ ICANN التي تدخل في وتمتثل باتفاقية تسجيل السجل لمشغل السجل لـ TLD.  ي�
	(ب) إذا كان مشغل السجل (1) يصبح شريكاً أو بائع تجزئة لمسجل معتمد من قبل ICANN، أو (2) يعيّن القرار لمتعاقد خارجي لتقديم أي من خدمات السجل إلى مسجل ICANN معتمد، مسجل أو بائع تجزئة من الشركات التابعة لكل منها، وفي كل حالة من هذه الحالات من (1) أو (2) أع�
	(ج) لأغراض هذه الاتفاقية:  (1) "الشركة التابعة" تعني أي شخص أو هيئة بشكل مباشر أو غير مباشر تتوسط أو تتحكم أو يتم التحكم فيه وفق التحكم المشترك الشخص أو الهيئة المحددة، و(2) "التحكم" (البنود التي تتضمن المصطلحات "يتم التحكم فيها" أو "وفق التحكم المشترك") �

	2.10 أسعار خدمات السجل.
	(أ) باالنسبة لسجلات اسم النطاق المبدئي، يتعين على مشغل السجل تزويد كل مسجل معتمد بـ ICANN التزم باتفاقية مشغل السجل بإخطار خطي بأي زيادة في الأسعار (بما في ذلك ما هو نتيجة استبعاد أي المبالغ المستردة والتخفيضات والخصومات وربط المنتج أو البرامج الأخرى ال�
	(ب) فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاق، يتعين على مشغل السجل تزويد كل مسجل معتمد بـ ICANN التزم باتفاقية مشغل السجل بإخطار خطي مكتوب بأي زيادة في الأسعار (بما في ذلك ما هو نتيجة استبعاد أي المبالغ المستردة والتخفيضات والخصومات وربط المنتج أو البرامج الأخرى �
	(ج) يجب على مشغل السجل تقديم خدمة استعلام DNS العامة لـ TLD (أي التي تشغل خدمات منطقة TLD للسجل) على نفقته.

	2.11 تدقيقات الالتزام التعاقدي والالتزام بشروط التشغيل. قد تقوم ICANN من وقت لآخر (بما لا يتعدى مرتين سنوياً) بمراجعة، أو تشرك طرف ثالث لعمل مراجعة التوافق مع شروط التعاقد لتقييم مستوى توافق مشغل السجل مع العروض والضمانات المشتملة في المادة 1 من هذه الات�
	2.12 أداة العمليات المستمرة. لا بد أن يخضع مشغل السجل للشروط والأحكام المتعلقة بأداة العمليات المستمرة المحددة في [انظر المواصفات 8].
	2.13 الانتقال في حالة الطوارئ.  يتفق مشغل السجل على أنه في حالة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم 5 من المواصفات 6 لفترة تزيد عن البدء في حالة الطوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم 5 من المواصفات 6، فقد تصمم ICANN مشغل سجل مؤقت لسجل TLD ("مشغل طوارئ")�
	2.14 قواعد سلوك السجل.  سوف يتوافق مشغل السجل مع قواعد السلوك المقررة في المواصفات في [انظر المواصفات 9].
	2.15 [ملاحظة: لمجتمع gTLDs فقط] التزامات مشغل السجل لمجتمع TLD لا بد أن يضع مسجل السجل سياسات تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة المتعلقة بـ TLD والخاصة بما يلي: (1) نظم التسمية داخل TLD، (2) متطلبات التسجيل من قبل أعضاء مجتمع TLD، و(3) استخدام أسم�
	3.1 الانفتاح والشفافية. الاتساق مع مهمة ICANN المعلنة وقيمها، وستعمل ICANN بانفتاح وشفافية.
	3.2 المعاملة المتساوية. لن تطبق ICANN المعايير والسياسات والإجراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو بدون مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إلا لسبب معين وواضح.
	3.3 خوادم لأسماء TLD. ستستخدم ICANN جهوداً تجارية معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء TLD المقدمة إلى ICANN من قبل مشغل السجل (في الصيغة المناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها ICANN في http://www.iana.org/domains/root/ سيتم تطبيقها�
	3.4 نشر معلومات منطقة الجذر. إن نشر ICANN لمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل TLD ستتضمن مشغل السجل وبيانات اتصاله الإدارية والتقنية. أي طلب لتعديل معلومات الاتصال لمشغل السجل لا بد أن تقدم في الصيغة التي تحددها ICANN من آن لآخر في http://www.iana.org/dom�
	3.5 قاعدة بيانات الجذر الرسمية. إلى المدى الذي تخول فيه ICANN بتحديد سياسة تتعلق بنظام الجذر الرسمي سوف تستخدم ICANN الجهود التجارية لـ (أ) ضمان تعيين الجذر الرسمي لخوادم نطاق المستوى الأعلى المخصصة من مشغل السجل لـ TLD، (ب) الحفاظ على قاعدة بيانات مست�
	4.1 المدة. الفترة الزمنية لسريان هذه الاتفاقية هي عشرة سنوات من تاريخ التفعيل (ويمكن تمديد هذه الفترة حسبما سيرد في القسم 4.2، "الفترة الزمنية").
	4.2 التجديد.
	(أ) يتم تجديد هذه الاتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صلاحيتها أو انتهاء فترة سريانها المحددة في القسم 4.1 وكل فترة زمنية تالية، إلا إذا:
	(1)  بعد إصدار ICANN لإشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسية أو مادية لتعهدات مشغل السجل المحددة في المادة 2 أو عدم تنفيذ التزاماته المالية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية، هذا الإشعار لا بد أن يتضمن على وجه التحديد تفاصيل تلك المخالفات وأنها لم تقع خلال ثلاثي�
	(2) خلال الفترة الزمنية الحالية لسريان الاتفاقية، وجد القاضي (حسب ما ورد في القسم 5.2 من هذه الاتفاقية) أن مشغل السجل قد خالف لثلاث (3) مرات منفصلة على الأقل (سواء تمت معالجتها أم لا) تعهدات مشغل السجل التي وردت في المادة 2 أو لم يلتزم مالياً بموجب المادة �

	(ب) في حال وقوع الأحداث التي وردت في القسم 4.2(أ) (1) أو (2)، يتم إنهاء الاتفاقية بتاريخ فترة السريان الحالية.

	4.3 الإنهاء من جهة ICANN.
	(أ) قد تنهي ICANN هذه الاتفاقية في حال:  (1) إخفاق مشغل السجل في علاج (أ) أي مخالفات مادية أو أساسية من قبله للعروض ولتعهدات المحددة في المادة 1 أو الوفاء بتعهداته الموضحة في الفقرة 2، أو (ب) أو أي انتهاك لالتزامات السداد الخاصة بمشغل السجل المحددة في ا�
	(ب) تستطيع ICANN بموجب إشعار مشغل السجل، إنهاء هذه الاتفاقية في حال أخفق مشغل السجل في استكمال كل الاختبارات والإجراءات اللازمة (يتم اعلانها لمشغل السجل من قبل ICANN خطياً على التاريخ الوارد هنا) لتفويض TLD في منطقة الجذر خلال 12 شهراً من تاريخ التفعيل�
	(ج) تستطيع ICANN، بموجب إشعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه الاتفاقية في حال (1) فشل مشغل السجل في علاج مخالفة التزامات مشغل السجل المحددة في القسم 2.12 من هذه الاتفاقية خلال ثلاثين (30) يوماً من إرسال الإشعار بهذه المخالفة من قبل ICANN، أو إن كانت أداة ا�
	(د) قد تقوم ICANN بناءً على إشعار لمشغل السجل،إنهاء هذه الاتفاقية في حالة (1) قام مشغل السجل بتعيين لفائدة أحد أصحاب الإئتمان أو عمل مماثل، (2) إلحاق، دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل ولم يتم رفضه خلال ثلاثين (30) يوماً من اتخاذ الإجراء، (3) �
	(ه) يجوز لـ ICANN بعد (30) يوماً من إشعار مشغل السجل، بإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للقسم 2 من المواصفات 7، ويخضع ذلك لحق مشغل السجل في معارضة هذاالإنهاء كما هو موضح في الإجراء المطبق.
	(و) يحق لـ ICANN, بعد إشعار مشغل السجل، إنهاء هذه الاتفاقية في حالة (1) تعيين مشغل السجل لأي موظف تم الحكم عليه في جناية أو جنحة تتعلق بالأنشطة المالية، أو حكمت عليه محكمة مختصة بالاحتيال وخيانة الأمانة، أو وقع عليه بحكم قضائي ترى ICANN بأنه يعادل أي �
	(ز) [يطبق على المنظمات الحكومية الدولية أو الجهات الحكومية فقط.] يجوز لـ ICANN إنهاء هذه الاتفاقية وفقا للقسم 7.14.

	4.4 الإنهاء من جهة مشغل السجل
	(أ) يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار ICANN في حال (1) إخفاق ICANN في علاج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في المادة 3، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد أن يرسل مشغل السجل إشعاراً إلى ICANN بهذه المخالفة، وهذا الإشعار يتضمن عل�
	(ب) يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب بعد إرسال إشعار إلى ICANN مدته مائة وثمانين (180) يوماً.

	4.5 انتقال سجل البيانات بناءً على إنهاء الاتفاقية. عند انتهاء الفترة الزمنية كما ورد في القسم 4.1 أو القسم 4.2 أو أي إنهاء لهذه الاتفاقية كما ورد في القسم 4.3 أو القسم 4.4، لا بد أن يوافق مشغل السجل على تزويد ICANN أو أي جهة سجلات تلحق بها تعينها ICANN�
	4.6 تأثير الفسخ. في حالة انتهاء الفترة الزمنية أو انتهاء هذه الاتفاقية، فإن التزامات وحقوق الأطراف الواردة هنا 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، وبد�
	5.1 العمل التعاوني. قبل بدء أي طرف من الأطراف في التحكيم بموجب للقسم 5.2 أدناه، يجب على كل من ICANN ومُشغل السجل محاولة حل النزاع وذلك بالاشتراك في إجراء اتصالات بين الأطراف خلال فترة خمسة عشر (15) يوماً على الأقل.
	5.2 التحكيم. يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خلال تحكيم مُلزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية. ويتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية ويتم ذلك في مقاط�
	5.3 تحديد المسؤولية. لن تتجاوز العقوبة المالية المجمعة الخاصة بـ ICANN عن انتهاكات هذه الاتفاقية مبلغ مساو للرسوم على مستوى التسجيل التي يدفعها مشغل السجل خلال الفترة السابقة الاثني عشر شهرا وفقا لهذه الاتفاقية (باستثناء رسوم التسجيل المتغيرة المنصوص علي�
	5.4 الأداء المحدد. يتفق مشغل السجل مع ICANN أن أي خسائر يتعذر إصلاحها قد تقع في حال عدم تنفيذ أي من شروط هذه الاتفاقية وفقاً لبنودها الخاصة. وبالتالي، يتفق الأطراف على أنه يحق لكل منهم أن يطلب من المحكم أداءً معيناً لشروط هذه الاتفاقية (علاوة على أي علاج�
	6.1 رسوم مستوى سجل البيانات. يدفع مشغل السجل إلى ICANN رسم مستوى السجل يساوي (1) رسم السجل الثابت وقدره $6,250 دولار أمريكي لكل ربع سنة و(2) رسم معاملة مستوى السجل. يكون رسم معاملة مستوى السجل مساوياً لعدد الزيادات السنوية لتسجيل اسم النطاق المبدئي أو تج�
	6.2 استرداد التكاليف لـ RSTEP. تقوم ICANN بمراجعة الطلبات المقدمة بواسطة مُشغل سجل البيانات من أجل التصديق على خدمات إضافة بموجب القسم وإحالتها إذا لزم الأمر إلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات ("RSTEP") وفقاً لهذه العملية على الموقع http://www.�
	6.3 رسم مستوى سجل البيانات المتغير.
	(أ) إن لم يوافق مسجلو ICANN المعتمدون (كمجموعة) حسب شروط اتفاقيات اعتماد المسجلين مع ICANN، إلى الرسوم التي يحددها مجلس إدارة ICANN لأي سنة مالية، عند تسليم إشعار من ICANN، دفع مشغل السجل إلى ICANN رسم مستوى سجل متغير، يتم دفعه على أساس ربع السن�
	(ب) مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصاً لكل مسجل، وقد يتضمن على جزء يخص المسجل وجزء للمعاملات. الجزء الخاص بكل مسجل من رسم مستوى السجل المتغير تحدده ICANN وفقاً للميزانية المقرة من قبل مجلس إدارة ICANN لكل سنة مالية. الجزء الخاص بالمعاملات من رس	

	6.4 التعديل على الرسوم. وعلى الرغم من أي قيود على الرسوم محددة في المادة 6، بدء العمل عند انتهاء السنة المالية لهذه الاتفاقية، وعند انتهاء كل سنة مالية لاحقاً خلال الفترة الزمنية، فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم 6.1 والقسم 6.3 يمكن تعديلها، حسبما ترى 	
	6.5 رسم إضافي على الدفعات المتأخرة. بالنسبة لأية دفعات فات موعد سدادها بثلاثين (30) يوماً أو أكثر وفقاً لهذه الاتفاقية، يدفع مُشغل سجل البيانات رسماً إضافياً على الدفعات المتأخرة بمعدل 1.5% شهرياً، أو إذا كانت أقل من ذلك، سيكون أقصى معدل يسمح به القانون ال	
	7.1 تعويض ICANN.
	(أ) يقوم مُشغل السجل بتعويض ICANN وحمايتها هي ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووكلائها (المشار إليهم إجمالاً، "المستفيدين من التعويض") من وضد أية وكافة ادعاءات الطرف الآخر والأضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات بما يتضمن الرسوم القانونية والنفقات المتعلقة 	
	(ب) وبخصوص أي مطالبات من ICANN بالتعويض من قبل مشغلي سجلات متعددين (بما في ذلك مشغل السجل) المعنيين بنفس الإجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، يلتزم مشغل السجل بتعويض ICANN فيما يخص هذه المطالبات وتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة ICANN، وتحسب عن طريق ق


	7.2 إجراءات التعويض. أي حالة إنشاء أية مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم 7.1 أعلاه، تقدم ICANN إشعاراً كتابياً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما يمكن. يتم تخويل مُشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار يتم تسليمه في الوقت المناسب إلى 

	7.3 مصطلحات معرفة. ضمن سياق هذه الاتفاقية، يتم تعريف الحماية والاستقرار على النحو التالي:
	(أ) ضمن سياق هذه الاتفاقية، تأثير كلمة "حماية" يشير إلى (1) الكشف غير المصرح به أو تبديل أو الإضافة إلى أو إتلاف بيانات السجل، أو (2) الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على الإنترنت من قبل مشغلي الأنظمة حسب المعايير المطبقة.
	(ب) نظراً للهدف من هذه الاتفاقية، يعني تأثير "الاستقرار" (1) أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل Standards-Track (تتبع المعايير) أو Best Current P


	7.4 لا تعويض. بموجب هذه الاتفاقية، يتم سداد كل الدفعات المستحقة في الوقت المناسب خلال مدة هذه الاتفاقية وبالرغم من وجود أي نزاع معلق (نقدي أو خلاف ذلك) بين مُشغل السجل وICANN.
	7.5 التغيير في السيطرة والمهمة والتعاقد من الباطن. ولا يحق لأي طرف التنازل عن هذه الاتفاقية بدون موافقة 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 تأس

	7.6 تعديلات وتنازلات.
	(أ) إن رأت ICANN ضرورة إجراء تعديلات على الاتفاقية (بما يتضمن المواصفات المشار إليها لاحقا) وكافة الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالسجل بين ICANN ومشغلي السجل المعتمدين ("مشغلي السجل العاملين") أمرا مرغوبا (لكل "تعديل خاص")، يكون على ICANN تقديم تعديلا خا�
	(ب) إن حدث خلال يومين (2) من انقضاء فترة النشر ("الفترة المتفق عليها")، (1) وافق مجلس إدارة ICANN على التعديل الخاص (وقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام) و(2) نال هذا التعديل الخاص موافقة مشغل السجل (كما هو محدد أدناه)، فستتم الموافقة على هذا�
	(ج) خلال فترة (30) يوما بعد تاريخ سريان التعديل قد يقدم مشغل السجل (طالما لم يصوت لصالح التعديل المتفق عليه) طلب كتابي إلى ICANN للإعفاء من التعديل المتفق عليه (كل طلب مقدم من مشغل السجل كما هو أدناه، "طلب إعفاء").  سيحدد كل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع �
	(د) باستثناء المحددة مسبقا في المادة 7.6 حيث لا يتم تعديل أو تكميل هذه الاتفاقية أو أي من فقراتها قد يعلق ما لم يتم تنفيذ ذلك كتابة من كلا الطرفين ولا يوجد بالقسم 7.6 ما يقيد ICANN ومشغل السجل من الدخول في التعديلات الثنائية على هذه الاتفاقية التي يتم ا�
	(ه) لأغراض هذه الاتفاقية ستكون المصطلحات التالية لها المعاني التالية:
	(1) "مشغلي السجل العاملين" تعني بشكل مجمع مشغلي سجل النطاقات من المستوى الأعلى لاتفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابهة للقسم 7.6 بما يتضمن مشغل السجل.
	(2) "موافقة مشغل السجل" تعني استلام كل مما يلي: (أ) الموافقة الأكيدة لمشغلي السجل العاملين ممن تصل مدفوعاتهم إلى ICANN ثلثي إجمالي الرسوم (المحولة إلى الدولار الأمريكي إن أمكن) المدفوعة إلى ICANN من مشغلي السجل العاملين خلال الفترة السابقة بما يتفق مع �
	(3) "التعديل المقيد" يعني ما يلي: (1) تعديلا على المواصفات 1، أو (2) استثناء المدى المحدد بالقسم 2.10 وتعديل محدد على الأسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلين لعمليات تسجيل اسم النطاق، أو (3) تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة الأولى من القسم�
	(4) "مجموعة العمل" تعني الممثلين لمشغلي السجل العاملين والأعضاء الآخرين بالمجتمع ممن تعينهم ICANN من وقت لآخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعديلات على اتفاقيات السجل العاملة (باستثناء التعديلات الثنائية المتفقة مع القسم 7.6(د)).


	7.7 لا أطراف أخرى مستفيدة. لا يتم تفسير هذه الاتفاقية لإنشاء أي التزام بواسطة ICANN أو مُشغل السجل على أي طرف لا يخضع لهذه الاتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك الاسم المسجل.
	7.8 إشعارات عامة. يتم إعطاء كل الملاحظات المعطاة في هذه الاتفاقية أو ذات العلاقة بها باستثناء الإشعارات المتعلقة بالمادة 7.6، كل إما (1) في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما هو وارد أدناه أو (2) كنسخة طبق الأصل أو عبر البريد الإلكتروني كما هو وارد أدناه، ما�
	7.9 اتفاقية كاملة.  تشكل هذه الاتفاقية (وتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة بالإشارة إلى مواقع URL التي تشكل جزءاً منها) الاتفاقية الكاملة لأطرافها المتصلين بعملية TLD وتحل محل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمفاوضات والمناقشات السابقة، سواء الشفهية
	7.10 سيطرة اللغة الإنجليزية.  على الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من هذه الاتفاقية و/أو المواصفات التي يتم تقديمها إلى مُشغل السجل، غير أن النسخة المكتوبة باللغة الإنجليزية من هذه الاتفاقية وجميع المواصفات المرجعية هي النسخ الرسمية الملزمة لأطراف الاتفاقية. 
	7.11 حقوق الملكية.  لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل لأي حقوق ملكية أو مصالح بـ TLD أو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف الأخرى التي تؤلف سلسلة TLD.
	7.12 الفصل.  وتعد هذه الاتفاقية تعددية؛ ولن تؤثرعدم صلاحة أو نفاذية أي شرط على صالحة الاتفاقية أو نفاذيتها، أو أي بند آخر منها، وتبقى الاتفاقية بكافة شروطها صالحة ونافذة.  في حالة تحديد أي من بنود الاتفاقية بأنها غير صالحة أو غير نافذة، سوف يناقش الأطراف ب
	7.13 الدعم الحكومي.  في حالة تفويض TLD لمشغل السجل وفقاًلموافقة هيئة حكومية على استخدام اسم جغرافي يتعلق باختصاص مثل هذه الهيئة الحكومية، يوافق الأطراف على أنه، بصرف النظر عن أي بند في هذا الاتفاق، في حالة شب نزاع بين هذه الهيئة الحكومية ومشغل السجل، فإن 
	7.14 الفقرة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية أو الأجهزة الحكومية.
	(أ) تعترف ICANN بأن مشغل السجل هو هيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاهدات الدولية المعمول بها لمشغل السجل (مثل المعاهدات والقانون الدولي العام والمجمع والمشار إليه فيما بعد "بالقوانين المعمول بها"). لا يوجد في هذه الاتفاقية أو بالمواصفات 
	(ب) في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي قرار أو سياسات لـ ICANN مشار إليها بهذه الاتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية (مثل الفقرات والمواصفات والسياسات المشار إليها هنا، "متطل�
	(ج) بمجرد عملية كل مراجعة تالية يجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجهد مشترك بينهما يتفق مع الإجراءات المحددة بالقسم 5.1.  إضافة إلى أن مشغل السجل يجب عليه الاستفادة من تلك الجهود للتخلص أو تقليل التأثير الناتج عن تعارض محتمل بين القوانين المعمول �
	(د) إن لم يوافق مشغل السجل مع تحديد ICANN فقد يقدم مشغل السجل الأمر إلى التحكيم بما يتفق مع فقرات القسم 5.2، باستثناء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل ICANN لتحديد ICANN.  لأغراض هذا التحكيم يجب على ICANN أن تقدم دليلا للمحكم يدعم قر�
	(ه) وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ الاتفاقية عدم وجود متطلبات لـ ICANN تتعارض مع أية انتهاكات للقانون المعمول به.
	(و) على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم 7.14، بعد تحديد ICANN وقبل تحديد المحكم وفقا للقسم 7.14(د) أعلاه، يجوز لـ ICANN قبل التشاور مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراها ضرورية لضمان أمن واستقرار خدمات السجل والإنترنت وDNS.  ويجب تنفيذ تلك الإجراء�
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	2. مزودو الخدمة
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	2. الرسوم
	تفرض الرسوم من قبل مقدم خدمات URS. ويعتقد أن تكون الرسوم في حدود 300 دولار أمريكي لكل دعوى، وسوف يحددها مقدم الخدمات. (وسوف يقدم العطاء لمقدمي الخدمات المحتملين مما يشير إلى أن السعر سيكون عاملا في قرار التحكيم.)
	لم تعتمد URS نموذج "فقد الرسوم".
	3. المراجعة الإدارية
	5.  الرد
	أ) 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
	ب) 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
	ج) 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 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:
	أ) اسم النطاق عام أو وصفي وأن المسجل يقوم بالاستخدام العادل له.
	د) اسم النطاق ليس جزءً 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.
	5.9 عوامل أخرى ليراعيها الفاحص:
	أ) تداول أسماء النطاقات من أجل الربح، والحصول على حقيبة كبيرة من أسماء النطاقات، هي في حد ذاتها ليس دليلا على سوء النية بموجب URS. وهذا السلوك مع ذلك، قد يكون مؤذيًا في حالة معينة تبعا لظروف النزاع. وسوف يقوم الفاحص باستعراض كل حالة على حدة بناء على م...
	ب) بيع الحركة (أي ربط أسماء النطاقات بصفحات الوقوف وكسب عائد بمجرد النقر للاستعراض) في حد ذاته لا يشكل سوء نية بموجب URS. وهذا السلوك مع ذلك، قد تكون مؤذيًا في حالة معينة تبعا لظروف النزاع. سيأخذ الفاحص بعين الاعتبار:


	6. التخلف
	7. الفاحصون
	8. معايير الفحص وعبء الإثبات
	11. الشكاوى التعسفية
	12. الاستئناف
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