آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ gTLD
اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﺮﺕﻘﺐ
اﻟﺮﺟﺎء ﻡﻼﺣﻈﺔ أن هﺬا اﻹﺻﺪار "ﻡﻘﺘﺮح" ﻟﻜﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻏﻴﺮ ﻡﻌﺘﻤﺪ آﻜﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻥﻬﺎﺋﻲ ﻡﻦ
ﺟﺎﻥﺐ ﻡﺠﻠﺲ اﻹدارة .ﻻ یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻡﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أي
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ ﻥﻈﺮًا ﻟﺨﻀﻮع اﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ ﻟﻤﺰیﺪ ﻡﻦ اﻟﻤﺪاوﻻت
واﻟﺘﻨﻘﻴﺢ.

 ١٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٠

 ١٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٠
ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ،
ﺗﻌﻤﻞ  ICANNﺏﺎﺗﺠﺎﻩ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ وذﻟﻚ ﻡﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ إﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺁﻡﻨﺔ .وﻓﻲ إﻃﺎر ﻡﺴﺎﻋﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻡﻬﺎﻡﻬﺎ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻡﻠﺔ ﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤُﻌﺮف اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺏﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﻌﺰز  ICANNاﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
واﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
ﻓﻌﻨﺪ إﻧﺸﺎء  ICANNﻋﺎم  ،١٩٩٨اﻗﺘﺼﺮ ﺡﻴﺰ ﻧﻄﺎق ) (gTLDاﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺙﻤﺎﻧﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻡﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ.
وﻗﺪ اﺗﺴﻊ ﺡﻴﺰ اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق إﻟﻰ  ٢٢ﻧﻄﺎق  gTLDsﻓﻘﻂ ،وذﻟﻚ ﺏﻌﺪ ﺹﻮﻻت وﺝﻮﻻت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪد ﻡﺤﺪود ﻡﻦ ﻧﻄﺎﻗﺎت gTLDs
ﻋﺎم  ٢٠٠٠و.٢٠٠٤
وﺱﻴﻌﻤﻞ إﻃﻼق ﺏﺮﻧﺎﻡﺞ ﻧﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺡﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻡﻦ اﻟﺨﻴﺎرات ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻹﺏﺪاع ،واﺱﺘﺜﺎرة
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺝﺪﻳﺪة ﺡﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻳﻌﺪ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻼﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎﻟﻤﻘﺘﺮح ﺏﻤﺜﺎﺏﺔ ﺡﺠﺮ أﺱﺎس ﻡﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻡﺞ .ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻡﻤﺎﺙﻞ ﻟﻺﺹﺪارات اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ،ﻳﻘﺪم
اﻹﺹﺪار اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻔﺼﻠﺔ ﺡﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‐ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ .آﺘﻴﺐ اﻟﺪﻟﻴﻞ
هﻮ ﻧﺘﺎج ﺱﺎﻋﺎت ﻻ ﺡﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﻜﺮﺱﺔ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ أﺹﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺏـ  ،ICANNواﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ
ﻋﻠىﺪواﺋﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﻡﺄﻡﻮري اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﺧﺒﺮاء اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،و ،ISPsوأﺹﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺤﻜﻮﻡﺎت ،واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻡﺜﻞ اﻟﺠﺎﻡﻌﺎت واﻟﻤﺆﺱﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺏﺤﻴﺔ ،وﻡﺴﺘﺨﺪﻡﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻡﻦ اﻷﻓﺮاد .ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ،ﺗﻤﺖ دراﺱﺔ أآﺜﺮ ﻡﻦ
 ١٠٠٠ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺎم ،وﺗﺠﺮي ﺡﺎﻟﻴًﺎ دراﺱﺔ ﻡﻌﺎﻳﻴﺮ ﺡﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻼﻡﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻡﻦ وﻃﺄة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻀﺎر.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷي ﻡﻨﺎ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻡﺎ أﺹﺒﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻴﻮم .وﻡﻊ ﻧﺸﺮ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺏﺪأ ﻋﺼﺮ ﺝﺪﻳﺪ ﻡﻦ
اﻹﺏﺪاع ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ .ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺪم ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﺙﺮﻳﺔ ﻡﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺗﺎﺡﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻡﻴﻦ وﻟﺒﻼﻳﻴﻦ ﻡﻦ ﻡﺴﺘﺨﺪﻡﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺡﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻡﻌًﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻐﺪ.
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ﻋﺎﻟﻢ واﺡﺪ .ﺷﺒﻜﺔ إﻧﺘﺮﻧﺖ واﺡﺪة.

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻝﺠﺪیﺪة
آﺎﻧﺖ ﺑﺮاﻣﺞ  gTLDsاﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل  ICANNﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ .ﺳﻴﻔﺘﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﻴﺰ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷﻋﻠﻰ ﻹﺛﺮاء اﻟﺘﻨﻮع ،وﺕﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﺕﺤﺴﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻄﺎق .DNS
وﺡﺎﻟﻴًﺎ ،ﺕﺘﻜﻮن ﺵﺒﻜﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎت  gTLDﻣﻦ  ٢١ﻧﻄﺎﻗًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى و ٢٥٥ﻧﻄﺎﻗًﺎ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺮﻣﺰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ
ﺕﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﺎذج ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وآﻞ واﺡﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻟﺪﻳﻪ "ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ ﺕﺴﺠﻴﻞ" ﻣﻌﻴﻦ ،وﻓﻘًﺎ ﻻﺕﻔﺎق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ )أو اﻟﻜﻔﻴﻞ( وﻣﻨﻈﻤﺔ ).(ICANN
ﻻ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻨﻄﺎق  ،TLDﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻄﺎق .ذا ،وﻳﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻳﻌﺪ ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺆو ً
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠٠ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻷداء ﺕﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺥﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﺳﻮف ﻳﻮﻓﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﻐﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺥﻴﺎرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ
هﺬا اﻟﻤﺠﺎل .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻷوﻟﻰ ،ﺕﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ إﻣﻜﺎﻧﺎت آﺒﻴﺮة ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺕﻤﺘﺪ ﺟﺬور اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﺪاوﻻت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  .ICANNوﻓﻲ أآﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠٠٧اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ دﻋﻢ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ
) - (GNSOوهﻲ إﺡﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻘﻮم ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ  -ICANNﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺕﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﻧﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة ،واﻋﺘﻤﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ١٩ﺕﻮﺹﻴﺔ .وﻗﺪ ﺵﺎرك ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻷﺹﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  -اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ودواﺋﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻨﻲ -ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨ﺵﻬﺮًا ﺡﻮل اﻟﻄﻠﺐ ،وﻣﺰاﻳﺪ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮاﻣﺞ
 gTLDsاﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺥﺘﻴﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺕﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،وآﻴﻔﻴﺔ ﺕﺨﺼﻴﺺ  ،gTLDsواﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﺠﻼت  gTLDاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وآﺎن ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺪﻳﺮي ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻮرهﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠٠٨ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع  ICANNﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ذروة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ هﺬﻩ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ .http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds
ﺕﺘﺮآﺰ أﻋﻤﺎل  ICANNﺡﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺕﻄﺒﻴﻖ :إﻧﺸﺎء ﻃﻠﺐ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻤﺎﺵﻰ ﻣﻊ ﺕﻮﺹﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺕﻮﻓﺮ ﺥﺎرﻃﺔ
ﻃﺮﻳﻖ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﻨﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺴﻮدات دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻲ ﺕﻢ
إﺹﺪارهﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺕﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض رؤﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وراء ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻮﺹﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺤﺪدة.
وﻗﺪ أﻓﻀﺖ اﻟﻤﺪﺥﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺕﻨﻘﻴﺢ ﻣﺴﻮدة آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪم .وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﺕﺤﺪد ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻃﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺕﺸﻐﻴﻠﻪ
ﺑﻨﺠﺎح.
ﺕﺘﺎح ﻧﺴﻮدة آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة ،اﻟﺮﺟﺎء اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
.http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 1

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ "ﻣﻘﺗﺭﺡ" ﻟﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻛﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻧﻅﺭﺍً ﻟﺧﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺢ.
ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺽ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺫﻟﺗﻬﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ،ICANNﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ.

 12ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2010

الوحدة1
مقدمة لعملية التقدم إلى gTLD
تقدم ھذه الوحدة نظر ًة عامة لمقدمي الطلبات على عملية تقديم طلب للحصول على نطاق
المستوى األعلى الجديد ،وتتضمن تعليمات حول كيفية إكمال الطلب وتقديمه والتوثيق
الداعم ،والتوثيق الداعم الذي يجب على مقدم الطلب تقديمه مع الطلب،والرسوم المفروضة
ووقت تقديمھا وكيفية القيام بذلك.
وتصف ھذه الوحدة أيضًا الشروط المرتبطة بأنواع معينة من الطلبات ،ومراحل دورة
الطلب.
ويوجد ھناك مسرد بالمصطلحات ذات الصلة في مسودة كتيب دليل مقدم الطلب ھذا.
و ُنشجع مقدمي طلبات االشتراك المحتملين على قراءة محتوى ھذه الوحدة بالكامل والتعرف
عليه باإلضافة إلى الوحدات األخرى قبل بدء عملية تقديم طلب االشتراك ،لضمان معرفتھم
لما ھو مطلوب منھم ،ومعرفة ما يمكن توقعه في كل مرحلة من مراحل عملية تقييم طلب
االشتراك.
للحصول على المجموعة الكاملة من وثائق الدعم والمزيد من المعلومات حول العمليات
األصلية ،وتاريخھا وخلفية تفاصيل التطوير لبرنامج نطاقات  ، gTLDالرجاء مراجعة
الموقع التاليhttp://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/.
يعد كتيب دليل مقدم الطلب ھذا بمثابة تطبيق لسياسة اإلجماع التي اتفق عليھا المجلس فيما
يتعلق بتقديم  gTLDsجديدة ،وخضع للمراجعة عبر التعليقات العامة واالستشارات على
مدار عامين.

 1-1زمن دورة الطلب والجداول الزمنية
يقدم ھذا القسم وص ًفا للمراحل التي يمر بھا الطلب بمجرد تقديمه .وستجري بعض المراحل
لجميع الطلبات التي يتم تقديمھا ،بينما يتم إجراء مراحل أخرى في حاالت خاصة .وينبغي أن
يكون مقدمو الطلبات على علم بالمراحل والخطوات المضمنة في معالجة الطلبات المستلمة.

دليل مقدم الطلب اإلصدار الرابع  -مطروح للمناقشة وحسب

1-1

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

 1-1-1تواريخ تقديم طلب االشتراك
تبدأ فترة تقديم الطلب في ] [timeبالتوقيت العالمي ).[UTC) [date
تنتھي فترة تقديم الطلب في ] [timeبالتوقيت العالمي )[UTC) [date
نظرً ا العتبارات االستالم ،يجب تقديم جميع الطلبات بطريقة إلكترونية عبر نظام تقديم
الطلبات على اإلنترنت بحلول موعد انتھاء فترة تقديم الطلب.
لن يتم النظر في أي طلب ،عند عدم وجود ظروف استثنائية ،في حالة:
•

لو تم استالمھا بعد إغالق فترة التقديم.

•

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

•

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

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

 1.1.2مراحل معالجة الطلب
يوفر ھذا القسم الفرعي نظرة عامة على المراحل المضمنة في معالجة الطلبات التي تقدم إلى
منظمة  .ICANNفي الشكل  ،1-1تم تحديد أقصر الطرق وأكثرھا استقامة بالخط
العريض ،على الرغم من عرض المراحل التي من المحتمل أن تطبق أو ال تطبق أيضًا .بعد
ذلك يتم وصف كل مرحلة باختصار.
Objection
Filing

Initial
Evaluation

Transition to
Delegation

Administrative
Completeness
Check

Application
Submission
Period

Extended
Evaluation

Dispute
Resolution

String
Contention

الشكل  - 1-1بمجرد التقديم إلى  ،ICANNستجتاز طلبات التقدم مراحل متعددة من المعالجة.

 1-2-1-1فترة تقديم الطلب
عند بدء فترة تقديم الطلب ،يصبح مقدمو الطلبات  -الذين يأملون في تقديم طلبات للحصول
على نطاقات  gTLDالجديدة  -مستخدمين مسجلين في نظام طلبات نطاقات).TLD (TAS
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الوحدة األولى
مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD
بعد إكمال التسجيل ،يقوم المتقدمون بتقديم إيداع لكل فتحة طلب )راجع البند  (1.4يتم التقدم
بطلب للحصول عليھا ،وبعدھا يحصلون على أكواد الوصول التي تمكنھم من إكمال نموذج
الطلب الكامل .إلتمام الطلب ،سيجيب المستخدمون على سلسلة من األسئلة لتقديم معلومات
عامة وإثبات القدرة المالية باإلضافة إلى إثبات القدرة التقنية والعملية .يجب أيضًا تقديم
الوثائق الداعمة المذكورة في القسم الفرعي  2-2-1من ھذه الوحدة عبر نظام تقديم الطلبات،
كما ھو موضح في األسئلة ذات الصلة.
كما يجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم رسوم التقييم الخاصة بھم أثناء ھذه الفترة .للحصول
على معلومات إضافية حول الرسوم والمدفوعات ،راجع القسم  1.5من ھذه الوحدة.
وعقب انتھاء فترة تقديم الطلبات ،سوف تقدم  ICANNلمقدمي الطلبات التحديثات الدورية
عن حالة التقدم المحرز في تقديماتھا.
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الوحدة األولى
مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD

 2-2-1-1فحص االكتمال اإلداري
ستقوم  ICANNعلى الفور بعد انتھاء فترة تقديم طلبات االشتراك بفحص اكتمال جميع
طلبات االشتراك .يؤكد ھذا الفحص على أنه:
•

يتم اإلجابة على جميع األسئلة اإللزامية؛

•

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

•

تم استالم رسوم التقييم.

ستقوم  ICANNبإرسال كل الطلبات التي تعد مكتملة وجاھزة من أجل عملية التقييم بأسرع
وقت ممكن بعد إغالق فترة تقديم الطلبات .ھناك بعض القضايا ذات الصلة بالعمليات أو
المعلومات الداخلية :لن يتم إرسال إجابات المتقدم على مثل ھذه األسئلة .تتم عنونة كل سؤال
في نموذج الطلب بإمكانية إرسال المعلومات .راجع المجموعة الكاملة من األسئلة في ملحق
الوحدة ).(2

ومن المتوقع أن يتم إتمام فحص االكتمال اإلداري لكل نماذج التقدم في مدة قدرھا  4أسابيع
تقريبا ً ،قابلة للزيادة على حسب حجم التقدم .وفي حالة إذا لم يمكن االنتھاء من كافة
االستمارات في غضون األربعة أسابيع ،فستقوم  ICANNبإرسال معلومات حديثة عن
العملية ووقت انتھاء مقدّر.

 3-2-1-1التقييم المبدئي
سيتم بدء التقييم المبدئي على الفور بعد االنتھاء من فحص االكتمال اإلداري .وستتم مراجعة
جميع الطلبات المكتملة أثناء التقييم المبدئي .في بداية ھذه الفترة ،يتم تنفيذ فحص للخلفية
على الكيان مقدم الطلب واألفراد المذكورين في الطلب .ويجب أن يمر الطلب من خالل ھذه
الخطوة قبل تنفيذ عمليات التقييم المبدئية.
ويوجد عنصرين أساسيين للتقييم المبدئي:
 .1عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة )فيما يخص سلسلة  gTLDالتي تم التقدم
إليھا( .وتشمل ھذه العمليات تحديد بأنه ال يوجد احتمال لسلسلة  gTLDالتي تم
التقدم إليھا أن تسبب أية مشاكل بشأن مسائل األمن واالستقرار في  ،DNSبما
في ذلك المشكالت التي يسببھا التشابه بـ  TLDsأو األسماء المحجوزة.
 .2مراجعات مقدم الطلب )فيما يتعلق بالكيان الذين يقوم بالتقديم للحصول على نطاق
 gTLDوخدمات مزود االمتداد المقترحة المتعلقة به( .تتضمن عمليات مراجعة
مقدم الطلب إثبات ما إذا كان لدى مقدم الطلب القدرة التقنية والتشغيلية والمالية
الضرورية لتشغيل سجل.
وبختام فترة التقييم األولي ،ستقوم  ICANNبإرسال إشعار لكافة نتائج التقييم األولي .وقد
يتم نشر ھذه اإلخطارات على دفعات –بنا ًء على حجم الطلبات المستلمة -على مدار فترة
التقييم المبدئي.
ومن المتوقع أن يتم إتمام التقييم األولي لكل االستمارات في مدة أقصاھا  5شھور .يتجاوز
حجم الطلبات المستلمة  500طلب ،وستجري معالجة الطلبات على دفعات ولن يتم الوفاء
الخط الزمني المقيد بـ  5أشھر .تقتصر الدفعة األولى على  500طلب وتقتصر الدفعات التالية
على  400بسبب محدودية السعة الناجمة عن التقييم الممتد ،وتنافس السالسل ،والعمليات
األخرى ذات الصلة بكل دفعة سابقة.
يتم استخدام عملية غير ذات صلة بعملية تقديم الطلب لتحديد أولوية التقييم .تعتمد ھذه العملية
على نظام التذكرة عبر الشبكة أو معايير موضوعية أخرى.
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مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD
يكون التقسيم إلى دفعات مطلوباً ،سيتم االنتھاء من مراجعة تشابه السالسل الخاصة بجميع
الطلبات قبل تحديد دفعات أولوية التقييم .بالنسبة للطلبات التي تم تعريفھا كجزء من مجموعة
التنافس ،سيتم االحتفاظ بمجموعة التنافس ككل معا ً في نفس الدفعة .وفي حالة تحديد الدفعات،
سوف تقوم  ICANNبإرسال معلومات حديثة عن العملية والجدول الزمني المقدر.ونالحظ
أن قيود المعالجة تحد من معدالت التفويض على الحالة الثابتة حتى في حالة الحجم الكبير من
الطلبات .معدل التفويض السنوي لن يتخطى  1000في العام على أي حال ,بصرف النظر
1
عن الطلبات المتلقاة.

 4-2-1-1إرسال المعارضة
يمكن إرسال المعارضات الرسمية ضد الطلبات بنا ًء على أي من أسس أربعة معدودة
بواسطة األطراف المعنيين بالمعارضة .وسوف يتم فتح فترة إرسال المعارضات بعد أن تقوم
 ICANNبإرسال قائمة باالستمارات المكتملة كما ھو موضح في القسم الفرعي ،1.1.2.2
وتستمر لفترة خمسة أشھر ونصف على وجه التقريب.
ويجب على المعترضين إرسال مثل تلك االعتراضات الرسمية مباشر ًة إلى مزودي خدمة
حل النزاع ) ،(DRSPsوليس إلى  .ICANNوسوف يتم إغالق فترة اإلرسال بعد نھاية
فترة التقييم األولي ) راجع القسم الفرعي  ،(3-2-1-1مع وجود فترة أسبوعين بين إرسال
نتائج التقييم األولي وبين إغالق فترة إرسال المعارضة .وستتم مناقشة المعارضات التي تم
تقديمھا أثناء فترة إرسال المعارضة في مرحلة حل النزاع الموضحة في الفقرة 7-2-1-1
وتمت مناقشتھا بالتفصيل في الوحدة .3
ينبغي أن يعي جميع مقدمي الطلبات أن األطراف األخرى لديھا الفرصة في إرسال
معارضات ضد أي طلب أثناء فترة إرسال المعارضات .وستتاح الفرصة لمقدمي طلبات
االشتراك ذوي طلبات االشتراك محل المعارضة الرسمية إلرسال إجابة وف ًقا لقواعد
وإجراءات مزود خدمة حل النزاع .وفي حالة رغبة أي مقدم طلب في إرسال معارضة
رسمية ضد طلب آخر تم تقديمه ،فسيقوم بذلك أثناء فترة إرسال المعارضة ،وذلك باتباع
إجراءات إرسال المعارضة في الوحدة .3
يتم تشجيع مقدمي الطلبات على تعريف مجاالت الحساسية اإلقليمية ،والثقافية ،ومصالح
الملكية وغيرھا فيما يتعلق بسالسل  TLDواستخداماتھا قبل التقدم بالطلب ،قدر اإلمكان،
وعقد مشاورات مع األطراف المعنية للتخلص من أي المخاوف مقدما ً.

 5-2-1-1التعليق العام
تعتبر آليات التعليقات العامة جزءًا من عمليات تطوير وتنفيذ وتشغيل السياسة الخاصة
بمنظمة  .ICANNوبناء على الشراكة الخاصة والعامة ،تتخصص  ICANNفي :حفظ
األمان واالستقرار التشغيليين لإلنترنت ،وتعزيز التنافس ،وتحقيق تمثيل عريض لمجتمعات
اإلنترنت العالمية ،إضافة إلى تطوير سياسة مناسبة لمھمتھا من خالل عملية ارتقائية قائمة
على اإلجماع .وھذا يتضمن بالضرورة مشاركة العديد من مجموعات صاحب المصلحة في
المناقشة العامة.
يجب أن تعي كل الطلبات –في عملية طلبات  gTLDالجديدة -بأن منتديات التعليقات العامة
بمثابة آلية للجمھور لكشف المعلومات والمشاكل ذات الصلة وإبرازھا الھتمام جميع
المسؤولين عن التعامل مع طلبات  gTLDالجديدة .أي شخص قد يقدم تعلي ًقا في منتدى
التعليقات العامة.
وستقوم  ICANNبفتح فترة للتعليق العام عند نشر الطلبات للجمھور على موقع ICANN
على الويب )راجع القسم الفرعي  ،(2-2-1-1والتي ستظل مفتوحة على مدار  45يومًا.
توفر ھذه الفترة الوقت للمجتمع لمراجعة وتقديم التعليقات حول مواد الطلبات المنشورة،
باإلضافة إلى السماح بتوحيد التعليقات التي يتم الحصول عليھا ،والتوزيع على الھيئات التي
 1انظر مقال "سيناريوھات معدل التفويض لبرامج  gTLDsالجديدة" على http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-
 gtlds-06oct10-en.pdfلعرض مناقشات إضافية.
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مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD
تقوم بمراجعة وتحليل التعليقات من قبل المقيمين في إطار خمسة ) (5أشھر من الجدول
الزمني المخصص للتقييم المبدئي .تخضع فترة التعليقات العامة للتمديد ،إذا ما اقتضى حجم
الطلبات المقدمة أو الظروف الأخرى ذلك .يجب استقبال التعليقات ،كي يمكن إخضاعھا
للتقييم ,في منتدى التعليقات العام المخصص في غضون الفترة الزمنية المحددة.
يمكن تمييز التعليقات المتلقاة خالل فترة التعليق العام لطلب معين .يبذل المقيمون االجتھاد
الواجب حول التعليقات )أي تحديد عالقتھا بالتقييم ،والتحقق من دقة المطالبات ،وتحليل
مغزى المراجع المذكورة( وأخذ المعلومات المتاحة من قبل تلك التعليقات في الحسبان.
وستكون دراسة إمكانية تطبيق المعلومات المقدمة عبر التعليقات العامة مضمنة في تقارير
المقيمين.
يظل منتدى التعليقات العامة مفتوحً ا خالل المراحل األخيرة من عملية التقييم ،لتوفير وسيلة
للجمھور لتقديم أية معلومات أو أمور ذات صلة.
يجب التمييز بين التعليقات العامة التي قد تكون ذات صلة بمھمة  ICANNالخاصة بتحديد
ما إذا كانت الطلبات تفي بالمعايير الموضوعة وبين المعارضات الرسمية التي تتعلق بأمور
تقع خارج معايير التقييم ھذه .وقد تم إنشاء عملية المعارضة الرسمية للسماح بوجود اعتبار
كامل وعادل للمعارضات القائمة على مجاالت محدودة خارج عملية التقييم التابعة لـ
 ICANNالتي تتم على أساس المزايا المتوافرة .لن يتم النظر في التعليقات العامة المرتبطة
بالمعارضات الرسمية من قبل الھيئات أثناء التقييم المبدئي ،ومع ذلك ،يمكن أن يتم النظر
فيھا بعد ذلك من قبل ھيئة من الخبراء أثناء إجراءات حل النزاع )انظر القسم الفرعي -1-1
.(7-2
قد ترسل الحكومات إشعاراً باستخدام منتدى التعلقات العامة لإلعالن عن المخاوف ذات
الصلة بالقوانين الوطنية .رغم ذلك ،ال يعد إعالن الحكومة عن المخاوف التي تنتابھا في حد
ذاته بمثابة اعتراض رسمي .فال يشكل اإلشعار المرسل من جانب الحكومة أساس لرفض
طلب برنامج .gTLD
قد تتصل الحكومات مباشرة بمقدمي الطلبات باستخدام معلومات جھة االتصال المنشورة في
الطلب ،على سبيل المثال ،إلرسال إخطار بمخالفة سلسلة  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا
للقانون الوطني ،ومحاولة إزالة أي المخاوف لدى مقدم الطلب.
وكما نوھنا سابقاً ،يجري تشجيع مقدمي الطلبات لتعريف أي مجاالت الحساسية المحتملة
مسبقا ً والتعاون مع األطراف المعنية للتخلص من المخاوف ذات الصلة بالطلب.
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مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD

6-2-1-1

التقييم الموسع

يتم إتاحة التقييم الموسع لمقدمي الطلبات الذين لم يجتازوا التقييم األولي فقط.
يحق لمقدمي الطلبات الذين فشلوا في عناصر معينة من التقييم المبدئي المطالبة بإجراء
التقييم الموسع .إذا لم يجتاز مقدم الطلب التقييم األولي ولم يطلب تقييما موسعا بشكل واضح،
فلن يتابع الطلب بعد ذلك .وتتيح فترة التقييم الموسع عملية تبادل واحد ًة إضافية لألسئلة بين
مقدم الطلب والمقيمين لتوضيح المعلومات المضمنة في الطلب .وال تقدم عمليات المراجعة
التي يتم إجراؤھا في التقييم الموسع معايير تقييم إضافية.
يمكن أن يلزم أن يدخل الطلب إلى التقييم الموسع إذا أثارت خدمة أو أكثر من خدمات
التسجيل المقترحة مشاكل يمكن أن تؤثر على أمن أو استقرار نظام  .DNSوتوفر فترة
التقييم الموسع إطارً ا زمنيًا لفحص ھذه المشاكل .وسيتم إخبار مقدمي الطلبات في حالة طلب
ھذه المراجعات في نھاية فترة التقييم األولي.
وسيقوم المقيمون وأي خبير من الخبراء المناسبين الذين تتم استشارتھم بنقل النتائج التي
توصلوا إليھا من المراجعة اإلضافية في نھاية فترة التقييم الموسع.
وفي ختام فترة التقييم الموسع ،ستقوم  ICANNبإرسال كافة تقارير المقيمين ،بواسطة اللجنة
االستشارية ،من فترات التقييم األولي والموسع.
وفي حالة اجتياز طلب االشتراك للتقييم الموسع ،فسينتقل إلى المرحلة التالية ذات الصلة .أما
إذا لم ينجح طلب االشتراك في اجتياز التقييم الموسع ،فلن يتابع بعد ذلك.
ومن المتوقع أن يتم االنتھاء من التقييم الموسع لكل االستمارات في فترة أقصاھا  5شھور،
على الرغم من أنه يمكن أن يتم مد ھذه المھلة الزمنية استنادا على حجم التقدم .وأيضا،
سوف تقوم  ICANNبإرسال معلومات حديثة عن العملية والجدول الزمني المقدر.

 7-2-1-1حل النزاع
يتم تطبيق حل النزاع على مقدمي طلبات االشتراك التي تخضع استماراتھم لمعارضة رسمية
فقط.
سيتم بدء مزودو خدمة حل النزاع المستقلون ) -(DRSPsمتى تم إرسال معارضات رسمية
ودفع رسوم اإلرسال أثناء فترة إرسال المعارضة  -ويتم إنھاء اإلجراءات بنا ًء على
المعارضات المستلمة .والھدف من إجراء المعارضة الرسمية ھو توفير سبيل لمن يريد
االعتراض على أحد طلبات االشتراك التي تم تقديمھا إلى  .ICANNيقوم مزودو خدمة حل
النزاع بتزويد المنتدى للفصل في اإلجراءات بنا ًء على الموضوع المتعلق والخبرة المطلوبة.
وسوف تحدث عملية دمج المعارضات المرسلة حيثما كان ذلك مناسبا ،بناء على مزودي
خدمة حل النزاع.
وقد تكون التعليقات العامة أيضًا ذات صلة بأحد أسس المعارضة أو أكثر من أساس) .لمعرفة
أسس المعارضة ،راجع الوحدة 3؛ إجراءات حل النزاع( .يكون لمزودي خدمة حل النزاع
) (DRSPالقدرة على الوصول إلى التعليقات التي يتم تلقيھا ،ويمكن لھم النظر فيھا.
ونتيجة إلجراء حل النزاع ،سيفوز مقدم الطلب )حيث يمكن أن ينتقل الطلب في ھذه الحالة
إلى المرحلة التالية( أو سيفوز المعارض )حيث لن يكمل الطلب في ھذه الحالة بعد ذلك أو
سيكون على الطلب الخضوع إلجراء حل التنافس( .وفي حالة وجود عدة معارضات ،يجب
على كل متقدم أن يجتاز كل إجراءات حل النزاع فيما يخص عملية التقدم لكي يتابع إلى
المرحلة التالية ذات الصلة .وسيقوم مزود /مزودو خدمة حل النزاع بإشعار المتقدمين بنتائج
إجراءات حل النزاع.
ومن المتوقع أن يتم االنتھاء من إجراءات حل النزاع ،حيثما أمكن ذلك ،بالنسبة لكل
استمارات التقدم في فترة أقصاھا  5شھور .وفي حالة عدم القدرة على اإليفاء في غضون
ھذه الفترة ،ستعمل  ICANNمع مزودي خدمة حل النزاع لخلق إجراءات حل مع إرسالھا
لمعلومات زمنية حديثة.
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 8-2-1-1التنافس في السلسلة
يتم تطبيق التنافس على السلسلة فقط عندما يكون ھناك أكثر من متقدم متأھل لنفس سالسل
 gTLDأو السالسل المشابھة.
يشير تنافس السالسل إلى سيناريو يشتمل على أكثر من طلب مؤھل لسلسلة  gTLDمتطابقة
أو سالسل  gTLDمتشابھة .في كتيب دليل مقدم الطلب ھذا ،تشير "مشابه" إلى السالسل
المتشابھة للغاية لدرجة أنھا تخلق احتمالية إثارة ارتباك المستخدم في حالة تفويض أكثر من
سلسلة واحدة في المنطقة الجذر .وينصح مقدمو الطلبات بحل حاالت النزاع على السالسل
بين أنفسھم قبل الوصول إلى مرحلة حل النزاعات .وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى
حل من قبل مقدمي الطلبات المتنافسة ،يتم حل حاالت التنافس على السلسلة إما من خالل
تقييم أولوية المجتمع )إذا قام مقدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع باختياره( أو من خالل
مزاد.
وفي حال التنافس بين سالسل مقدم لھا الطلب وتمثل أسماء جغرافية ،قد يُطلب من األطراف
اتباع عملية مختلفة لحل التنافس .انظر القسم الفرعي  4-1-1-2بالوحدة الثانية لمزيد من
المعلومات.
ويُطلق على السالسل المقدم لھا الطلب -والتي تكون متطابقة أو متشابھة -مجموعات
التنافس .وينبغي أن يعي جميع مقدمي الطلبات أنه في حالة تحديد أحد الطلبات على أنه جزء
من مجموعة التنافس ،فلن يتم بدء إجراءات حل التنافس على السلسلة حتى يتم االنتھاء من
جميع نواحي التقييم التي يتم إجراؤھا على جميع الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس ،بما
في ذلك حل النزاع ،متى أمكن.
وللتوضيح ،كما ھو موضح أيضًا في الشكل  ،2-1يقدم مقدمو طلبات أ وب وج جميعھم
طلبات للحصول على  EXAMPLE.ويتم تحديدھم كمجموعة تنافس .وقد اجتاز مقدما
الطلبات أ وج التقييم المبدئي ،بينما فشل مقدم الطلب ب .وقام مقدم الطلب )ب( باختيار
التقييم الموسع .ثم قام طرف آخر بإرسال معارضة ضد الطلب الخاص بمقدم الطلب ج ،ثم
انتقل مقدم الطلب ج إلى عملية حل النزاع .ويجب على مقدم الطلب أ االنتظار لمعرفة ما إذا
كان مقدما الطلبين ب وج قد أكمال مرحلتي التقييم الموسع وحل النزاع على التوالي ،قبل
تمكنه من المتابعة إلى مرحلة حل التنافس على السلسلة .وفي ھذا المثال ،يجتاز مقدم الطلب
ب التقييم الموسع ،بينما ال يفوز مقدم الطلب ج في إجراء حل النزاع .ثم يتم بعد ذلك متابعة
حل التنافس على السلسلة بين مقدمي الطلب أ وب.

الشكل  -2-1يجب أن تنتھي جميع الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس من جميع مراحل التقييم
وحل النزاع السابقة قبل بدء حال للتنافس على السلسلة.

دليل مقدم الطلب اإلصدار الرابع  -مطروح للمناقشة وحسب

1-8

الوحدة األولى
مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD
وسيتابع المتقدمون الذين اجتازوا إجراء حل التنافس على السلسة نحو تفويض gTLDs
المطلوب تقديم طلب للحصول عليھا.
وفي حالة وجود تقييم أولوية المجتمع )انظر الوحدة الرابعة ،إجراءات التنافس على
السلسلة( ،ستقوم  ICANNبتزويد المقيمين بالتعليقات المستلمة خالل فترة التعليق العام مع
وجود تعليمات بالنظر إلى المعلومات الوثيقة الصلة بعين االعتبار عند التوصل إلى
استنتاجاتھم.
ويتم تقدير مدة قدرھا  2.5إلى  6شھور إلكمال حل التنافس على السلسلة بالنسبة لمجموعة
التنافس .وسيتباين الوقت المطلوب تبعا لكل حالة ألن ھناك بعض حاالت التنافس ربما يتم
حلھا إما في تقييم أولوية المجتمع أو من خالل مزاد ،بينما ھناك آخرين يحتاجون كال
العمليتين.

 9-2-1-1االنتقال إلى مرحلة التفويض
ويطلب من جميع المتقدمين الذين أكملوا وبنجاح كل المراحل ذات الصلة والموضحة في
القسم الفرعي  2-1-1أن ينفذوا سلسلة من الخطوات النھائية قبل تفويض  gTLDsالمطلوب
تقديم طلب للحصول عليھا في منطقة الجذر .وتتضمن ھذه الخطوات تنفيذ اتفاقية السجل مع
 ICANNوإكمال اختبار تقني لما قبل التفويض للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في
الطلب.
وبعد التنفيذ ،يجب أن يكمل مُشغل مزود االمتداد المحتمل إعدا ًدا تقنيًا وأدا ًء مرضيًا بالنسبة
لعمليات الفحص التقني قبل تفويض  gTLDإلى منطقة الجذر .إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات
اختبار ما قبل التفويض بحيث يتم تفويض نطاق  gTLDفي منطقة الجذر في اإلطار الزمني
المحدد في اتفاقية مزود االمتداد ،يمكن أن تختار منظمة  ICANNحسبما يترائي لھا ھي
وحدھا إنھاء اتفاقية مزود االمتداد.
وبمجرد االنتھاء من جميع ھذه الخطوات بنجاح ،يكون مقدم طلب االشتراك مؤھالً لتفويض
سلسلة  TLDالمطلوب تقديم طلب للحصول عليھا إلى منطقة جذر .DNS
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
اختبار ما قبل التفويض وعدد الطلبات التي تخضع لھذه الخطوات حاليًا.
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 3-1-1الجداول الزمنية لدورة الحياة
استنادا على التقديرات الخاصة بكل مرحلة موضحة في ھذا القسم ،يمكن أن يصبح زمن
الدورة بالنسبة لعملية التقديم المباشرة حوالي  8شھور ،كما يلي:

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

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

ا
لشكل - 1-4يمكن أن يصبح زمن دورة عملية التقديم المعقدة  19شھور.
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 4-1-1فترات النشر
تتاح نتائج مراجعات الطلبات للعامة في مراحل مختلفة من العملية ،كما ھو موضح أدناه.
نشر المحتويات
يتم نشر األجزاء العامة من كل الطلبات التي
تجاوزت فحوصات االكتمال اإلدارية )تتم صياغة
األجزاء السرية(.
تحديثات الحالة لسحب التطبيقات أو التأھيل لمزيد
من المراجعات.
مجموعات التنافس على السالسل الناتجة عن
مراجعة التشابه بين السالسل.

الفترة
نھاية فحص اإلدارة

أثناء التقييم المبدئي

يتم تحديث حالة الطلب بكل نتائج التقييم األولي.
يتم تحديث حالة الطلب بكل نتائج التقييم الموسع.
يتم نشر تقارير ملخص األعضاء االستشاريين من
فترات التقييم الموسعة.

نھاية التقييم المبدئي
نھاية التقييم الموسع

أثناء تقديم المعارضة  /حل النزاع

أثناء حل النزاعات )تقييم أولوية
المجتمع(
أثناء حل التنافس )المزاد(
االنتقال إلى التفويض

تكون معلومات التحديثات لالعتراضات على
المجال والحالة متاحة من خالل مواقع الويب
الخاصة بموفري خدمة حل النزاعات.
يتم نشر إشعار بكل المعارضات من قبل منظمة
 ICANNبعد انتھاء فترة تقديم الطلبات.
يتم نشر نتائج تقييم أولوية المجتمع عند اكتمالھا.
يتم نشر أية نتائج مزادات بمجرد اكتمالھا.
يتم نشر اتفاقيات مزود السجل عند إبرامھا.
يتم توفير حالة اختبار ما قبل التفويض.

 5-1-1نموذج سيناريوھات الطلب
توضح السيناريوھات التالية بإيجاز عدد من الطرق التي يتمكن بھا طلب االشتراك من
اجتياز عملية التقييم .ويوجد بالجدول التالي أمثلة لبعض العمليات والنتائج .وال يقصد أن
ً
قائمة حصرية باالحتماالت .فھناك مجموعات محتملة ألساليب قد يتبعھا طلب
يكون ذلك
االشتراك.
يوجد أيضا الفترات المقدّرة لكل سيناريو متضمنة بناء على المعلومات الحالية .وربما تتباين
الفترات الفعلية بناء على عوامل عدة ،تشمل العدد اإلجمالي للطلبات التي تلقتھا ICANN
خالل فترة التقديم .ويجب أن أؤكد على أن معظم الطلبات يتوقع أن تمر خالل العملية في أقل
فترة ممكنة ،بمعنى أنھا لن تمر خالل عمليات التقييم الموسع ،أو حل النزاع أو عمليات حل
التنافس على السلسلة .وعلى الرغم من أن كل السيناريوھات أدناه ھي من أجل عمليات تمتد
ألكثر من  8شھور ،إال أنه من المتوقع أن يتم إكمال كل الطلبات خالل فترة  8شھور.
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التقييم
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المعارضات
المرسلة

التنافس
على
السلسلة

معتمدة
بالنسبة
لخطوات
التفويض

الوقت
المنقضي
المق ّدر

1

اجتياز

غير متاح

ال يوجد

ال

نعم

 8شھور

2

رفض

اجتياز

ال يوجد

ال

نعم

 13شھور

3

اجتياز

غير متاح

ال يوجد

نعم

نعم

14 - 10.5
شھرا
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المعارضة /
المعارضات
المرسلة

التنافس
على
السلسلة

معتمدة
بالنسبة
لخطوات
التفويض

ال

نعم
ال

 6شھور
 11شھور

رقم
السيناريو

التقييم
األولي

التقييم
الموسع

4

اجتياز

غير متاح

فوز مقدم
الطلب

5

اجتياز

غير متاح

فوز
المعارض

غير متاح

6

رفض

خروج؟

غير متاح

غير متاح

ال

7

رفض

رفض

غير متاح

غير متاح

ال

8

رفض

اجتياز

9

رفض

اجتياز

الوقت
المنقضي
المق ّدر
 13شھور
 11شھور

فوز مقدم
الطلب

نعم

نعم

19 - 15.5
شھرا

فوز مقدم
الطلب

نعم

ال

17 - 13.5
شھرا

سيناريو رقم  – 1اجتياز التقييم األولي وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافس – في
أكثر الحاالت وضوحً ا ،يجتاز الطلب التقييم األولي وال توجد حاجة لتقييم موسع .ولم يتم
إرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة ،وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله .وبما أنه ال
يوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب ،يمكن للمتقدم دخول اتفاقية
سجل وينتقل الطلب نحو التفويض .ومن المتوقع أن تكمل معظم الطلبات العملية خالل ھذه
الفترة.
سيناريو رقم  – 2التقييم الموسع وعدم وجود معارضة أوتنافس – في ھذه الحالة ،يفشل
الطلب في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي .يصبح مقدم الطلب مؤھالً ويطلب
تقييمًا موسعًا للعناصر المناسبة .وھنا ،يجتاز الطلب التقييم الموسع .وعلى غرار السيناريو
رقم  ،1لم يتم إرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة ،وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله.
وبما أنه ال يوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب ،يمكن للمتقدم دخول
اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض.
سيناريو رقم  – 3اجتياز التقييم األولي وعدم وجود معارضة أو تنافس – في ھذه الحالة،
يجتاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع .ولم يتم إرسال أية
معارضات أثناء فترة المعارضة ،وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله .ومع ذلك ،توجد طلبات
أخرى خاصة بسلسلة  gTLDذاتھا أو سلسلة مشابه لھا ،وبالتالي يوجد تنافس .وفي ھذه
الحالة ،يفوز الطلب في إجراء حل التنافس ،ويستطيع مقدم الطلب الدخول في اتفاقية تسجيل
وينتقل الطلب نحو مرحلة تفويض  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا.
سيناريو رقم  – 4اجتياز التقييم األولي والفوز بالمعارضة وعدم وجود تنافس – في ھذه
الحالة ،يجتاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع .يتم إرسال معارضة
أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد المعترضين معتم ًدا
على أحد أسس المعارضة )راجع الوحدة 3؛ إجراءات حل النزاع( .وتقوم لجنة مزود خدمة
حل النزاع باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمھا لصالح مقدم الطلب .ويستطيع مقدم
الطلب الدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض.
سيناريو رقم  – 5اجتياز التقييم األولي وعدم الفوز في المعارضة – في ھذه الحالة ،يجتاز
الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع .ويتم إرسال عدة معارضات أثناء
فترة المعارضة من قِبل معارض واحد أو أكثر باالعتماد على أساس واحد أو أكثر من
الدوافع األربعة ألسس المعارضة .ويتم سماع كل معارضة من قبل لجنة مزود خدمة حل
النزاع .وفي ھذه الحالة ،يكون حكم اللجان في معظم المعارضات لصالح مقدم الطلب ،ولكن
يتم الحكم في معارضة واحدة لصالح المعارض .ونظرً ا ألنه تم إثبات إحدى المعارضات ،فال
يتابع الطلب.
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سيناريو رقم  – 6الفشل في اجتياز التقييم األولي وانسحاب مقدم الطلب – في ھذه الحالة،
يفشل الطلب في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي .ويقرر مقدم الطلب سحب
الطلب بدالً من متابعة التقييم الموسع .وال يتابع طلب االشتراك.
سيناريو رقم  – 7الفشل في اجتياز التقييم األولي والفشل في اجتياز التقييم الموسع – في
ھذه الحالة ،يفشل الطلب في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي .يطلب مقدم
الطلب تقيي ًما موسعًا للعناصر المناسبة .ومع ذلك ،يفشل الطالب في اجتياز التقييم الموسع
أيضًا .وال يتابع طلب االشتراك.
سيناريو رقم  - 8التقييم الموسع والفوز في المعارضة والفوز في التنافس – في ھذه
الحالة ،يفشل الطلب في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي .يصبح مقدم الطلب
مؤھالً ويطلب تقييمًا موسعًا للعناصر المناسبة .وھنا ،يجتاز الطلب التقييم الموسع .يتم إرسال
معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد
المعترضين معتم ًدا على أحد أسس المعارضة .وتقوم لجنة مزود خدمة حل النزاع باالستماع
إلى المعارضة حيث يكون حكمھا لصالح مقدم الطلب .ومع ذلك ،توجد طلبات أخرى خاصة
بسلسلة  gTLDذاتھا أو سلسلة مشابه لھا ،وبالتالي يوجد تنافس .وفي ھذه الحالة ،يفوز مقدم
الطلب على الطلبات األخرى في إجراء حل التنافس ،ويستطيع مقدم الطلب الدخول في
اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو مرحلة تفويض  gTLDالمطلوب تقديم طلب للحصول عليھا.
سيناريو رقم  – 9التقييم الموسع والمعارضة وعدم الفوز في التنافس – في ھذه الحالة،
يفشل طلب االشتراك في تخطي جانب أو أكثر من جوانب التقييم األولي .يصبح مقدم الطلب
مؤھالً ويطلب تقييمًا موسعًا للعناصر المناسبة .وھنا ،يجتاز الطلب التقييم الموسع .يتم إرسال
معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد
المعترضين معتم ًدا على أحد أسس المعارضة .ويقوم أحد مزودي خدمة حل النزاع
باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمه في صالح مقدم طلب االشتراك .ومع ذلك ،توجد
طلبات أخرى خاصة بسلسلة  gTLDذاتھا أو سلسلة مشابه لھا ،وبالتالي يوجد تنافس .وفي
ھذه الحالة ،يفوز مقدم طلب اشتراك آخر في إجراء حل التنافس ،وال يتابع طلب االشتراك.
االنتقال إلى مرحلة التفويض – بعد نجاح الطلب في إكمال التقييم األولي ،والمراحل األخرى
إذا أمكن ذلك ،يطلب من المتقدم أن يكمل سلسلة من الخطوات مؤداھا إلى تفويض ،gTLD
بما في ذلك تنفيذ اتفاقية تسجيل مع  ICANNوإكمال اختبار تقني سابق للتفويض .راجع
الوحدة  5للحصول على وصف للخطوات المطلوبة في ھذه المرحلة.

 6-1-1الجوالت التالية لطلب االشتراك
تھدف  ICANNإلى إطالق جوالت تالية لطلب االشتراك في  gTLDبأسرع وقت ممكن.
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
الخاص بالجولة األولية.
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 2-1معلومات خاصة بجميع مقدمي الطلبات
1-2-1

األھلية

يحق ألية شركة أو منظمة أو مؤسسة قائمة تتمتع بوضع جيد التقدم بطلب للحصول على
نطاق  gTLDالجديد .ولن يتم النظر إلى طلبات االشتراك المقدمة من األفراد أو الملكيات
المنفردة .لن يتم النظر إلى الطلبات المقدمة من أو نيابة عن الكيانات القانونية غير الموجودة
بعد ،أو الطلبات التي تفترض التكوين المستقبلي لكيان قانوني )على سبيل المثال ،مشروع
مشترك عالق(.
قامت  ICANNبتصميم برنامج  gTLDالجديد المزود بآليات حماية أصحاب المصلحة
المتعددين .تھدف آليات فحص الخلفية ,سمات اتفاقية التسجيل لبرنامج  ,gTLDوآليات
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.
وس ُتجرى فحوصات الخلفية على كل من مستوى الكيان والمستوى الفردي لجميع طلبات
التقدم ،للتأكد من األھلية .كما يُجرى ھذا االستفسار على أساس المعلومات الواردة في
األسئلة  11-1من نموذج التقديم.
تجري  ICANNفحص الخلفية في مجالين فقط (1) :التفوق العام في األعمال والتاريخ
الجنائي؛ و) (2تاريخ سلوك القرصنة اإللكترونية .يتعلق المعيار المستخدم للتاريخ الجنائي
بمعيار "جرائم خيانة األمانة" المستخدم أحيانا ً في الصناعة المصرفية والتمويلية .يتم تطبيق
اختبار الخلفية لحماية المصالح العامة عند تخصيص موارد اإلنترنت الحيوية ،وتحتفظ
منظمة  ICANNبالحق في رفض أي طلبات مؤھلة بخالف ذلك ،أو االتصال بمقدم الطلب
لطرح المزيد من األسئلة ،بنا ًء على المعلومات الموجودة في فحص الخلفية.
بالنسبة لمقدمي الطلبات المدانين باي نوع من األنواع المدرجة في )أ( ) -ك( فيما يلي ،سيتم
استبعادھم من البرنامج.تشتمل الحاالت التي ترفض فيھا  ICANNطلب مؤھل ,على سبيل
المثال ال الحصر على الحاالت التي يكون فيھا مقدم الطلب ,أو أي فرد مشار إليه بالطلب:
 .1أدين في غضون العشر سنوات المنصرمة بجناية أو جنحة لھا عالقة
بأنشطة حكومية مرتبطة أو تمويلية ،أو أدين من قبل المحكمة
بارتكاب خرق أو احتيال ألمور ائتمانية ،أو خضع لحكم قضائي ال
تقبله  ICANNوتعتبره مساويا بصورة حقيقية لما سبق؛
 .2خالل العشر سنوات الماضية ،قد عوقب من أي حكومة أو كيان
تنظيمي للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو التضليل أو إساءة
استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛
 .3أُدين في غضون العشر سنوات المنصرمة بأي أعمال تزويير
ضريبي أو تھرب من االلتزامات الضريبية؛
 .4أُدين في غضون العشر سنوات المنصرمة في شھادة الزور ،أو
االبتزاز أو الفشل في التعاون مع تحقيقات فرض القانون ،أو التقدم
بتصريحات خاطئة لوكالة ذات سلطة تنفيذ قانوني أو ممثل لھا؛
 .5تمت إدانته بأية جريمة تشتمل استخدام السالح ،أو العنف أو التھديد
باستخدام العنف؛
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 .6تمت إدانته بأي أعمال عنف أو اعتداء جنسي على األطفال ،الكبار،
أو األفراد من ذوي اإلعاقة.
 .7تمت إدانته بمساعدة ،أو تسھيل ،أو تيسير أو تمكين أو التواطؤ على
ارتكاب ،أو فشل في اإلبالغ عن الجرائم المدرجة في غضون األطر
الزمنية المحددة أعاله؛
 .8أصبح طرفا ً في دعوى كجزء من اتفاقية إقامة دعوى أو لديه قضية
بالمحكمة في أي اختصاص قضائي مع احتمال صدور حكم حياله
كمذنب أو إيقاف التنفيذ )أو ما يكافئ ذلك إقليميا ً( عن أي الجرائم
الواردة في غضون األطر الزمنية المحددة أعاله؛
 .9أو يخضع لعدم الصالحية من جانب  ICANNوتكون سارية وقت
التفكير في الطلب،
 .10فشل في تزويد  ICANNبمعلومات التعريف الضرورية لتأكيد
الھوية وقت التقدم بالطلب أو لحل المشكالت التعريف أثناء عملية
فحص الخلفية؛
 .11شارك في بعض القرارات التي تشير إلى مشاركة مقدم الطلب أو
الفرد المذكور باسمه في الطلب في أعمال القرصنة اإللكترونية كما
تحددھا  ,UDRPأو  ,ACPAأو الجھات التشريعية األخرى
المكافئة .تشكل ثالثة أو أكثر من ھذه القرارات مع القرار الصادر في
السنوات األربع األخيرة بصفة عامة نمط.
 .12فشل في إثبات حسن النية للكشف عن جميع المعلومات المعنية ذات
الصلة بالعناصر من )أ( – )ك(.
على جميع مقدمي الطلبات توفير تسفير كامل وتفصيلي بشأن أي األحداث سالفة الذكر كجزء
من الطلب .لن يتم النظر إلى الجرائم ذات الطابع الشخصي التي ال تفي بالمعايير المدرجة
في )أ( ) -ك( في فحص الخلفية الجنائية وال يتعين الكشف عنھا .لن يتم اإلعالن عن
معلومات فحص الخلفية من قبل منظمة .ICANN
الملكية المشتركة للمُسجل  --يتمكن المسجلين المعتمدين لدى  ICANNمن التقدم بطلب
للحصول على برنامج  .gTLDورغم ذلك ،يتعين على جميع دوائر تسجيل  gTLDااللتزام
بقانون السلوك الذي ينص ,من بين أمور أخرى ,على الوصول غير المميز للمسجلين
المعتمدين .تحتفظ  ICANNبحقھا في إعادة أي طلب إلى الجھة المنافسة المعنية فيما يتعلق
بأي قضايا الملكية المشتركة.
االلتزام القانوني  --يتعين على  ICANNااللتزام بجميع قوانين وضوابط واللوائح التنظيمية
بالواليات المتحدة .وأحد ھذه اللوائح التنظيمية برنامج العقوبات االقتصادية والتجارية الذي
يديره مكتب مراقبة األصول األجنبية )" ("OFACبوزارة الخزانة األمريكية .وقد فُرضت
ھذه العقوبات على بعض البلدان ،فضال عن األفراد والكيانات المدرجة بقائمة مكتب مراقبة
األصول األجنبية للمواطنين المعينين خصيصا واألشخاص الممنوعين )"قائمة شبكة التنمية
المستدامة " .(""SDNتمنع  ICANNتوفير معظم السلع أو الخدمات لسكان البلدان
الخاضعة للعقوبات أو كياناتھا الحكومية أو  SDNsدون إذن من الحكومة األمريكية أو
إعفاء .بصفة عامة ،لن تسعى  ICANNإلى الحصول على ترخيص لتوفير السلع أو
الخدمات لفرد أو كيان مدرج بقائمة  .SDNوفيما مضى ،عندما طلب من  ICANNتقديم
الخدمات لألفراد أو الكيانات التي ال تعد  ،SDNsولكنھا من سكان البلدان الخاضعة
للعقوبات ،سعت  ICANNلذلك وتم منحھا التراخيص كما ھو مطلوب .في أية حالة بعينھا،
قد يقرر مكتب  OFACعدم إصدار الترخيص المطلوب.
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2-2-1 .13عرضة لمجموعة من القرارات التي تشير إلى المسئولية عن
تسجيالت أسماء النطاقات بسوء نية أو تكرار ھذه الممارسة ،بما في
ذلك:
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أ-

اكتساب أسماء نطاقات بغرض السرقة أو التأجير أو بغرض
نقل عمليات تسجيل اسم النطاق إلى مالك العالمة التجارية أو
عالمة الخدمة أو إلى أحد المنافسين ،فيما يخص االعتبارات
القيمة التي تتعلق بزيادة التكاليف الخارجة والموثقة والتي
ترتبط بصورة مباشرة باسم النطاق؛ أو

ب-

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

ت-

تسجيل أسماء النطاقات أساسا بغرض إفساد عمل أحد
المنافسين؛ أو

ث-

استخدم أسماء النطاقات بنية جذب مستخدمي اإلنترنت ألحد
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.
قيود الملكية المتبادلة لشركة التسجيل -- 2لن يتم النظر في أية طلبات فيما يتعلق بما يلي:
.1

المسجلون المعتمدون من قبل منظمة  ICANNأو الفروع التابعة لھم،

.2

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

.3

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

باإلضافة إلى ذلك ،لن يتم اعتماد الطلبات التي يشارك فيھا مقدم الطلب مسجل معتمد لدى
منظمة  ICANNأو بائع بالتجزئة ،أو أي شكل آخر من أشكال الموزعين أو أي من الفروع
التابعة لھم )أو أي شخص أو كيان ينوب عنھم( لتوفير أية خدمات تسجيل لنطاق .TLD
تعني "الفرع" أي شخص أو كيان يتحكم ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،من خالل واحد أو
أكثر من الوسطاء ،أو يتم التحكم فيه ،أو يخضع للتحكم العام مع الشخص أو الكيان المحدد.
"التحكم" )باإلضافة إلى المصطلحات "يتم التحكم فيه" و"يخضع للتحكم العام"( يعني الملكية
المباشرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو التسبب في توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة
بشخص أو كيان ،سواء من خالل ملكية السندات المالية ،أو كأوصياء ،أو منفذين ،أو من
خالل العمل كعضو في مجلس اإلدارة أو أي جھة مسيطرة ،من خالل عقد ،أو اتفاقية ائتمان
أو خالف ذلك.
الشخص أو الكيان الذي يمتلك "ملكية الفائدة" للسندات المالية يشتمل على أي شخص يمتلك،
بشكل مباشر أو غير مباشر ،أو من خالل أي تعاقد أو اتفاقية ،أو تفاھم ،أو عالقة ،أو أي
شيء آخر ،أو يشارك )أ( سلطة التصويت التي تشتمل على سلطة التصويت أو توجيه
التصويت ،أو السندات المالية ،و/أو )ب( سلطة االستثمار التي تشتمل على سلطة التصرف،
أو توجيه التصرف في ھذه السندات المالية.

 1.2.2الوثائق المطلوبة
ينبغي أن يكون جميع مقدمي طلبات االشتراك على استعداد لتقديم الوثائق التالية ،والتي يجب
أن تكون مرفقة بكل طلب اشتراك:
 .1دليل التأسيس القانوني  -وثائق التأسيس الخاصة بالمتقدم كنوع محدد للكيان فيما له
عالقة بالقوانين المطبقة الخاصة بالسلطات القضائية.
 .2اإلقرارات المالية .يجب على المتقدمين أن يوفروا ،بشكل مستقل ،بيانات مالية معتمدة
تمت مراجعتھا ألحدث السنوات المالية المكتملة خاصة بكل المتقدم .وفي بعض
الحاالت ،يمكن أن يتم توفير بيانات مالية لم تتم مراجعتھا.
يجب تقديم التوثيق الداعم باللغة األصلية .وليست ھناك ضرورة إلجراء ترجمات للغة
اإلنجليزية.
يجب أن تكون جميع الوثائق صالحة وقت التقديم .لمزيد من التفاصيل حول متطلبات ھذه
الوثائق ،راجع معايير التقييم ،الملحقة بالوحدة الثانية.
ويتطلب وجود بعض أنواع الوثائق في حاالت معينة وحسب.
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 .1إقرار المجتمع – في حالة تخصيص مقدم طلب االشتراك طلب تخصيصه على أنه
معتمد على المجتمع )راجع القسم  ،(3-2-1فسيطلب منه تقديم إقرار تحريري لطلب
اشتراكه من قِبل مؤسسة واحدة قائمة أو أكثر ُتمثل المجتمع الذي قام بتحديده .ويمكن
لمتقدم واحد أن يقدم اإلقرارات التحريرية لعدة مؤسسات .وإذا تم تطبيق ذلك ،فسيتم
التقديم في قسم الطلبات فيما يخص التخصيص المعتمد على المجتمع.
 .2دعم الحكومة أو عدم معارضتھا – في حالة تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على
سلسلة  gTLDالتي تعد مصطلحً ا جغرافيًا ،فسيطلب من مقدم الطلب تقديم إقرار دعم
الحكومات ذات الصلة أو السلطات العامة ذات الصلة أو عدم معارضتھا على طلبه.
للحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات األسماء الجغرافية ،راجع القسم
الفرعي  .4-1-1-2وعند التطبيق ،سيتم تقديم ذلك في بند األسماء الجغرافية من
الطلب.
 .3توثيق التزامات تمويل الطرف الثالث – في حالة إدراج مقدم الطلب لمصادر تمويل
األطراف الثالثة في طلبه ،يجب عليه )عندما يكون متاحً ا( تقديم أدلة على التزام
الطرف المتعھد باألموال .وعند التطبيق ،سيتم تقديم ذلك ،في القسم المالي للطلب.

 3-2-1التخصيص المعتمد على المجتمع
يطلب من جميع المتقدمين تخصيص ما إذا كان الطلب الخاص بھم معتم ًدا على المجتمع.

 1-3-2-1التعريفات
من أجل أغراض ھذا الدليل الخاص بالمتقدمين ،تعد  gTLDالمعتمدة على المجتمع من
النوعية التي يتم تشغيلھا من أجل صالح المجتمع المخطط له بوضوح .يتم التخصيص أو
عدمه الذي يقرره المتقدم على أنه معتمدا على المجتمع ً
كلية بناء على رغبة المتقدم .ويمكن
ألي متقدم أن يقوم بتخصيص الطلب الخاص به على أنه معتمدا على المجتمع؛ ولكن ،يطلب
من كل متقدم قام بعملية التخصيص أن يثبت وضعه كممثل للمجتمع الذي يحدده في الطلب
من خالل تقديم التصديقات المكتوبة لدعم الطلب .ويمكن أن يتم طلب معلومات إضافية في
حالة تقييم أولوية المجتمع )راجع البند  4.2من الوحدة  .(4ويتوقع من مقدم الطلب الذي
يريد الحصول على  gTLDالمعتمد على المجتمع:
 .1أن يبين العالقة المستمرة مع المجتمع المخطط له بوضوح.
 .2أن يقوم بتقديم الطلب للحصول على سلسلة  gTLDذات عالقة قوية وخاصة
بالمجتمع المسمى في الطلب.
 .3أن يقترح تسجيال مخصصا ويستخدم سياسات التسجيل في  gTLDالمقترح الخاص به،
بما في ذلك إجراءات التحقق من األمان المناسبة ،والتي تتساوى مع الغرض القائم على
المجتمع الذي حدده.
 .4الحصول على إقرار تحريري لطلبه من قِبل مؤسسة واحدة قائمة أو أكثر ُتمثل المجتمع
الذي حدده.
وألغراض التمييز ،سيتم تحويل أي طلب لم يتم تخصيصه على أنه معتمد على المجتمع إلى
ما يلي في ھذه الوثيقة كطلب معياري .ويمكن استخدام  gTLDالمعيارية ألي غرض متوافق
مع مستلزمات الطلب ومعايير التقييم ،مع أخذ اتفاقية التسجيل في االعتبار .وقد تكون ھناك
عالقة رسمية بين المتقدم المعياري ومسجّ ل نطاق حصري أو قطاع من المستخدمين وقد ال
تكون ھناك أية عالقة .وقد يتم أو ال يتم تطبيق قيود األھلية أو قيود المستخدم .وتعني كلمة
معياري ببساطة ھنا أن المتقدم لم يقم بتخصيص الطلب على أنه معتمد على المجتمع.
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2-3-2-1

مقتضيات تخصيص الطلب

ويجب أن يفھم مقدمو الطلبات كيف يمكن أن يكون التخصيص المعتمد على المجتمع أو
المعيار مؤثرا في مراحل متابعة الطلب في مراحل خاصة ،وإذا كان الطلب ناجحا ،فإن ذك
سيؤثر على تنفيذ اتفاقية التسجيل وااللتزامات الالحقة كمشغل تسجيل  ،gTLDكما ھو
موضح في الفقرات التالية.
دعم الحكومة أو عدم معارضتھا – ينبغي أن يعلم جميع مقدمي طلبات االشتراك أنه يمكن
إرسال معارضة ضد أي طلب اشتراك بنا ًء على أسس معارضة المجتمع ،حتى إذا لم يقم
مقدم طلب االشتراك بتخصيص ذاته على أنه معتمد على المجتمع أو إذا لم يعلن أن gTLD
يستھدف مجتمع محدد .راجع الوحدة 3؛ إجراءات فض النزاع.
التنافس على السلسلة  -ربما يشمل حل التنافس على السلسلة مكون واحد أو أكثر ،استنادا
على تكوين مجموعة التنافس واالختيارات التي قام بھا المتقدمون المعتمدون على المجتمع.
•

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

•

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

•

وسيؤدي المزاد إلى حاالت من التنافس ال يمكن حلھا من قبل تقييم أولوية
المجتمع أو االتفاقية المبرمة بين األطراف .ويتم اللجوء إلى المزاد على أنه
وسيلة حل التنافس األخيرة .وإذا تم حدوث تقييم أولوية المجتمع ولكنه لم يسفر
عن وجود فائز واضح ،ففي ھذه الحالة سيتم عمل مزاد لحل التنافس.

لالطالع على مناقشات تفصيلية خاصة بإجراءات حل التنافس ،راجع الوحدة 4؛ إجراءات
التنافس على السلسلة.
تنفيذ العقد وما بعد التفويض – سيخضع مقدم الطلب المعتمد على المجتمع إلى التزامات
تعاقدية معينة خاصة بما بعد التفاوض لتشغيل  gTLDبطريقة تتوافق مع القيود المرتبطة
بالتخصيص المعتمد على المجتمع الخاص به .ويجب أن توافق  ICANNعلى التغييرات
المادية التي تتم في العقد ،بما في ذلك تلك التي تتم على طبيعة المجتمع الخاصة بـ gTLD
إضافة إلى أية بنود ذات صلة.
ومن المقصود أن تشكل الطلبات المعتمدة على المجتمع فئة ضيقة فيما يخص الطلبات التي
يوجد فيھا تجمعات متميزة بين المتقدمين ،والمجتمع الذي يتم تقديم الخدمة له ،عالوة على
سلسلة  gTLDالمقدَّم لھا الطلب .كما سيتم التقييم الخاص بتخصيص المتقدمين له على أنه
معتمدا على المجتمع فقط في حالة وجود موقف تنافس يؤدي إلى تقييم أولوية المجتمع .وعلى
الرغم من ذلك ،فإنه في حالة اعتماد الطلب ،سيكون أي متقدم يقوم بتخصيص الطلب الخاص
به على أنه معتمد على المجتمع ملزما بموجب اتفاقية التسجيل تنفيذ القيود المعتمدة على
المجتمع والتي تم تحديدھا في الطلب .وينطبق ھذا حتى في حالة عدم وجود أي متقدمين
متنافسين.

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

 4-2-1إشعار فيما يتعلق بمشاكل القبول الفني في نطاقات  gTLDالجديدة
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يجب على مقدمي الطلبات إدراك أن قبول طلباتھم ودخولھم في اتفاقية التسجيل مع
 ICANNال يضمن تشغيل  gTLDالجديدة مباشرة في أرجاء اإلنترنت .وتشير التجارب
السابقة إلى أن مشغلي الشبكات قد ال يدعمون بشكل كامل على الفور نطاقات المستوى
األعلى ،حتى عندما تكون ھذه النطاقات قد تم تفويضھا في منطقة جذر  ، DNSبم أن تعديل
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
وقد ال تتعرف على نطاقات المستوى األعلى الجديدة أو غير المعروفة .وال تملك ICANN
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،
عالوة على تطويرھا ألداة أساسية لمساعدة مقدمي الطلبات في استخدام بيانات منطقة الجذر
الحالية.
وتشجع  ICANNمقدمي الطلبات على االطالع على ھذه المشاكل وتوضيحھا لھم في خطط
بدء التشغيل واإلطالق .وقد يبذل المتقدمون الناجحون بأنفسھم جھودا واسعة في العمل مع
مقدمي الخدمات لتحقيق قبول نطاقات المستوى األعلى.
وللحصول على الخلفية ،يجب على المتقدمين مراجعة الموقع التالي
 .http://www.icann.org/en/topics/TLD-acceptance/يجب على
مقدمي  IDNمراجعة المواد التي تتعلق بتجارب سالسل اختبار  IDNفي منطقة الجذر
)انظر .(http://idn.icann.org/

 5-2-1إشعار يتعلق بتفويضات نطاقات TLD
منظمة  ICANNقادرة على عمل تفويضات نطاقات  TLDفقط في منطقة جذر نظام
 ،DNSوالتي يتم التعبير عنھا باستخدام سجالت  NSمع أية سجالت  DSمقابلة والسجالت
المرفقة .ال توجد أية سياسة تسمح لمنظمة  ICANNبوضع نطاقات  TLDمثل أنواع
سجالت نظام  DNSاألخرى )مثل  ،Aأو  ،MXأو  (DNAMEفي منطقة الجذر.

 6-2-1البنود والشروط
يجب على مقدمي الطلبات الموافقة على مجموعة البنود والشروط القياسية لعملية الطلب.
تتوفر البنود والشروط في الوحدة  6من ھذا الدليل.

 7-2-1إشعار تغيير المعلومات
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
تقديم أشكال مناسبة .يتضمن ذلك المعلومات المحددة لمقدم الطلب مثل التغييرات في الوضع
المالي وأي تغييرات في ملكية مقدم الطلب أو تحكمه .ولـ  ICANNالحق في طلب إعادة
تقييم الطلب في حالة وقوع تغيير مادي .وقد يشمل ذلك رسو ًما إضافية في دورة طلبات
تالية .ويمكن أن تؤدي عدم القدرة على إبالغ منظمة  ICANNبأية تغييرات في الظروف
التي يمكن أن تجعل أي معلومات متاحة في الطلب غير صحيحة أو مضللة إلى رفض
الطلب.
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 8-2-1التصميم التطوعي للمناطق عالية األمان
تعمل  ICANNوأصحاب المصلحة بھا حاليا ً على تطوير تخصيص محدد "نطاقات المستوى
األعلى لمنطقة األمان المرتفع" )" .("HSTLDsينصب تركيز ھذا العمل حاليا على وضع
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
األمنية والسياسات  .في حين يكون أي مسئول شركة تشغيل ،بما في ذلك مقدمي طلبات
نطاقات  gTLDالجديدة الناجحة ،عن المشاركة في ھذا البرنامج ،إال أن تطويره وتشغيله
يتجاوز نطاق ھذا الدليل المساعد .وال يعتمد اختيار مقدم الطلب على متابعة تصميم HSTLD
بشكل تام على عملية التقييم ويتطلب إتمام مجموعة إضافية من المتطلبات.
للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة ببرنامج  ،HSTLDبما في ذلك مواد وأنشطة
تطوير البرنامج الحالية ،الرجاء الرجوع إلى الموقع
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-program.en.htm

 9-2-1األمان واالستقرار
حجم الجذر :كانت ھناك دراسة موسعة ،وتحليل ،ومشاورات حول التحضير إلطالق برنامج
 gTLDالجديد :مما يشير إلى أن إضافة  gTLDsإلى منطقة جذر لن يؤثر بالسلب على
أمان أو استقرار .DNS
ويقدر أنه سيتم تفويض من  200-300 TLDsسنويا ،وأنه في أي حال من األحوال لن
تجري إضافة أكثر من  1000 gTLDsجديد إلى منطقة الجذر في السنة .حيث يؤدي
تحليل معدل التفويض ،والمشاورات مع المجتمع التقني ،ودورات الترقية التشغيلية المتوقعة
العادية إلى استنتاج أن تفويضات  gTLDالجديدة لن يكون لھا تأثير كبير على استقرار
النظام الجذر .ورغم ذلك ,يجب أن تعي جميع الطلبات أن أي تفويض لبرنامج gTLDs
جديد يكون مشروط بغياب مستمر للتأثير السلبي الملحوظ الستقرار أو أمان .DNS
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 10-2-1الموارد الالزمة لمساعدة مقدم الطلب
ھناك عدد متنوع من الموارد الالزمة لمقدمي طلب  .gTLDيمكنك العثور على المزيد من
المعلومات على موقع ويب منظمة  ICANNعلى
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm.3

 3-1معلومات خاصة بمقدمي طلبات أسماء النطاقات الدولية
يتوقع أن يكون بعض نطاقات  gTLDالتي يتم تقديم طلبات للحصول عليھا أسماء نطاقات
دولية ) IDN). IDNsھي أسماء نطاقات تشمل الرموز المستخدمة في التمثيل المحلي للغات
غير المكتوبة باألبجدية الالتينية األساسية ) ،(a - zواألرقام األوروبية العربية )، (9 - 0
والواصلة ) .(-كما ھو موضح أدناه ،تتطلب نطاقات  IDNإدخال تسميات  Aفي منطقة جذر
نظام .DNS

 1.3.1المتطلبات الخاصة بأسماءIDN
يجب على مقدمي طلبات االشتراك للحصول على سلسلة  IDNتوفير معلومات تشير إلى
التوافق مع بروتوكول  IDNAوالمتطلبات الفنية األخرى .يمكن العثور على بروتوكول
 IDNAوالوثائق المتعلقة به على الموقع التالي
.http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
يجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم سالسل  gTLDالمقدم لھا الطلب على ھيئة كل من
عنوان ) Uنطاق  TLDالخاص بأسماء  IDNبالحروف المحلية( وعنوان .A
وعنوان  Aھو شكل  ASCIIالخاص بعنوان  .IDNيبدأ كل عنوان  IDN Aبسابقة
 "--IDNA ACE "xnمتبوعة بسلسلة عبارة عن مخرجات صالحة للوغاريتم
 ،Punycodeبحيث يكون الحد األقصى للطول اإلجمالي لحروف  ASCIIھو 63
حر ًفا .ويجب أن تتوافق البادئة والسلسلة معًا مع جميع متطلبات العنوان الذي يمكن تخزينه
في  DNSبما في ذلك التوافق مع قاعدة ) LDHاسم المضيف( المذكورة في RFC 1034
و RFC 1123وفي مكان آخر.
وعنوان  Uھو شكل يونيكود الخاص بعنوان  ،IDNوالذي يتوقع المستخدم أن يتم عرضه
في الطلبات.
على سبيل المثال ،باستخدام سلسلة اختبار  IDNالحالية بأبجدية سريانية ،يكون العنوان U
ھو > <испытаниеويكون العنوان  Aھو > .<xn--80akhbyknj4fيجب أن
تتوفر إمكانية الحصول على العنوان  Aمن خالل التحويل من العنوان  ،Uكما يجب أن
تتوفر إمكانية الحصول على العنوان  Uمن خالل التحويل من العنوان .A
وستتم مطالبة مقدمي الطلبات الخاصة بـ  IDN gTLDsأيضًا بتقديم ما يلي في وقت تقديم
الطلب:
 .1معنى إعادة البيان باللغة اإلنجليزية .سيقوم مقدم الطلب بتقديم وصف موجز لما ستعنيه
السلسلة أو تمثيلھا باللغة اإلنجليزية.
 .2لغة العنوان ) .(ISO 639-1يحدد مقدم الطلب لغة سلسلة  TLDالتي يتم التقدم
للحصول عليھا ،حسب أكواد  ISOلتمثيل أسماء اللغات وباللغة اإلنجليزية كذلك.
 3يعمل الفريق المعني بدعم مقدم طلب  gTLDالجديد  AC/SOالمشترك حاليا ً على وضع التوصيات لدعم الموارد الالزمة المتاحة لمقدمي طلبات
 .gTLDسيتم نشر معلومات حول ھذه الموارد على موقع ويب منظمة  ICANNبمجرد تحديدھا.
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 .3أبجدية العنوان ) .(ISO 15924سيقوم مقدم الطلب بتحديد أبجدية سلسلة gTLD
المقدم لھا الطلب ،وف ًقا لكل من رمز منظمة المعايير الدولية ) (ISOالخاص بتمثيل
أسماء األبجديات وباللغة اإلنجليزية.
 .4نقاط ترميز يونيكود .سيقوم مقدم الطلب بسرد جميع نقاط الترميز المضمنة في العنوان
 Uوف ًقا لنموذج يونيكود الخاص بھا.
 .5يجب على مقدمي الطلبات أيضًا إثبات بذلھم لجھود معقولة لضمان عدم إحداث سلسلة
 IDNالمرمزة ألية مشاكل في األداء أو التشغيل .فعلى سبيل المثال ،تم تحديد مشاكل
موجودة في سالسل تتكون من رموز ذات اتجاه مختلط من اليمين إلى اليسار واليسار
4
إلى اليمين عند مالصقة األرقام لفاصلة المسار)أي النقطة(.
في حالة تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على سلسلة ذات مشاكل معلومة ،يجب عليه
وضع وثيقة بالخطوات التي سيتم اتخاذھا لخفض ھذه المشاكل في الطلبات .في حين
أنه ليس من الممكن التأكد من أن جميع المشاكل يمكن تجنبھا ،فمن المھم أن يتم تحديد
أكبر عدد ممكن في وقت مبكر وأن مشغل السجل المحتمل يعد مدركا لھذه المسائل.
ويمكن أن يصبح المتقدمين على دراية بھذه المسائل من خالل فھم بروتوكول IDNA
)انظر الموقع ,(http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
وعن طريق المشاركة النشطة في ) IDN wikiانظر
الموقع (http://idn.icann.org/حيث يتم تقديم بعض مشاكل العرض.
] .6اختياري[  -تمثيل العنوان بنظام الھجائية الصوتية .يجوز للمتقدم أن يختار سلسلة
 gTLDالمقدَّم لھا الطلب ،تتم مالحظتھا حسب األبجدية الصوتية الدولية
) .(http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/والحظ أنه لن يتم تقييم أو
إعطاء نقاط لھذه المعلومات .وھذه المعلومات ،إذا قدمت ،سوف تستخدم كدليل لـ
 ICANNفي الرد على االستفسارات أو التحدث عن الطلب في العروض العامة.
4يمكن االطالع على األمثلة في الموقع التالي http://stupid.domain.name/node/683
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 2-3-1جداولIDN
يوفر جدول  IDNقائمة الرموز المؤھلة للتسجيل في أسماء النطاق وف ًقا لسياسة مزود
االمتداد .وھي تحدد أية حروف متعددة تعتبر مساوية ألغراض تسجيل اسم النطاق
)"الحروف المتغيرة"( .تظھر الحروف المتغيرة عند استخدام حرفين أو أكثر بالتبادل.
يمكن العثور على أمثلة جداول  IDNفي مستودع  IANA IDNعلى
.http://www.iana.org/procedures/idn-repository.html
في حالة طلبات  ،IDN gTLDيجب أن يتم تقديم جداول  IDNللغة أو األبجدية الخاصة
بسلسلة نطاق  gTLDالذي يتم التقدم للحصول عليه )"جداول المستوى األعلى"( .كما يجب
أن يتم تقديم جداول  IDNأيضًا لكل لغة أو أبجدية يھدف مقدم الطلب إلى توفير تسجيالت
 IDNبھا في المستوى الثاني أو األدنى.
يكون كل مقدم طلب مسئوالً عن تطوير جداول أسماء النطاقات الدولية،
بما في ذلك مواصفات الحروف المتغيرة .ويجب أن تتوافق الجداول مع إرشادات  IDNمن
منظمة  5ICANNوأية تحديثات لھا ،بما في ذلك:
•

االلتزام بالمعايير التقنية ألسماء النطاقات الدولية ).(IDN

•

استخدام أسلوب قائم على التضمين )أي أن نقاط األكواد غير المسموح بھا بشكل
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.

•

) (2تطوير الجداول وسياسات التسجيل بالتعاون مع أصحاب المصالح لمواجھة
المشاكل العامة.

•

إيداع جداول  IDNفي مستودع  IANAلممارسات ) IDNبمجرد تفويض
.(TLD

يجب أن تساعد جداول  IDNالخاصة بمقدم الطلبات على الحماية ضد ارتباط المستخدمين
عند نشر نطاقات  gTLDالخاصة بـ  .IDNيتم حث مقدمي الطلبات بشدة إلى التفكير في
المشاكل اللغوية ومشاكل نظام الكتابة التي يمكن أن تسبب مشاكل عند استخدام الحروف في
أسماء النطاقات ،كجزء من عملھم لتعريف الحروف المتغيرة.
لتجنب ارتباك المستخدم بسبب الممارسات المختلفة في شركات  TLDالمختلفة ،من
الموصى به أن يقوم مقدموا الطلبات بالتعاون مع مشغلي نطاقات  TLDالذين يقومون بتوفير
تسجيل أسماء النطاقات بنفس الحروف أو بحروف مشابھة من الناحية المرئية.
كمثال على ذلك ،غالبًا ما تتم مشاركة اللغات أو األبجديات عبر الحدود الجغرافية .وفي
بعض الحاالت قد يؤدي ھذا األمر إلى ارتباك بين المستخدمين التابعين لمجتمع اللغة أو
األبجدية .ويمكن أن يحدث ارتباك بصري كذلك في بعض الحاالت بين األبجديات المختلفة
)على سبيل المثال ،اليونانية والروسية والالتينية(.
يطلب من مقدمي الطلبات وصف العملية المستخدمة لتطوير جداول  IDNالتي تم تقديمھا.
يمكن أن تقوم منظمة  ICANNبمقارنة جدول  IDNالخاص بالمستخدم بجداول IDN
الخاصة بنفس اللغات أو األبجديات التي تتواجد في مستودع  IANAأو التي تم تقيمھا إلى
منظمة  ICANNبأي شكل آخر .إذا كانت ھناك حاالت تعارض تم شرحھا في الطلب،
فيمكن أن تطلب منظمة  ICANNمن مقدم الطلب التفاصيل الخاصة بسبب االختالفات.
بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يرغبون في تنفيذ ومراجعة ھذه المقارنات قبل تقديم الجدول
 5انظر http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-guidelines-26apr07.pdf
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إلى منظمة  ،ICANNتتاح أداة مقارنة الجداول .تقبل منظمة  ICANNجداول  IDNبنا ًء
على العوامل المذكورة أعاله.
بمجرد أن يتم تفويض السلسلة التي تم التقديم للحصول عليھا كنطاق  TLDفي منطقة الجذر,
يتعين على مقدم الطلب تقديم جداول  IDNللتسجيل في مستودع  IANAلممارسات .IDN
لمزيد من المعلومات ،راجع الجداول الموجودة على
,http://iana.org/domains/idn-tables/وإرشادات التقديم على
.http://iana.org/procedures/idn-repository.html

 3-3-1نطاقات  TLDالمتنوعة لـIDN
تنجم السلسلة المتغيرة من استبدال حرف واحد أو أكثر في سلسلة نطاق  gTLDالتي تم
التقدم للحصول عليھا بحرف آخر مغاير بنا ًء على جدول  IDNالخاص بمقدم الطلب.
كل طلب يحتوي على سلسلة  gTLDواحدة يتم التقدم للحصول عليھا .ويمكن أن يعلن مقدم
الطلب أيضًا عن أية سالسل متغيرة خاصة بنطاق  .TLDوغم ذلك ,لن يتم تفويض سالسل
 gTLDالصورة المتغيرة عبر برنامج  gTLDالجديد حتى يتم تطوير حلول اإلدارة للصورة
6
المتغيرة وتنفيذھا.
عند تحديد عملية تفويض الصورة المتغيرة ،يمكن أن يطلب من مقدمي الطلبات تقديم
معلومات إضافية مثل تفاصيل التنفيذ آللية إدارة نطاقات  TLDالمتغيرة ،وقد يتوجب
المشاركة في عملية تقييم تالية ،والتي يمكن أن تنطوي على رسوم إضافية وخطوات مراجعة
يتم تحديدھا فيما بعد.
 6وجه مجلس إدارة  ICANNإلى متابعة العمل في إدارة الصور المتغيرة في قراره الصادر في  25سبتمبر ,2010

.http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.5
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تكون السيناريوھات التالية ممكنة أثناء عملية التقييم:
يعلن مقدم الطلب عن السالسل المتغيرة في سالسل  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا في الطلب
الخاص به .إذا كان الطلب ناجح ،سيتم تفويض سلسلة  gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا إلى مقدم
الطلب .تتم اإلشارة إلى السالسل المتغيرة المعلن عنھا كمرجع مستقبلي .لن يتم تفويض
السالسل المتغيرة المعلن عنھا إلى مقدم الطلب باإلضافة إلى سلسلة  gTLDالمتقدم بطلب
بشأنھا ،ولن يكون لمقدم الطلب أي حق أو مطالبة بالسالسل المتغيرة المعلن عنھا .يتم تمييز
السالسل المتغيرة المذكورة في طلبات  gTLDالناجحة للطلب المعين وتتم إضافتھا إلى
"قائمة المتغيرات المعلن عنھا" التي تتاح في موقع ويب منظمة  .ICANNتتاح قائمة
بالسالسل المتغيرة المعلقة )أي المعلن عنھا( من المسار السريع لنطاقات  ccTLDالخاصة
بـ  IDNفي الموقع http://icann.org/en/topics/idn/fast-
.track/string-evaluation-completion-en.htm
قد تقرر  ICANNعلى نحو مستقل أي السالسل التي تعد متغيرة عن بعضھا
البعض ،ولن تتعامل بالضرورة مع القائمة الخاصة بمقدم الطلب للصور المتغيرة
كجزء من العملية.
أ.

يتقدم عدد كبير من مقدمي الطلب للحصول على السالسل التي يتم تعريفھا
بواسطة منظمة  ICANNعلى أنھا صور متغيرة عن بعضھا البعض .يتم وضع
ھذا الطلبات في مجموعة تنافس وتتبع إجراءات قرار التنافس الوارد بالوحدة
الرابعة ).(4

ب .يتقدم مقدم الطلب بطلب لسلسلة  gTLDوال يشير إلى الصورة المتغيرة لسلسلة
 gTLDالمتقدم بطلب بشأنھا .لن تسعى  ICANNإلى تعريف السالسل المتغيرة
ما لم تتضح السيناريوھات )ب( سالفة الذكر.
يجب أن تتوافق جميع السالسل المتغيرة مع متطلبات السلسلة المذكورة بالبند .2 -3 -1 -2 -2
في حالة عدم اعتماد أية سالسل متغيرة مشار إليھا على استخدام الحروف المتغيرة بنا ًء على
جداول المستوى األعلى التي تم تقديمھا ،يتم إبالغ مقدم الطلب وال يتم اعتبار السلسلة المشار
إليھا جزءًا من الطلب.
ال يوفر اإلعالن عن السالسل المتغيرة في طلب ما أية حقوق أو حجوزات لمقدم الطلب تجاه
سلسلة معينة .ويمكن أن تكون السالسل المتغيرة في قائمة المتغيرات المعلن عنھا عرضة
للمراجعة التالية اإلضافية حسب عملية ومعايير يتم تحديدھا فيما بعد .ويجب أن نذكر ھنا أنه
في حين يتم تحديد المتغيرات الخاصة بالتسجيالت الخاصة بالمستوى األدنى من قبل
المجتمعات المحلية بدون تحقق منظمة  ،ICANNقد تكون ھناك قواعد خاصة ومعايير
تحقق معينة محددة للسالسل المتغيرة التي يمكن السماح بھا في المستوى األعلى .ومن
المتوقع أن تساھم معلومات المتغيرات التي تتاح من قبل مقدمي الطلبات في جولة تقديم
الطلبات األولى في الحصول على فھم أفضل للمشاكل والمساعدة في تحديد خطوات
المراجعة المناسبة ومستويات الرسوم المستقبلية.
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 4-1تقديم الطلب
يستطيع مقدمو الطلبات إكمال نموذج الطلب وتقديم الوثائق الداعمة باستخدام نظام تقديم
طلبات  (TLD (TASالخاص بـ  .ICANNوللوصول إلى النظام ،يجب على كل طالب أوال
التسجيل كمستخدم .TAS
وكمستخدمي  ،TASسيتمكن مقدمو الطلبات من تقديم إجابات في مربعات نص مفتوحة
وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة كمرفقات .وتم تضمين القيود المفروضة على حجم المرفقات
باإلضافة إلى تنسيقات الملف في التعليمات الموجودة على موقع .TAS
ولن تقبل  ICANNنماذج الطلبات أو المواد الداعمة التي يتم تقديمھا عبر وسائل أخرى
خالف ) TASأي عبر نسخة مطبوعة أو الفاكس أو البريد اإللكتروني( ،ما لم يكن ذلك
التقديم وف ًقا لتعليمات محددة من  ICANNإلى مقدمي الطلبات.

 1-4-1الوصول إلى نظام تقديم طلبات اشتراكTLD
سيكون موقع  TASمتاحً ا للوصول من صفحة ويب نطاقات  gTLDالجديدة
)،(http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
وسيتم تمييزه في االتصاالت المتعلقة بفتح فترة تقديم الطلبات .يتوقع من مستخدمي TAS
 willالموافقة على المجموعة القياسية من معايير شروط االستخدام بما في ذلك حقوق
المستخدم ،االلتزامات ،والقيود ذات الصلة باستخدام النظام.
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مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD

1 -1 -4 -1تسجيل المستخدمين
يتطلب تسجيل مستخدمي  TASتقديم معلومات مبدئية ،والتي يتم استخدامھا للتحقق من ھوية
األطراف المشاركة في الطلب .وإليكم نظرة عامة على المعلومات التي يتم تجميعھا في
عملية تسجيل المستخدم أدناه:

الرقم

األسئلة

1

االسم القانوني للمتقدم كامالً

2

عنوان العمل الرئيسي

3

رقم ھاتف المتقدم

4

رقم فاكس المتقدم

5

موقع الويب أو عنوان  ،URLإذا كان ذلك ساريًا
جھة االتصال األولية :االسم ،واللقب ،والعنوان ،والھاتف،
والفاكس ،والبريد اإللكتروني
جھة االتصال الثانوية :االسم ،واللقب ،والعنوان ،والھاتف،
والفاكس ،والبريد اإللكتروني

8

إثبات التأسيس القانوني

9

معلومات التداول ،أو الشركة الفرعية ،أو الشركة المشتركة
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضريبية أو رقم سجل
ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادله لمقدم الطلب.
تاريخ المتقدم :اإلدانات السابقة ،وأنشطة االحتالل
اإللكتروني

6
7

10
11
)12أ(

تأكيد دفع العربون

سيتم تجميع مجموعة من بيانات التعريف من الكيان الذي يقوم بتسجيل المستخدم ،باإلضافة
إلى معلومات مقدم الطلب المذكورة أعاله .يمكن أن يكون المستخدم المسجل ،على سبيل
المثال ،وكيالً ،أو مندوبًا ،أو موظ ًفا يقوم بإكمال الطلب نيابة عن مقدم الطلب.
تتطلب عملية التسجيل من المستخدم طلب الرقم المرغوب فيه من فتحات الطلب .على سبيل
المثال ،يجب أن يطلب المستخدم الذي ينوي تقديم خمسة طلبات  gTLDخمسة فتحات،
ويقوم النظام بتعيين رقم معرف فريد للمستخدم  IDلكل طلب من الطلبات الخمسة.
كما يجب على المستخدمين أيضًا تقديم مبلغ عربون مقداره  5000دوالر أمريكي لكل فتحة
طلب .ويتم خصم مبلغ العربون ھذا من رسوم التقييم الخاصة بكل طلب .ويساعد مطلب
العربون على تقليل خطر الوصول غير المعتمد إلى نظام الطلبات.
بعد إكمال التسجيل ،يستلم مستخدمو نظام  TASإذن بالوصول يتيح لھم إدخال باقي معلومات
الطلب في النظام .يتم توزيع فتحات الطلب مع معلومات التسجيل المتوفرة من قبل مقدم
الطلب ،والتي قد ال يتم تغييرھا بمجرد تخصيص الفتحات.
لن يتم قبول تسجيالت مستخدمين جديدة بعد ]يتم إدخال التاريخ في النسخة النھائية من الدليل
المساعد لمقدم الطلب[.

وسوف تتخذ  ICANNخطوات تجارية معقولة لحماية جميع بيانات مقدم الطلب المقدمة
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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نموذج الطلب

2-1-4-1

بعد الحصول على فتحات الطلبات المطلوبة ،يقوم مقدم الطلب بإكمال أسئلة الطلب المتبقية.
وموضح ھنا لمحة عامة عن المجاالت واألسئلة الواردة في االستمارة:

الرقم
)12ب(

تأكيد دفع مبلغ رسوم التقييم المتبقية

13

سلسلة  gTLDالمقدم لھا الطلب

14

معلومات سلسلة  ،IDNإذا كان ذلك مطبقا

15

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

18

مھمة /غرض TLD

19

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

22

معايير الحماية لألسماء الجغرافية على المستوى الثاني
خدمات التسجيل :يجب توفير االسم والبيان الكامل لكل
خدمات التسجيل

16
17

20
21

23
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معلومات الطلب والسلسلة

الرقم

األسئلة التقنية والتشغيلية )خارجية(

24

أداء نظام التسجيل المشترك )(SRS

25

EPP

26

Whois

27

دورة حياة التسجيل

28

آليات حماية الحقوق

29

األسئلة الفنية والتشغيلية )داخلية(

30

نظرة عامة فنية على التسجيل المقترح
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31

البنية

32

قدرات قاعدة البيانات

33

التنوع الجغرافي

34

التوافق مع خدمة DNS

35

األمان

36

إمكانية الوصول إلى IPv6

37

سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات

38

مستودع البيانات

39

استمرارية شركة التسجيل

40

نقل السجل )سري(

41

اختبار تجاوز الفشل

42

عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ

43

DNSSEC

44

) IDNsاختياري(

الرقم

األسئلة المالية

45

البيانات المالية

46

نموذج التقديرات :التكاليف والتمويل

47

التكاليف :اإلعداد والتشغيل

48

التمويل والعائدات

49

التخطيط المحتمل :العقبات والتمويالت واألحجام

50

االستمرارية :البيانات المالية
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2-4-1

دعم العميل أثناء عملية تقديم الطلب

يوفر نظام  TASأيضًا الدعم إلى مقدمي الطلبات ممن يحق لھم الوصول إلى آليات الدعم
أثناء معالجة الطلب .يتاح ارتباط دعم في  TASيمكن المستخدمين من الرجوع إلى وثائق
مرجعية )مثل األسئلة الشائعة وأدلة المستخدم( ،أو االتصال بدعم العمالء.
عند االتصال بدعم العمالء ،يمكن أن يتوقع المستخدمون الحصول على رقم بطاقة تتبع
لطلب الدعم ،والحصول على إجابة خالل  48ساعة .ويتم توجيه طلبات الدعم إلى الشخص
المناسب ،بنا ًء على طبيعة الطلب .على سبيل المثال ،يمكن أن يتم توجيه طلب الدعم الفني
إلى اإلدارة المسئولة عن حل مشاكل نظام  TASالفنية ،إال أن السؤال الذي يتعلق بطبيعة
المعلومات أو الوثائق المطلوبة فيمكن توجيھه إلى جھة االتصال المناسبة .وتتم إضافة الرد
إلى الوثائق المرجعية المتاحة لكل مقدمي الطلبات.

 3-4-1عملية النسخ االحتياطي للطلب
في حالة عدم توفر نظام تقديم الطلبات على اإلنترنت ،ستقوم  ICANNبتوفير تعليمات
بديلة لتقديم الطلبات.
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 5-1الرسوم والمدفوعات
يصف ھذا القسم الرسوم التي يجب على مقدم الطلب دفعھا .وتم تضمين تعليمات الدفع ھنا
أيضًا.

 1-5-1رسم تقييم نطاقات gTLD
يعد رسم تقييم نطاقات  gTLDمطلوبًا من جميع مقدمي الطلبات .تبلغ الرسوم 185.000
دوالرً ا أمريكيًا ,ويجب سداد رسوم التقييم في شكل  5000دوالر تودع وقت طلب فتحات
التسجيل في نظام  ،TASبينما يتم سداد المبلغ المتبقي وھو  180.000مع الطلب الكامل.
ولن تقوم منظمة  ICANNالتقييم للطلب إال بعد الحصول على رسوم تقييم نطاق gTLD
الكاملة بحلول ]الوقت[ ]التاريخ[ .يتم وضع رسم تقييم  gTLDلتغطية التكاليف المرتبطة
ببرنامج  gTLDالجديدة .وقد تم تعيين ھذا الرسم لضمان أن البرنامج يعد مموال بشكل كامل
واإليرادات تعد محايدة وغير مدعومة من المساھمات الحالية من مصادر التمويل التابعة
لـ ،ICANNبما في ذلك السجالت العامة ومسجلي  ،TLDوتبرعات  ccTLDوالمساھمات
.RIR
وتغطي رسوم التقييم جميع المراجعات الالزمة في التقييم األولي ،وفي معظم الحاالت،
تغطي أي مراجعات مطلوبة في التقييم الموسع .إذا حدثت مراجعة لخدمات التسجيل الممتد،
فسيكون ھناك رسما إضافيا سيتم تحمله لھذه المراجعة )انظر القسم  .(2-5-1وليس ھناك
رسوم إضافية لمقدم الطلب للتقييم الموسع الخاص باألسماء الجغرافية أو المراجعات التقنية
والتشغيلية والمالية .ھذا ،وتغطي رسوم التقييم أيضا رسوم تقييم أولوية المجتمع في الحاالت
التي يحقق فيھا الطلب درجة النجاح.
استرداد الرسوم  --في حاالت معينة ،قد يتوفر استرداد جزء من الرسم لطلبات تم سحبھا
قبل اكتمال عملية التقويم .يجوز لمقدم الطلب طلب إعادة التمويل في أي وقت حتى ينتھي من
تنفيذ اتفاقية التسجيل مع منظمة  .ICANNوسيعتمد المبلغ المسترد على نقطة العملية التي
تم عندھا السحب ،كما يلي:
استرداد الرسوم المتاحة
للمتقدم
بعد إرسال الطلبات حتى إرسال
نتائج التقييم األولي
بعد إرسال نتائج التقييم األولي
بعد اكتمال الطلب لحل النزاع،
أو التقييم الموسع ،أو حل /حلول
التنافس على السلسلة
بعد إبرام مقدم الطلب التفاقية
مع ICANN

المبلغ المالي المسترد

النسبة المئوية لرسم
التقييم
%70

 130.000دوالرا أمريكيا

%35
%20

 65,000دوالرا أمريكيا
 37,000دوالرا أمريكيا

بال

وبالتالي ،فإن أي متقدم لم يكن ناجحا يعد مؤھال السترداد ما ال يقل عن  ٪ 20من رسوم
التقييم إذا قام بسحب طلبه.
المتقدم الذي يرغب في سحب الطلب يجب أن يبدء العملية من خالل  TASوعليه تقديم
النموذج المطلوب إلعادة التمويل ،بما في ذلك االتفاق على الشروط والظروف المالئمة
للسحب .وسيتم إصدار استعادة األموال إلى المنظمة التي قدمت الدفع األصلي فقط .وتتم
استعادة جميع األموال من خالل التحويل البري .وسيتم خصم أية رسوم تكبدتھا ICANN
مقابل التحويل المصرفي أو التعامل المصرفي من المبلغ المدفوع.
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إشعار حول  2000متقدما من ذوي جولة برھان الفكرة  --ويمكن للمشاركين في التقدم إلى
عملية برھان الفكرة التابعة لـ  ICANNأن يكونوا مؤھلين للحصول على االئتمان تجاه
رسوم التقييم .واالئتمان يقع في مبلغ  86000دوالرا أمريكيا ويخضع لـ:
•

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

•

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

•

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

كل مشارك في عملية طلب برھان الفكرة  2000يحق له الحصول على اعتماد واحد على
األكثر .ويمكن المطالبة باعتماد واحد بحد أقصى لطلبات نطاقات  gTLDالجديدة بنا ًء على
العملية المذكورة في ھذا الدليل .ويتم تحديد صالحية الحصول على ھذا االعتماد من قبل
منظمة .ICANN
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 2-5-1الرسوم المطلوبة في بعض الحاالت
قد يطلب من مقدمي الطلبات دفع رسوم إضافية في حاالت معينة حيثما تكون خطوات
العملية المتخصصة قابلة للتطبيق .وتتضمن ھذه الرسوم المحتملة:
•

رسوم مراجعة خدمات مزود االمتداد  -إذا كان ذلك ممك ًنا ،تكون ھذه الرسوم
مستحقة السداد مقابل التكاليف اإلضافية التي تنجم عن إحالة طلب إلى ھيئة التقييم
الفني لخدمات التسجيل ) (RSTEPلمراجعته بشكل إضافي .وسيتم إخطار مقدمي
الطلبات في حالة وجوب ھذا الرسم .ومن المتوقع أن تكون تكاليف فريق مراجعة
 RSTEPالمكون من ثالثة أفراد  50,000دوالرً ا أمريكيًا .وفي بعض الحاالت،
قد تتم المطالبة بلجان مكونة من خمسة أعضاء أو قد يكون ھناك فحصًا متزاي ًدا
مقابل تكلفة أكبر .في كل حالة ،سيتم تقديم نصيحة لمقدم الطلب بمراجعة التكلفة
قبل بدئھا .راجع القسم الفرعي  2.2.3من الوحدة الثانية بشأن مراجعة خدمات
السجل.

•

رسم إرسال فض النزاع – يجب مرافقة ھذا المبلغ ألي إرسال خاص بمعارضة
رسمية وأية إجابة يرسلھا مقدم الطلب للمعارضة .تدفع الرسوم بشكل مباشر إلى
موفر خدمات حل النزاع الساري بشكل مباشر بما يتوافق مع تعليمات دفع
المزود .وتقدر  ICANNأن رسوم اإلرسال قد تتراوح بين  1.000دوالر
أمريكي و 5.000دوالر أمريكي تقريبًا )أو أكثر( لكل طرف ولكل إجراء .راجع
المزود المناسب لمعرفة تفاصيل حول المبلغ ذا الصلة .راجع الوحدة  3لمعرفة
إجراءات حل النزاع.

•

الدفع المقدم للتكاليف  -في حالة المعارضات الرسمية ،يتم دفع ھذا الرسم
مباشرة إلى مزود خدمة حل النزاع المستخدم وف ًقا إلجراءات ھذا المزود وبيان
تكاليفه .وبشكل طبيعي ،سيطلب من طرفي إجراء حل النزاع تقديم دفع مقدم من
تكاليف مبلغ مقدَّر لتغطية تكلفة اإلجراء بالكامل .وقد يكون ذلك رسم كل ساعة
بنا ًء على عدد الساعات التي من المقدَّر أن يقضيھا أعضاء اللجنة في الحالة )بما
في ذلك مراجعة عمليات التقديم وتسھيل االستماع  -في حالة السماح بذلك -
وإعداد القرار( أو قد يكونه مبل ًغا ثاب ًتا .في حالة توحيد النزاعات ووجود أكثر من
طرف ،يتم دفع المبالغ المقدمة بموجب قواعد مزود خدمة حل النزاع.
وسيسترد الطرف الفائز في إجراء حل النزاع دفعه المقدم ،بينما لن يسترد
الطرف الخاسر أية أموال ومن ثم فإنه يتحمل تكلفة اإلجراء .في حالة توحيد
النزاعات ووجود أكثر من طرف ،يتم إعادة المبالغ المقدمة بموجب قواعد مزود
خدمة حل النزاع.
تقدر منظمة  ICANNرسوم المقاضاة ھذه للقضية التي تشتمل على مبلغ ثابت
من  2000إلى  8000دوالر أمريكي )أو أكثر( لكل قضية .وعالوة على ذلك،
تقدر  ICANNأن إجراء مبني على معدل بالساعة مع عضو لجنة واحد قد
يتراوح بين  32.000دوالر أمريكي و 56.000دوالر أمريكي )أو أكثر( ومع
لجنة مكونة من ثالثة أعضاء قد يتراوح بين  70.000دوالر أمريكي
و 122.000دوالر أمريكي )أو أكثر( .قد تكون ھذه التقديرات أقل إذا لم تقم
اللجنة بطلب عمليات تقديم كتابية تتجاوز المعارضة واالستجابة ،وال تسمح
باالستماع .الرجاء الرجوع إلى المزود المناسب لمعرفة المبالغ ذات الصلة أو
تعليمات الرسم.

•
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رسم تقييم أولوية المجتمع  -في حالة مشاركة مقدم الطلب في تقييم أولوية
مجتمع ،يجب دفع ھذه الرسوم كعربون بمبلغ يغطي تكلفة مراجعة الھيئة الخاصة
بھذا الطلب )يقدر المبلغ حاليًا بـ  10.000دوالر أمريكي( .يجب دفع العربون
إلى الموفر المعين للتعامل مع تقييمات أولوية المجتمع .وسيتم إخطار مقدمي
الطلبات في حالة وجوب ھذا الرسم .ارجع إلى القسم  4.2من الوحدة الرابعة
للتعرف على الظروف التي يمكن أن يتم فيھا تقييم أولوية المجتمع .وتتم إعادة
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الوحدة األولى
مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD
المبلغ المودع إلى مقدمي الطلبات ممن يحققون الحد المحدد لتقييم أولوية المجتمع
أو أكثر.
ستقوم  ICANNبإخطار مقدمي الطلبات بالتواريخ النھائية للدفع فيما يتعلق بالرسوم
اإلضافية )إذا كان ذلك ممك ًنا( .ال تشتمل ھذه القائمة على الرسوم )رسوم التسجيل السنوية(
التي تدفع إلى منظمة  ICANNبعد إبرام اتفاقية مزود االمتداد.
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الوحدة األولى
مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة )(gTLD

 3-5-1طرق الدفع
يجب أن يتم تقديم األموال التي ترسل إلى منظمة  ICANNمن خالل التحويل البنكي .ستتم
7
إتاحة التعليمات الخاصة بإجراء الدفع من خالل التحويل البرقي في .TAS
يجب أن يتم تقديم المدفوعات المقدمة إلى مزودي خدمات حل النزاع بما يتوافق مع تعليمات
المزود.

 4-5-1طلب تحويل من
تسمح واجھة  TASلمقدمي الطلبات بطلب إصدار تحويل خاص بأيٍ من الرسوم التي يتم
دفعھا إلى  .ICANNوتم وضع ھذه الخدمة لتوفير الراحة لمقدمي الطلبات الذين يطلبون
فاتورة لمعالجة المدفوعات.

 6-1األسئلة حول دليل مقدم الطلب ھذا
للحصول على الدعم وإجابات األسئلة التي تثار لدى مقدم الطلب أثناء إتمام نموذج الطلب،
يجب أن يستخدم مقدم الطلب موارد دعم العميل المتاحة من خالل نظام  .TASوبالنسبة
لمقدمي الطلبات غير المتأكدين من المعلومات التي يتم البحث عنھا للرد على سؤال ما أو
المعلمات الخاصة بالوثائق المقبولة ،يتم تشجيعھم إلبالغ ھذه األسئلة من خالل قنوات الدعم
المناسبة قبل تقديم الطلب .فمن شأن ذلك أن يساعد على تجنب الحاجة إلى التواصل مع
القائمين على التقييم لتوضيح المعلومات ،مما يزيد من الفترة الزمنية المقترنة بالطلب.
ويمكن أن يتم تقديم الطلبات من خالل ارتباط دعم  .TASلتوفير جميع الطلبات المكافئة
للوصول إلى المعلومات ،تتقدم  ICANNبأسئلة وإجابات متاحة علنيا ً.
يجب إرسال جميع الطلبات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملية أو المشاكل المحيطة بإعداد
ً
كتابة عبر قنوات الدعم المخصصة .ولن توافق  ICANNعلى
الطلب إلى ICANN
طلبات مقدمي طلبات االشتراك للحصول على استشارات شخصية أو عبر الھاتف فيما يتعلق
بإعداد طلب االشتراك  .وستتم إحالة مقدمي طلبات االشتراك الذين يقومون باالتصال بـ
 ICANNللحصول على توضيح حول النواحي المتعلقة بطلب االشتراك إلى المنطقة
المخصصة لألسئلة واإلجابات عبر اإلنترنت.
ستوفر إجابات االستفسارات توضيحً ا حول نماذج الطلب واإلجراءات فقط .ولن تقدم
 ICANNأية نصيحة استشارية أو مالية أو قانونية.
7وقد تم تحديد التحويل البرقي على أنه األسلوب المفضل للدفع ،حيث إنه يوفر وسيلة دولية للوصول ويمكن االعتماد عليه للنقل الدولي لألموال .وھذا
يتيح لـ  ICANNفرصة تلقي الرسوم والبدء في متابعة الطلبات بأسرع وقت ممكن.

دليل مقدم الطلب اإلصدار الرابع  -مطروح للمناقشة وحسب

1-36

مسودة  -برنامج  gTLDالجديدة  -عملية التقييم
تب أ فت ة ت م

بات

ج
في TAS
فت ة

بات

انتهاء فترة الطلبات

تم إ

بات

ا

تم جت ا ع ة
ت ي م به ا
ت
ام؟
ئ

نعم

إ

بات تي ت ت
جع ته ا ك ت ا

ال
غ
فت ة إ

ام
ا ةإ
تتم
ع أنها مراجعة ) (IEت م
م

ا

ؤ ة

بات

جعة إضاف ة

م ت م

عا ضة تفتح
ت ف ت ة تع
ة خ ة أ بع

ة

عام فت ة
) (٤٥اً

ي

ا ةإ
تتم
ي ) (IEع
ت م
ة

ة
ام
أنها مراجعة

ف ص خفة

ج عات
ت ع ICANN
تائج  IEكا ة.
ت اف ة ب

خ ات

ة

ج

ة ت ة
ت غ ة

ا ة

اء جغ ف ة

ت

DNS

ت ا به

ة

Key
Application - Module 1
) (IEتائج ت م
ة

ي

Initial Evaluation - Module 2
Extended Evauation - Module 2

تغ

عت
فت ة إ
تائج  IEبأ ب ع

بع

 Dispute Resolution ProceedingsModule 3
String Contention - Module 4
أ

DRAFT – For Discussion Purposes – Nov 10

Transition to Delegation - Module 5
Thicker Indicates quickest path to delegation
Line

مسودة  -برنامج  gTLDالجديدة  -عملية التقييم ،الصفحة الثانية

أ
ت

ع

ت م
ع

جت ا

م

ج ع

ك ت م عا ضة ع
ب اء ع أي ت ا عا
بعة في ت ف ه .با ضافة
جه
ك،
إ
ع ا ض ا ت تع ة ع ع ا
عا ضة ف ها.

ي؟

خت ا
م
) (EEت م

ت ا ب عة إ
ع

نعم

ال
عم

هل هناك أية
معارضات؟

ال

إج ء ت
جت ع عا ضة

إج ء ت ] ص ة
ة[
عا ة

No

اك ت افس
ة؟
ع

م
خ
) (EEي ت ا
بعة تا ة::

عم

إج ءت
با

إج ء ت
بكة

ا بة
ا ة

بت ض ح
ام م
ج ع ع ا ض ات؟

نعم

تف

ت م

ال

·
·
·
·

Technical & Operational
Financial
Geographic Names
Registry Services

ة

م
جت ا
ت م

ال

غ

ع
نعم

ي
تي

ت
ع

ال

ة

ف ص ا ب
تف

أ

ت
ة باخت ا

أك أ
جت ع ع
جت ع ؟

ام
عت

نعم

أ

ةت م
جت ع

ال
م

ؤ
اجح

ة

إج ء ت
ت

ال

ص ح ؟ ف ائ

التفويض
نعم
DRAFT – For Discussion Purposes – V1.82

ج ع
ع؟

ال

نعم

ت اف ة
ت افس؟

ت م
ع اص

ع

ج

ؤ ة
إضاف ة

جعة

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ "ﻣﻘﺗﺭﺡ" ﻟﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻛﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻧﻅﺭﺍً ﻟﺧﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺢ.
ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺽ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺫﻟﺗﻬﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ،ICANNﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ.

 12ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2010

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺕﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﻥﻄﺎﻗﺎت
 gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﻔﻮیﺾ .وﺱﻴﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺪﺋﻲ،
ﺏﻴﻨﻤﺎ ﺱﻴﺤﺘﺎج أوﻟﺌﻚ اﻟﺬیﻦ ﻟﻢ یﺠﺘﺎزوا ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺱﻊ.
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷول اﻟﻤﻄﻠﻮب هﻮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،اﻟﺬي ﺕﻘﻮم ﺥﻼﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺘﻘﻴﻴﻢ ﺱﻠﺴﻠﺔ
ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻣﺆهﻼت ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،وﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﺘﻲ
یﻘﺪﻣﻬﺎ.
ویﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ:
•

•

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ


ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ



اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة



اﺱﺘﻘﺮار DNS



اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ


إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ



إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ



ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﻘﻀﺎیﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﺱﺘﻘﺮار DNS

یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﺟﺘﻴﺎز ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .وﺱﻴﺆدي اﻟﻔﺸﻞ
ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز أي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ إﻟﻰ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
یﺘﻢ ﺕﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ یﻨﺠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .اﻥﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ  ٣-٢أدﻥﺎﻩ.

١-٢

ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

یﺘﻢ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮیﻴﻦ:
)أ( اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ؛ و
)ب( ﺕﺎریﺦ ﺱﻠﻮك اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻴﺔ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﺟﺘﻴﺎز آﻼ ﻣﺴﺘﻮیﻲ ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ آﻲ یﺘﺄهﻞ ﻟﻠﻤﺘﺎﺏﻌﺔ .ﺕﺨﻀﻊ ﻥﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺏﺎﻟﺒﻨﺪ ) .(١-٢-١ﺕﺼﻒ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺕﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ICANNﻹﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.

 ١-١-٢اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﺕﻨﺠﺢ اﻟﻜﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺏﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺱﺴﺎت ﺕﺠﺎریﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ وذات ﺱﻴﺮة ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻲ أي
أﺱﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـ  ٢٥اﻷآﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ )آﻤﺎ یﺪرﺟﻬﺎ اﻻﺕﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﺱﻮاق
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز ﻓﺤﺺ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺎریﺦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ .یﻌﺘﻤﺪ ﺕﺤﺪیﺪ
أآﺒﺮ  ٢٥ﺱﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮیﻞ اﻟﺮأﺱﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻥﻬﺎیﺔ ﺁﺥﺮ
١
ﺱﻨﺔ ﺕﻘﻮیﻤﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺏﺪایﺔ آﻞ دورة.
ﻗﺒﻞ ﺕﺴﺠﻴﻞ اﻟﻜﻴﺎن ﻓﻲ ﺱﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،یﺘﻌﻴﻦ ﺥﻀﻮﻋﻪ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﺏﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺏﺤﺚ ﺟﺎري ﺕﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺱﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ واﻟﺒﻨﻮك اﻻﺱﺘﺜﻤﺎریﺔ.
ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺆﺱﺴﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻋﺎﻣﺔ ،یﺘﻌﺮض اﻟﻜﻴﺎن ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،
واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ،واﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ ،واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .ﺕﺘﻄﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎدیﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺪراء ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،واﻷﺵﺨﺎص اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻵﺥﺮیﻦ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺟﺮاﻣﻲ .إﺟﻤﺎﻻ ،ﺕﻠﺒﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أو ﺕﺘﺠﺎوز اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺬي ﺱﺘﺠﺮیﻪ .ICANN
ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪیﻦ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،ﺱﻮف ﺕﻘﺪم ICANN
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺕﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﻜﻴﺎن ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ،واﻟﻤﺪراء ،وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺴﻴﻦ إﻟﻰ ﺥﺪﻣﺔ
ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﺱﻮف ﺕﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  ١-٢-١وﺕﻌﻴﺪ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺕﻄﺎﺏﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ .ﻟﻦ یﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪام ﺱﻮى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ هﺬا اﻻﺱﺘﺒﻴﺎن.
ﻻﺣﻆ أﻥﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن یﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎیﻴﺮ
اﻟﻄﻠﺐ ،ویﻘﺪم أي ﺕﻮﺿﻴﺢ أو اﺱﺘﻔﺴﺎر ﻓﻲ وﻗﺖ ﺕﺴﻠﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة أیﺔ اﺱﺘﻴﻀﺎﺣﺎت،
ﻓﺈﻥﻪ ﺕﺘﻢ ﻣﻄﺎﺏﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﺕﺘﻢ ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺤﻞ
اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت أو اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻹیﺠﺎﺏﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إرﺱﺎل أیﺔ اﺱﺘﻴﻀﺎﺣﺎت ،یﺠﺘﺎز اﻟﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.

١

اﻥﻈﺮ http://www.world-exchanges.org/files/statistics/excel/EQUITY109.xls
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ٢-١-٢ﺕﺎریﺦ اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺱﻮف ﺕﺮاﺟﻊ  ICANNﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺎﺏﻞ ﺣﺎﻻت  UDRPوﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺠﺪیﺔ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ أن ﺕﺒﻴﻦ ﻥﻤﻂ ﺱﻠﻮك اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻴﺔ ﺏﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ .١-٢-١
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن یﻘﺪم ﺕﺼﺮیﺤﺎت ﻣﺤﺪدة ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻬﺬﻩ اﻷﻥﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
إﻋﺎدة أیﺔ اﺱﺘﻴﻀﺎﺣﺎت ،ﻓﺈﻥﻪ ﺕﺘﻢ ﻣﻄﺎﺏﻘﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺏﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﺕﺘﻢ
ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻟﺤﻞ اﻟﻘﻀﺎیﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت أو اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻹیﺠﺎﺏﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إرﺱﺎل أیﺔ اﺱﺘﻴﻀﺎﺣﺎت ،یﺠﺘﺎز اﻟﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻓﺤﺺ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.

٢-٢

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ

یﺘﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻣﻦ ﻥﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .ویﺘﻜﻮن آﻞ ﻥﻮع ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ :ﺕﺮآّﺰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ
ﻻﺥﺘﺒﺎر:
•

ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺎﻥﻬﺎ ﻣﺸﺎﺏﻬﺔ ﻟﺴﻼﺱﻞ أﺥﺮى
ﻣﻤﺎ یﺆدي إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل إﺛﺎرة إرﺕﺒﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم؛

•

وﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺱﺘﺆﺛﺮ ﺏﺼﻮرة ﻋﻜﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻣﺎن  DNSأو اﺱﺘﻘﺮارﻩ،

•

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

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ :ﺕﺮآﺰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻻﺥﺘﺒﺎر:
•

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

•

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

 ١-٢-٢ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﺕﻘﻮم  ICANNﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ .ویﺘﻢ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ ﺏﺘﻔﺼﻴﻞ أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ١-١-٢-٢ﻡﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺕﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻥﺔ أوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ
ﺏﻨﻄﺎﻗﺎت  TLDاﻟﻤﻮﺟﻮدة ،واﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة )راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  (٢-١-٢-٢وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ .واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺠﻨﺐ إﺛﺎرة إرﺕﺒﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ  DNSآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﻮیﺾ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺸﺎﺏﻬﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻓﻲ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ هﺬا ،ﺕﺸﻴﺮ "ﻣﺸﺎﺏﻪ" إﻟﻰ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺘﺸﺎﺏﻬﺔ ﻟﻠﻐﺎیﺔ ﻟﺪرﺟﺔ
أﻥﻬﺎ ﺕﺨﻠﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ إﺛﺎرة ارﺕﺒﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻔﻮیﺾ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺱﻠﺴﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺠﺬر.
ویﻬﺪف ﻓﺤﺺ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺬي یﺤﺪث ﺥﻼل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ إﻟﻰ زیﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
وﺣﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻨﺎول آﺎﻓﺔ أﻥﻮاع اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ )اﻥﻈﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،إﺟﺮاءات ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع(.
وﺱﻴﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ هﺬﻩ ﻋﻠﻰ یﺪ "هﻴﺌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ ﺱﻼﺱﻞ" ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.

 ١-١-١-٢-٢اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺘﻲ یﺘﻢ إﺟﺮاؤهﺎ
ﺕﺘﺠﺴﺪ ﻣﻬﻤﺔ "هﻴﺌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ" ﻓﻲ ﺕﻌﺮیﻒ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ اﻟﺒﺼﺮي ﺏﻴﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ واﻟﺘﻲ
ﺱﺘﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ إﺛﺎرة ارﺕﺒﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
وﺕﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺏﻤﻬﻤﺔ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ اﻟﺘﻲ ﺕﺆدي إﻟﻰ إﺛﺎرة إرﺕﺒﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أرﺏﻌﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻈﺮوف ،ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻥﺔ:
•

ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ ﻥﻄﺎﻗﺎت  TLDsاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺱﻤﺎء
اﻟﻤﺤﺠﻮزة;

•

ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ ﻣﻘﺎﺏﻞ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻷﺥﺮى
اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ;

•

ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ ﻣﻘﺎﺏﻞ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ آـ
 ;IDN ccTLDsو

•

ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  IDN gTLDاﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ ﻣﻘﺎﺏﻞ:
o

آﻞ ﺣﺮف ﻣﻔﺮ ﺁﺥﺮ.

o

أیﺔ ﺱﻠﺴﻠﺔ  ASCIIأﺥﺮى ﻣﻜﻮﻥﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ )ﻟﺤﻤﺎیﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﻔﻮیﺾ
 ccTLDاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ(.

اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ ﻡﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎت  TLDاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أو اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة  -ﺕﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺪﻗﻴﻘًﺎ
ﻣﻀﺎدًا ﺏﻴﻦ آﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ وﻗﻮاﺋﻢ ﺱﻼﺱﻞ  TLDاﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺱﻤﺎء
اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺕﺸﺎﺏﻪ آﺒﻴﺮ ﺏﻴﻦ ﺱﻠﺴﻠﺘﻴﻦ ﺏﺤﻴﺚ یﺘﻮﻓﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث إرﺏﺎك
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ یﺘﻌﺮف ﻥﻈﺎم ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻥﻄﺎق  TLDاﻟﺤﺎﻟﻲ أو اﻷﺱﻤﺎء
اﻟﻤﺤﺠﻮزة ،وﻟﻦ یﺴﻤﺢ ﻥﻈﺎم ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺏﺘﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
ویﺮاﻋﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﺥﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎص ﺏﺎﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺘﻄﺎﺏﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻥﻘﺎط اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
أي ﺟﺪول  IDNذي ﺻﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺕﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮﻻت ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ
ﻻ ﺏﺪیﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻨﻮان
آﺄﺵﻜﺎل ﺏﺪیﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻨﻮان ،ﺕﻌﺪ " "fooو" "Fooﻣﺜﻼ أﺵﻜﺎ ً
).(RFC 3490
یﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ  TLDsاﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
.http://iana.org/domains/root/db/
ﺕﻌﺪ ﺟﺪاول  IDNاﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟـ  ICANNﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.http://www.iana.org/domains/idn-tables/

اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ ﻡﻊ ﺳﻼﺳﻞ  gTLDاﻷﺥﺮى اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻧﻬﺎ )ﻡﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ(
– ﺕﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺱﻼﺱﻞ  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ إﻟﻰ ﺕﻨﻘﻴﺢ ﻣﻘﺎﺏﻞ ﺏﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أي اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺘﺸﺎﺏﻬﺔ .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺕﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺏﻮﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺕﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺄﺥﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
ﺕﺤﺘﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ واﻟﻤﺘﻄﺎﺏﻘﺔ
أو اﻟﻤﺸﺎﺏﻬﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
وﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،راﺟﻊ اﻟﻮﺣﺪة  ،٤إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNإﺥﻄﺎر ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺏﻮﺻﻔﻬﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺏﻤﺠﺮد اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺕﺪﻗﻴﻖ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ) .ویﺘﻴﺢ هﺬا ﻓﺘﺮة أﻃﻮل ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮار ﺥﺎص ﺏﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ (.آﻤﺎ ﺱﻴﺘﻢ ﻥﺸﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ هﺬﻩ أیﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ویﺐ .ICANN
اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ ﻡﻊ ﺳﻼﺳﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎت  TLDاﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ آﻨﻄﺎﻗﺎت  -- IDN ccTLDوﺱﺘﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ أیﻀًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ ﻣﻊ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎﻗﺎت TLD
اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺴﺮیﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻨﻄﺎﻗﺎت ) IDN ccTLDاﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
 .(http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/وﺱﺘﻘﻮم  ICANNﺏﺎﺕﺨﺎذ
اﻷﺱﻠﻮب اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺕﻀﺎرب ﻣﻊ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺴﺮیﻊ اﻟﻤﺮﺕﻘﺐ ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت
.IDN ccTLD
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إآﻤﺎل أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻪ ﻗﺒﻞ ﺕﻘﺪیﻢ اﻵﺥﺮ ،ﺱﻴﺘﻢ ﺕﻔﻮیﺾ ﻥﻄﺎق TLD
ذﻟﻚ .یﻌﺪ ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺠﺘﺎز ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﻨﺠﺎح ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع
ﻼ
وﺕﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺱﺮیﺎﻥﻪ ،واﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺏﺄهﻠﻴﺔ اﻟﺪﺥﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﻜﺘﻤ ً
وﺏﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻻ یﺠﻮز إﻥﻜﺎر أهﻠﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ  IDN ccTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻪ ﺣﺪیﺜًﺎ .وﺏﺎﻟﻤﺜﻞ ،یﻌﺪ
ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  IDN ccTLDاﻟﻤﺠﺘﺎز ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ )أي" ،ﺕﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ"( آﺎﻣﻼً ،وﻟﺬا ﻻ یﺠﻮز
اﺱﺘﺒﻌﺎدﻩ ﺏﻮاﺱﻄﺔ ﻃﻠﺐ  gTLDﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺏﻪ ﺣﺪیﺜًﺎ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ي اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ،وﺣﻴﺚ ﻟﻢ یﺤﺼﻞ ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق gTLD
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺱﺘﻴﻔﺎء أ ٍ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،یﺴﺮي ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺐ
ﻥﻄﺎق  IDN ccTLDاﻟﺬي ﺕﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ،وﻻ ﺕﺠﻮز اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  .gTLDیﺘﻢ
ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ "ﺕﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ" ﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺴﺮیﻊ ﻟﻨﻄﺎق  ،IDN ccTLDاﻟﺘﻲ
یﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ .http://www.icann.org/en/topics/idn
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  gTLDﻋﻠﻰ دﻋﻢ ،أو ﻋﺪم ﺕﻠﻘﻴﻪ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻣﻊ اﺱﺘﺒﻌﺎد ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺱﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺏﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺴﺮیﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻨﻄﺎﻗﺎت  ،IDN ccTLDیﺘﺎح ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ آﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  gTLDﻗﺒﻞ ﻥﺸﺮ ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎﻗﺎت .ccTLD
ﻡﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻼﺳﻞ  IDNﻡﻜﻮﻧﺔ ﻡﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ  -إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ,ﺕﺨﻀﻊ
ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺱﻠﺴﻠﺔ  IDNﻣﻜﻮﻥﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ هﻴﺌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺕﺸﺎﺏﻪ ﺏﺼﺮي ﻣﻊ:
أ(

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

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

 ٢-١-١-٢-٢أﺳﻠﻮب اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﺱﻴﺘﻢ إﺥﻄﺎر "هﻴﺌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ" ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻟﻮﻏﺎریﺘﻤﻲ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘﺸﺎﺏﻪ
اﻟﺒﺼﺮي ﺏﻴﻦ آﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﻘﺪَم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ وآﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎﻗﺎت TLD
اﻷﺥﺮى اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ واﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة .وﺱﻴﻮﻓﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎرًا ﻣﻮﺿﻮﻋﻴًﺎ
ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻬﻴﺌﺔ ،آﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث
إرﺏﺎك .ﺏﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺕﻮﻗﻊ أن ﺕﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻤﺮﺕﻔﻊ
یﺸﻴﺮ إﻟﻰ ارﺕﻔﺎع اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﺕﺠﺪر ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ هﻮ إﻻ ﻣﺆﺵﺮ ﻓﻘﻂ وأن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺸﺎﺏﻪ راﺟﻊ آﻠﻴًﺎ
ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
یﺘﻮﻓﺮ اﻟﻠﻮﻏﺎریﺘﻢ ،وإرﺵﺎدات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺥﻠﻔﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻸﻏﺮاض
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻻﺥﺘﺒﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ٢.وﺱﻴﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺥﺘﺒﺎر اﻟﺴﻼﺱﻞ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻥﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺥﻼل ﻥﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪم ﻗﺒﻞ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ.

٢اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊhttp://icann.sword-group.com/algorithm/
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
یﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﻏﺎریﺘﻢ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺏﺠﺪیﺎت اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ ،واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺮیﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺪیﻔﺎﻥﻴﺔ،
واﻟﻴﻮﻥﺎﻥﻴﺔ ،واﻟﻴﺎﺏﺎﻥﻴﺔ ،واﻟﻜﻮریﺔ ،واﻟﻼﺕﻴﻨﻴﺔ .آﻤﺎ یﻤﻜﻨﻪ ﻣﻘﺎرﻥﺔ اﻟﺴﻼﺱﻞ ذات اﻷﺏﺠﺪیﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺏﺒﻌﻀﻬﺎ.
آﻤﺎ ﺱﺘﺄﺥﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺏﻌﻴﻦ اﻟﺘﻘﺪیﺮ اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺘﻔﺎوﺕﺔ ،اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ أي ﺟﺪول ﻟﻐﺎت ذات ﺻﻠﺔ،
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻘﺮاراﺕﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺕﻮﺿﻊ اﻟﺴﻼﺱﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺸﺎﺏﻬﺔ ﺏﺼﺮیًﺎ
واﻟﻤﺤﺪدة آﺴﻼﺱﻞ  TLDﻣﺘﻔﺎوﺕﺔ اﺱﺘﻨﺎدًا ﻟﺠﺪول  ،IDNﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ .آﻤﺎ ﺕﺨﻀﻊ
٣
ﺱﻼﺱﻞ  TLDاﻟﻤﺘﻔﺎوﺕﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ.
ﺱﺘﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺏﻔﺤﺺ ﺏﻴﺎﻥﺎت اﻟﻠﻮﻏﺎریﺘﻢ وإﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﺏﻪ ﺏﻴﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﺕﺮﺕﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺱﻼﺱﻞ ﻓﻲ ﻥﺼﻮص
ﻻ یﺪﻋﻤﻬﺎ اﻟﻠﻮﻏﺎریﺘﻢ ﺏﻌﺪ ،ﺕﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ یﺪویﺔ ﺏﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
وﺱﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﺎرًا ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻼﺥﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎص ﺏﺘﺤﺪیﺪ وﺟﻮد اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ أم ﻻ ،آﻤﺎ یﻠﻲ:
ﻡﻌﻴﺎر اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ  -ﺕﻮﺟﺪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﺸﺎﺏﻬﺔ ﺏﺸﺪة
ﻷﺥﺮى ﺏﺼﺮیًﺎ ﺏﺤﻴﺚ یﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﻜﻮن ﺥﺎدﻋﺔ أو ﺕﺴﺒﺐ إرﺏﺎآًﺎ .وﻻﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك،
یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﺤﺴﺐ أن یﻈﻬﺮ اﻻرﺕﺒﺎك ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻥﻈﺮ
ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﻌﺘﺪل .وأي ارﺕﺒﺎط ﺏﻴﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﻴﻦ یﺆدي إﻟﻰ ﺕﺸﺎﺏﻬﻬﻤﺎ یﻌﺘﺒﺮ ﺱﺒﺒًﺎ
ﻏﻴﺮ آﺎف ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺏﺎﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك.

 ٣-١-١-٢-٢ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻡﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
وﻣﻦ ﺵﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻟﻢ یﺠﺘﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ ﺏﺴﺒﺐ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ ﻣﻊ ﻥﻄﺎق TLD
اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻻ یﺠﺘﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،وﻟﻦ ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺮاﺟﻌﺎت أﺥﺮى ﻣﺘﺎﺣﺔ .وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻟﻢ یﺠﺘﺎز
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ ،ﺱﻴﺘﻢ إﺥﻄﺎر ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ یﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
ویﺘﻢ إدراج ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺸﺎﺏﻬﺔ ﺟﺪًا ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم
ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ أﺥﺮى ،ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ.

ﻼ ﻟﻠﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
 ٣ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدراج ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺒﻪ )اﻥﻈﺮ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ،(٣-٣-١ﺕُﺠﺮي اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺕﺤﻠﻴ ً
ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أﻥﻬﺎ ﺕﻤﺜﻞ ﺻﻮرًا ﻣﺘﻐﻴﺮة وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول  IDNاﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﻗﺪ یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻥﺔ ﺏﻴﻦ ﺟﺪاول  IDNاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺠﺪاول اﻷﺥﺮى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻨﺺ ,وﺕﻮﺟﻴﻪ أیﺔ ﺕﺴﺎؤﻻت ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
أﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي اﺟﺘﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ ﻓﻼ یﺰال ﺥﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺸﻐﻞ  TLDاﻟﺤﺎﻟﻲ أو ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDﺁﺥﺮ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﺤﺎﻟﻲ .وﺕﺘﻄﻠﺐ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إرﺱﺎل ﻣﻌﺎرﺿﺔ إرﺏﺎك اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺏﻮاﺱﻄﺔ ﻣﻌﺘﺮض ﻣﺨﻮّل ﺏﺘﻘﺪیﻢ
هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .وﻻ ﺕﻘﺘﺼﺮ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ اﻟﺒﺼﺮي .ﺏﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ،
یﻤﻜﻦ أن یﻘﺪم اﻟﻤﻌﺎرض ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﺏﺎك اﻟﻨﺎﺕﺞ ﻋﻦ أي ﻥﻮع ﻣﻦ أﻥﻮع اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ )ﺏﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ اﻟﺒﺼﺮي ،أو اﻟﺴﻤﻌﻲ ،أو اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ( .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰیﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،راﺟﻊ اﻟﻮﺣﺪة  ،٣إﺟﺮاءات ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع.
یﻤﻜﻦ أن یﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺈرﺱﺎل ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪ ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  gTLDﺁﺥﺮ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس إرﺏﺎك
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .ویﻤﻜﻦ أن ﺕﺆدي ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻥﺠﺎﺣﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺕﻜﻮیﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷوﻟﻴﺔ ﺏﺤﻴﺚ ﺱﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ
ﻣﻊ ﺏﻌﻀﻬﺎ )اﻥﻈﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺏﻌﺔ ،إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ( .وﻟﻦ ﺕﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻟﻰ اﺱﺘﺒﻌﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.

 ٢-١-٢-٢اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة
ﺕﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻥﺔ آﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺏﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ
اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻇﻬﻮر ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ
اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ
AFRINIC

SERVERS-IANA

NRO

ALAC

ﻣﻨﻈﻤﺔ ICANN

EDITOR-RFC

APNIC

IESG

RIPE

ARIN

IETF

SERVERS-ROOT

ﻣﻨﻈﻤﺔ ASO

INTERNIC

RSSAC

CCNSO

ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ

SSAC

ﻣﺜﺎل*

FIRT

اﺥﺘﺒﺎر*

GAC

ISTF

TLD

ﻣﻨﻈﻤﺔ GNSO

LACNIC

WHOIS

SERVERS-GTLD

LOCAL

IAB

LOCALHOST

IANA

NIC

WWW

*ﻻﺣﻆ أﻥﻪ ﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ ،ﺱﺘﺤﺘﻔﻆ  ICANNأیﻀًﺎ ﺏﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ " "testو" "exampleﺏﻠﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدة .أﻣﺎ ﺏﺎﻗﻲ اﻟﺴﻼﺱﻞ ﻓﻬﻲ
ﻣﺤﺠﻮزة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ أﻋﻼﻩ.
وﺱﻴﺘﻌﺮف ﻥﻈﺎم ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺱﻢ اﻟﻤﺤﺠﻮز ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدراج ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻻﺱﻢ
ﻣﺤﺠﻮز ﻋﻠﻰ أﻥﻪ ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪَم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻟﻦ یﺴﻤﺢ ﺏﺘﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺕﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪ ّم ﻟﻬﺎ ﺥﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﻣﺸﺎﺏﻬﺔ ﻷﺣﺪ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة .ﻟﻦ یﺠﺘﺎز ﻃﻠﺐ ﺱﻠﺴﻠﺔ gTLD
اﻟﺘﻲ یﺘﻢ ﺕﻌﺮیﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ ﻣﺸﺎﺏﻬﺔ ﺟﺪًا ﻻﺱﻢ ﻣﺤﺠﻮز هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
یﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻮاردة ﺏﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ )اﻥﻈﺮ ﺏﻨﺪ  (٣ -٣ -١ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻪ ویﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNویﺠﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺏﺸﻜﻞ أﺱﺎﺱﻲ ﻣﺜﻞ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة.
ﺏﻤﻌﻨﻰ ،ﻟﻦ یﺠﺘﺎز اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﺏﺸﺄن ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻄﺎﺏﻘﺔ أو اﻟﻤﺸﺎﺏﻬﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ واردة
ﺏﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.

 ٣-١-٢-٢ﻡﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﻘﺮار DNS
ﺕﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺱﺘﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻋﺪم
اﺱﺘﻘﺮار ﻓﻲ  .DNSوﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺱﻴﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺥﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺴﻼﺱﻞ )ﻋﻨﺎویﻦ(  .gTLDوﻓﻲ ﺏﻌﺾ
اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺱﻌﺔ ﻟﺪراﺱﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻟﻼﺱﺘﻘﺮار اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ.

 ١-٣-١-٢-٢اﺳﺘﻘﺮار  :DNSإﺟﺮاء ﻡﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
یﺠﺐ أﻻ ﺕﺆﺛﺮ ﻋﻨﺎویﻦ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة ﺏﺸﻜﻞ ﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﺎن  DNSأو اﺱﺘﻘﺮارﻩ .وﺱﺘﻘﻮم
 ،ICANNﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﺏﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺱﻼﺱﻞ
 gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ:
•

ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﺱﻼﺱﻞ  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ ،٢-٣-١-٢-٢

•

وﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ أي ﺱﻠﺴﻠﺔ ﺕﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت آﺒﻴﺮة ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻷﻣﺎن أو اﻻﺱﺘﻘﺮار
یﻤﻜﻦ أن ﺕﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰیﺪًا ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.

وﺕﻮﺟﺪ إﻣﻜﺎﻥﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪًا ﺏﺄن یﻜﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮﺱّﻊ ﺿﺮوریًﺎ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻮاﻓﻖ ﺏﺸﻜﻞ
آﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  ٢-٣-١-٢-٢ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة .وﻣﻊ ذﻟﻚ،
ﺕﻮﻓﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺱﺘﻘﺮار ﺣﻤﺎی ًﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺎرة ﻣﺸﻜﻼت أﻣﺎن أو اﺱﺘﻘﺮار ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﺈن هﻴﺌﺔ اﺱﺘﻘﺮار  DNSﺱﺘﻘﻮم ﺏﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺱﻌﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .وﺱﺘﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺏﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا
ﻟﻢ ﺕﻠﺘﺰم اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺏﺎﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﺕﻨﺸﺊ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﺆﺛﺮ ﺏﺼﻮرة ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺎﺟﻴﺔ أو
زﻣﻦ اﻻﺱﺘﺠﺎﺏﺔ أو اﻻﺕﺴﺎق أو ﺕﺮاﺏﻂ اﻻﺱﺘﺠﺎﺏﺎت إﻟﻰ ﺥﻮادم اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺥﻴﺮة ،ﻣﻊ
آﺘﺎﺏﺔ اﻟﺘﻘﺎریﺮ ﺣﻮل ذﻟﻚ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ي ﻣﻦ اﻷﺣﻮال
إذا ﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺕﻠﺘﺰم ﺏﺎﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم ﻇﻬﻮر أ ٍ
اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺱﻴﺠﺘﺎز ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺱﺘﻘﺮار .DNS
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺕﺨﺎذ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻘﺮار یﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺏﺎﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أﻥﻬﺎ
ﺕﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﺆﺛﺮ ﻋﻜﺴﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺔ اﻹﻥﺘﺎﺟﻴﺔ أو زﻣﻦ اﻻﺱﺘﺠﺎﺏﺔ أو اﻻﺕﺴﺎق أو ﺕﺮاﺏﻂ
اﻻﺱﺘﺠﺎﺏﺎت ﻟﺨﻮادم اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ،ﻓﻠﻦ یﺠﺘﺎز اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ آﻤﺎ أﻥﻪ ﻟﻦ
ﺕﺘﻢ ﻣﺘﺎﺏﻌﺘﻪ .وإذا ﻣﺎ ﺕﻢ ﺕﺤﺪیﺪ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎآﻞ ﺥﺎﺻﺔ ﺏﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ
واﻻﺱﺘﻘﺮار ﻓﻲ  ،DNSﻓﺴﻮف یﺘﻢ إﺥﻄﺎر ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ یﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺱﺘﻘﺮار .DNS

 ٢-٣-١-٢-٢ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

٤

ﺱﺘﻘﻮم  ICANNﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺱﻼﺱﻞ  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻀﻤﺎن ﺕﻮاﻓﻘﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮﺿﱠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻥﺘﻬﺎك ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ ﻷي ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﻟﻦ یﺠﺘﺎز اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺱﺘﻘﺮار  .DNSوﻟﻦ یﺘﻢ إﺟﺮاء أیﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺎت أﺥﺮى.
اﻟﺠﺰء اﻷول  --اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻨﺎویﻦ )اﻟﺴﻼﺳﻞ(  -اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎویﻦ ﻥﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
١-١

٢-١

یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻨﻮان ) ASCIIأي ،اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي یُﺒﺚ ﺱﻠﻜﻴًﺎ( ﺻﺎﻟﺤًﺎ ،آﻤﺎ هﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻷﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت :اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ) RFC
 ,(١٠٣٥وﺕﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮاﺻﻔﺎت  (٢١٨١RFC ) DNSوأي ﺕﺤﺪیﺜﺎت ﺏﻬﺎ.
ویﺘﻀﻤﻦ هﺬا ﻣﺎ یﻠﻲ:
١-١-١

یﺠﺐ أﻻ یﺤﺘﻮي اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٣رﻣﺰًا.

٢-١-١

ﺕﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺣﺮف اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ ﻣﺘﻄﺎﺏﻘﺔ.

یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻨﻮان  ASCIIاﺱﻢ اﺱﺘﻀﺎﻓﺔ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪول ﻣﻀﻴﻔﻲ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﺏﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع DOD
) ,(RFC 952وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻀﻴﻔﻲ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ– اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺪﻋﻢ )،(RFC 1123
وﺕﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﺱﻤﺎء وﺕﺤﻮیﻠﻬﺎ) ,(RFC 3696اﺱﻤﺎء
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ) ,(RFCs 5890-5894)(IDNAوأي ﺕﺤﺪیﺜﺎت
ﻟﻬﺎ .ویﺘﻀﻤﻦ هﺬا ﻣﺎ یﻠﻲ:

٤ﺥﻀﻌﺖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟـ  RFC 1123ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ  IETF.اﻥﻈﺮhttp://tools.ietf.org/html/draft-liman-tld-names-04.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
١-٢-١

ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان  ASCIIأن یﺘﻜﻮن ﺏﺄآﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺮوف )ﺣﺮوف
أﺏﺠﺪیﺔ أ-ي( ،أو

٢-٢-١

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

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ – ﺕﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻥﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﺨﺪم رﻣﻮزًا ﺏﺨﻼف  .ASCIIوﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن یﻜﻮن
ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻌﻨﺎویﻦ ﻥﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﻲ هﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﺏﻤﻌﺎیﻴﺮ
 IETF IDNAوﻣﻌﺎیﻴﺮ یﻮﻥﻴﻜﻮد واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺮﺕﺒﻄﺔ ﺏﺄﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
١-٢

یﺠﺐ أن یﻜﻮن اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻨﻮان  Aوﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﺮیﻔﻪ ﻓﻲ  ،IDNAﺕﻢ ﺕﺤﻮیﻠﻪ ﻣﻦ )وﻗﺎﺏﻞ
ﻟﻠﺘﺤﻮیﻞ إﻟﻰ( ﻋﻨﻮان  Uﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ  ،IDNAوﻣﻘﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﻥﺤﻮ إﺿﺎﻓﻲ ﺏﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ:
١-١-٢

یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻋﻨﻮان  Aﺻﺤﻴﺢ وﻓﻘًﺎ ﻟـ .IDNA

٢-١-٢

یﺘﻌﻴﻦ أن ﺕﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻥﻘﺎط اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ ،وﻓﻘًﺎ
ﻟﺘﻌﺮیﻔﻬﺎ ﻓﻲ  PVALID ،IDNAوﻣﺼﺤﻮﺏﺔ ﺏﻘﻮاﻋﺪ ﺱﻴﺎق واﺿﺤﺔ
٥
ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮورة.

٣-١-٢

یﺠﺐ أن یﻜﻮن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻥﻘﺎط اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ ،اﻟﻤﻌﺮف ﺏﻮاﺱﻄﺔ
 ،IDNAﻣﻦ ﺏﻴﻦ ).(Ll, Lo, Lm, Mn

٤-١-٢

یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺕﻤﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﻥﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺎیﺮة ج ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ
ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻴﻮﻥﻴﻜﻮد رﻗﻢ  :١٥ﻥﻤﺎذج ﻣﻌﺎیﺮة یﻮﻥﻴﻜﻮد .اﻥﻈﺮ
أیﻀًﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
.http://unicode.org/faq/normalization.html

٥-١-٢

یﺠﺐ أن یﺘﻜﻮن ﺏﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ رﻣﻮز ﻟﻬﺎ ﻥﻔﺲ ﺥﺎﺻﻴﺔ اﻻﺕﺠﺎﻩ.

 ٥وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن أدوات اﻟﺘﺤﻮیﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏـ  DNA 2008Iﺱﻮف ﺕﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﺏﺪایﺔ ﻓﺘﺮة ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ ،وأﻥﻪ ﺱﻮف یﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺕﺤﺖ  .IDNA2008وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺻﺪار اﻟﺴﺎﺏﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮل ) (IDNA2003وﻟﻴﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮل
 IDNA2008ﻟﻦ ﺕﻔﻲ ﺏﻬﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت .أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻜﻼ اﻹﺻﺪاریﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮل ﻓﺈﻥﻬﺎ ﺱﺘﻔﻲ ﺏﻬﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت.
وﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎویﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮل  IDNA2008وﻟﻴﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮل  ،IDNA2003ﻓﺈﻥﻬﺎ ﻗﺪ ﺕﻔﻲ ﺏﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،یُﻨﺼﺢ ﻣﻘﺪﻣﻮ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺏﺸﺪة ﺏﻤﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﺪة ﻓﺘﺮة اﻻﻥﺘﻘﺎل ﺏﻴﻦ اﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮﻟﻴﻦ ﻻ یﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪیﺮهﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أو ﺿﻤﺎﻥﻬﺎ ﻓﻲ أي إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﻌﻴﻦ .وﺱﻴﺘﻢ ﺕﻄﻮیﺮ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮل  IDNA2008ﻓﻲ ﺏﻴﺌﺎت ﺕﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷوﺱﻊ ﺕﺪریﺠﻴًﺎ .وأﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ،یﻜﻮن ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  TLDاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮل ،IDNA2008
وﻟﻴﺲ  ،IDNA2003ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١١2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
٢-٢

یﺠﺐ أن یﻔﻲ اﻟﻌﻨﻮان ﺏﺎﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ إرﺵﺎدات ﺕﻨﻔﻴﺬ أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻤﻨﻈﻤﺔ  .ICANNاﻥﻈﺮ
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation .guidelines.htmویﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
١-٢-٢

یﺠﺐ أﺥﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻥﻘﺎط اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﻔﺮدیﺔ
ﻣﻦ اﻷﺏﺠﺪیﺔ ذاﺕﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻌﻴﺎر یﻮﻥﻴﻜﻮد رﻗﻢ :٢٤
ﺥﻮاص أﺏﺠﺪیﺎت یﻮﻥﻴﻜﻮد.

٢-٢-٢

یﺴﻤﺢ ﺏﻮﺟﻮد اﺱﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ  ١-٢-٢ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎت ذات
اﻟﻀﻮاﺏﻂ اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻄﻠﺐ اﺱﺘﺨﺪاﻣًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄًﺎ
ﻷﺏﺠﺪیﺎت ﻣﺘﻌﺪدة .وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ هﺬا اﻻﺱﺘﺜﻨﺎء ،ﻓﺈن اﻷﺣﺮف اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ
ﺏﺼﺮیﺎ ﻟﻦ یﺴﻤﺢ ﺏﺎﻟﺘﻌﺎیﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﺎ ﻟﻢ یﺠﺮي
ﺕﺤﺪیﺪﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺏﻮﺿﻮح.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻡﺔ – ﺕﻨﻄﺒﻖ هﺬﻩ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻥﻄﺎﻗﺎت
.gTLDs
١ -٣

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

٢ -٣

یﺠﺐ أن ﺕﺘﺄﻟﻒ ﺱﻼﺱﻞ  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ ﻓﻲ  IDNﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺏﺼﺮیًﺎ أو أآﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ .وﻟﻜﻦ ﻻﺣﻆ أﻥﻪ ﻟﻦ ﺕﺘﻢ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺱﻠﺴﻠﺔ  IDNاﻟﻤﻜﻮﻥﺔ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺣﺮف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
 ١-٢-٣ﺕﺘﺸﺎﺏﻪ ﺏﺼﺮیًﺎ ﻣﻊ أي ﻋﻨﻮات یﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺮف واﺣﺪ )ﻓﻲ أي ﻥﺺ(؛ أو
 ٢-٢-٣ﺕﺘﺸﺎﺏﻪ ﺏﺼﺮیًﺎ ﻣﻊ أیﺔ ﺕﻮﻟﻴﻔﺔ  ASCIIﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ.
اﻥﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺱﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ  ١-١-٢-٢ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١٢2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ٤-١-٢-٢ﻡﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
یﺠﺐ أن ﺕﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺱﻼﺱﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDإیﻼء اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ .یﺘﻢ وﺻﻒ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﺱﺘﺘﺒﻌﻬﺎ  ICANNﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ویﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ
اﻟﺸﺮوط ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ یﺼﺪﻗﻮا أن ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺤﺪدة هﻲ اﺱﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ .ﺕﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ
ﺱﻼﺱﻞ  gTLDاﻟﻤﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﺏﺸﺄﻥﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﺏﻬﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،ﺏﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ
إذا آﺎن اﻟﻄﻠﺐ یﻨﺺ ﻋﻠﻰ آﻮﻥﻪ ﻣﺨﺼﺼًﺎ ﻻﺱﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ.

 ١-٤-١-٢-٢ﻡﻌﺎﻡﻠﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﺪول أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

٦

ﻟﻦ ﺕﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﺱﻞ واﻟﺘﻲ ﺕﻌﺪ أﺱﻤﺎء دول أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻷﻥﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺏﺮﻥﺎﻣﺞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪم هﺬﻩ .ﺕُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﺱﻢ
دوﻟﺔ أو إﻗﻠﻴﻢ إذا:
أ.

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

ب.

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

ج.

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

د.

آﺎﻥﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ارﺕﺒﺎط اﺱﻢ ﺏﺼﻴﻐﺔ ﻃﻮیﻠﺔ أو ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻊ رﻣﺰ
ﺕﻢ ﺕﺨﺼﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ أﻥﻪ "ﺕﻢ ﺣﺠﺰﻩ ﺏﺸﻜﻞ اﺱﺘﺜﻨﺎﺋﻲ" ﺏﻮاﺱﻄﺔ وآﺎﻟﺔ
ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ .ISO 3166

ﻩ.

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

و.

ﻼ ﻷي اﺱﻢ ﻣﻦ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد "أ" إﻟﻰ
ﻼ أو ﻥﻘ ً
آﺎﻥﺖ ﺕﺒﺪی ً
"و" .وﺕﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺪیﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت وإدﺥﺎل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ
وإﺿﺎﻓﺔ أدوات اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻌﺮیﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ال" أو إزاﻟﺘﻬﺎ .ویﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻘﻞ
ﺕﻐﻴﻴﺮًا ﻓﻲ ﺕﺮﺕﻴﺐ اﻻﺱﻢ ذي اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻄﻮیﻠﺔ أو اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل "RepublicCzech" ،أو "."IslandsCayman

 ٦ﺕﺴﺘﺒﻌﺪ أﺱﻤﺎء اﻟﺪول واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺏﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺕﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺱﺘﺸﺎریﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻷﺥﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺕﻮﺿﺢ اﻟﻤﺒﺪأ  ٢-٢ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﺠﻨﺔ
 GACﺏﺸﺄن ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة ﻟﻜﻲ ﺕﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﺜﻞ أو ﺕﺨﺘﺼﺮ اﺱﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺏﺼﻮرة آﺒﻴﺮة یﻨﺒﻐﻲ أن یﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﺥﻼل  ccPDPاﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ویﻤﻜﻦ أن یُﺴﻤﺢ ﻟﺴﻼﺱﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أﺥﺮى ﻓﻲ ﻥﻄﺎق  gTLDإذا آﺎن ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﺕﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١٣2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ٢-٤-١-٢-٢اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻡﺔ
أﻥﻮاع اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺱﻤﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ویﺠﺐ أن یﺮﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻋﻢ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ:
.١

ﻃﻠﺐ ﻷي ﺱﻠﺴﻠﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺕﻤﺜﻴﻞ ،ﺏﺄي ﻟﻐﺔ ،ﻋﻦ اﺱﻢ ﻣﺪیﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻷي دوﻟﺔ
أو ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ واردة ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر .ISO 3166-1
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،یﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺕﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ.

.٢

ﻃﻠﺐ اﺱﻢ ﻣﺪیﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ یﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺈﻇﻬﺎر اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﺱﺘﺨﺪام ﻥﻄﺎق
 gTLDﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻤﺮﺕﺒﻄﺔ ﺏﺎﺱﻢ اﻟﻤﺪیﻨﺔ.
ﺕﻤﺜﻞ أﺱﻤﺎء اﻟﻤﺪن ﺕﺤﺪیﺎت راهﻨﺔ ﻷﻥﻬﺎ رﺏﻤﺎ ﺕﻜﻮن أیﻀًﺎ ﻋﺒﺎرات ﻋﺎﻣﺔ أو أﺱﻤﺎء
ﺕﺠﺎریﺔ ،وﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ یﻮﺟﺪ اﺱﻢ ﻣﺪیﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮر .وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ
اﻷﻥﻮاع اﻷﺥﺮى ﻣﻦ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻗﻮاﺋﻢ ﺕﻢ إﻥﺸﺎؤهﺎ یﻤﻜﻦ
اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ آﻤﺮاﺟﻊ هﺪف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .وهﻜﺬا ،ﻓﺈن أﺱﻤﺎء اﻟﻤﺪن ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺕﺘﻴﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﺱﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺪن واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻌًﺎ ﺣﻴﺜﻤﺎ
آﺎﻥﺖ هﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﺏﺬﻟﻚ.
ﺱﻴﺨﻀﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺱﻢ اﻟﻤﺪیﻨﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ )أي،
ﺱﻴﺘﻄﻠﺐ وﺛﺎﺋﻖ دﻋﻢ أو ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ(
إذا:
)أ( آﺎن یﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺏﻴﺎﻥﺎت ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم أن یﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ  TLDﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ﻷﻏﺮاض ﺕﺮﺕﺒﻂ ﺏﺎﺱﻢ اﻟﻤﺪیﻨﺔ ،و
)ب( آﺎﻥﺖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ هﻲ اﺱﻢ ﻣﺪیﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮارد ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺪیﻨﺔ
٧
اﻟﺮﺱﻤﻴﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺱﺘﻴﻔﺎء أﺣﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮوط )أ( و)ب( ،یﺘﻌﻴﻦ ﺕﻮﻓﻴﺮ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻋﻢ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺏﺎﻟﻤﺪیﻨﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻘﺪم.

٧

یﺠﺐ أﻻ ﺕﻌﺘﻤﺪ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺕﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﻤﺜﻞ ﺕﻜﺮارات ،أو أﺱﻤﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة أو اﺱﺘﺪﻋﺎءات ﻗﺮیﺒﺔ ﻣﻦ اﺱﻢ اﻟﻤﺪیﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،یﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺥﺘﻴﺎر ﺕﻘﺪیﻢ اﻋﺘﺮاض رﺱﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺕﻌﺎرﺿﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ
آﻮﺱﻴﻠﺔ أﺱﺎﺱﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎیﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .وﺏﺪ ً
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،أو یﻤﻜﻨﻬﺎ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺏﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.
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ﻃﻠﺐ ﻷي ﺱﻠﺴﻠﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺕﻄﺎﺏﻖ دﻗﻴﻖ ﻟـ اﺱﻢ ﻣﻜﺎن وﻃﻨﻲ ﻓﺮﻋﻲ ,ﻣﺪرج
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر  ،ISO 3166-2آﺪوﻟﺔ أو ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أو وﻻیﺔ.
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻥﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺕﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى دون
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،أواﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

.٤

اﻟﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺪرﺟﺔ آﺈﻗﻠﻴﻢ ﺕﺎﺏﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻥﻴﺴﻜﻮ  ٨یﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
"ﺕﻜﻮیﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ )اﻟﻘﺎریﺔ( اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺜﺎﻥﻮیﺔ
٩
واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ اﻟﻤﺤﺪدة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت".
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺱﻠﺴﻠﺔ واردة ﺏﺄي اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ،
یﺘﻌﻴﻦ ﺕﻮﻓﻴﺮ وﺛﺎﺋﻖ دﻋﻢ ﻣﻦ  ٪٦٠ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻢ ،وأﻻ یﻜﻮن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺏﻴﺎن اﻋﺘﺮاض آﺘﺎﺏﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪم
ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ و/أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺏﺎﻟﻘﺎرة أو
اﻹﻗﻠﻴﻢ.
ﺣﻴﺜﻤﺎ یﺘﻢ ﺕﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة  ،٪ ٦٠ویﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ،
ﻓﺈن اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ "ﺕﺮآﻴﺒﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺎآﺮو اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ )اﻟﻘﺎریﺔ(،
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة واﻟﺘﻜﺘﻼت اﻷﺥﺮى"
ﺕﺄﺥﺬ اﻷﺱﺒﻘﻴﺔ.

ﺕﻌﺘﺒﺮ أي ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDﻣﻘﺪّم ﻟﻬﺎ ﺏﻄﻠﺐ ،ﺕﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٤اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ،
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻻﺱﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أي ﺵﻚ ،ﺕﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺱﺘﺸﺎرة
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وإدراج دﻋﻤﻬﺎ أو ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ،
ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون أیﺔ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻊ أي ﻏﻤﻮض یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﺏﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

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

ﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻪ ﺕﻘﻊ ﺿﻤﻦ أي ﻓﺌﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ أم ﻻ؛

•

وﺕﺤﺪیﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ؛ و

•

وﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب.

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

 ٣-٤-١-٢-٢ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺙﻴﻖ
یﺠﺐ أن ﺕﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﻮﺛﻴﻖ اﻟﺪﻋﻢ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺥﻄﺎﺏًﺎ ﻣﻮ ّﻗﻌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .ﻣﻊ اﻹدراك اﻟﺠﻴﺪ أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﺱﻴﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺮ اﻟﺪواﺋﺮ واﻷﻥﻈﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،یﺠﺐ أن یﻮﻗّﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻮزیﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ إدارة أﺱﻤﺎء اﻟﻤﺠﺎل أو ﺕﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻻﺕﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ) (ICTأو اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺬي ﺕﺘﺒﻌﻪ ﺕﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ؛ أو أﺣﺪ آﺒﺎر اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺏﻌﻴﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أو اﻟﻮزارة
واﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ إدارة أﺱﻤﺎء اﻟﻤﺠﺎل أو ﺕﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺕﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
أو ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء .ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺕﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺏﺎﺱﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح ،ﻗﺪ یﺮﻏﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﺱﺘﺸﺎرة ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
١٠
اﻻﺱﺘﺸﺎریﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ) (GACاﻟﻤﺨﺘﺺ ﺏﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
یﺠﺐ أن یُﻈﻬﺮ اﻟﺨﻄﺎب ﺏﻜﻞ وﺿﻮح دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺏﺪاء ﺕﻔﻬّﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ واﻻﺱﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻟﻬﺎ.

 ١٠اﻥﻈﺮ http://gac.icann.org/gac-members
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
آﻤﺎ یﺠﺐ أن یُﻈﻬﺮ اﻟﺨﻄﺎب ﺕﻔﻬّﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻥﻪ یﺘﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ  gTLDوأن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺱﻴﺘﻢ ﺕﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ،أي ،اﻟﺪﺥﻮل ﻓﻲ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ  ICANNﺕﻔﺮض ﺿﺮورة اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺟﻤﺎع ودﻓﻊ اﻟﺮﺱﻮم) .اﻥﻈﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻤﺸﻐﻞ
ﺵﺮآﺔ ﺕﺴﺠﻴﻞ .(gTLD
وهﻨﺎك ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺥﻄﺎﺏﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺘﺎﺣﺔ آﻤﻠﺤﻖ ﺏﻬﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة.
وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻥﻬﺎﺋﻴًﺎ ﺏﺘﻮﻓﻴﺮ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻋﻢ أو
١١
ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ردًا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.

 ٤-٤-١-٢-٢إﺟﺮاء ﻡﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ) (GNPﺏﺘﺄآﻴﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ آﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺱﻼﺱﻞ gTLD
اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺕﻤﺜﻞ اﺱﻤًﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ ،وﺱﺘﻘﻮم آﺬﻟﻚ ﺏﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪﻋﻢ وﺻﺤﺘﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
وﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ) (GNPﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﺵﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ أن ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ یﺘﻘﺪم ﺏﻄﻠﺐ ﻟﻬﺎ هﻲ اﺱﻢ
ﺟﻐﺮاﻓﻲ .ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻃﻠﺐ ﺕﻘﺪم ﺕﻘﺮر هﻴﺌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أن ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم
ﻟﻬﺎ ﺕﻌﺘﺒﺮ اﺱﻤًﺎ ﻟﺪوﻟﺔ أو ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة( ،ﻟﻦ یﺠﺘﺎز هﺬا اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺱﻴﺘﻢ رﻓﻀﻪ .آﻤﺎ ﻟﻦ ﺕﻜﻮن هﻨﺎك أیﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ.
وﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻃﻠﺐ ﺕﻘﺮر هﻴﺌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ) (GNPأن ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم
ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺴﺖ اﺱﻤًﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ یﺘﻄﻠﺐ دﻋﻤًﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ )آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة(،
ﺱﻴﺠﺘﺎز اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ دون ﻃﻠﺐ أي ﺥﻄﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ.
وﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي ﻃﻠﺐ ﺕﻘﺮر هﻴﺌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ) (GNPأن ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ
اﻟﻄﻠﺐ هﻲ اﺱﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ یﺘﻄﻠﺐ دﻋﻤًﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴًﺎ ،ﺱﺘﺆآﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﻗﺪم وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،وأن اﻻﺕﺼﺎﻻت
اﻟﻮاردة ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺕﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب .ویﻤﻜﻦ أن ﺕﺆآﺪ  ICANNﺻﺤﺔ
اﻻﺕﺼﺎﻻت ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ ﺕﺸﺎورهﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺏﻠﻮﻣﺎﺱﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺱﺘﺸﺎریﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺸﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺏﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻥﻘﻄﺔ اﻻﺕﺼﺎل اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ ﺿﻤﻦ إدارة اﻻﺕﺼﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺕﺘﻮاﺻﻞ هﻴﺌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻊ آﻴﺎن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎب ﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﺰﻣﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ
ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺕﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم.
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ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ أن ﺕﺴﺤﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺏﻌﺪ ﺕﻔﻮیﺾ  gTLDﺟﺪیﺪ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻴﻮد ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﻟﺪﻋﻢ اﻷﺻﻠﻲ وﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ یﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ ،ﺱﻴﺘﻢ اﻻﺕﺼﺎل ﺏﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
وإﺏﻼﻏﻪ ﺏﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﺱﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻪ إﻃﺎرًا زﻣﻨﻴًﺎ ﻣﺤﺪودًا ﻟﺘﻘﺪیﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .ﻓﺈذا آﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ ﻗﺒﻞ اﻥﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،وآﺎﻥﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺕﻔﻲ
ﺏﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ،ﻓﺴﻴﺠﺘﺎز ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ .أﻣﺎ إذ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻗﺎدرًا ،ﻓﺴﻴﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ وﻗﺖ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ ،إذا ﻟﻢ یﻘﺪم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺏﺤﻠﻮل اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﻤﺤﺪد )ﻟﻤﺎ ﻻ یﻘﻞ ﻋﻦ  ٩٠یﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺕﺎریﺦ اﻹﺵﻌﺎر( ،ﻓﺴﻴُﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ
آﺎﻣﻞ وﺱﻴﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺆهﻞ ﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .ویﻤﻜﻦ أن یﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺈﻋﺎدة ﺕﻘﺪیﻢ
اﻟﻄﻠﺐ ﺟﻮﻻت ﻃﻠﺐ ﻻﺣﻘﺔ ،إذا رﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﺏﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺱﻮم واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺏﺠﻮﻻت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﺪدة.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ واﺣﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﺕُﻤﺜﱢﻞ اﺱﻤًﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ ﻣﺤﺪدًا آﻤﺎ هﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ واﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺕﺤﻈﻰ ﺏﺎﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻀﺮوریﺔ ،ﺱﻴﺘﻢ ﺕﻌﻠﻴﻖ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻥﺘﻈﺎر ﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ واﺣﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﺕﻤﺜﻞ اﺱﻤًﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ
ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺴﻼﺱﻞ ﻣﺸﺎﺏﻬﺔ ﻟﻢ یﺘﻢ ﺕﺤﺪیﺪهﺎ ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ أﺱﻤﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ،ﺱﺘﺘﻢ ﺕﺴﻮیﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺏﻌﺔ.

 ٢-٢-٢ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﺕﺰاﻣﻨًﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ  ،١-٢-٢ﺱﺘﻘﻮم  ICANNﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ویﺘﻢ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ ﺏﺘﻔﺼﻴﻞ أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١٨2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ١-٢-٢-٢اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ/اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺱﻴُﺠﻴﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺱﺌﻠﺔ )اﻥﻈﺮ اﻷﺱﺌﻠﺔ  ٤٤ -٢٤ﻓﻲ ﻥﻤﻮذج
اﻟﺘﻘﺪم( ﺏﻬﺪف ﺕﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﺪراﺕﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺥﻄﻄﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺘﺸﻐﻴﻞ ﻥﻄﺎق gTLD
اﻟﻤﻘﺘﺮح.
وﻻ یُﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت أن یﻜﻮﻥﻮا ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺏﻨﺸﺮ ﺱﺠﻞ  gTLDﻓﻌﻠﻲ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ/اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .وﺱﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن یُﻈﻬﺮ إدراآًﺎ
واﺿﺤًﺎ وآﺬﻟﻚ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﺏﻌﺾ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺱﺎﺱﻲ ﺕﺠﺎﻩ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺱﺠﻞ
 .gTLDوﺏﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺱﻴﻜﻮن آﻞ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ یﺠﺘﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ وآﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺥﺮى ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ
ﺏﺈآﻤﺎل اﻻﺥﺘﺒﺎر اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ﻗﺒﻞ ﺕﻔﻮیﺾ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ .ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،اﻻﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ،ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ.

 ٢-٢-٢-٢اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺱﻴُﺠﻴﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺱﺌﻠﺔ )اﻥﻈﺮ اﻷﺱﺌﻠﺔ  ٥٠-٤٥ﻓﻲ ﻥﻤﻮذج
اﻟﻄﻠﺐ( ﺏﻬﺪف ﺕﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﺪراﺕﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDوﺥﻄﻄﻪ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻼﺱﺘﻘﺮار ﻃﻮیﻞ اﻟﻤﺪى ﻟﻨﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ.
وﻥﻈﺮًا ﻷن اﻷﻥﻮاع واﻷهﺪاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﺠﻞ ﻗﺪ ﺕﺒﺮر ردودًا ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺱﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮدیﺔ ،ﺱﻴﻮﺟﻪ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن اﻥﺘﺒﺎهًﺎ ﺥﺎﺻًﺎ إﻟﻰ اﺕﺴﺎق اﻟﻄﻠﺐ ﺥﻼل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ .ﻓﻌﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺥﻄﻂ
اﻟﺘﺪریﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺪد أﺟﻬﺰة اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻀﻤﺎن آﻔﺎءﺕﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
ﺕﺨﺰیﻦ ﻣﺤﺪد یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ ﺥﻄﻄﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻀﺮوري .ﺏﻤﻌﻨﻰ أن
ﻣﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺕﺨﺘﻠﻒ ﺏﺎﺥﺘﻼف ﺥﻄﻂ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮوﻥﺔ.

٣-٢-٢-٢

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺎت ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻓﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺏﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻓﻨﻴﺔ/ﺕﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻓﻘًﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﻘﺮرة وأﺱﻠﻮب اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ آﻤﺮﻓﻖ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة .ویﺘﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﺱﺘﻨﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ یﻘﺪﻣﻬﺎ آﻞ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ
إﺟﺎﺏﺎﺕﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺱﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﺱﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻘﺪم.
وﻗﺪ یﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﻴّﻤﻮن ﺕﻮﺿﻴﺤﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ
ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ،ﺱﻴﺘﻢ ﺕﻮﺣﻴﺪ اﻷﺱﺌﻠﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ وإرﺱﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ آﻞ
هﻴﺌﺔ .وﺱﻮف یﺘﺎح ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم ﺏﺬﻟﻚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو اﺱﺘﻜﻤﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺕﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻴﺚ ﺕﻢ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ .وﺱﺘﺤﺪث هﺬﻩ اﻻﺕﺼﺎﻻت ﻋﺒﺮ ﻥﻈﺎم ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻻ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﺕﻒ أو اﻟﺨﻄﺎب أو اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺱﺎﺋﻞ.
ﻋﺒﺮ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،ﺏﺪ ً
وﺱﺘﺸﻤﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺕﺼﺎﻻت ﻣﻬﻠﺔ ﻗﺪرهﺎ  ٣أﺱﺎﺏﻴﻊ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺟﺎﺏﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ یﺬآﺮ
ﺥﻼف ذﻟﻚ .وﺱﺘﺼﺒﺢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺕﻜﻤﻴﻠﻴﺔ یﻮﻓﺮهﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
یﺘﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺏﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺱﺌﻠﺔ ﺏﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وإرﻓﺎق اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ.
ویﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﻴّﻤﻮن ﻣﺆهﻠﻴﻦ ،إﻻ أﻥﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣُﻠﺰَﻣﻴﻦ ،ﺏﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أو دﻟﻴﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،وهﻢ أیﻀًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺏﺄن یﻀﻌﻮا ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﻢ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو أدﻟﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﺕﻢ ﺕﻘﺪیﻤﻬﺎ ﺏﺤﻠﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ،ﻣﺎ ﻟﻢ یﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﻴﱢﻤﻮن ذﻟﻚ ﺏﻮﺿﻮح.

 ٣-٢-٢ﻡﺮاﺟﻌﺔ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺴﺠﻞ
ﺕﺰاﻣﻨًﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺥﺮى اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺪث أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﺱﺘﻘﻮم ICANN
ﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أي ﺕﺄﺛﻴﺮات ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺎن أو اﻻﺱﺘﻘﺮار .وﺱﻴُﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺕﻘﺪیﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺏﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ.

١-٣-٢-٢

اﻟﺘﻌﺮیﻔﺎت

یﻤﻜﻦ ﺕﻌﺮیﻒ ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺴﺠﻞ ﺏﺄﻥﻬﺎ:
.١

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻀﺮوریﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﺱﺘﻼم اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ
یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺘﺴﺠﻴﻼت أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت وﺥﻮادم اﻷﺱﻤﺎء؛ وﺕﺰویﺪ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺏﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺨﻮادم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻨﻄﺎق TLD؛ وﻥﺸﺮ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻥﻄﺎق
TLD؛ وﺕﺸﻐﻴﻞ ﺥﻮادم ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺠﻞ؛ واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺕﺼﺎل وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻌﻤﻠﻴﺎت ﺕﺴﺠﻴﻞ ﺥﺎدم اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻥﻄﺎق  TLDآﻤﺎ
ﺕﻄﺎﻟﺐ ﺏﺬﻟﻚ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد؛

.٢

ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺥﺪﻣﺎت أﺥﺮى یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﺕﻘﺪیﻤﻬﺎ ﺏﺴﺒﺐ ﺕﺄﺱﻴﺲ ﺱﻴﺎﺱﺔ
اﻹﺟﻤﺎع؛

.٣

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

ﺱﻴﺘﻢ اﺥﺘﺒﺎر ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﺱﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة ﻣﺸﻜﻼت آﺒﻴﺮة
ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻻﺱﺘﻘﺮار أو اﻷﻣﺎن .یﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺴﺠﻼت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  .http://www.icann.org/en/registries/rsep/وﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﺎﻻت،
اﺟﺘﺎزت هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺏﻨﺠﺎح.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
یﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﻘﺪﻣﻬﺎ ﺵﺮآﺎت ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود
اﻻﻣﺘﺪاد .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
.http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm
یﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺕﻌﺮیﻒ آﺎﻣﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
وﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻏﺮاض هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،یﺘﻢ ﺕﻌﺮیﻒ اﻷﻣﺎن واﻻﺱﺘﻘﺮار آﻤﺎ یﻠﻲ:
اﻷﻡﺎن  -یﺸﻴﺮ ﺕﺄﺛﻴﺮ ﺥﺪﻣﺔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن إﻟﻰ ) (١اﻹﻋﻼن ﻏﻴﺮ اﻟﻤُﺮﺥﱠﺺ
ﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﺴﺠﻞ أو ﺕﻌﺪیﻠﻬﺎ أو إدراﺟﻬﺎ أو إزاﻟﺘﻬﺎ ،أو ) (٢اﻟﻮﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤُﺮﺥﺺ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
أو اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ أو إﻋﻼﻥﻬﺎ ﺏﻮاﺱﻄﺔ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻷﻥﻈﻤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ.
اﻻﺳﺘﻘﺮار  -یﺸﻴﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺱﺘﻘﺮار إﻟﻰ أن ﺥﺪﻣﺔ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ ) (١ﻻ ﺕﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺏﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺏﻮاﺱﻄﺔ هﻴﺌﺔ ﻣﻌﺎیﻴﺮ ﻣﺆﺱﺴﺔ ﺏﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
وﻣﻌﺘﺮف ﺏﻬﺎ وﻣﻌﺘﻤﺪة ،ﻣﺜﻞ ﺕﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ أو أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺱﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض
) (RFCذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻠﺘﻲ یﺪﻋﻤﻬﺎ  ،IETFأو ) (٢إﻥﺸﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺕﺆﺛﺮ ﺏﺸﻜﻞ ﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺔ
اﻹﻥﺘﺎﺟﻴﺔ أو زﻣﻦ اﻻﺱﺘﺠﺎﺏﺔ أو اﻻﺕﺴﺎق أو ﺕﺮاﺏﻂ اﻻﺱﺘﺠﺎﺏﺎت ﺏﺨﻮادم اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ أو اﻟﻨﻈﻢ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺕﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎیﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺏﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺏﻮاﺱﻄﺔ هﻴﺌﺔ
ﻣﻌﺎیﻴﺮ ﻣﺆﺱﺴﺔ ﺏﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻣﻌﺘﺮف ﺏﻬﺎ وﻣﻌﺘﻤﺪة ،ﻣﺜﻞ ﺕﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ أو أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺱﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ) (RFCذات اﻟﺼﻠﺔ وﺏﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﻮیﺾ أو إدارة
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻤُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ.
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اﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﻤﻌﺘﺎدة

ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ هﻲ ﺥﺪﻣﺎت ﻣﻌﺘﺎدة یﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
•

اﺱﺘﻼم اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻣﻦ اﻟﻤُﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺘﺴﺠﻴﻞ أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت وﺥﻮادم اﻷﺱﻤﺎء

•

وﻥﺸﺮ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ TLD

•

ﻥﺸﺮ اﻻﺕﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺥﺮى ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻌﻤﻠﻴﺎت ﺕﺴﺠﻴﻞ ﺥﺎدم اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق

•

اﻣﺘﺪادات أﻣﺎن DNS

ي ﻣﻦ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ هﺬﻩ ﺏﻄﺮیﻘﺔ ﻓﺮیﺪة
یﺠﺐ أن یﻮﺿﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻘﺮرًا ﺕﻘﺪیﻢ أ ٍ
إﻟﻰ ﻥﻄﺎق .TLD

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ویﺠﺐ ﺕﻮﺿﻴﺢ أي ﺥﺪﻣﺎت ﺱﺠﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮیﺪة ﻟﺴﺠﻞ  gTLDاﻟﻤﻘﺘﺮح ﺏﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .یﺘﻢ
ﺕﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺘﻮﺿﻴﺢ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html
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ﻡﺤﺘﻮیﺎت ﻡﻨﻄﻘﺔ TLD

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

ﺱﺠﻞ .Apex SOA

•

ﺱﺠﻼت  Apex NSوإﻟﺤﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺥﺘﺼﺎص ﻟﺨﻮادم  DNSاﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺏﻨﻄﺎﻗﺎت .TLD

•

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

•

ﺱﺠﻼت  DSﻟﻸﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق .TLD

•

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

یﺠﺐ أن یﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي یﺮﻏﺐ ﻓﻲ وﺿﻊ أیﺔ أﻥﻮاع ﺱﺠﻼت أﺥﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻥﻄﺎق
 TLDﺏﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺏﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .وﺱﻴﺘﻢ ﺕﻘﻴﻴﻢ
ذﻟﻚ ،آﻤﺎ یﻤﻜﻦ أن یﺆدي إﻟﻰ إﺟﺮاء ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺵﺄﻥﻬﺎ أن ﺕﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ذات ﺕﺄﺛﻴﺮ ﺱﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺱﺘﻘﺮار  .DNSویﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ أن یﻜﻮﻥﻮا ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻢ ﺏﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﺱﺘﺨﺪام ﺱﺠﻼت ﻣﻮارد  DNSاﻷﻗﻞ ﺵﻴﻮﻋًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻥﻄﺎق  ،TLDﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺕﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻗﺪ ﻻ ﺕﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻥﻈﺮًا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد دﻋﻢ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم.
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اﻷﺳﻠﻮب

ﺱﺘﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺕﺤﺪیﺪًا أوﻟﻴًﺎ ﻟﻤﺎ إذا آﺎﻥﺖ أي ﺥﺪﻣﺎت
ﺱﺠﻞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺕﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت آﺒﻴﺮة ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻘﻀﺎیﺎ اﻷﻣﺎن واﻻﺱﺘﻘﺮار وﺕﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰیﺪًا ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر.
وإذا أﻇﻬﺮ اﻟﺘﺤﺪیﺪ اﻷوﻟﻲ أﻥﻪ رﺏﻤﺎ ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت آﺒﻴﺮة ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻷﻣﺎن أو اﻻﺱﺘﻘﺮار
)آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  (١-٣-٢-٢ﺕﺤﻴﻂ ﺏﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺕﻤﻴﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺱﻌﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ ) ،(RSTEPاﻥﻈﺮ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ) .(http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.htmlوﺱﻴﺘﻢ
إﺟﺮاء هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،إن وﺟﺪت ،أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ )راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ .(٣-٢
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻤﻴﻴﺰ ﻃﻠﺐ ﻟﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺱﻌﺔ ﻟﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ ،ﻓﺴﺘﺘﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺮﺱﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺕﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮﺱﻌﺔ .وﺱﻴﺘﻢ إﺥﻄﺎر ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺄیﺔ رﺱﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ یﺠﺐ ﺕﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺏﺪء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮﺱﻌﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

٢٢2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ٤-٢-٢ﺳﺤﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻄﻠﺐ
یﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ یﺠﺘﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ أن یﺴﺤﺐ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وأن یﻄﻠﺐ
اﺱﺘﺮدا ًد ﺟﺰﺋﻴًﺎ ﻷﻣﻮاﻟﻪ )ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  ٥-١ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ(.

٣-٢

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻊ

یﻤﻜﻦ أن یﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز ﻣﻮاد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏـ:
•

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

•

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

•

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

•

ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ )ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  .(٣-٢-٢وﻻﺣﻆ أن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ یﺘﻄﻠﺐ
رﺱﻤًﺎ إﺿﺎﻓﻴًﺎ )رﺱﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ( ،إذا آﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ یﺮﻏﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﺎﺏﻌﺔ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺮﺱﻮم واﻟﺪﻓﻊ ،اﻥﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ  ٥-١ﻣﻦ
اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ.

ﻻ یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ أي ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ﻓﺴﻮف ﺕُﺴﺘﺨﺪم ﻥﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ
اﻟﻤُﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ یﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
ﺏﺪ ًءا ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي یﺘﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﺵﻌﺎرًا ﺏﻔﺸﻞ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،یﻜﻮن ﻟﺪیﻪ
 ١٥یﻮﻣًﺎ ﺕﻘﻮیﻤﻴًﺎ ﻟﺘﻘﺪیﻢ إﺵﻌﺎر ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ إﻟﻰ  .ICANNأﻣﺎ إذا ﻟﻢ یﻄﻠﺐ ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ﺏﻮﺿﻮح )وﻗﺎم ﺏﺪﻓﻊ رﺱﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ( ،ﻓﻠﻦ
یﺘﺎﺏﻊ اﻟﻄﻠﺐ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ١-٣-٢اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﺕﻢ ﺕﺤﺪیﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﻥﻪ اﺱﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ یﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ،وﻟﻜﻦ
ﻟﻢ یﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ أو ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺏﺤﻠﻮل ﻥﻬﺎیﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن أﻣﺎم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺖ
إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﺕﻘﺪیﻤﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺪّم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻓﺈن اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺱﺘُﺠﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  .٤-١-٢-٢أﻣﺎ إذا ﻟﻢ یﻘﺪم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب )ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ٩٠یﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺕﺎریﺦ اﻹﺵﻌﺎر( ،ﻓﻠﻦ یﺠﺘﺰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ،وﻟﻦ یﺘﻢ إﺟﺮاء أیﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺎت أﺥﺮى.

 ٢-٣-٢اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ/اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ أو اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺳﻊ
یﻨﻄﺒﻖ ﻣﺎ یﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ اﻟﺬي یﺘﻢ إﺟﺮاؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ .٢-٢-٢
ﺱﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻃﻠﺐ ﺕﻘﻴﻴﻤًﺎ ﻣﻮﺱﻌًﺎ اﻟﺪﺥﻮل إﻟﻰ ﻥﻈﺎم ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﺒﺮ
اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﻣﺮة أﺥﺮى وﺕﻮﺿﻴﺢ إﺟﺎﺏﺎﺕﻪ ﻋﻠﻰ ﺕﻠﻚ اﻷﺱﺌﻠﺔ أو اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﺎط
ﺕﻜﻔﻲ ﻻﺟﺘﻴﺎزهﺎ .ویﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن اﻹﺟﺎﺏﺎت اﺱﺘﺠﺎﺏ ًﺔ ﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻟﻤﻘﻴّﻤﻴﻦ اﻟﺬي یﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺱﺒﺐ
اﻟﻔﺸﻞ .وﻻ یﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﺱﺘﺨﺪام ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ﻻﺱﺘﺒﺪال أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﺪیﺪة ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪّﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺏﻤﻌﻨﻰ ﺕﻐﻴﻴﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎدیًﺎ.
ﺱﻴﺘﻤﺘﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي یﺸﺎرك ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺱﻊ ﺣﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ /اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺏﺎﻟﺨﻴﺎر ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ أیﺪي ﻥﻔﺲ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺬیﻦ ﻗﺎﻣﻮا
ﺏﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،أو ﺏﺎﻟﺨﻴﺎر ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء
اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ.
یﺴﻤﺢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ﺏﻤﺰیﺪ ﻣﻦ ﺕﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺏﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴّﻤﻴﻦ وﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺕﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺸﻜﻞ أآﺒﺮ .وﺱﺘﺼﺒﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺐ .وﺱﺘﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻻﺕﺼﺎﻻت ﻣﻮﻋﺪًا ﻥﻬﺎﺋﻴًﺎ ﻻﺱﺘﺠﺎﺏﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
وﺱﺘﻘﻮم  ICANNﺏﺈﺥﻄﺎر ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻥﻬﺎیﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻨﺠﺎﺣﻬﻢ
ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎزﻩ أم ﻻ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ،ﻓﺴﻴﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .أﻣﺎ إذا ﻟﻢ یﻨﺠﺢ ﻃﻠﺐ اﻻﺵﺘﺮاك ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ،ﻓﻠﻦ یﺘﺎﺏﻊ ﺏﻌﺪ ذﻟﻚ .وﻟﻦ یﺘﻢ
إﺟﺮاء أیﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺎت أﺥﺮى.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ٣-٣-٢اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﺴﺠﻞ
یﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ .٣-٢-٢
إذا ﺕﻤﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ )(RSTEP
ﻹﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﺱﻌﺔ ،ﻓﺴﺘﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺏﺘﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮیﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ یﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء یﺘﻤﺘﻌﻮن
ﺏﺎﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ.
وﺱﻴﺘﻜﻮن ﻓﺮیﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺏﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ  ٣أﻋﻀﺎء ﺏﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺕﻌﻘﻴﺪ ﺥﺪﻣﺔ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ .ویﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺥﻼل  ٣٠إﻟﻰ  ٤٥یﻮﻣًﺎ ﻋﻨﺪ اﺱﺘﺨﺪام هﻴﺌﺔ ﻣﻜﻮﻥﺔ ﻣﻦ
 ٣أﻋﻀﺎء .وﺱﻴﺘﻢ ﺕﺤﺪیﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ ﻣﻜﻮﻥﺔ ﻣﻦ
 ٥أﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ ﺏﺪء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ .ویﻤﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ  ٤٥یﻮﻣًﺎ أو أﻗﻞ ﻋﻨﺪ اﺱﺘﺨﺪام
هﻴﺌﺔ ﻣﻜﻮﻥﺔ ﻣﻦ  ٥أﻋﻀﺎء.
وﺱﺘﻐﻄﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺮﺱﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﻲ یﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺕﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﻴﺌﺔ  .RSTEPراﺟﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  ٥-١ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ .وﻟﻦ ﺕﺒﺪأ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﻴﺌﺔ  RSTEPﺣﺘﻰ یﺘﻢ اﺱﺘﻼم اﻟﺪﻓﻊ.
وإذا وﺟﺪت هﻴﺌﺔ  RSTEPأﻥﻪ یﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪیﻢ ﺥﺪﻣﺔ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ ﻟﻤﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ دون وﺟﻮد ﺥﻄﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻜﺴﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن أو اﻻﺱﺘﻘﺮار ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺕﻀﻤﻴﻦ هﺬﻩ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ  .ICANNوإذا وﺟﺪت هﻴﺌﺔ  RSTEPأن اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ ﺱﺘﺆدي إﻟﻰ وﺟﻮد ﺥﻄﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻜﺴﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن أو اﻻﺱﺘﻘﺮار ،ﻓﻘﺪ
یﺨﺘﺎر ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ ﻃﻠﺒﻪ ﺏﺪون اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤُﻘﺘﺮَﺣﺔ أو ﺱﺤﺐ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺨﺎص ﺏﻨﻄﺎق
 .gTLDوﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،یﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ  ١٥یﻮﻣًﺎ ﺕﻘﻮیﻤﻴًﺎ ﻹﺏﻼغ ﻣﻨﻈﻤﺔ ICANN
ﺏﻨﻴﺘﻪ ﻟﻤﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ .وإذا ﻟﻢ یﻘﺪم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ذﻟﻚ اﻹﺵﻌﺎر ﺏﻮﺿﻮح ﺥﻼل هﺬا اﻹﻃﺎر
اﻟﺰﻣﻨﻲ ،ﻓﻠﻦ ﺕﺘﻢ ﻣﺘﺎﺏﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺏﻌﺪ ذﻟﻚ.

٤-٢

اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

یﻠﻌﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت دورًا ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ویﻮﺟﺪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأدوارهﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ یﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ١-٤-٢اﻟﻬﻴﺌﺎت ودورهﺎ
ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﺏﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﺆدي ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
إﻟﻰ إرﺏﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺏﺴﺒﺐ اﻟﺘﺸﺎﺏﻪ ﻣﻊ أي اﺱﻢ ﻣﺤﺠﻮز ،أو أي ﻥﻄﺎق  TLDﺣﺎﻟﻲ ،أو أي
 IDN ccTLDﻣﻄﻠﻮب ،أو أي ﺱﻠﺴﻠﺔ  gTLDﺟﺪیﺪة ﻣﻘﺪم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ویﺤﺪث هﺬا أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺏﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .یﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أیﻀﺎ ﻣﺮﺟﻌﺔ
ﺟﺪاول  IDNاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ.
ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﺳﺘﻘﺮار  DNSﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻞ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺏﻄﻠﺐ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا
آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﺆﺛﺮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻘﺮار  .DNSویﺤﺪث هﺬا أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﺱﺘﻘﺮار ﺱﻠﺴﻠﺔ  DNSﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻥﻄﺎق
 gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﻄﻠﺐ یﻤﺜﻞ اﺱﻤًﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴًﺎ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺕﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻﺱﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻲ وﺕﻄﻠﺒﻪ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻓﺴﺘﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺏﺎﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻥﻬﺎ واردة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وأﻥﻬﺎ
ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻥﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﻟﺪى ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺕﺸﻐﻴﻞ ﺱﺠﻞ  gTLDوﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ.
ویﺤﺪث هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ/اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ورﺏﻤﺎ یﺤﺪث أیﻀًﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ إذا اﺥﺘﺎر ذﻟﻚ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ آﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺏﻞ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎریﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﻟﺪى ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺱﺠﻞ  gTLDوﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ .ویﺤﺪث هﺬا أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ورﺏﻤﺎ یﺤﺪث أیﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ إذا اﺥﺘﺎر ذﻟﻚ ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ.
ﺱﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﺴﺠﻞ ) (RSTEPﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﺜﻴﺮ أي ﺥﺪﻣﺎت أي ﺱﺠﻞ ﺥﻄﺮ وﻗﻮع ﺕﺄﺛﻴﺮ ﻋﻜﺴﻲ
آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن أو اﻻﺱﺘﻘﺮار .ویﺤﺪث هﺬا ،إن وﺟﺪ ،أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺱﻊ.
ویُﻠﺰم أﻋﻀﺎء آﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺏﺎﻻﻟﺘﺰام ﺏﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻘﺮرة وإرﺵﺎدات ﺕﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ
هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

٢٦2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ٢-٤-٢ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺥﺘﻴﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺎﺥﺘﻴﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ هﻲ ﻣﺰود أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺆهﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺏﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ١٢.وﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺥﺒﺮاء ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﻴﻦ ﻟﻜﻞ
هﻴﺌﺔ ،یﻠﺰم وﺟﻮد ﻣﺆهﻼت ﻣﺤﺪدة ،ﺕﺘﻀﻤﻦ:
•

یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ أن یﺪﻋﻮ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع  -أو ﻟﺪیﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع  -هﻴﺌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻥﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وأن یﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ
ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺏﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻨﻄﺎﻗﺎت
.IDN gTLD

•

یﺠﺐ أن یﻜﻮن اﻟﻤﺰود ﻋﻠﻰ درایﺔ ﺏﻤﻌﺎیﻴﺮ  ،IETF IDNAوﻣﻌﺎیﻴﺮ یﻮﻥﻴﻜﻮد،
و RFCذات اﻟﺼﻠﺔ ،واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺮﺕﺒﻄﺔ ﺏﺄﺱﻤﺎء .IDN

•

یﺠﺐ أن یﻜﻮن اﻟﻤﺰود ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج ﺱﺮیﻌًﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت .ﻻ یُﻌﺮف ،ﺣﺎﻟﻴًﺎ ،ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺱﺘﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ،وﻣﺪى
ﺕﻌﻘﻴﺪهﺎ ،وﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺕﺨﺺ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLD ASCIIأو  gTLDﻏﻴﺮ
.ASCII

•

یﺠﺐ أن یﻜﻮن اﻟﻤﺰود ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻤﻮﺱﻊ.

وﺱﻴﺘﻢ إﺵﺮاك اﻟﻤﺰودیﻦ وإﻋﻼﻥﻬﻢ رﺱﻤﻴًﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ  ICANNﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﻗﺒﻞ اﻓﺘﺘﺎح
ﻓﺘﺮة ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت.

 ٣-٤-٢إرﺵﺎدات ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎریﻴﻦ
إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك )"ﻗﻮاﻋﺪ"( اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺒﺮﻥﺎﻣﺞ ﻃﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة
)"ﺏﺮﻥﺎﻣﺞ"( هﻮ ﻣﻨﻊ ﺕﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻟﻈﺎهﺮي واﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻷﺥﻼﻗﻲ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ
أي ﻋﻀﻮ اﺱﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )"ﻋﻀﻮ اﺱﺘﺸﺎري"(.
ﻓﻴﺠﺐ أن یﺘﺼﺮف اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن أﻥﻔﺴﻬﻢ ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻔﻜﺮیﻦ ،وﺟﺪیﺮیﻦ،
وﻣﺤﻀﺮیﻦ ﺟﻴﺪًا ،وﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻴﺰیﻦ ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت .ویﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء
اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺏﺎﻹﻥﺼﺎف واﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ،
وﻥﺎﺥﺒﻴﻪ ،وﻋﻤﻮم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،واﻟﻨﺰاهﺔ ،واﻟﺴﺮیﺔ ،واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ .وﻻ ﺕﻘﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ
اﻷﺥﻼﻗﻴﺔ ،أو ﺣﺘﻰ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺴﻮیﺔ .ویﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺏﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺕﻬﻢ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺕﻘﻬﻢ .ویﻘﺼﺪ ﺏﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺕﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﺒﺎدئ وﻻ یﺠﺐ أن
یﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر أي ﺵﻲء ﻓﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎت ﻣﺤﺪودة ،أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ،أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ یﺠﺐ أن یﻠﺘﺰم
ﺏﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن.

١٢

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

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺤﻴﺰ  --یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ:
•

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

•

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

•

وﻣﻨﻊ أﻥﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ،إذا آﺎن هﻨﺎك ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﻋﻠﻤﻬﻢ ،یﻤﻜﻦ أن یﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛

•

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

اﻟﺘﻌﻮیﺾ/اﻟﻬﺪایﺎ  --یﺠﺐ أﻻ یﻄﻠﺐ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن أو یﻘﺒﻠﻮا أي ﺕﻌﻮیﺾ أیًﺎ آﺎن أو
أي هﺪایﺎ ﻣﺎدیﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺕﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ أو أي ﺕﺎﺏﻊ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ) .یﺠﺐ أن ﺕﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻬﺪایﺎ اﻟﻤﺎدیﺔ أي هﺪیﺔ ﺕﺰیﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ  ٢٥دوﻻرًا أﻣﺮیﻜﻴًﺎ(.
إذا آﺎن ﺕﻘﺪیﻢ ﺕﺬآﺎر ﺻﻐﻴﺮ أﻣﺮًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ
ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ اﻟﺘﺬآﺎر ،إﻻ أﻥﻪ یﺠﺐ أﻻ ﺕﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٢٥دوﻻرًا أﻣﺮیﻜﻴًﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،یﺠﺐ
یﺄﺥﺬ اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺱﺘﺸﺎري ﺟﺎﻥﺐ اﻟﺤﻴﻄﺔ ﺏﺮﻓﺾ اﻟﻬﺪایﺎ ﻣﻦ أي ﻥﻮع.
ﺕﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  --یﺠﺐ أن یﺘﺼﺮف اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن وﻓﻘًﺎ ﻟـ "إرﺵﺎدات ﺕﻀﺎرب
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺏﺮﻥﺎﻣﺞ ﻃﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة" )راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ .(١-٣-٤-٢
اﻟﺴﺮیﺔ  --اﻟﺴﺮیﺔ ﺟﺰء ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .یﺠﺐ أن یﺘﻤﻜﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن ﻣﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺴﺎﺱﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت .یﺠﺐ أن یﺤﺎﻓﻆ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن
ﻋﻠﻰ ﺱﺮیﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺄﺕﻤﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNوﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وأي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺱﺮیﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن یﻜﻮن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻔﻮﺿًﺎ ﻗﺎﻥﻮﻥًﺎ أو ﺕﻢ
ﺕﺮﺥﻴﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ  .ICANNﺕﺘﻀﻤﻦ "اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮیﺔ" آﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮﻥﺎﻣﺞ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ یﺘﻢ ﺕﺠﻤﻴﻌﻬﺎ آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  -واﻟﺘﻲ ﺕﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،واﻟﻤﻘﺎﺏﻼت ،واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ،واﻟﺘﺮﺟﻤﺎت اﻟﻔﻮریﺔ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت  -ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ أي
ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  gTLDﺟﺪیﺪ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻹﻗﺮار  --یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ ﻗﺮاءة هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺥﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وآﺬﻟﻚ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺏﺬﻟﻚ واﺱﺘﻴﻌﺎﺏﻬﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺕﻮﺿﻴﺤًﺎ آﺘﺎﺏﻴًﺎ.

 ١-٣-٤-٢إرﺵﺎدات ﺕﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎریﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺏﻪ أن ﻣﺰودي اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ یﻤﻜﻨﻬﻢ أن یﺘﻤﺘﻌﻮا ﺏﻌﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﺪة ﺏﻼد یﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺥﺪﻣﺔ اﻟﻌﺪیﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء .وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺏﺄن ﻋﺪدًا ﻣﻦ
اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ ﻗﺪ یﻜﻮﻥﻮن ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ﺟﺪًا داﺥﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺵﺮآﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  /اﻟﻤُﺴﺠﻠﻴﻦ
وأﻥﻬﻢ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻮا ﺥﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ.
وﻟﻠﺤﻤﺎیﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد ﺕﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ وﺿﻤﺎن ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺏﻄﺮیﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ  ICANNﺏﻮﺿﻊ إرﺵﺎدات وإﺟﺮاءات ﻣﻔﺼّﻠﺔ ﻟﺘﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺱﻴﻠﺘﺰم
ﺏﺎﺕﺒﺎﻋﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .وﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺕﺒﺎع ﺕﻠﻚ
اﻹرﺵﺎدات ﺏﻄﺮیﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﺱﺘﻘﻮم  ICANNﺏﻤﺎ یﻠﻲ:
•

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )اﻟﻤﺰود
واﻷﻓﺮاد( ﻟﻼﻋﺘﺮاف وﺕﻮﺛﻴﻖ ﺕﻔﻬﻢ ﺏﺸﺄن إرﺵﺎدات ﺕﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.

•

ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺏﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎریﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺥﻼل اﻷﺵﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

•

ﺣﻴﺜﻤﺎ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ،ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﻤﺰودیﻦ اﻷﺱﺎﺱﻴﻴﻦ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﻴﻦ
وﺕﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ هﻴﺌﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

•

ﺕﺄﺱﻴﺲ وﺕﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،اﺕﻔﺎﻗًﺎ ﻣﻊ ،اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ
ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﺤﺪیﺪ اﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت وإﻋﺎدة ﺕﻌﻴﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت إن أﻣﻜﻦ إﻟﻰ ﻣﺰود
أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻥﻮي أو ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺏﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.

ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮاﻓﻖ  --یﺠﺐ أن یﻠﺘﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﺈرﺵﺎدات
ﺕﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺏﺪءًا ﻣﻦ ﺕﺎریﺦ ﺏﺪء ﻓﺘﺮة ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻥﺘﻬﺎ ًء ﺏﺎﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

٢٩2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
إرﺵﺎدات  --اﻹرﺵﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ هﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻥﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﻲ یﺠﺐ أن یﻠﺘﺰم ﺏﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء
اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺏﻪ أﻥﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺏﻜﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ
یﻤﻜﻦ أن یﺤﺪث ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﺕﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺕﻐﻄﻴﺘﻬﺎ آﺬﻟﻚ .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ،یﺠﺐ أن
یﻘﻮم اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺱﺘﺸﺎري اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺱﺘﺆدي إﻟﻰ أن یﺴﺘﻨﺘﺞ ﺵﺨﺺ ﻋﺎﻗﻞ وﺟﻮد ﺕﻀﺎرب ﻓﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮﺏﻴﻦ:

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم –اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

•

یﺠﺐ أﻻ یﻜﻮﻥﻮا ﻣﺤﻞ ﺕﻌﺎﻗﺪ ،أو ﻟﺪیﻬﻢ أو ﻣﻀﻤﻨﻮن ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﺣﺎﻟﻲ
ﺏﺘﻘﺪیﻢ ﺥﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو ﻥﻴﺎﺏ ًﺔ ﻋﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮاﻓﻖ.

•

یﺠﺐ أﻻ یﻜﻮن ﻟﺪیﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أو یﻜﻮﻥﻮا ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺏﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺥﺎﺻﺔ.

•

یﺠﺐ أﻻ یﻜﻮن ﻟﺪیﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أو یﻜﻮﻥﻮا ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺏﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ
 ٪١ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻨًﺎ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

•

یﺠﺐ أﻻ یﻜﻮﻥﻮا ﻣﺘﻮرﻃﻴﻦ أو ﻟﺪیﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺵﺮآﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ،أو
ﺵﺮاآﺔ ،أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺕﻴﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.

•

یﺠﺐ أﻻ ﺕﺮد أﺱﻤﺎؤهﻢ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو ﺿﺪﻩ

•

ویﺠﺐ أﻻ یﻜﻮﻥﻮا:
o

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ،أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ،أو ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ،أو
یﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺼﺒًﺎ ﻣﺴﺎویًﺎ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ إدارة ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ؛

o

أو أن یﻜﻮﻥﻮا ﻣﺮوﺟﻴﻦ ،أو ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ ،أو أوﺻﻴﺎء ﺕﺼﻮیﺖ
ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ؛

o

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

٣٠2-

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺕﻌﺮیﻔﺎت--
اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺱﺘﺸﺎریﻮن اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ :اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺱﺘﺸﺎري اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ هﻮ أي ﻓﺮد
ﻣﺮﺕﺒﻂ ﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ .ویﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أي أﻋﻀﺎء اﺱﺘﺸﺎریﻴﻦ اﺏﺘﺪاﺋﻴﻴﻦ أو ﺛﺎﻥﻮیﻴﻦ أو ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ
آﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎﻣﺖ  ICANNﺏﺈﺵﺮاآﻬﻢ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﻨﻄﺎق
 gTLDاﻟﺠﺪیﺪ.
وأﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮﺏﻴﻦ :ﻋﻀﻮ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺮیﺐ هﻮ زوج ،أو ﻣﻦ هﻮ ﻓﻲ درﺟﺘﻪ ،أو ﺕﺎﺏﻊ )ذو
ﺻﻠﺔ أم ﻻ ( ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻻﺱﺘﺸﺎري اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ :ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ :اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ،واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ  /اﻻﺱﺘﺜﻤﺎر ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺏﻤﻌﺎوﻥﺔ ﻣﺼﺎدر ﺥﺎرﺟﻴﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺱﺘﺸﺎریﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ  /اﻹداریﺔ  /اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ ،واﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وﺕﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،
وﺥﺪﻣﺎت ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  /اﻟﻤُﺴﺠﻞ.

 ٢-٣-٤-٢ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ
أي ﻋﻀﻮ اﺱﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﺏﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ یﻘﻮم ﺏﺨﺮوﻗﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﺱﻮا ًء آﺎن ﻣﺘﻌﻤﺪًا أم ﻻ،
ﺱﺘﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ  ICANNاﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺕﻘﺪم ﺕﻮﺻﻴﺎت ﺏﺎﻟﺘﺪاﺏﻴﺮ اﻟﺮادﻋﺔ ،إذا ارﺕﺄت
ﺿﺮورﺕﻬﺎ .ﻗﺪ ﺕﻜﻮن اﻟﺨﺮوﻗﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻥﺎﺕﺠﺔ ﻋﻦ إﻗﺼﺎء اﻟﺸﺨﺺ أو اﻷﺵﺨﺎص أو
اﻟﻤﺰود اﻟﻤﺘﻮرط ﻓﻲ اﻟﺨﺮْق.
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮرت  ICANNأن اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺱﺘﺸﺎري ﻗﺪ اﻥﺘﻬﻚ ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ،
ﻓﺴﺘﺼﺒﺢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ هﻲ ﺕﺠﺎهﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ،ﻣﻊ إﺥﻀﺎع ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺪد.
یﺠﻮز ﺕﻘﺪیﻢ ﺵﻜﺎوى ﺣﻮل اﻥﺘﻬﺎآﺎت ﻗﺎﻥﻮن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺱﺘﺸﺎري ﻟـ
 ICANNﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم وﺁﻟﻴﺎت دﻋﻢ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .وﺕﺮﺱﻞ
ﺵﻜﺎوى اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺏﺸﺄن اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺤﺪدة )اﻥﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  .(٢-٤-١آﻤﺎ
یﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪیﻢ ﺵﻜﺎوى اﻟﺠﻤﻬﻮر )أي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ( ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم ،آﻤﺎ هﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ .١
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 ٤-٤-٢ﻗﻨﻮات اﻻﺕﺼﺎل
ﺕﺘﻮاﻓﺮ ﻗﻨﻮات ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ أو ﺕﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNوهﻴﺌﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮﺕﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻤﻮﺱّﻊ .ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ اﻻﺕﺼﺎل ﺏﺄﺣﺪ
أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ  ،ICANNأو أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬیﻦ
یﺆدون دورًا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺱﺮیﺔ
ﺣﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﻗﻴﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ .وﻓﻲ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﺱﻴﺘﻢ ﺕﺤﻮیﻞ آﺎﻓﺔ ﺕﻠﻚ اﻻﺕﺼﺎﻻت إﻟﻰ ﻗﻨﻮات اﻻﺕﺼﺎل اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ.
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مسودة  -برنامج نطاق  gTLDالجديد – التقييم المبدئي والتقييم الموسع
التأ يد على أ الطلب م تمل وجاهز للتقييم أثنا فحص اال تمال اإلدار

فحص الخلفية
 يراجع موفر الطر ا خر خلفيمقدم الطلب.

التقييم المبدئي  -مراجعة مقدم الطلب

خدمات التسجيل
تراجع هيئ خدمات التسجيل
خدمات التسجيل المقدم م مقدم
الطلب وقد تخضع الطلبات لتقيم
موسع لمزيد م المراجع .

اإلمكانيات المالية
تراجع الهيئ المالي إجابات
مقدم الطلب على ا سئل
وتدعم الوثائق.

التقييم المبدئي  -مراجعة السالسل

استقرار DNS
تمت مراجع جميع السالسل وفي
حاالت استثنائي  ,يم لهيئ
استقرار  DNSإجرا مراجع
موسع لمشالت االستقرار الفني
المحتمل .

األسماء الجغرافية
تحدد هيئ ا سما الجغرافي ما إ ا
انت السلسل المتقدم بطلب بشأنها
عبارة ع اسم جغرافي يستلزم توفير
الدعم الح ومي.

اإلمكانيات الفنية والتشغيلية
تراجع هيئ اإلم انيات الفني
والتشغيلي إجبات مقدم الطلب على
ا سئل وتدعم الوثائق.

تشابه السالسل
تراجع هيئ تشابه السالسل السالسل
المتقدم بطلب بشأنها لضما عدم
وجود شبه وثيق بنطاقات TLDs
القائم أو ا سما المحجوزة.

تعقد هيئ تشابه السالسل
مقارن بي اف السالسل
المتقدم بطلبات بشأنها وتعمل
على إنشا مجموعات تنافس.

ت د الهيئ على توفير الدعم
للوثائق حسب الحاج .

تسعى  ICANNلنشر المجموعات
التنافسي قبل نشر نتائج  IEال امل .

هل اجتاز مقدم الطلب جميع مواد التقييم
الم ب د ئ ي ؟

نعم

ال

م الع ن ا ر ا ر بع

ينتقل مقدم الطلب إلى الخطوات التالي .

إجرا ات التقييم الموسع

يم إجرا التقييم الموسع
التالي أو جميعها:
اإلم انيات الفني والتشغيلي
·
اإلم انيات المالي
·
ا سما الجغرافي
·
خدمات التسجيل
·
لتشابه السالسل أو استقرار
ول ليست مخ
DNS

اختيار مقدم الطلب متابع
التقييم الموسع؟

نعم

ال
نعم
مسودة -

راض المداول  ١٠ -نوفمبر

هل اجتاز مقدم الطلب جميع مواد التقييم الموسع؟

ال

ير م هل لمراجع
إضافي

ﻣﻠﺤﻖ :ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء اﻝﺪول اﻝﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،ICANNﺕﺮﺕﺒﻂ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  gTLDﺣﻮل أﺳﻤﺎء اﻟﺪول واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺏﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ  .ISO 3166-1ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺕﺸﺘﻤﻞ ﻣﻌﺎیﻴﺮ  ،ISO 3166-1ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ "اﺳﻢ إﻥﺠﻠﻴﺰي ﻣﺨﺘﺼﺮ" وهﻮ اﻻﺳﻢ
اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ویﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎیﺔ ﺕﻠﻚ؛ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻻ یﻤﺜﻞ هﺬا ﻓﻲ ﺏﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺎﺋﻊ .یﻄﻠﺐ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺹﺮ
ﻣﺤﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺕﻌﺮیﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎیﻴﺮ  .ISO 3166-1ویﺘﻢ ﺕﻀﻤﻴﻦ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﺳﻤﺎء اﻝﺪول اﻝﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ
اﻟﺮﻣﺰ
ax
as

اﻻﺳﻢ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰي اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ
ﺟﺰر أﻻﻥﺪ
ﺟﺰر اﻟﺴﺎﻣﻮا اﻷﻣﺮیﻜﻴﺔ

ao
ag

أﻥﺠﻮﻻ
أﻥﺘﻴﺠﺎ وﺏﺎرﺏﻮدا

au

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

bo
ba

ﺏﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟﻬﺮﺳﻚ

br

اﻟﺒﺮازیﻞ

io

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻬﻨﺪي اﻟﺒﺮیﻄﺎﻥﻲ

bn

ﺏﺮوﻥﺎي دار اﻟﺴﻼم

cv

آﺎﺏﻲ ﻓﻴﺮدي

ky
cl

ﺟﺰر اﻟﺘﻤﺎﺳﻴﺢ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
ﺵﻴﻠﻲ

cc

ﺟﺰر آﻮآﻮس )آﻴﻠﻨﺞ(

co

آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ

km

آﻮﻣﻮروس

ck
cr
ec
gq

ﺟﺰر اﻟﻜﻮك
آﻮﺳﺘﺎریﻜﺎ
اﻹآﻮادور
ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ

fk

ﺟﺰر ﻓﺎﻟﻜﻼﻥﺪ )ﻣﺎﻟﻔﻴﻨﺎس(

fo
ﻓﻴﺠﻲ

ﺟﺰر ﻓﺎروي
ﻓﻴﺠﻲ

.Cl
١B
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
B1
A
A
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
B1
A
C

اﺳﻢ یﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ
أﻻﻥﺪ
ﺕﻮﺕﻮیﻼ
ﺟﺰیﺮة ﺳﻮیﻦ
آﺎﺏﻴﻨﺪا
أﻥﺘﻴﺠﻮا
ﺏﺎرﺏﻮدا
ﺟﺰیﺮة ریﺪوﻥﺪا
ﺟﺰیﺮة ﻟﻮرد هﺎوي
ﺟﺰیﺮة ﻣﺎآﻮاري
ﺟﺰیﺮة ﺁﺵﻤﻮر
ﺟﺰیﺮة آﺎرﺕﻴﺮ
ﺟﺰر ﺏﺤﺮ آﻮرال
ﺏﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ
واﻟﻬﺮﺳﻚ
ﺟﺰیﺮة ﻓﺮﻥﺎﻥﺪو دي ﻥﻮروﻥﻬﺎ
ﺟﺰر ﻣﺎرﺕﻴﻢ ﻓﺎز
ﺟﺰیﺮة ﺕﺮیﻨﺪاد
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰر أرﺵﻴﺒﻴﻼﺟﻮ
دیﻴﺠﻮ ﺟﺎرﺳﻴﺎ
ﺏﺮوﻥﺎي
ﻥﻴﺠﺎرا ﺏﺮوﻥﺎي دار اﻟﺴﻼم
ﺳﺎو ﺕﻴﺎﺟﻮ
ﺳﺎو ﻓﻴﺴﻴﻨﺘﻲ
ﺕﻤﺴﺎح اﺳﺘﻮاﺋﻲ آﺒﻴﺮ
ﺟﺰیﺮة ﻋﻴﺪ اﻟﻔُﺼﺢ
ﺟﺰر ﺟﻮان ﻓﻴﺮﻥﺎﻥﺪیﺰ
ﺟﺰیﺮة ﺳﺎﻻ واي ﺟﻮﻣﻴﺰ
ﺟﺰیﺮة ﺳﺎن أﻣﺒﺮوﺳﻴﻮ
ﺟﺰیﺮة ﺳﺎن ﻓﻴﻠﻴﻜﺲ
ﺟﺰر آﻮآﻮس
ﺟﺰر آﻠﻴﻨﺞ
ﺟﺰیﺮة ﻣﺎﻟﺒﻴﻠﻮ
ﺟﺰیﺮة ﺳﺎن أﻥﺪریﺲ
ﺟﺰیﺮة ﺏﺮوﻓﻴﺪیﻨﺴﻴﺎ
أﻥﺠﻮان
ﺟﺮاﻥﺪي آﻮﻣﻮر
ﻣﻮهﻴﻠﻲ
راروﺕﻮﻥﺠﺎ
ﺟﺰیﺮة اﻟﻜﻮآﻮ
ﺟﺰر ﺟﺎﻻﺏﺎﺟﻮس
ﺟﺰیﺮة أﻥﻮﺏﻮن
ﺟﺰیﺮة ﺏﻮیﻜﻮ
ریﻮ ﻣﻮﻥﻲ
ﺟﺰر ﻓﺎﻟﻜﻼﻥﺪ
ﻣﺎﻟﻔﻴﻨﺎس
ﻓﺎروي
ﻓﺎﻥﻮا ﻟﻴﻔﻮ

)(fj

pf

ﺟﺰر ﺏﻮﻟﻴﻨﻴﺰیﺎ اﻟﻔﺮﻥﺴﻴﺔ

tf

اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻔﺮﻥﺴﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ

gr

اﻟﻴﻮﻥﺎن

gd

ﺟﺮیﻨﺎدا

gp

ﺟﻮادیﻠﻮب

hm

ﺟﺰیﺮة هﻴﺮد وﺟﺰر ﻣﺎآﺪوﻥﺎﻟﺪ

va

اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﻘﺪس )وﻻیﺔ اﻟﻔﺎﺕﻴﻜﺎن(

hn
اﻟﻬﻨﺪ )(in

اﻟﻬﻨﺪوراس
اﻟﻬﻨﺪ

ir
ki

إیﺮان ،ﺟﻤﻬﻮریﺔ إیﺮان
آﻴﺮیﺒﺎﺕﻲ

kp
kr
la
ly
mk
my

آﻮریﺎ ،اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
آﻮریﺎ ،ﺟﻤﻬﻮریﺔ
ﺟﻤﻬﻮریﺔ ﻻوس اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮیﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻣﻘﺪوﻥﻴﺎ ،اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺰیﺎ

mh

ﺟﺰر ﻣﺎرﺵﺎل

mu

ﻣﻮریﺸﻴﻮس

fm

ﻣﻴﻜﺮوﻥﻴﺰیﺎ ،اﻟﻮﻻیﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B1
B1
B1
C
C
C
C
C
C
B1
C
C
C
C
C

ﻓﻴﺘﻲ ﻟﻴﻔﻮ
ﺟﺰیﺮة روﺕﻮﻣﺎ
اﻟﺠﺰر اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ
ﺟﺰر ﺟﺎﻣﺒﻴﺮ
ﺟﺰر ﻣﺎرآﻴﺴﺎس
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺕﺎهﻴﺘﻲ
ﺟﺰر ﺕﻮاﻣﻮﺕﻮ
ﺟﺰیﺮة آﻠﻴﺒﺮﺕﻮن
ﺟﺰر أﻣﺴﺘﺮدام
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰر آﺮوزیﺖ
ﺟﺰر آﻴﺮﺟﻴﻠﻴﻦ
ﺟﺰیﺮة ﺳﺎﻥﺖ ﺏﺎول
ﺟﺒﻞ أﺕﻬﻮس
**
اﻟﺠﺰر اﻟﺠﺮیﻨﺎدیﺔ اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ
آﺎریﺎآﻮ
ﻻ دیﺴﻴﺮاد
ﻣﺎري-ﺟﺎﻻﻥﺘﻲ
ﻟﻮ ﺳﺎﻥﺖ
ﺟﺰیﺮة هﻴﺮد
ﺟﺰر ﻣﺎآﺪوﻥﺎﻟﺪ
اﻟﻤﺮﺳﻲ اﻟﻤﻘﺪس
اﻟﻔﺎﺕﻴﻜﺎن
ﺟﺰر ﺳﻮان
ﺟﺰر أﻣﻴﻨﺪیﻔﻲ
ﺟﺰر أﻣﺎﻥﺪاﻣﺎن
ﺟﺰر ﻻآﺎدیﻒ
ﺟﺰیﺮة ﻣﻴﻨﻴﻜﻮي
ﺟﺰر ﻥﻴﻜﻮﺏﺎر
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺟﺰر ﺟﻴﻠﺒﺮت
ﺕﺎراوا
ﺏﺎﻥﺎﺏﺎ
ﺟﺰر ﻻیﻦ
آﻴﺮیﺘﻴﻤﺎﺕﻲ
ﺟﺰر اﻟﻔﻮﻥﻴﻜﺲ
أﺏﺎریﺮیﻨﺠﺎ
ﺟﺰیﺮة إﻥﺪیﺮﺏﻴﺮي
آﻮریﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
آﻮریﺎ اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ
ﻻوس
ﻟﻴﺒﻴﺎ
**
ﺹﺒﺎح
ﺳﺎراواك
ﺟﻮﻟﻴﻴﺖ
آﻮاﺟﺎﻟﻴﻦ
ﻣﺎﺟﻮرو
ﺟﺰر أﺟﺎﻟﻴﺠﺎ
ﺿﻔﺔ آﺎرﺟﺎدوس آﺎراﺟﻮس اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ
ﺟﺰر ردودریﺠﺰ
ﻣﻴﻜﺮوﻥﻴﺰیﺎ
ﺟﺰر آﺎروﻻیﻦ )اﻥﻈﺮ أیﻀًﺎ (pw
ﺵﻮوك
آﻮزاراي
ﺏﻮهﻨﺒﻲ
یﺎب

md

ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ ،ﺟﻤﻬﻮریﺔ

an

ﺟﺰر هﻮﻟﻨﺪا أﻥﺘﻴﻠﺰ

nc
mp

ﺟﺰؤ آﺎﻟﻴﺪوﻥﻴﺎ اﻟﺠﺪیﺪة
ﺟﺰر ﻣﺎریﺎﻥﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

om
pw

ﻋُﻤﺎن
ﺏﺎﻻو

ps
pg

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺏﺎﺏﻴﻮا )ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻟﺠﺪیﺪة(

pn

ﺟﺰر ﺏﺘﻜﺎرن

re

ریﻨﻴﻮن

ru

اﻻﺕﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ

sh

ﺳﺎﻥﺖ هﻴﻠﻴﻦ ،أﺳﻴﻨﺸﻦ ،وﺕﺮیﺴﺘﺎن دآﻮﻥﺎ

kn

ﺳﺎﻥﺖ آﻴﺘﺲ وﻥﻴﻔﻴﺲ

pm

ﺳﺎﻥﺖ ﺏﻴﻴﺮ وﻣﻴﻜﻴﻠﻮن

vc

ﺳﺎﻥﺖ ﻓﻴﻨﺴﻴﻨﺖ واﻟﻐﺮیﻨﺎدیﻨﻴﺰ

ws

ﺟﺰر اﻟﺴﺎﻣﻮا

st

ﺳﺎو ﺕﻮﻣﻲ وﺏﺮیﻨﺴﻴﺒﻲ

sc

ﺳﻴﺸﻴﻞ

sb

ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن

za

ﺟﻨﻮب أﻓﺮیﻘﻴﺎ

gs

ﺟﻮرﺟﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ وﺟﺰر ﺳﺎﻥﺪویﺘﺶ اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ

sj

ﺳﻔﺎﻟﺒﺎرد وﺟﺎن ﻣﺎیﻦ
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C
C
C
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C
A
A
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C
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A
A
C
C
C
C
C
A
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A

ﻣﻮﻟﺪوﻓﺎ
ﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ
أﻥﺘﻴﻠﺰ
ﺏﻮﻥﺎیﺮ
آﻮرﺳﻮ
ﺳﺎﺏﺎ
ﺳﺎﻥﺖ إﺳﺘﺎﺕﻴﻮس
ﺳﺎﻥﺖ ﻣﺎرﺕﻴﻦ
ﺟﺰر ﻟﻮیﺎﻟﺘﻲ
ﺟﺰر ﻣﺎریﺎﻥﺎ
ﺳﺎیﺒﺎن
ﺵﺒﻪ ﺟﺰیﺮة ﻣُﺴﻨﺪام
ﺟﺰر آﺎروﻟﻴﻦ )اﻥﻈﺮ  fmأیﻀًﺎ(
ﺏﺎﺏﻴﻠﺜﻮاب
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰر ﺏﻴﺴﻤﺎرك
ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺏﻮﺟﺎیﻨﻔﻴﻞ
ﺟﺰیﺮة دوﺳﻲ
ﺟﺰیﺮة هﻨﺪرﺳﻮن
ﺟﺰیﺮة أویﻨﻮ
ﺏﺎﺳﺎس اﻟﻬﻨﺪیﺔ
ﺟﺰیﺮة أوروﺏﺎ
ﺟﺰیﺮة ﺟﻠﻮریﻮزو
ﺟﺰیﺮة ﺟﻮان دي ﻥﻮﻓﺎ
ﺟﺰیﺮة ﺕﻮروﻣﻴﻠﻴﻦ
روﺳﻴﺎ
إﻗﻠﻴﻢ آﺎﻟﻴﻨﻴﻨﺠﺮاد
ﺳﺎﻥﺖ هﻴﻠﻴﻦ
أﺳﻴﻨﺸﻦ
ﺕﺮیﺴﺘﺎن دآﻮﻥﺎ
ﺟﺰیﺮة ﺟﻮغ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰر ﺕﺮیﺴﺘﺎن دي آﻮﻥﻬﺎ
ﺳﺎﻥﺖ آﻴﺴﺘﺲ
ﻥﻴﻔﻴﺲ
ﺳﺎﻥﺖ ﺏﻴﺮي
ﻣﻴﻜﻴﻠﻮن
ﺳﺎﻥﺖ ﻓﻴﻨﺴﻴﻨﺖ
اﻟﻐﺮیﻨﺎدیﻨﻴﺰ
ﺟﺰر اﻟﻐﺮیﻨﺎدیﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺏﻴﻜﻴﺎ
ﺟﺰیﺮة ﺳﺎﻥﺖ ﻓﻴﻨﺴﻨﺖ
ﺳﺎﻓﺎي
أﺏﻮﻟﻮ
ﺳﺎو ﺕﻮﻣﻲ
ﺏﺮیﻨﺴﻴﺒﻲ
ﻣﺎهﻲ
ﺟﺰر أﻟﺪاﺏﺮا
ﺟﺰر أﻣﻴﺮاﻥﺘﻲ
ﺟﺰر آﻮزﻣﻮﻟﻴﺪو
ﺟﺰر ﻓﺮاآﻮهﺎر
ﺟﺰر ﺳﺎﻥﺘﺎ آﺮوز
ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ
ﺟﻮاداﻟﻜﺎﻥﺎل
ﺟﺰیﺮة ﻣﺎریﻮن
ﺟﺰیﺮة اﻷﻣﻴﺮ إدوارد
ﺟﻮرﺟﻴﺎ اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ
ﺟﺰر ﺳﺎﻥﺪویﺘﺶ اﻟﺠﻨﻮﺏﻴﺔ
ﺳﻔﺎﻟﺒﺎرد

sy

اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﺴﻮریﺔ

A
C
B1

ﺟﺎن ﻣﺎیﻦ
ﺟﺰیﺮة اﻟﺪﺏﺒﺔ
ﺳﻮریﺎ

ﺕﺎیﻮان
)(tw

ﺕﺎیﻮان ،اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

B1

ﺕﺎیﻮان

tz
tl
to
tt

ﺕﻨﺰاﻥﻴﺎ ،ﺟﻤﻬﻮریﺔ
ﺕﻴﻤﻮر-ﻟﻴﺴﺘﻲ
ﺕﻮﻥﺠﺎ
ﺕﺮیﻨﺪاد وﺕﻮﺏﺎﺟﻮ

tc

ﺟﺰر ﺕﺮآﺲ وآﺎیﻜﻮس

tv
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
)(ae
us
um

ﺕﻮﻓﺎﻟﻮ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺏﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

C
C
B1
C
C
A
A
A
A
C
B1

ﺟﺰر ﺏﻴﻨﻐﻮ
ﺏﻴﺴﻜﺎدورس
اﻟﻤﺘﺤﺪة
أویﻜﻮزي
ﺕﻮﻥﺠﺎﺕﺎﺏﻮ
ﺕﺮیﻨﺪاد
ﺕﻮﺏﺎﺟﻮ
ﺟﺰر ﺕﺮآﺲ
ﺟﺰر آﺎیﻜﻮس
ﻓﺎﻥﺎﻓﻮﺕﻲ
اﻹﻣﺎرات

اﻟﻮﻻیﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺠﺰر اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺏﺎﻟﻮﻻیﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

vu

ﻓﺎﻥﻮاﺕﻮ

ve

ﻓﻨﺰویﻼ ،ﺟﻤﻬﻮریﺔ

vg

ﺟﺰر ﻓﻴﺮﺟﻦ ،ﺟﺰر

vi

ﺟﺰر ﻓﻴﺮﺟﻦ ،ﺟﺰر

wf

واﻟﻴﺲ وﻓﻮﺕﻮﻥﺎ

ye

اﻟﻴﻤﻦ
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C
C
C
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C
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C
C
C
A
A
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C

أﻣﻴﺮآﺎ
ﺟﺰیﺮة ﺏﻴﻜﺮ
ﺟﺰیﺮة هﺎوﻻﻥﺪ
ﺟﺰیﺮة ﺟﺎرﻓﻴﺲ
ﺟﺰیﺮة ﺟﻮﻥﺴﺘﻮن اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺹﺨﻮر آﻴﻨﺞ ﻣﺎن
ﺟﺰر ﻣﻴﺪواي
ﺟﺰیﺮة ﺏﺎﻟﻤﻴﺮا
ﺟﺰیﺮة وایﻚ
ﺟﺰیﺮة ﻥﺎﻓﺎﺳﺎ
إیﻔﺎﺕﻲ
ﺳﺎﻥﺘﻮ
ﻓﻨﺰویﻼ
ﺟﺰیﺮة ﺏﻴﺮد
ﻓﻴﺮﺟﻦ ﺏﺎﻟﻮﻻیﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﻥﻴﺠﺎدا
ﺳﻴﺎج ﺟﻮﺳﺖ ﻓﺎن
ﺕﻮرﺕﻮﻻ
ﻓﻴﺮﺟﻦ ﺟﻮردا
ﻓﻴﺮﺟﻦ ﺏﺎﻟﻮﻻیﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﺎﻥﺖ آﺮویﻜﺲ
ﺳﺎﻥﺖ ﺟﻮن
ﺳﺎﻥﺖ ﻃﻮﻣﺎس
واﻟﻴﺲ
ﻓﻮﺕﻮﻥﺎ
ﺟﺰر هﻮورن
ﺟﺰر واﻟﻴﺲ
أوﻓﻴﺎ
ﺟﺰیﺮة ﺳﻮآﻮرﺕﺎ

اﻟﺼﻴﺎﻥﺔ
ﺳﺘﺘﻢ ﺹﻴﺎﻥﺔ ﺳﺠﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﺪول اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ وﻥﺸﺮهﺎ ﺏﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ .ICANN

ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة یﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺕﺤﺪیﺚ ﻣﻌﺎیﻴﺮ  ISO 3166-1ﺏﻤﺪﺥﻞ ﺟﺪیﺪ ،ﺳﺘﺘﻢ إﻋﺎدة ﺕﻘﻴﻴﻢ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺕﻢ إدﺥﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ﺕﻀﻤﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺪﺥﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ .ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺏﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ "اﻷهﻠﻴﺔ" ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺙﻴﻘﺔ.
ﻻ ﺕﺤﺘﻮي اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺠﺰهﺎ وآﺎﻟﺔ ﺹﻴﺎﻥﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺕﻀﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ ،وﺕﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﺥﻼت اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺏﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﻓﻘﻂ واﻟﺘﻲ
ﺕﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ISO 3166-1ﻣﺆهﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻥﺒﺬ أﺣﺪ رﻣﻮز  ISOﻣﻦ ﻣﻌﺎیﻴﺮ  ،ISO 3166-1ﻓﻴﺠﺐ رﻓﺾ أي ﻣﺪﺥﻞ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﻣﺰ.
اﻷهﻠﻴﺔ
یُﺸﺘﻖ آﻞ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻔﺌﺔ أ:

یﺘﺄﻟﻒ اﻻﺳﻢ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰي اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ  ISO 3166-1ﻣﻦ ﻋﺪة أﺟﺰاء یﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺕﺘﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻼ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻟﺨﺎص ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﺳﻢ
هﻴﺌﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺏﺎرزة .ویﻜﻮن آﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﺆه ً
دوﻟﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،یﺘﻜﻮن "أﻥﺘﻴﺠﺎ وﺏﺎرﺏﻮدا" ﻣﻦ "أﻥﺘﻴﺠﺎ" و"ﺏﺎرﺏﻮدا"

اﻟﻔﺌﺔ ب:

یﺤﺘﻮي اﻻﺳﻢ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰي اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ) (١أو اﻻﺳﻢ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰي اﻟﻜﺎﻣﻞ ) (٢ﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ  ISO 3166-1ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻨﻮع هﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻻ ﺕُﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ اﻹﺵﺎرة إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
"ﺟﻤﻬﻮریﺔ ﻓﻨﺰویﻼ" أﺣﺪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة اﻟﺬي یﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺏـ "ﻓﻨﺰویﻼ"
**ﻣﻘﺪوﻥﻴﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﻢ ﻗﺎﺏﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ وﺙﺎﺋﻖ
اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺏﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻬﻴﻠﻠﻴﻨﻴﺔ )اﻟﻴﻮﻥﺎن( واﻟﺠﻤﻬﻮریﺔ اﻟﻴﻮﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺔ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ ﻟﻤﻘﺪوﻥﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ ،ﻟﻦ یﺘﻢ
ﻣﻨﺢ أي اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ﺣﻖ اﻻﻥﺘﺴﺎب أو ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﺳﻢ "ﻣﻘﺪوﻥﻴﺎ" ﺣﺘﻰ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ .اﻥﻈﺮ
.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf

اﻟﻔﺌﺔ ﺟـ:

یﺤﺘﻮي ﻋﻤﻮد ﻣﻼﺣﻈﺎت  ISO 3166-1اﻟﺬي یﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺮادﻓﺎت اﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ،
آﻤﺎ یﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺏـ "یﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺏـ" ،أو "یﺘﻀﻤﻦ" ،أو "یﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ" ،أو "ﻣﺘﻨﻮع" أو "اﻟﺠﺰر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ".

ﻓﻲ أول ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ،یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺠﻞ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﺒﺎﺵﺮ ًة ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰي اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺏﺈزاﻟﺔ آﻠﻤﺎت وأدوات ﺕﻌﺮیﻒ .وﻻ ﺕﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺴﺠﻞ هﺬﻩ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﺎﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﺕُﺴﺘﺨﺪم ﻟﻺﺵﺎرة إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ.
یﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻷهﻠﻴﺔ ﺏﺘﺮﺕﻴﺐ اﻟﻔﺌﺎت .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺵﺘﻘﺎق ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ "أ" و"ﺟـ" ،ﻓﺈﻥﻪ یﺘﻢ إدراﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﺏﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻔﺌﺔ "أ".

ﻣﻠﺤﻖ اﻟﻮﺣﺪة ٢
ﻧﻤﻮذج ﺧﻄﺎب ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
]ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ[

ﻣﻨﻈﻤﺔ ICANN
Suite 330, 4676 Admiralty Way
Marina del Rey, CA 90292
اﻧﺘﺒﻪ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺧﻄﺎب دﻋﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ] TLDﻣﻄﻠﻮب[[
ﻳﺆآﺪ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ]اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ[ ﻟﻄﻠﺐ ] [TLDاﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ  ICANNﺑﻮاﺳﻄﺔ ]ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺑﺼﻔﺘﻲ ]وزﻳﺮ/أﻣﻴﻦ ﻋﺎم/ﻣﻨﺼﺐ[ أؤآﺪ أن ﻟﺪي ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ[ ﻟﻤﺮاﺳﻠﺘﻚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع] .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ،اﻟﻘﺴﻢ ،اﻟﻤﻜﺘﺐ ،أو اﻟﻮآﺎﻟﺔ ،وﻣﺎ هﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺉﻒ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت[
ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام  gTLDﻓﻲ ]ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻓﻬﻤﻚ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻻﺳﻢ ،وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ واﻟﻬﻴﺎآﻞ اﻹدارﻳﺔ [.ﻋﻤﻠﺖ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ/ﻗﺴﻢ[ ﻋﻦ ﻗﺮب ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻟﻌﺮض.
ﺗﺪﻋﻢ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،وهﻜﺬا ،ﺗﺘﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﻠﺘﺰم ]ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ  .ICANNوﻋﻨﺪﺉﺬ،
ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺝﻤﺎع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺹﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑـ .ICANN
آﻤﺎ ﺗﺪرك ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ إﺿﺎﻓﻲ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ،ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮب ﻧﺰاع ﺑﻴﻦ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ/اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ وﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺉﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ذا اﻟﺼﻠﺔ ﺑـ .TLD
]اﺧﺘﻴﺎري[ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺹﻮرة ﻃﻠﺐ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وهﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺪرك أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺡﺔ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺝﺮاء ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻮد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
]اﺧﺘﻴﺎري[ إﻧﻨﻲ أﻧﺼﺢ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺡﺎل ﻧﺠﺎح هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﺴﺘﻘﻮم ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﺡﻴﺚ ﺳﻴﺤﺪد هﺬا اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻋﻤﻪ ﺑﻤﻮﺝﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻄﺎق ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺝﺒﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺤﺐ هﺬا اﻟﺪﻋﻢ .وﻟﻦ ﺗﻜﻮن هﻴﺌﺔ ) (ICANNﻃﺮﻓًﺎ
ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،وﺳﻴﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[.

آﻤﺎ ﺗﺘﻔﻬﻢ ]اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ /اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ[ ﻗﻴﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻸﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ  ،ICANNﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺵﻴﺎء أﺧﺮى ،ﺑﺒﺬل ﻣﺠﻬﻮدات
ﺑﺸﺄن ﺗﺼﺪﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .وأود أن أﻧﻮّﻩ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺡﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أﺛﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ ]اﺳﻢ وﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﺝﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل[ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم اﻷول.
أﺵﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺡﺔ اﻟﻔﺮﺹﺔ ﻟﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ /اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ 2
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺃﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ

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

ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟـ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

.1
•

ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺗﻌﺩ ﺗﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ  TLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻟﺫﻟﻙ،
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻣﻧﻁﻘﻲ ﻭﻋﻣﻳﻕ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.

•

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﺳﻡ ﻛ ٌﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.


ﻳﻌﺩ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ TLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ  -ﺑﻭﺿﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ – ﻫﻭ ﺗﻧﻭﻳﻊ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺣﻳﺯ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻣﺎﺫﺝ
ﺳﺟﻼﺕ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ .ﻭﺳﺗﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﻫﻝ ﺍﻻﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ  -ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ – ﻓﻲ ﺟﻌﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻧﻌﺯﻟﺔ .ﻭﻻ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻟﺳﺟﻝ ﻳﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻐﻳﺭ –
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻛﺳﺟﻝ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺱ ﻣﻊ  gTLDsﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣﺛﻝ ﺣﺗﻣﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻛﻣﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻣﻝ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺋﻣﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ
ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ .ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.



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



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

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﺭﺽ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺑﻳﻥ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ )ﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ(،
ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺣﻛﻡ ﻣﻣﺎﺛﻝ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻗﺩ ﺗﺻﺩﺭ ﻋﻥ ﺃﺣﺩ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻻ ﺗﺳﻌﻰ ICANN
ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻧﺟﺎﺡ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﻭﺿًﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻻﺑﺗﻛﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ.

•

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺳﺟﻼﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺃﻣﺎﻥ  .DNSﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺗﻭﺟﻳﻪ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﺳﻧﻰ
ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﺑﺩﺍء ﺗﻔﻬﻣﻪ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ ICANN .ﺳﻭﻑ ﺗﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺈﺑﺩﺍء ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ .ﻭﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟـ .TLD

ﺃ1-

•

ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﻧﻘﺎﻁ .ﻭﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ٍ






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

ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

.2

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

•

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

•

ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺗﻣﻭﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ:





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

•

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

•

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

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

.3
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
•

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

•

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

•

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

•

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

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

ﺃ2-

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
•

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓ ًﻘﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﻌﻳﺎﺭ .ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ .ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ،
ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﻧﻘﻁﺗﻳﻥ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻁﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﺃﻳﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ .ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻫﻳﻔﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﻧﻘﻁﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻫﻲ ﻳﺣﺻﻝ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ ﻋﻠﻰ " "1ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ ﻛﻝ ﺳﺅﺍﻝ
"ﺻﺣﻳﺢ ﻭﻳﺟﺗﺎﺯ/ﻳﺭﺳﺏ".

•

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

•

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

•

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




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

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

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

•

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

•

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



•

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

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

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  ،2010ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺳﺎﻡ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺟﻭﺍﻧﺏ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻭﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ ﻓﻘﻁ ﻛﺎﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﻋﻥ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ –
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ .4

ﺃ3-

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
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ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ

7

ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
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ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
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ﺭﺳﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
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ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
#
ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ )ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ (ICANN
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﻘﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ .ﻏﻳﺭ ﻣﺳﻣﻭﺡ
ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻳﺔ.
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ .
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ .
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﺭﺍﺑﻁ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩ
ﺍﻻﺳﻡ

ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ

ﺍﻟﻠﻘﺏ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺍﻻﺳﻡ

ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ

ﺍﻟﻠﻘﺏ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ
ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
)ﺃ( ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻠﻁﻠﺏ) .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻰ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻬﺩﻑ
ﻟﻠﺭﺑﺢ(.
)ﺏ( ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺳﻠﻁﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺁﺧﺭ ﻳﺣﺩﺩ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ) 8ﺃ( .ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻱ
ﻣﺭﺍﺟﻊ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﻋﻧﻭﺍﻥ  URLﻟﻠﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ ﻣﻊ ﺗﻭﻓﺭﻩ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ.
)ﺟـ( ﻗﻡ ﺑﺈﺭﻓﺎﻕ ﺩﻟﻳﻝ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺛﻝ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ) 8ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ ) 8ﺏ(
)ﺃ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺑﺩﻝ ﻭﺍﻟﺭﻣﺯ.
)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺷﺭﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ.
)ﺝ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻣﺷﺭﻭﻋﺎً ﻣﺷﺗﺭﻛﺎً ،ﺍﺫﻛﺭ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ.
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻭﺭﻗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ  VATﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻛﺎﻓﺊ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
)ﺃ( ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻻﺳﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ )ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ( ،ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﻥ )ﺃﻱ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ(.

ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ

ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ  12 - 1ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻛﺎﻣﻼ .ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ.

ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻠﻘﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ .ﻗﺩ ﻳﺳﺗﺟﻳﺏ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ .ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ .ﻳﺟﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻛﻠﺗﺎ ﺟﻬﺗﻲ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺗﻳﻥ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ.

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

ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ

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

ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻻ
ﻻ

ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺑﻌﻳﻧﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .11
ﺃﻱ ﺃﺧﻁﺎء ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﻑ )ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ( ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

)ﺏ( ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻻﺳﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ )ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ( ،ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎء .ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻭﻥ
ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺛﻼً ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻭﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﺗﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺳﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺷﺭﺍﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.

ﻻ

)ﺝ( ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻻﺳﻡ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ )ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻛﻳﺎﻥ(
ﻭﻭﻅﻳﻔﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  %15ﻣﻥ ﺃﺳﻬﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ،ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ
ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ.
)ﺩ( ﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﺗﺑﻪ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻪ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﺃﻋﻼﻩ:

ﻻ

 .1ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻫﻝ ﺃﺩﻳﻥ ﺑﺟﺭﻳﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺧﺭﻕ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻭﺿﻭﻋﺎً
ﻟﻠﺣﻛﻡ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ؛
 .2ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻫﻝ ﺗﺩﺭﺏ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﺍﻉ ﺃﻭ
ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻐﻳﺭ؛
 .3ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺗﻣﺕ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﻝ ﻣﻘﺻﻭﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺃﻭ ﺗﻬﺭﺏ
ﻣﻘﺻﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ؛
 .4ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺗﻣﺕ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻧﺙ ﺑﺎﻟﻳﻣﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻛﺎﺫﺑﺎً ﺃﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﻁﺋﺔ ﻟﻭﻛﺎﻟﺔ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ؛
 .5ﺗﻡ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ؛
 .6ﺗﻡ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺄﻱ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻋﻧﻑ ﺃﻭ ﺇﺳﺎءﺓ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺃﻭ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ؛
 .7ﺗﻡ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺃﻭ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ
ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺟﻳﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ؛
 .8ﻛﺎﻥ ﺿﻣﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﻟﺩﻳﻪ ﻗﺿﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ
ﻣﺫﻧﺑﺎً ﺃﻭ ﺻﺩﺭ ﺣﻛﻡ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺣﻘﻪ )ﺃﻭ ﺷﻲء ﻣﺳﺎﻭﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺎً( ﻋﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻋﻼﻩ؛
 .9ﻫﻭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺗﻧﺣﻳﺔ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ  ICANNﻭﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ.
ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺛﺕ ﺃﻱ ﺃﺣﺩﺍﺙ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ ،ﻓﻳﺭﺟﻰ ﺫﻛﺭ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ.
)ﻫـ( ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﺗﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎءﺃﻭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﻟﻪ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺗﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﻳﻥ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺇﺷﺭﺍﻛﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ  UDRPﺃﻭ  ACPAﺃﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﻻ

ﻗﺩ ﺗﺭﻓﺽ  ICANNﻣﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﺅﻫﻼ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1.2.1ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ
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 ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ .ﻣﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ.
)ﺯ( ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻷﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﺗﻡ ﺫﻛﺭﻩ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ.

ﻻ

ﻗﺩ ﺗﺭﻓﺽ  ICANNﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻣﺅﻫﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﺄﻫﻝ .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  1.2.1ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

ﻻ

)ﺃ( ﺃﺩﺧﻝ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺭﻗﻡ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﻝ(.

ﻻ

)ﺏ( ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ
)ﺝ( ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ
)ﺩ( ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺑﻧﻙ
)ﻩ( ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ
)ﻭ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺣﻭﺍﻟﺔ

ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ

ﺗﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﻭﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ .ﻳﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  12ﻓﻲ ﻛﻝ ﺩﻓﻊ.
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ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻁﻠﺏ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
#
 13ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟـ  ،IDNﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ) Aﻳﺑﺩﺃ ﺑـ ".("--xn
14

15

ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ

)ﺃ( ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﻟـ  ،IDNﻗﺩﻡ ﻋﻧﻭﺍﻥ ."U
)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ،IDNﻓﻘﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻧﻰ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺁﺧﺭ ﻭﺻﻑ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ
ﺍﻟﺣﺭﻓﻲ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
)ﺟـ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ،IDNﻓﻘﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ )ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ (ISO-639-1

ﻧﻌﻡ

ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ 17 ‑ 13ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.
ﻋﻧﻭﺍﻥ  Uﻫﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ  IDNAﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻥ ﺭﻣﻭﺯ ﻳﻭﻧﻳﻛﻭﺩ ،ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺭﻣﺯًﺍ ﻭﺍﺣﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺧﻼﻑ ﺭﻣﻭﺯ .ASCII

)ﺩ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ،IDNﻓﻘﻡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻧﺹ )ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑـ (ISO15924-1؟

ﻧﻌﻡ

)ﻫـ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ،IDNﻓﻘﻡ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﺯ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﻭﺍﻥ  Uﻭﻓﻘﺎً ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻳﻭﻧﻳﻛﻭﺩ.
)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ،IDNﻓﻘﻡ ﺑﺗﺣﻣﻳﻝ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻟﻠﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺟﺩﻭﻝ :IDN
 -1ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻠﺟﺩﺍﻭﻝ،
 -2ﻣﺻﻣﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺟﺩﻳﺔ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ،(BCP 47
 -3ﺭﻗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ،
 -4ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ )ﻳﻭﻡ -ﺷﻬﺭ -ﺳﻧﺔ(،ﻭ
 -5ﺍﺳﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ.
ﻳﺷﺟﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ.

ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ " "HELLOﺳﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ .U+006F U+006C U+006C U+0048 U+0065
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ،IDN gTLDﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻬﺎ .ﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻟﻛﻝ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﻧﺹ ﻳﻧﻭﻱ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﺭﺽ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ  IDNﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻪ.

ﻧﻌﻡ

ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﺳﻼﺳﻝ  TLDﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ .ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻟﻼﺗﺳﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ  IDNﻟﻠﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﺑﻌﻣﻝ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ ﺇﻧﺷﺎء ﺁﻟﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ .ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺳﻼﺳﻝ  TLDﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

ﻗﻡ ﺑﻭﺻﻑ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ

)ﺏ(
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ.
ﻗﻡ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻱ ﺍﺧﺗﻼﻓﺎﺕ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
)ﺝ(

16

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ  ،IDNﻓﻘﻡ ﺑﻭﺻﻑ ﺟﻬﻭﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭ ﻣﺷﻛﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺗﺗﻌﻠﻕ
ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ .ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻗﻡ ﺑﻭﺻﻑ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ﺑﺎﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ.
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﻟـﻠﻣﻠﺻﻕ ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻠﻬﺟﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ).(/http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa

ﻧﻌﻡ

ﻧﻌﻡ
ﻧﻌﻡ

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

ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ/ﺍﻟﻐﺭﺽ
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ﺃﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ/ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.

ﻧﻌﻡ

ﻳﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻣﻘﺩﻣﻭﺍ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﺻﻑ ﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻔﺻﻝ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻓﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ .ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻧﻘﺎﻁ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ.

ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

19

ﻫﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  TLDﻣﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟

ﻧﻌﻡ

ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻁﻠﺏ ﻗﻳﺎﺳﻲ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ( ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ.
ﻳﺗﻌﺫﺭ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﻳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

20

)ﺃ( ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻬﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺧﺩﻣﺗﻪ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻸﻭﻟﻭﻳﺔ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ.

ﻧﻌﻡ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
● ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺎ .ﻗﺩ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ،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
ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﻘﻭﻣﺔ .
● ﻋﻧﺩ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ )ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ( ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻭﺻﻑ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ.
● ﻳﻣﺗﺩ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻛﻼ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺿﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ.

)ﺏ( ﺍﺷﺭﺡ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻓﻲ ) 20ﺃ(.

ﻧﻌﻡ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺑﻭﺿﻭﺡ:

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

ﻧﻌﻡ

)ﺩ( ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻟـ  gTLDﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻓﻲ ) 20ﺃ(.

ﻧﻌﻡ

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

ﻧﻌﻡ

)ﻭ( ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺃﻱ ﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ/ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻓﻲ ) 20ﺃ( .ﻗﺩ
ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ/ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ﻧﻌﻡ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺫﻛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ/ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺔ ) 20ﺏ( ﺑﻭﺻﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻛﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻣﺅﺳﺳﺔ
ﺃﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

)ﺃ( ﻫﻝ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻷﺣﺩ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ؟

ﻧﻌﻡ

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﺳﻡ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ) :ﺃ( ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ISO 3166-1؛
)ﺏ( ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻳﻧﻭﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  gTLDﻷﻏﺭﺍﺽ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﺳﻡ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ؛ )ﺝ( ﺍﺳﻡ ﻣﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ISO 3166-2؛ ﺃﻭ )ﺩ( ﺍﺳﻡ ﻣﺩﺭﺝ ﻛﻣﻧﻁﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑـ UNESCO
ﺃﻭ ﺗﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ "ﺗﺷﻛﻳﻠﺔ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺩﻗﻳﻘﺔ )ﻗﺎﺭﻳﺔ( ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ،ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻭﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﺭﻯ
ﻣﺧﺗﺎﺭﺓ" .ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻧﻣﻁﻳﺔ  2ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ.

)ﺏ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﺳﻣﺎ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ ،ﻓﻘﻡ ﺑﺈﺭﻓﺎﻕ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻻ

17

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻟﺭﺩ ﻣﻊ ﺭﺩﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  20ﺃﺩﻧﺎﻩ.

ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
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● ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻷﻳﺔ ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
● ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻟﻬﺎ/ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
● ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
● ﻣﺳﺟﻠﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﻭﻥ ﺑـ .TLD
● ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻧﻬﺎﺋﻳﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﻳﻥ ﻓﻲ .TLD
● ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻧﻔﺫﻫﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻳﻧﻭﻱ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ.
● ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺫﺍ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺑﻭﺿﻭﺡ:
● ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﺅﺳﺱ ﺇﻥ ﻭﺟﺩ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
● ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
● ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
● ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ :ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑـ  gTLDﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ.
● ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻻﺳﻡ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑـ .gTLD
● ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ/ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻕ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻼﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.
● ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯ :ﻣﺎﻫﻳﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﻣﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺗﻌﺯﻳﺯ
ﻭﻣﺎﻫﻳﺔ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ.

ﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﻡ ﺍﻹﻗﻠﻳﻡ ،ﺍﻟﻣﻌﺭّﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ.
ﺍﻧﻅﺭ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ﺑﺎﻟﻭﺣﺩﺓ  2ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺅﺍﻝ  20ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻌﻛﺱ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺷﺭﻳﻁﺔ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﺭﺩ
ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ  4ﻣﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
#
 22ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ
ﻟـ  .gTLDﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﺟﺯ ﻭ/ﺃﻭ ﺇﻁﻼﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﻣﺎء.

ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻧﻌﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻭﺍ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻌﺗﺑﺭﻭﺍ ﻭﻳﺻﻔﻭﺍ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻛﻭﻧﻬﻡ ﺳﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﻣﻊ ﻧﺻﻳﺣﺔ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ) (GACﺧﻼﻝ
ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﻡ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ .ﺍﻧﻅﺭ "ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ  "gTLDsﻋﻠﻰ
http://gac.icann.org/gac-documents.

ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ

ﻛﻣﺭﺟﻊ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻭﺭﺓ ﻟﺣﺟﺯ ﻭﺗﺣﺭﻳﺭ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺑﺎﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟـ
.INFO
ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ
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ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺳﻡ ﻭﻭﺻﻑ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻛﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ،ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﻣﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ.

ﻧﻌﻡ

ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺄﻟﻭﻓﺔ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ:
ﺃ .ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  DNSﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﻡ.
ﺏ .ﻧﺷﺭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ .TLD
ﺝ .ﻧﺷﺭ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻻﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ )ﺧﺩﻣﺔ .(Whois
ﺩ .ﺗﺩﻭﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ.
ﻩ .ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ))DNSSEC

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﻭﺻﻑ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﺟﻝ .

25

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ) :ﺃ( ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء؛ 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 ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ  TLDﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ؛ ﻭ) (2ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ؛ ﻭ) (3ﺃﻳﺔ 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
ﺍﻷﻣﻥ :ﻧﻅﺭًﺍ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ،ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻥ ) (1ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺗﺑﺩﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻓﻪ ﺃﻭ ) (2ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻧﻅﻡ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ.

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

ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ 24
)ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ(

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

ﺃﺩﺍء  :SRSﻭﺻﻑ ﺧﻁﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻳﻪ SRS .ﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ
ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺣﺭﺝ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ  .TLDﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍء ) 6ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ( ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻭﺻﻑ
ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﻧﻌﻡ

 :EPPﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻣﻔﺻﻝ ﺣﻭﻝ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣُﺳﺟﻠﻳﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﺭﻥ ﻓﻲ
 RFCsﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺣﺻﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ RFCs 3735 :ﻭ.5734-5730

ﻧﻌﻡ

ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ :ﻧﻅﺭﺍً ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ،ﻳﻌﻧﻲ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ) (1ﻏﻳﺭ ﻣﻠﺗﺯﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺟﻳﺩﺍً ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﻣﺛﻝ
) Standards-Trackﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ( ﺃﻭ ) Best Current Practice RFCsﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ(
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻋﺎﻫﺎ  IETFﺃﻭ ) (2ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭ
ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ) (44 24ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻹﺧﺭﺍﺝ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ،ﻓﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ.

1-0

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﺧﻁﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ SRS؛
) (2ﺍﺗﺳﺎﻕ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ؛
) (3ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ؛ ﻭ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  6ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ  29-24ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻳﻘﺻﺩ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺍﺟﻪ ﺃﻱ
ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ  DNSﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ .ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ
ﺑﺎﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ.

1-0

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

ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﻧﻣﺎﺫﺝ  EPPﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﺧﺩﻡ.
ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.
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 :Whoisﺻﻑ ﻛﻳﻑ ﺳﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ) (Whoisﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺳﺟﻝ
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﺗﻬﺎ  ICANNﻟﻛﺎﺋﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ 4
ﻭ 6ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻭﺻﻑ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﺩﻣﺔ ) (Whoisﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻊ  .RFC 3912ﻭﺻﻑ
ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﻧﻌﻡ
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ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ :ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻣﻔﺻﻝ ﻟﺯﻣﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ gTLD
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺻﻑ ﺯﻣﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎء/ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ/ﺍﻟﺣﺫﻑ ﻭﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ 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 ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﻭﺿﻭﺡ .ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﻧﻌﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺧﺩﻣﺔ  Whoisﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ) ،MOBI. ،ASIA.ﻭ (POST.ﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ
ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻛﻣﻁﻠﺏ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  4ﻣﻥ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻛﺑﺩﻳﻝ ﻟﻠﻣﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺧﺩﻣﺔ
 Whoisﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻫﻧﺎ ﻣﺧﺩﻣﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻧﻘﺎﻁﺎ ﺃﻋﻠﻰ .ﺇﺩﺧﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭ ﻗﺩ
ﺗﻛﻭﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍ ﻭﻗﺩ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿﻣﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻛﻣﺭﺟﻊ ،ﺍﻻﺳﻡ
)/http://www.icann.org/en/tlds
 (agreements/name/appendix-05-15aug07.htmﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﺣﺙ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ " "WHOISﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻣﻧﺫ
ﺍﻟﺑﺩء .ﺗﺳﺗﻧﺩ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺇﻟﻰ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ .ﺗﻣﺕ
ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﺎﺭ ﻛﺣﻠﻭﻝ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻣﻊ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  Whoisﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﺔ ﻭﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺿﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ  .gTLDsﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻋﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻳﺗﻣﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻗﺗﺭﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺑﺣﺙ.
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 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻁﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻗﻭﻱ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻋﻠﻳﻪ ﻟـ SRS؛
) (2ﺗﻛﻭﻥ ﺧﻁﻁ  SRSﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ
ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻭﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء؛
) (3ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﺗﻧﺎﺳﻕ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (4ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺗﻳﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﻧﻣﺎﺫﺝ  EPPﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ  RFCsﻭﺗﻭﻓﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ؛
) (3ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﺗﻧﺎﺳﻕ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ  -ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (4ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻹﺣﺭﺍﺯ .1

2-0

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
 – 2ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﺧﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ
) (1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﻬﻡ
ﺍﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻻﺕ ﻭﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ؛
ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ؛
) (2ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﺗﻧﺎﺳﻕ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛
) (2ﻁﺎﻗﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻁﺎﻉ ) (3ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻬﺎ؛ ﻭ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ
) Whois (4ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣﺙ :ﺧﺩﻣﺔ  Whoisﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ
) (3ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻛﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭIDs
ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺩﻭﻥ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ .ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺑﺣﺙ  Booleanﺍﻟﺗﻲ
ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﻋﺭﺿﻬﺎ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺧﻭﻟﻳﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ.
 - 1ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺗﻳﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﺗﺗﻧﺎﺳﻕ ﺧﺩﻣﺎﺕ  Whoisﻣﻊ  RFCsﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ؛
) (3ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ  Whoisﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

1-0

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﺩﻟﻳﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻣﻊ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺩﻭﻝ
) (1ﺍﻟﺗﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ؛ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ؛
ﻭ
) (2ﺍﺗﺳﺎﻕ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (2ﺍﻟﺗﻧﺎﺳﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻛﻣﺎ ) (3ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟـ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ - 0 .ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

#
28

ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﻭﻣﻧﻌﻬﺎ :ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
● ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﻗﺕ
ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ  TLDﻭ
ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺇﻧﺷﺎء ﻭﻧﺷﺭ ﻧﻘﻁﺔ ﺇﺳﺎءﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ
ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻋﻧﺎﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻟﻠﺳﺟﻼﺕ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎ
● ﻭﺻﻑ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻧﻅ
● ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺳﺟ
ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ
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ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ :ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺗﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍ
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻘ
ﺍﻹﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺗﺯﻭﻳﺭ .ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ
ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﺟﻭﺑﺔ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ.
ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ

ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ )ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ(
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ﻟﻣﺣﺔ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻣﺣﺔ
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 ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌ
 ،Whoisﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺳ
ﺍﻟﻣﺭﻭﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ.
ﻭﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻠﺧﻳﺹ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺗﻛﺭﺍ
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ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺑﻧﺎء :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻭﻫﻧﺩﺳ
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﺿ
ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻗﺩ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ
● ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻧﻅﻡ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺩﻋ
○ ﻧﻅﺎﻡ ﻋﻧﻭﻧﺔ  TCP/IPﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
○ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ) CPUﻭ RAMﻭﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺭ
○ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻹﺻﺩﺍﺭﺍﺕ
○ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ )ﺑﻣﻌﻠﻭﺍﻣﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺻ
● ﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻸﻫﻠﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿ
● ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﻳﻥ  /ﺍﻟﻧﻘﺎﻝ
● ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ
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ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭ
● ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ،
● ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ )ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ]
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ(،
● ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ )ﺇﺟﻣﺎﻻ ﻭﻧﻭﻉ ﺍﻟ
● ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ،
● ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﻧﺷﺎء ﻛﺎﺋﻥ ﻭﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻭﺣﺫﻓﻪ،
● ﺍﻟﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ،
● ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ،
● ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ،
● ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ،
● ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻹﺑﻼﻍ ،ﻭ
● ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
#
 33ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ :ﺗﻘﺩﻡ ﻭﺻﻔﺎ ﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻣﻥ:

ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻻ

ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
2-0
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ

ﺃ .ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ؛ ﻭ
ﺏ .ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ.

) (1ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ؛
) (2ﺍﺗﺳﺎﻕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ؛ ﻭ
) (3ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻧﻅﻡ ﻭﺍﻟﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﺳﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ( ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ .ﻗﺩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  Anycastﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻠﺗﻧﻭﻉ
ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.
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ﺗﻭﺍﻓﻕ ﺧﺩﻣﺔ  DNSﻗﻡ ﺑﻭﺻﻑ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻊ .RFCs
ﻳﺟﺏ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ DNS
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ) (RFCﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺣﺻﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟـ  1034 :ﻭ1035
ﻭ 1982ﻭ 2181ﻭ 2182ﻭ 2671ﻭ 3226ﻭ 3596ﻭ 3597ﻭ 3901ﻭ 4343ﻭ.4472
ﻭﺻﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﻭﺑﻳﺎﻥ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ .ﻭﺗﺷﻣﻝ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﻻ

ﻻﺣﻅ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﺟﻼﺕ ﻣﻭﺭﺩ  DNS wildcardﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ  RFC 4592ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻣﺯﺍﻣﻧﺔ
ﺳﺟﻼﺕ ﻣﻭﺭﺩ  DNSﺃﻭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺩﺍﺧﻝ  DNSﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

2-0

ﻻﺣﻅ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻁﺎﺑﻕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻘﻧﻳﺔ  IANAﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ:
>.<http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ .ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺳﺗﻌﻼﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺩﻋﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ .ﻛﻳﻑ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﺳﻳﻊ
ﺫﻟﻙ ﻛﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻧﻣﻭ ﻓﻲ TLD؟ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍء.

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﻭﺻﻑ ﻛﺎﻑ ﻟﺗﻬﻳﺋﺔ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ
ﻟﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ  DNSﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑـ RFCs؛
) (2ﻣﺟﺎﻝ/ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ؛
) (3ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  6ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ .ﻭﺻﻑ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺧﺎﺩﻡ .ﻭﺻﻑ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻊ  .RFCsﻫﻝ ﻳﺟﺭﻱ
ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺃﻭ ﺷﺭﺍﻛﺔ ﺃﻱ ﻣﻬﻣﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ/ﺍﻷﺩﺍء( ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻁﻕ DNS؟ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﻳﺽ ﻟﻠﺷﺑﻛﺎﺕ
ﻭﺧﻁﻁ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ .ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﺩﻟﻳﻝ ﻟﻠﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻟﻠﺗﻭﻧﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ؛
) (2ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻓﺭ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺭﻳﺽ؛
) (3ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﺗﻧﺎﺳﻕ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻬﺎ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﻭﺻﻑ ﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ؛
) (2ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﻁﻁ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ؛
) (3ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ؛ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ:
) (1ﺧﻁﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ
 DNSﻭﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ
) (2ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﻓﺭ؛
) (3ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﺗﻧﺎﺳﻕ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻬﺎ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ:
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺗﻳﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﺗﻛﻭﻥ ﺧﻁﻁ  SRSﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻟﻣﻊ  DNSﻭﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ؛
) (3ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ؛ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

ﻭﺻﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء )ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  (6ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
● ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﺧﺎﺩﻡ )ﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻭﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ(.
● ﻓﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
● ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺍﺕ
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ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻥ :ﺗﻭﻓﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺃﻣﻧﻳﺔ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:
● ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ )ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺎﺩﻡ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ( ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺁﻣﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻭﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ؛
● ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺷﺭﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﺽ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ؛
● ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣﻭﺍﺩﺙ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻭﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﻭﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺗﻬﺎ؛
● ﺧﻁﻁ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻼﻋﺏ 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 ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ؛
● ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ؛
● ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻥ؛
● ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ( ﻭﻓﻘﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻻﺧﺗﺑﺎﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ؛
● ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺑﻳﻥ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻥ ﻭﺟﺩ.
● ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ؛ ﻭ
● ﻭﺻﻑ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺳﻠﺳﻠﺔ .gTLD

ﻻ

ﻳﺩﻋﻭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  5ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ  TLDﻣﺛﻼ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻟـ  .TLDsﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻠﻙ ﻫﻲ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﺿﻣﻥ(1 :
ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺧﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺭﺩ؛  (2ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ؛  (3ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻭﺍﻻﺕ؛  (4ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ؛  (5ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺳﻣﺳﺭﺓ؛  (6ﺃﻧﺷﻁﺔ ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ؛ (7ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛  (8ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ؛  (9ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛  (10ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﺃﻭ  (11ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ.
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ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ،ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ
ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺣﻠﻭﻝ
ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
) (1ﻭﺻﻑ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﺻﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻸﻣﻥ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﺫ
ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﻰ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﻛﺷﻑ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ؛
ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺿﻌﻑ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ
) (2ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻸﻣﺎﻥ )ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣﻠﻬﺎ؛
ﻭﺟﻬﺔ  HSTLDﻭﺷﻬﺎﺩﺓ  ISO 27001ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
) (2ﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻷﻣﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺣﺟﻡ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ(؛
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ؛
) (3ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (3ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ؛ ﻭ
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ:
) (4ﺗﺗﺳﻕ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩ ) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺗﻳﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻥ؛ ﻭ
) (2ﺩﻟﻳﻝ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ
) (5ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎﺕ .ﻭﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ؛
)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﺿﻣﻳﻧﺎﺕ
) (3ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ؛ ﻭ
ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻸﻣﺎﻥ(..
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ؛ ﻭ
) (5ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﺳﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ  gTLDﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ.

36

ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ  :IPv6ﻳﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ  Whoisﻭ Whoisﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻭﺃﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻧﺷﺭ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  6ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻳﺩﻋﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻭﺍﺩﻡ
 DNSﻋﺑﺭ ﺷﺑﻛﺔ  IPv6ﻟﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻭﻟﺩﻯ  IANAﺣﺎﻟﻳًﺎ ﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﺳﻡ  .IPv4ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺧﺎﺩﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ 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  IPv6ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻧﻘﻝ  IPv6ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ .ﺇﺩﺭﺝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻗﺩ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻋﺑﺭ  IPv6ﻣﻊ ﻭﺻﻑ ﺍﺗﺻﺎﻝ  IPv6ﻭﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ .ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ
ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﻻ

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﻠﻘﻡ ﺍﻻﺳﻡ  IANAﻣﺗﻭﻓﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ -http://www.iana.org/procedures/nameserver
.requirements.html
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ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ؛
) (2ﻣﺟﺎﻝ/ﺣﺟﻡ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ؛ ﻭ
) (3ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺗﻳﻥ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﺩﻟﻳﻝ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻔﻌﻼ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻣﺎﻛﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ  IPv6ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟـ  IPv6ﻣﺎ ﻳﺳﻣﺢ ﻟـ  IPv6ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ
 IPv4 IANAﺑﺧﺎﺩﻣﻲ ﺍﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻣﻧﻔﺻﻠﻳﻥ؛
) (3ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺧﻁﻁ  IPV6ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭﺗﻭﺿﻳﺢ
ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

#

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ

ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻻ
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ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ :ﺗﻘﺩﻳﻡ
● ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺭﺩﺩ ﻟﻧﺳﺦ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ؛
● ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
● ﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ،
● ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ،
● ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ،
● ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ/ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ،
● ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﻭ
● ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.
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 :Escrowﻭﺻﻑ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  2ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ( .ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﺑﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﻻ
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ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ :ﺻﻑ ﻣﺩﻯ ﺍﻣﺗﺛﺎﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ )ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،(6ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﻻ

ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
2-0
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ

ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

) (1ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ؛
) (2ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﺗﺗﺳﻕ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﻟﻠﺳﺟﻝ؛ ﻭ
) (3ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﺩﻟﻳﻝ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ
ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻷﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ،ﻭﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺔ ،ﻭﺗﺗﺎﺑﻊ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ .ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻱ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ؛
) (2ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ;
) (3ﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭﺗﻧﺎﺳﻕ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻬﺎ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
) (1ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻭﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ؛
) (2ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺭﻱ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ;
) (3ﺗﻧﺎﺳﺏ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﺳﺦ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ
ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ؛ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺧﻁﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

2-0

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  2ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
) (2ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻟﻭﺟﻭﺩ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ
ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻭ
) (3ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺗﺳﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺣﺟﻡ/ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
) (2ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  2ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
) (3ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭ
) (4ﺩﻻﺋﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ.
 - 1ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻛﺧﻁﻁ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ؛
) (3ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 – 0ﺗﻌﺫﺭ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ ﺃ .1

2-0

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﻭﺻﻑ ﻣﻔﺻﻝ ﻳﺑﻳﻥ ﺧﻁﻁ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
) (2ﻧﻁﺎﻕ/ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ
) (3ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻭﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
) (2ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﺭ؛
) (3ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﺿﻣﺎﻥ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺧﻁﻁ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻟﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ؛
) (3ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻭﺳﻬﻠﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ ﺃ .1
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ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ :ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺟﺩﻳﺩ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ.

ﻻ

1-0

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ;
) (2ﻧﻁﺎﻕ/ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ
) (3ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻛﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
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ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺷﻝ :ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﺧﻁﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺷﻝ ،ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻟﻠﺧﻁﺔ.
ﻗﺩ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ 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(.

ﻻ

2-0

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ;
) (2ﻧﻁﺎﻕ/ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ
) (3ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻛﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻊ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺧﻁﺔ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANN gTLDﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ
http://www.icann.org/en/registries/continuity/gtld-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf.

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(.
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 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ(2) ،
ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﻁﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺭﺻﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ؛
) (3ﺧﻁﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ
) (4ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺧﺻﺹ ﺗﺧﺻﻳﺻﺎ ﻛﺎﻣﻼ.
.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ ﺃ .1

 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻭﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﻔﺷﻝ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺣﺹ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺭﺻﺩ ﺍﻟﻘﻭﻱ ،ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ،ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ؛
) (2ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ؛
) (3ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ؛
) (4ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻔﺷﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻣﺧﺻﺹ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺷﻝ؛
) (3ﺧﻁﺔ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻣﻝ ﺷﺎﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺗﻛﻭﻥ
ﻣﺗﺎﺣﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ ﺃ .1

ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
#
 42ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺧﻁﺄ :ﻗﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺻﻑ ﻟﻠﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ( ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﺍﻷﻫﻣﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  SRSﻭﻧﻅﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺧﻭﺍﺩﻡ  DNSﻭﺧﺩﻣﺔ  Whoisﻭﻧﺷﺎﻁ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﻭﺟﺩﺭ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ( .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﺿﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺻﻑ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﻭﺍﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋﻥ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﻧﻅﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻫﺫﻩ.

ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻻ

ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
2-0
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ;
) (2ﻧﻁﺎﻕ/ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ،
) (3ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻛﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻭ
) (4ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﺷﺄﻥ
ﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ.
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ

ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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 :DNSSECﻭﺻﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﻣﺗﺑﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻟﻠﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻑ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ،ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﻭﻟﺗﻭﻟﻳﺩ ﻭﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭﺗﺧﺯﻳﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ .ﻭﺻﻑ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﺗﻧﻔﻳﺫ
 DNSSECﻣﻊ  RFCsﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺣﺻﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ،RFCs 4033، 4034 :
 4641 ،4509 ،5910 ،4035ﻭ) 5155ﻳﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩ ﻋﺭﺽ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ
ﺍﻟﻣﺑﻌﺛﺭ( .ﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ(.

ﻻ
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ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻱ.
 :IDNsﺗﺣﺩﻳﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺑﺩﻋﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ  IDNﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  ،TLDﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ
ﻛﺫﻟﻙ ،ﻓﻭﺿﺢ ﺍﻟﻛﻳﻔﻳﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻭﺿﺢ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺩﻋﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﺭﻣﻭﺯ
ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻫﺫﺍ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺃﻳﺿًﺎ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺛﻝ  Whoisﺃﻭ  .EPPﻭﺻﻑ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ )ﺑﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﻋﺩﺩ ﻭﻭﺻﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ( .ﻭﺻﻑ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﺗﻧﻔﻳﺫ  IDNﻣﻊ  ،RFCs 5890، 5891، 5892ﻭ 5893ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ
 ICANN IDNﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ >/http://www.icann.org/en/topics/idn
.<implementation-guidelines.htm

ﻻ

ﺗﻌﺗﺑﺭ  IDNsﺧﺩﻣﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺑﺩء .ﻏﻳﺎﺏ ﺗﻧﻔﻳﺫ  IDNﺃﻭ ﺧﻁﻁ ﻟﻥ ﻳﻘﻠﻝ ﻣﻥ ﺳﺟﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻳﻥ
ﻳﺳﺗﺟﻳﺑﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﻊ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ  IDNsﻭﻗﺕ ﺍﻟﺑﺩء ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﻁﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻫﻧﺎ.
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ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ )ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ،ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺩﺧﻝ ،ﺑﻳﺎﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ/ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ ،/ﻭﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ( ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻣﺅﺧﺭﺍ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﺩ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ.

ﻻ

ﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ) (50‑45ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺳﺟﻝ.
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ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ) 1ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ( ﻟﻠﺣﺩﺙ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻ.
ﻭﻳﻘﺻﺩ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ  TLDﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.
ﺗﺷﻣﻝ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ )ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻧﻣﻭﺫﺝ( ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ .ﻭﺻﻑ ﺃﺳﺎﺱ/ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ،ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎء/ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ.
ﻗﺩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺕ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ
ﺻﺣﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ.

ﻻ

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﺍﻷﺩﻟﺔ 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،
) (2ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﺭ ؛
) (3ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻭ ﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،ﻭ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺛﺑﺕ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﺭﺻﺩ/ﺍﻟﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻣﻊ ﺭﺻﺩ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻌﺭﺍﺽ
ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ؛
) (3ﻫﻧﺎﻙ ﺧﻁﻁ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻧﻬﺞ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1
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ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ:
) (1ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﻔﻬﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﺟﻝ;
) (2ﻧﻁﺎﻕ/ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ
) (3ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻛﻣﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ
ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.
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ﺗﻌﺗﺑﺭ  IDNsﺧﺩﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ .ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ - 2 :ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ) (1ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻟـ  ،IDNsﺑﻣﺎ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺟﺩﺍﻭﻝ  IDNﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ  IDNA/IDNﻭ،RFCs
) (2ﺧﻁﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻛﻣﻭﺭﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﺻﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ IDN؛
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ؛
) (2ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﻗﺿﺎﻳﺎ  IDNﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﻫﺟﻣﺎﺕ  IDNﺍﻟﺧﺩﺍﻋﺔ؛
) (3ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻲ ) (3ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،ﻭ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﻭ
) (4ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ.
) (4ﻗﺿﺎﻳﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻧﺻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺗﺳﻭﻳﺗﻬﺎ ﻭ IDNﺟﺩﺍﻭﻝ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ؛
) (2ﺩﻟﻳﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻟـ
IDN/IDNA؛
) (3ﺧﻁﻁ  IDNﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛ ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ ﺃ .1
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ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟـ  - 1 IFRSﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
)ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ( ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ  IASBﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ .ﺣﻳﺙ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ،
)ﻣﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ( ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﺕ ﺣﺩﻳﺛﺎ ،ﻓﻘﺩ ﻗﺩﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻗﻭﺍﺋﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﺔ ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ.
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻭﻁﻧﻳﺎً )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ،
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻹﺣﺭﺍﺯ  .1ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﺷﻝ ﻛﻳﺎﻥ ﻟﻪ
 .(GAAPﻭﻫﺫﺍ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻭﺑﻳﺎﻥ ﺩﺧﻝ ﻳﻌﻛﺳﺎﻥ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻣُﺩﻗﱠﻘﺔ. .
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻛﻳﺎﻧﺎً ﺟﺭﻯ ﺗﺷﻛﻳﻠﻪ ﺣﺩﻳﺛﺎ ﻟﻐﺭﺽ
ﺗﻁﺑﻳﻕ  gTLDﻭﺩﻭﻥ 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 ﻭﻻ
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﻣﻭﻳﻼً ﻣﺄﻣﻭﻻً .ﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ
ﺃﻥ ﻳﻣﺗﻠﻙ ﺑﺎﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﻗﻘﺔ.

2-0

ﻗﺎﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺷﺎﻣﻝ ﻳﺛﺑﺕ ﻋﻣﻝ ﺩﺍﺋﻡ )ﺣﺗﻰ  - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ) (1ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ ﻛﺎﻑ ﻟﻳﻛﻭﻥ ﺗﻭﺍﺯﻥ ﻣﺣﺎﻓﻅ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺗﺷﻐﻳﻝ(.
ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ،ﺃﻱ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﻣﺳﺗﻣﺭ؛
) (2ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ؛ ﻭ
ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻭﺻﻑ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺎ ﺧﻼﻝ ) (3ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺑﻕ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﻟﻠﻭﺻﻑ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺳﺎﺱ
ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﺟﺗﻬﺎﺩ ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺗﻭﻗﻌﺎﺕ.
ﺳﻠﻳﻡ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
) (1ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺑﺗﻔﺻﻳﻝ ﻛﺎﻑ ﻟﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﺑﺗﻭﺍﺯﻥ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺗﺗﻔﻕ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ؛
) (2ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ؛
) (3ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻷﺳﻭﺍﻕ؛ ﻭ
) (4ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ؛ ﻭ

 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺭﺩ
) (1ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻛﺎﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ
ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ  DNSSECﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻹﻁﻼﻕ ،ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ  ،RFCsﻭﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺍﻵﻣﻥ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ )ﺗﻭﻟﻳﺩ ،ﺗﺑﺎﺩﻝ ،ﻭﺗﺧﺯﻳﻥ(؛
) (2ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻓﻲ  TLDﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ؛
) (3ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭ
) (4ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻁﻁ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭ ﺗﻛﻭﻥ
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺃﻭ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ.
 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ .1

 - 0ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ :ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻟﻠﻧﻘﻁﺔ ﺃ .1
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ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ
#
) 47ﺃ( ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ :ﻭﺻﻑ ﻭﺷﺭﺡ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ .ﻭﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺻﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﺳﺗﺗﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ .ﻟﺫﺍ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺩﻭﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ(1 :
ﺇﺑﻘﺎء ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭ (2ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻋﻼﻩ ،ﻭ (3ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ.

ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻻ

ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .46

ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ
2-0
ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ
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 ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ 50ﺃﺩﻧﺎﻩ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ.

48

)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
ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ/ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻣﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ( .ﻟﻛﻝ ﻣﺻﺩﺭ )ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺗﺎﺡ( ،ﻭﺻﻑ (1 :ﻛﻳﻑ ﺳﺗﻘﺩﻡ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ :ﺃ( ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩﻳﺔ ،ﻭﺏ( ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ (2 ،ﺗﻭﺿﻳﺣﺎً ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ )ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﻧﻳﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ 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 ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﺗﺯﻡ
ﺑﺎﻷﻣﻭﺍﻝ(.
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﻣﺣﺩﺩﺍ ﺑﻭﺿﻭﺡ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﻣﺻﺎﺩﺭ ﻟﻛﻝ
ﻧﻭﻉ.

ﻻ
ﻻ

)ﺏ( ﻗﻡ ﺑﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻣﺩﻯ) .ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ(

ﻻ

2-0
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ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
) (1ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﺑﻛﻝ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ :ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻣﺎ
ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛
) (2ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻭﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﺟﻡ/ﻧﻁﺎﻕ/ﻣﻘﺎﺱ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻛﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ
ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ؛
) (3ﺗﺷﻳﺭ ﻣﻌﻅﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ،ﻭ
) (4ﻭﺗﺳﺗﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﻭﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
) (1ﺗﻐﻁﻲ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻭﻓﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻘﺑﻭﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ :ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭ
) (2ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻕ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ
ﺣﺟﻡ/ﻧﻁﺎﻕ/ﻣﻘﺎﺱ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻭﺗُﻘﺩﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻑٍ
 - 2ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺭﺃﺱ
) (1ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻣﻳﺔ ﻭﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻭﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛
ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺟﺎﻧﺏ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ
) (2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸﻣﻭﺍﻝ ﻫﺫﻩ ﻭﺇﺗﺎﺣﺗﻬﺎ .ﺗﻡ ﻭﺻﻑ ﺧﻁﺔ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻭﺍﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ،ﻭﺧﺻﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻛﻣﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ؛
ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ )ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣًﺎ( .ﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ
) (3ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺑﺣﺟﻡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺍﻟﺗﻭﻏﻝ؛
ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻻ
) (4ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺗﺣﻔﻅﺔ،
ﺗﻣﻭﻳﻝ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﺄﻣﻭﻟﺔ ﻟﻸﻣﻭﺍﻝ .ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺻﺎﺩﺭ
) (5ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﻌﺩّﺓ ﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺳﻳﻡ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻛﺎﻑ ،ﻭ
ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺗﻁﻭﺭ .ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﺟﻡ
) (6ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻣﻘﺳﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﻣﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩ ﻭﻳﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺔ.
 - 1ﻳﻠﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
) (1ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺡ ﻭﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ؛
) (2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ )ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﺍﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ( ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻣﻲ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺻﺎﺩﺭﻩ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ؛
) (3ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺣﺟﻡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻭﺣﺟﻡ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺍﻟﺗﻭﻏﻝ؛ ﻭ
) (4ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ.
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إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻧﻄﺎق  - TLDاﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :إرﺷﺎدات
ﻣﺒﺎﺷﺮة  /ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻣﺘﻰ آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و/أو
اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ

ﻣﺮﺟﻊ  /ﺻﻴﻐﺔ
ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت  /ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷول )ﻧﻤﻮذج  (1اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ورﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺑﺪء
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮذج  1ﺑﺎﻟﺴﺆال ) 46ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات( ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ.
ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت أﻳﻀًﺎ أن ﻳﻌﺮﺿﻮا ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ )ﻧﻤﻮذج  (2اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻷﺳﻮأ اﻟﺤﺎﻻت واﻟﺬي ﻳُﻔﺘﺮض ﻓﻴﻪ ﻋﺪم ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮذج  2ﺑﺎﻟﺴﺆال ) 49اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻄﻮارئ( ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ.

 (1اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ب( رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ج( إﻳﺮادات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
د( إﻳﺮادات أﺧﺮى

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ،ﻳﺮﺟﻰ إدراج ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ )ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﺬﻟﻚ( ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 (1اﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،واﻟﻔﺮوق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات ،واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻵﺧﺮ؛
 (2آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت؛
 (3اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻄﻮارئ

هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
و( اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ:
 (1ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 (2ﻋﻤﺎﻟﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻼء
 (3اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ز( اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ح( اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ت( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارﻳﺔ
ي( اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ك( اﻻﺳﺘﻬﻼك
ل( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى

ﻗﻢ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وأي
اﺗﺠﺎهﺎت أو اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﺘﺮة ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ أي أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ إدﺧﺎل أي ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﻺﻳﺮادات ﻓﻲ هﺬا
اﻟﻌﻤﻮد .وﻳﺮﺟﻰ وﺻﻒ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ.

م( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

-

-

-

-

ن( ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

-

-

-

-

 (2اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
أ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ب( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺎوي إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ 1

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺰﻳﺎدة أو
اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج أو ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(.

-

-

-

-

 (3اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻷﺟﻬﺰة
ب( اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ج( اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات
د( أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن واﻟﺘﺮوﻳﺞ وأي ﻧﺸﺎط ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺁﺧﺮ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ "ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ" اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ.

-

-

-

-

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ هﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎدة أو اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎج أو ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .وﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻜﺒﺪ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﺒﺪهﺎ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ دورات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي.

ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك.
"اﻷﺧﺮى" ودورات ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك
رﺟﺎء وﺻﻒ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔﺔ
واﻟﺨﺼﻮم اﻟ ﺘ ﻗ
اﻷﺻﻮل اﻟﺨ
 (4اﻷ ل
أ( اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ب( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ج( أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
د( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
هـ( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ
و( ﺧﺼﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أﺧﺮى
ز( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ح( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة
ت( اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﺘﺮة اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )ﻗﺴﻢ  (1واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
)ﻗﺴﻢ  (3واﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )ﻗﺴﻢ .(4

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺎوي اﻻﺳﺘﻬﻼك إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ .1

 (5اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ )اﻟﺨﺴﺎرة(
ب( اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻀﺎف
ج( اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ
د( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
هـ( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
و( ﺗﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ
ز( ﺗﺴﻮﻳﺎت أﺧﺮى
ح( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
 (6ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال
أ( دﻳﻦ:
 (1ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 (2ﻣﺤﺘﻤﻞ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﺑﻌﺪ
ب( أﺳﻬﻢ:
 (1ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 (2ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ
ج( إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
-

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺼﻒ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ )وﻟﻴﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﺧﻄﺎب اﻟﺘﺰام(.

-

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻔﺮوق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات إﻟﺦ(:

ﻗﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮح ﻟﻠﻔﺮوق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات )أو اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج( ﻓﻲ أﻳﺔ
ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:

ﻗﻢ ﺑﺘﻀﻤﻴﻦ أي ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻬﺎ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .وﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
اﻟﺴﺆال .48

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮارئ:

ﻗﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﺎم ﻟﻮﺻﻒ ﺗﺨﻄﻴﻄﻚ ﻟﻠﻄﻮارئ .وﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻄﻮارئ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال .49

ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻧﻄﺎق  - TLDاﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :ﻋﻴﻨﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة  /ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺟﻊ  /ﺻﻴﻐﺔ

اﻟﻘﺴﻢ
 (1اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ب( رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ج( إﻳﺮادات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
د( إﻳﺮادات أﺧﺮى

أ*ب

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
-

$

-

هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
و( اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ:
 (1ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 (2ﻋﻤﺎﻟﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻼء
 (3اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ز( اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ح( اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ت( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارﻳﺔ
ي( اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ك( اﻻﺳﺘﻬﻼك

ل( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى
م( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ن( ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )اﻹﻳﺮادات ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ هـ  -م

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
62,000
5.00
310,000
35,000
345,000

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

$

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

80,600
6.00
483,600
48,000

104780
7.00 $
733,460
62,000

531,600

795,460

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت  /ﻣﻼﺣﻈﺎت

$

آﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺴﻮق اﻷﺧﻴﺮة.
ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدات آﺒﻴﺮة ﻓﻲ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﺗﺸﻴﺮ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى إﻟﻰ إﻳﺮادات اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻳﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ.

ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال .47

25,000
5,000
32,000
40,000
7,000
14,000
27,500
51,933

66,000
68,000
45,000
44,000
10,000
112,000
29,000
69,333

72,000
71,000
47,000
26,400
12,000
122,500
29,800
85,466

81,000
74,000
49,000
31,680
14,400
136,000
30,760
59,733

12,200
214,633

18,000
461,333

21,600
487,766

25,920
502,493

)(214,633

)(116,333

43,834

292,967

92,000

195,250

198,930

217,416

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة:
ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺴﺎوي إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ زاﺋﺪ  %75ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺴﺎوي  %75ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻳﺪياﻟﻌﺎﻣﻠﺔ زاﺋﺪ  %50ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و %30ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارﻳﺔ
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى

122,633

266,083

288,836

285,077

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ :ﺗﺴﺎوي إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة

214,633

461,333

487,766

502,493

98,000
32,000
43,000

21,000
18,000
22,000

16,000
24,000
14,000

58,000
11,000
16,000

173,000

61,000

54,000

85,000

705,300

705,300

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

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

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

41,000

110,000

113,000

125,300

41,000

110,000

113,000

125,300

173,000

234,000

288,000

373,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ﻳﻌﻜﺲ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ) ($173kﻣﻘﺴﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ دورات اﻟﺤﻴﺎة:
ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ = 130k/3 + $43k/5 = $51,933$
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل دورات اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

 (2اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
أ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة

ب( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
= اﻟﻘﺴﻢ  (1م

 (3اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻷﺟﻬﺰة
ب( اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ج( اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى
د( أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻤﺘﺪ دورة ﺣﻴﺎة اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺜﻼث ) (3ﺳﻨﻮات-ﺗﻤﺘﺪ دورة ﺣﻴﺎة اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى ﻟﺨﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات

 (4اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ب( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ج( أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
د( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
هـ( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ
و( ﺧﺼﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أﺧﺮى
ز( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ح( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة

= اﻟﻘﺴﻢ  (3هـ :ﺗﺮاآﻤﻴﺔ
اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  +اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺎﻟﻲ

ت( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻊ XYZ Bank
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ .وﺳﻴﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة آﻨﻔﻘﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ  (1ي.

 (5اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ )اﻟﺨﺴﺎرة(
ب( اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻀﺎف
ج( اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
د( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

= اﻟﻘﺴﻢ  (1ن
= اﻟﻘﺴﻢ  (1ك
= اﻟﻘﺴﻢ  (3هـ
= اﻟﻘﺴﻢ ) (4ب+ج(:
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  -اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ

هـ( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

= اﻟﻘﺴﻢ  (4ز:
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ  -اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ

)(214,633
51,933
)(173,000
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

41,000

)(116,333
69,333
)(61,000
)(110,000

43,834
85,466
)(54,000
)(56,000

292,967
59,733
)(85,000
)(74,000

69,000

3,000

12,300

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ  $41kﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات
ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ

= اﻟﻘﺴﻢ  (4ت:
اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ  -اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح

و( ﺗﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ
ز( ﺗﺴﻮﻳﺎت أﺧﺮى
ح( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

)(294,700

)(149,000

22,300

206,000

 (6ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال
أ( دﻳﻦ:
 (1ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ

1,000,000

 (2ﻣﺤﺘﻤﻞ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﺑﻌﺪ
ب( أﺳﻬﻢ:
 (1ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 (2ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ
ج( إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال

1,000,000

اﻧﻈﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أدﻧﺎﻩ .ﺳﻴﺘﻢ ﺷﺮح اﻹﻳﺮادات ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال .48

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻔﺮوق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات إﻟﺦ(:
ﻧﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  %30ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻓﻲ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  1دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ .آﻤﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻤﻌﺪل ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن
ﺗﺼﺒﺢ أﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻮم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري وﻧﺴﻌﻰ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺛﻢ ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
هﺬا وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀًﺎ أن ﻳﺼﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﺎ ﻓﻲ اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ 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 ﻣﺆﺧﺮًا ﻣﻊ  XYZ Bankﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ )وﻗﺪ ﺗﻢ إرﻓﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ( وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ هﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ودﻓﻊ أﺟﻮر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺧﺮى ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .وﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻐﻄﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ )أي أن اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﺘﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ؛ آﻤﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀًﺎ أن ﺗﺼﺒﺢ
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮارئ:
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي إﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮًا ﺳﻴﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﻼل اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ .ﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪﻧﺎ أﻳﻀًﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ  .XYZ Coﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ دﻋﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ إرﻓﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻘﺪهﺎ ﻣﻊ  XYZ Co.ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.

ﻧﻤﻮذج  -- 1اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷآﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ
ﻣﺒﺎﺷﺮة  /ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺟﻊ  /ﺻﻴﻐﺔ

اﻟﻘﺴﻢ
 (1اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

أ( اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ب( رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ج( إﻳﺮادات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
د( إﻳﺮادات أﺧﺮى
هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

-

-

-

-

-

-

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
و( اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ:
 (1ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 (2ﻋﻤﺎﻟﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻼء
 (3اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ز( اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ح( اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ت( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارﻳﺔ
ي( اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ك( اﻻﺳﺘﻬﻼك
ل( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى
م( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ن( ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )اﻹﻳﺮادات ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(

-

-

-

-

-

-

-

-

 (2اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
أ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ب( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
-

-

-

-

 (3اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻷﺟﻬﺰة
ب( اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ج( اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى
د( أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

-

-

-

-

 (4اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ب( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ج( أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
د( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

-

-

-

-

هـ( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ
و( ﺧﺼﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أﺧﺮى
ز( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

-

-

-

-

ح( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة ،ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
ت( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

 (5اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ )اﻟﺨﺴﺎرة(
ب( اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻀﺎف
ج( اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
د( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
هـ( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
و( ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ
ز( ﺗﺴﻮﻳﺎت أﺧﺮى
ح( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
-

 (6ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال
أ( دﻳﻦ:
 (1ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 (2ﻣﺤﺘﻤﻞ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﺑﻌﺪ
ب( أﺳﻬﻢ:
 (1ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 (2ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ
ج( إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻔﺮوق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات إﻟﺦ(:

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮارئ:

-

-

-

-

-

-

-

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت  /ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻧﻤﻮذج  -- 2اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :أﺳﻮأ اﻟﺤﺎﻻت
ﻣﺒﺎﺷﺮة  /ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺮﺟﻊ  /ﺻﻴﻐﺔ

اﻟﻘﺴﻢ
 (1اﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

أ( اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ب( رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ج( إﻳﺮادات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
د( إﻳﺮادات أﺧﺮى
هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ

-

-

-

-

-

-

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
و( اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ:
 (1ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 (2ﻋﻤﺎﻟﺔ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻼء
 (3اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ز( اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ح( اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ت( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارﻳﺔ
ي( اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
ك( اﻻﺳﺘﻬﻼك
ل( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى
م( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ن( ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )اﻹﻳﺮادات ﻣﻄﺮوﺣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ(

-

-

-

-

-

-

-

-

 (2اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
أ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ب( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
-

-

-

-

 (3اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻷﺟﻬﺰة
ب( اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ج( اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات اﻷﺧﺮى
د( أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
هـ( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

-

-

-

-

 (4اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ب( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ج( أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
د( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

-

-

-

-

هـ( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ
و( ﺧﺼﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ أﺧﺮى
ز( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

-

-

-

-

ح( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة ،ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك
ت( إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

 (5اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أ( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ )اﻟﺨﺴﺎرة(
ب( اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻀﺎف
ج( اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
د( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
هـ( اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
و( ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ
ز( ﺗﺴﻮﻳﺎت أﺧﺮى
ح( ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح
-

-

-

-

-

-

-

 (6ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال
أ( دﻳﻦ:
 (1ﻣﺘﺎح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 (2ﻣﺤﺘﻤﻞ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﺑﻌﺪ
ب( أﺳﻬﻢ:
 (1ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
 (2ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ و/أو ﻣﻠﺘﺰَم ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻌﺪ
ج( إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣﻮال

-

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮوض اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻔﺮوق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات إﻟﺦ(:

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮارئ:

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت  /ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ "ﻣﻘﺗﺭﺡ" ﻟﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻛﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻧﻅﺭﺍً ﻟﺧﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺢ.
ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺽ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺫﻟﺗﻬﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ،ICANNﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ.
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اﻟﻮﺣﺪة ٣
إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﺕﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻐﺮض ﻡﻦ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت وﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ودواﻓﻊ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ
رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ  ،gTLDواﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﺘﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ،
واﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.
وﺕﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة أیﻀًﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أو اﻟﻤﻘﺎیﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم آﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎریﺔ
ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاراﺕﻬﺎ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة.
یﻨﺒﻐﻲ أن یﺪرك ﺟﻤﻴﻊ ﻡﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻡﻜﺎﻥﻴﺔ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪ أي ﻡﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕﻬﻢ ،وأن
یﻜﻮﻥﻮا ﻋﻠﻰ درایﺔ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات واﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻡﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.

١-٣

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﻥﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺕﻢ ﺕﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻟﺤﻤﺎیﺔ ﻡﺼﺎﻟﺢ وﺣﻘﻮق ﻡﺤﺪودة .وﺕﻘﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻃﺮیﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﺙﻨﺎء ﺕﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت .وﺕﺴﻤﺢ هﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ﻷﻃﺮاف ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪیﻬﺎ ﺣﻖ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻡﻌﺎرﺿﺎﺕﻬﻢ أﻡﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ.
ویﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺕﻮﻓﺮ أي ﻡﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻘﻂ ،آﻤﺎ هﻮ
ﻡﻮﺿﺢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة .ﺕﺒﺪأ إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ رﺳﻤﻴﺔ .وﻋﻨﺪ ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ
 ،gTLDیﻮاﻓﻖ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺳﺮیﺎن إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت هﺬﻩ ﺑﺨﺼﻮص
ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ  .gTLDوﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،یﻘﺒﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺳﺮیﺎن إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت هﺬﻩ
ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDﻋﻨﺪ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺘﻪ.

 ١-١-٣أﺳﺲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
یﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻨﺪ ﺕﻮﻓﺮ أي ﻡﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺪوث ارﺗﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ – ﺕﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ
ﻡﺸﺎﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﻡﺜﻴﺮ ﻟﻼرﺕﺒﺎك ﻟﻤﺠﺎل ) (TLDﻡﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﻴًﺎ أو ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDأﺥﺮى ﺕﻢ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ ﻓﻲ ﻥﻔﺲ دورة اﻟﻄﻠﺒﺎت.
ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ – ﺕﻨﺘﻬﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ ٣
إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
]ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[ – ١ﺕﺘﻌﺎرض ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ
ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻡﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺥﻼق واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻡﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻨﺎك – ﻡﻌﺎرﺿﺔ وﺟﻴﻬﺔ ﻟﻄﻠﺐ  gTLDﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻥﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻡﻦ أﻓﺮاد
ﻞ ﺻﺮیﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ.
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻡﻤﻦ ﺕﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDﺑﺸﻜ ٍ
ﺕﻤﺖ ﻡﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪواﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ هﺬﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺕﻄﻮیﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ
 ICANNاﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻼﺳﻞ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة .ﻟﻤﺰیﺪ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺕﻔﻀﻞ
ﺑﺰیﺎرة ﻡﻮﻗﻊ اﻟﻮیﺐ -٠٥dec-pdp/gtlds-new/issues/org.icann.gnso//:http
.htm.٠٧aug٠٨-parta-fr

 ٢-١-٣ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺎﺕﻬﻢ ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر .وآﺠﺰء ﻡﻦ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﺳﺘﺘﻢ ﻡﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﺳﺘﺸﺎریﺔ ﻡﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻡﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﻌﺘﺮض یﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .وإﻟﻴﻚ ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺪواﻓﻊ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷرﺑﻌﺔ:
ﻟﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ

داﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺑﻜﺔ

ﻡُﺸﻐﻞ  TLDﺣﺎﻟﻲ أو ﻡﻘﺪم  TLDgﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ

أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق

]اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[

ﻻ ﺕﻮﺟﺪ أي ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻡﻦ یﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ  -ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺕﺨﻀﻊ ﻹﺟﺮاء "ﻓﺤﺺ ﺳﺮیﻊ" یﻬﺪف إﻟﻰ إﻥﻬﺎء
اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺪیﺔ و/أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻡﺆﺳﺴﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ ﻡﺮﺕﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮﺻﻮف ﺑﻮﺿﻮح

 ١-٢-١-٣ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ
یﻮﺟﺪ آﻴﺎﻥﺎن اﺙﻨﺎن ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ:
•

یﺴﺘﻄﻴﻊ ﻡﺸﻐﻞ  TLDﺣﺎﻟﻲ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻡﺮﺑﻜﺔ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد
ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻴﻦ  gTLDﻡﻄﻠﻮب و TLDﻗﻴﺪ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﺎﻟﻴًﺎ.

•

یﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻡﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻡﻦ أﺟﻞ  gTLDﻓﻲ دورة اﻟﻄﻠﺒﺎت هﺬﻩ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ
 gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻘﺪم هﻮ ﺑﻄﻠﺐ
ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ یﺘﻢ اآﺘﺸﺎف اﻻرﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﻴﻦ ﻡﻘﺪﻡﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷوﻟﻲ .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻻ یﺤﻖ ﻟﻪ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻟﻤﺘﻘﺪم ﺁﺥﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻥﺰاع ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻷوﻟﻲ.
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"]ﻡﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[" ﺕﺤﻞ ﻡﺤﻞ ﻡﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺕﺴﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق "ﻡﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺥﻼق واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم" ﻓﻲ اﻹﺻﺪارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻡﻦ
آﺘﻴﺐ اﻟﺪﻟﻴﻞ .ﻻ یﺰال هﺬا اﻟﻤﺼﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺢ وﻥﺴﺘﺨﺪﻡﻪ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ ﺑﻴﻦ أﻗﻮاس .یﺮد وﺻﻒ ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﺘﺰویﺪ
ﻡﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻔﻬﻢ أﺳﺎس اﻻﻋﺘﺮاض ،وﻗﺪ یﺠﺮي ﺕﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻡﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
وإﻃﻼق ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ.
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وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻥﺠﺎح ﻡﺸﻐﻞ  TLDاﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺕﺄآﻴﺪ ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻡﻊ أﺣﺪ ﻡﻘﺪﻡﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻓﺴﻴﺘﻢ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ.
إذا ﻥﺠﺢ ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ  gTLDﻓﻲ ﺕﺄآﻴﺪ ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻡﻊ ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺁﺥﺮ ،ﻓﺈن
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ هﻲ وﺿﻊ آﻼ ﻡﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻥﺰاع ﺕﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ
إﺟﺮاء ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت )ارﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺑﻌﻨﻮان إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻮل
اﻟﺴﻼﺳﻞ( .أﻡﺎ إذا ﻟﻢ یﻨﺠﺢ اﻋﺘﺮاض أﺣﺪ ﻡﻘﺪﻡﻲ ﻃﻠﺒﺎت  gTLDﻋﻠﻰ ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺁﺥﺮ ،ﻓﻘﺪ
یﺴﺘﻤﺮ آﻼ ﻡﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ دون اﻋﺘﺒﺎرهﻤﺎ ﻓﻲ ﻥﺰاع ﻡﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ.

 ٢-٢-١-٣ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ .ویﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻡﺔ ﻡﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ واﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ )واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺕﺘﻀﻤﻦ
ﻋﻼﻡﺎت ﺕﺠﺎریﺔ ﻡﺴﺠﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻡﺴﺠﻠﺔ( اﻟﺘﻲ یﺪﻋﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻥﺘﻬﺎآﻬﺎ ﻡﻦ ﺥﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ
 gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻡﻴﺔ ) (IGOاﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﺕﻔﻲ
ﺑﻤﻌﺎیﻴﺮ ﺕﺴﺠﻴﻞ اﺳﻢ ﻥﻄﺎق :٢INT.
أ(

یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰاﻟﻤﻌﺎهﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻡﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻡﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﺕﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ؛ و

ب( ﻋﻠﻰ ﻥﻄﺎق ﺵﺎﻡﻞ ،یﺘﻌﻴﻦ إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ آﻤﺎ یﺠﺐ إﺥﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻤﻮاد وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
ﺕﻌﺪ اﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻡﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ وﺿﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ
ﺑﺎﻷﻡﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻡﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎیﻴﺮ.

٢

اﻥﻈﺮ أیﻀًﺎ .http://www.iana.org/domains/int/policy/
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] ٣-٢-١-٣اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[
یﺤﻖ ﻷي ﺵﺨﺺ اﻟﺘﻘﺪم ﺑـ ]ﻡﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[ .رﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
اﻟﺸﺎﻡﻠﺔ ﻟﻤﻦ یﻤﻠﻜﻮن ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،یﺨﻀﻊ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻮن ﻹﺟﺮاء "ﻓﺤﺺ ﺳﺮیﻊ" ﻡﺼﻤﻢ
ﺥﺼﻴﺼًﺎ ﻟﺘﺤﺪیﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺪیﺔ و/أو اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻡﻨﻬﺎ .وﻗﺪ یﺘﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ
ﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺬي ﺕﻘﺪم ﺑﺎﻋﺘﺮاض یﺜﺒﺖ أﻥﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واهﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ
و/أو اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
إن أیﺔ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺕﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واهﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ إذا
ﻟﻢ ﺕﻘﻊ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر إﺣﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻢ ﺕﺤﺪیﺪهﺎ آﻤﻌﺎیﻴﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت )اﻥﻈﺮ
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻔﺮﻋﻲ .(٣ -٤ -٣
]ﻡﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واهﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻗﺪ ﺕﻌﺘﺒﺮ أیﻀًﺎ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .ﻗﺪ ﺕﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺕﺪﺥﻞ ﺿﻤﻦ إﺣﺪى
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟـ ]ﻡﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺕﺜﺒﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﺥﺮى
ﺑﻮﺿﻮح أن هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺕﻌﺴﻔﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻘﺪﻡﺔ ﻡﻦ
ﻗِﺒﻞ اﻷﻃﺮاف ﻥﻔﺴﻬﺎ أو أﻃﺮاف ذات ﺻﻠﺔ ﺿﺪ ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ واﺣﺪ ﻗﺪ ﺕﺸﻜﻞ إزﻋﺎﺟًﺎ ﻟﻤﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ،وﻟﻴﺲ دﻓﺎﻋًﺎ ﺵﺮﻋ ًﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﻤُﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ .ﻗﺪ ﺕﻌﺪ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺪﻻ ﻡﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺳﺎءة
٣
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
آﻤﺎ یﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮیﻊ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،ﻋﻘﺐ ﺕﻌﻴﻴﻨﻪ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ  DRSPوهﻮ ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ إﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﺰایﺎ اﻻﻋﺘﺮاض .ﻓﺈن رﻓﺾ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واهﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ
و/أو إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮار راﺟﻊ ﻟﻠﺨﺒﺮاء ،یﺘﻢ ﺕﻘﺪیﻤﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة
) (٢١ﻡﻦ إﺟﺮاء ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻓﻀﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﺮیﻌﺔ إﻟﻰ رﻓﺾ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺕﺠﻨﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﺕﻌﻘﺐ اﻟﺘﻘﺪیﻤﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﺎد ًة )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﺪاد ﻡﻘﺪم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻡﻞ( ،ویﺘﻢ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﺎﻟﻴًﺎ
ﻓﻲ إﻋﺎدة رﺳﻮم اﻟﺘﻘﺪیﻢ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻥﻄﺎق  ،gTLDﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )١٤هـ( ﻡﻦ
اﻹﺟﺮاء.

 ٣یﻌﺮض اﺥﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻥﺴﺎن أﻡﺜﻠﺔ ﻡﺤﺪدة ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺕﺮﺟﻤﺔ اﻻﺻﻄﻼح "واهﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮق
اﻹﻥﺴﺎن .ﺕﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  (٣)٣٥ﻡﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷوروﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻥﺴﺎن ﻋﻠﻰ" :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل أي ﻃﻠﺐ ﻓﺮدي یﺘﻢ ﺕﻘﺪیﻤﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (٣٤ویﻌﺪ
ﻏﻴﺮ ﻡﺘﻮاﻓﻖ ﻡﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺜﺎق أو اﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ واهﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ و/أو ﻋﻠﻰ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻄﻠﺐ ".ﺕُﺼﺪر ECHR
ﻗﺮارات ﻡﺴﺒﺒﺔ ﺣﻮل ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ) (٣٥ﻡﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق) .وﺕﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻗﻊ ویﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
 (.http://www.echr.coe.intﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺕﺸﻴﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈیﺠﺎز ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺕﻠﺠﺄ ﻹﻋﻼن اﻟﻘﺮار دون أي ﻥﻘﺎش أو ﺕﺤﻠﻴﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺮار ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ رﻗﻢ  ٩٦/٣٤٣٢٨ﻡﻦ إیﺠﺒﺮت ﺑﻴﺮیﻲ ﺿﺪ هﻮﻟﻨﺪا ) .(١٩٩٨ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺥﺮى ،ﺕﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻼ یﺪﻋﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ .ﺕﺸﻤﻞ أﻡﺜﻠﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺬآﻮرة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﺕﻘﺪم ﺕﺤﻠﻴﻠ ً
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎدة ) (١٠ﻡﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق )ﺣﺮیﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ(:
Décision sur la recevabilité de la requête no 65831/01 présentée par Roger Garaudy contre la France
(2003); Décision sur la recevabilité de la requête no 65297/01 présentée par Eduardo Fernando Alves Costa
).contre le Portugal (2004
یﻌﺮض اﺥﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻥﺴﺎن أﻡﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻖ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ،ﻃﺒﻘًﺎ ﻟـ  ECHRﻟﻠﻤﺎدة .(٣)٣٥
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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 ٤-٢-١-٣ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺕﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺮﺕﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻡﺆهﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ
ﻡﺠﺘﻤﻊ .ویﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ یﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻡﺮﺕﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ
وﺙﻴﻖ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻡﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .وﻡﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﺄهﻞ ﻻآﺘﺴﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،یﻠﺰم أن یﺜﺒﺖ اﻟﻤﻌﺘﺮض
آﻼ ﻡﻤﺎ یﻠﻲ:
أﻥﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ – وﺕﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﺥﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﺕﺨﺎذ هﺬا اﻟﻘﺮار،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻡﺎ یﻠﻲ:
•

ﻡﺴﺘﻮى اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛ و

•

ﻃﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻡﻨﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛ و

•

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺎریﺨﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻡﺜﻞ وﺟﻮد اﻟﺮﺥﺼﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو وﺙﻴﻘﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺕﺄیﻴﺪ ﻡﻦ ﺣﻜﻮﻡﺔ أو ﻡﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﻮﻡﻴﺔ دوﻟﻴﺔ أو ﻡﻌﺎهﺪة.
یﺠﺐ أﻻ یﻜﻮن ﻗﺪ ﺕﻢ ﺕﺄﺳﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻡﻦ ﻡﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ .gTLD

یﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪیﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺏﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﺹﻮﻓﺔ ﺏﺸﻜﻞ واﺿﺢ  -وﺕﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﺘﻲ
یﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﺕﺨﺎذ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻡﺎ یﻠﻲ:
•

وﺟﻮد ﺁﻟﻴﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻥﺸﻄﺔ واﻟﻌﻀﻮیﺔ واﻟﻘﻴﺎدة؛ و

•

ﻏﺮض ﻡﺆﺳﺴﻲ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذي اﻟﺼﻠﺔ؛ و

•

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

•

ﻡﺴﺘﻮى اﻟﺤﺪود اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﺳﺘﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎریﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻡﻮازﻥﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻡﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت
اﻷﺥﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﺕﺨﺎذهﺎ ﻟﻘﺮارهﺎ .وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن یﺮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺮاﻋﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ﻡﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
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 ٣-١-٣ﻣﺰودو ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﻟﺒﺪء إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،یﺠﺐ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﺪى ﻡﺰود
ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ داﻓﻊ ﻡﻌﺎرﺿﺔ.
•

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

•

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
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺸﺄ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة وﻡﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻗﺎﻡﺖ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺎﺥﺘﻴﺎر ﻡﺰودي  DRSPﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺒﺮات ذات اﻟﺼﻠﺔ وأیﻀًﺎ
رﻏﺒﺘﻬﻢ وﻗﺪرﺕﻬﻢ ﻋﻠﻰ إدارة إﺟﺮاءات اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة.
وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺥﺘﻴﺎر ﺑﺪﻋﻮة ﻋﺎﻡﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻷﻡﺮ ٤وﺕﻠﺘﻬﺎ ﻡﺤﺎدﺙﺎت ﻡﻊ
اﻟﻤﺮﺵﺤﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ﻗﺎﻡﻮا ﺑﺎﻟﺮد .وﻗﺪ ﻗﺎﻡﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻬﺬا اﻷﻡﺮ ﺑﺘﺤﺪیﺪ ﻡﻌﺎیﻴﺮ
ﻋﺪیﺪة ﻟﻤﺰودي اﻟﺨﺪﻡﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺕﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﺪﻡﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ واﻟﺴﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻹﻡﻜﺎﻥﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .وآﺎن أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺥﺘﻴﺎر یﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ ﺕﻮﻇﻴﻒ أﻋﻀﺎء اﺳﺘﺸﺎریﻴﻦ یﺤﻈﻮن ﺑﺎﺣﺘﺮام أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع.

 ٤-١-٣اﻟﺨﻴﺎرات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪیﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﺕﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ:
یﺴﺘﻄﻴﻊ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد ﺣﺘﻰ یﺼﻞ إﻟﻰ ﺕﺴﻮیﺔ ﻡﻊ اﻟﻤﻌﺘﺮض ،ﻡﻤﺎ یﺆدي إﻟﻰ ﺳﺤﺐ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﻄﻠﺐ.
یﺴﺘﻄﻴﻊ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺕﻘﺪیﻢ رد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺪﺥﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت )راﺟﻊ
اﻟﻘﺴﻢ (٢-٣؛ أو
یﺴﺘﻄﻴﻊ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻻﻥﺴﺤﺎب ،وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ یﻈﻔﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺨﺼﻢ ،وﻟﻦ یﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.

 ٤اﻥﻈﺮ .http://www.icann.org/en/announcements/announcement-21dec07.htm
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺮد ﻷي ﺳﺒﺐ ﻡﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،یﻔﻮز اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.

 ٥-١-٣اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
یﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻃﻠﺒﺎت  gTLDﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻡﻌﺘﺮض ﻡﺴﺘﻘﻞ ).(IO
واﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ) (IOﻻ یﺘﺼﺮف ﻥﻴﺎﺑ ًﺔ ﻋﻦ أﺵﺨﺎص أو ﺟﻬﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻞ هﻮ یﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻨﻔﺮد ﺳﻌﻴًﺎ وراء ﺕﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺰایﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي یﺴﺘﺨﺪم ﺵﺒﻜﺔ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺿﻮء أهﺪاف اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،یﺘﻘﻴﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺎت ﺕﻘﻮم ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻻ ﺕﺘﻤﺘﻊ  ICANNوﻻ ﻡﺠﻠﺲ اﻟﻤﺪیﺮیﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺕﻤﻜﻨﻬﻢ ﻡﻦ ﺕﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ أو
ﻡﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻡﻌﻴﻨﺔ أو اﻻﻡﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺕﻘﺪیﻤﻬﺎ .ﻓﺈذا ﻡﺎ ﻗﺮر اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ أن
هﻨﺎك ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻡﺎ یﺠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ ،ﻓﺴﻴﻘﻮم ﺑﺒﺪء ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻌﻴًﺎ وراء
اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم.
اﻟﺘﻔﻮیﺾ واﻟﻨﻄﺎق — یﺤﻖ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺎت ﺿﺪ ﻃﻠﺒﺎت " gTLDﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة" ﻟﻢ یﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺄیﺔ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪهﺎ .ویﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻨﻮﻋﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت وهﻤﺎ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ] (١) :ﻡﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[
و) (٢ﻡﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .یﺘﻢ ﻡﻨﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ
اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻤﺬآﻮرة ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت
)اﻥﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ .(٢ -١ -٣
ویﺠﻮز ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﺿﺪ أي ﻃﻠﺐ ﺣﺘﻰ إذا
آﺎﻥﺖ هﻨﺎك "ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ" ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﺿﺪ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
ویﺤﻖ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪ أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ أﻥﻪ ﻗﺪ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ أو ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﺿﺪ هﺬا
اﻟﻄﻠﺐ.
ﺑﺨﻼف اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ،ﻓﻼ یﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪ ﻃﻠﺐ ﺕﻢ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻥﻔﺲ اﻟﺪاﻓﻊ.
ﻗﺪ یﻘﻮم اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻡﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺎ إذا آﺎﻥﺖ
إﺣﺪى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻡﺒﺮرة أم ﻻ .ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻡﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺑﺪءًا
ﻡﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻡﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻡﺮورًا ﺑﻔﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷوﻟﻲ وﺣﺘﻰ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻔﺘﺮض
أن یﺘﻘﺪم ﺥﻼﻟﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
اﻻﺧﺘﻴﺎر– ﺳﻴﺘﻢ اﺥﺘﻴﺎر اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  ،ICANNوذﻟﻚ ﻡﻦ ﺥﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻻﻥﻔﺘﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ویﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ آﻤﺴﺘﺸﺎر ﻡﺴﺘﻘﻞ .وﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ أﺣﺪ
اﻷﻓﺮاد اﻟﺬیﻦ یﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮة ﺟﻴﺪة ویﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﺘﺮام آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻡﺠﺘﻤﻊ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،وﻻ یﺘﺒﻊ أیًﺎ ﻡﻦ
ﻡﻘﺪﻡﻲ ﻃﻠﺒﺎت  gTLDﺑﺄي ﺵﻜﻞ.
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رﻏﻢ أﻥﻨﺎ ﻥﺮﺣﺐ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺥﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺵﺤﻴﻦ آﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻡﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،إﻻ أن
ﻼ وﻏﻴﺮ ﺕﺎﺑﻊ ﻷي ﻡﻦ ﻡﻘﺪﻡﻲ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ یﺠﺐ أن یﻜﻮن وأن یﻈﻞ ﻡﺴﺘﻘ ً
 .gTLDإن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﺥﻼﻗﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺕﻮﻓﺮ ﻥﻤﺎذج ﻟﻠﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺕﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
وﺕﻘﺘﺼﺮ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ )اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪیﺪ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻡﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻡﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪورة واﺣﺪة ﻡﻦ ﻃﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎق .gTLD
اﻟﻤﻴﺰاﻥﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮیﻞ – ﺕﺘﻤﺜﻞ ﻡﻴﺰاﻥﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮیﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ وهﻤﺎ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
)أ( اﻟﻤﺮﺕﺒﺎت وﻥﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و)ب( ﺕﻜﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت -وآﻼهﻤﺎ ﺥﺎﺿﻊ
ﻟﻠﺘﻤﻮیﻞ ﻡﻦ أرﺑﺎح ﻃﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة.
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،یﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ أن
یﺪﻓﻊ رﺳﻮﻡًﺎ ﻡﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ورﺳﻮﻡًﺎ إداریﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ دﻓﻌﺔ ﻡﻘﺪﻡﺔ ﻡﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وهﻮ یﺘﺴﺎوى ﻓﻲ هﺬا ﻡﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ اﻵﺥﺮیﻦ .وﺳﻴﻘﻮم ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPﺑﺈﻋﺎدة ﺕﺴﺪیﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ یﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ هﻮ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﻐﻠﺒﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻡﺼﺎریﻒ ﻡﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت
أﻡﺎم ﻟﺠﺎن اﻻﺳﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPوﺕﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎریﻒ ﻟﻦ
یﺘﻢ اﺳﺘﺮدادهﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻥﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﺰاع .وﺕﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎریﻒ آﻞ اﻟﺮﺳﻮم
واﻟﻤﺼﺎریﻒ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻥﻈﻴﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )إذا ﺕﻢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻥﺔ ﺑﻬﺬﻩ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات( وﺕﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.

٢-٣

إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪیﻢ

ﺕﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻡﻠﺨﺼًﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وهﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
•

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت و

•

اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺵﺎﻡﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎریﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ،راﺟﻊ
إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ
"اﻹﺟﺮاءات"( اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ آﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث أي ﺕﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة وﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ،ﻓﺈن اﻟﻐﻠﺒﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻺﺟﺮاءات.
ﻻﺣﻆ أﻥﻪ یﺠﺐ أیﻀًﺎ اﺕﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى آﻞ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
) (DRSPواﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ داﻓﻊ ﻡﻌﺎرﺿﺔ.
•

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻻرﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎریﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺰود ﺥﺪﻡﺔ
ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPهﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻞ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (ICDRﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ ﻟﺸﺮآﺔ  .ICANNوهﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻡﺘﻮﻓﺮة آﻨﻤﻮذج ﻡﺴﻮدة وﺕﻢ ﻥﺸﺮهﺎ ﻡﻊ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة.
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•

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎریﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺰود ﺥﺪﻡﺔ
ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPهﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮیﺔ )(WIPO
ﻟﻔﺾ ﻥﺰاﻋﺎت ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ .وهﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻡﺘﻮﻓﺮة آﻨﻤﻮذج ﻡﺴﻮدة وﺕﻢ
ﻥﺸﺮهﺎ ﻡﻊ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة.

•

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎریﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ
٥
 DRSPهﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

•

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺥﻼق واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎریﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺰود
ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPهﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
٦
اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

 ١-٢-٣إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ یﺠﺐ أن یﺘﺒﻌﻬﺎ أي ﻃﺮف یﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﺎرﺿﺔ
رﺳﻤﻴﺔ ﺿﺪ أي ﻃﻠﺐ ﺕﻢ ﻥﺸﺮﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  .ICANNیﻨﺒﻐﻲ ﻷي ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ یﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺕﻘﺪیﻢ
ﻡﻌﺎرﺿﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ  TLDﺁﺥﺮ اﺕﺒﺎع هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻥﻔﺴﻬﺎ.
•

یﺠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻥﻴًﺎ ﻟﺪى ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
) (DRSPاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﺎ ﻻ یﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎریﺦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻦ .وﻟﻦ یﺘﻢ ﻗﺒﻮل
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻡﺰودي ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻌﺪ هﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ.

•

یﺠﺐ ﺕﻘﺪیﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ.

•

ﻞ ﻡﻨﻔﺼﻞ .ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أي ﻡﻌﺘﺮض یﺮﻏﺐ ﻓﻲ
یﺠﺐ ﺕﻘﺪیﻢ آﻞ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺸﻜ ٍ
اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻃﻠﺒﺎت أن یﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻡﺴﺘﻘﻠﺔ ویﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﻡﻮﺿﻊ اﻋﺘﺮاض .وإذا رﻏﺐ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﺑﻨﺎ ًء 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 اﻻﺕﺼﺎل ﺑﻪ.

٥

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

٦

اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻥﻔﺴﻪ

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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•

ﺑﻴﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي یﻌﻄﻲ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻥﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي
ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮض یﺮى أﻥﻪ أوﻓﻰ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.

•

وﺻﻒ ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺬي یﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﺮاض ،واﻟﺬي یﺘﻀﻤﻦ ﻡﺎ یﻠﻲ:

•



ﺑﻴﺎن یﻮﺿﺢ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪد اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺕﻢ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.



ﺵﺮح ﺕﻔﺼﻴﻠﻲ ﺣﻮل ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻟﻤﺎذا یﻨﺒﻐﻲ دﻋﻤﻬﺎ.

ﻥُﺴﺦ ﻡﻦ أیﺔ وﺙﺎﺋﻖ یﻌﺘﺒﺮهﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮض أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ.

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت  ٥٠٠٠آﻠﻤﺔ أو  ٢٠ﺻﻔﺤﺔ ،أیﻬﻤﺎ أﻗﻞ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت.
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺕﻘﺪیﻢ ﻥﺴﺦ ﻡﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻡﺔ إﻟﻰ  DRSPﻡﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪم
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض إﻟﻰ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
وﺳﺘﻘﻮم  ICANNأو ﻡﺰودو ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ) (DRSPﺑﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻡﻮاﻗﻊ اﻟﻮیﺐ
ﻼ ﻋﻦ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﺎ وإﺥﻄﺎر  ICANNﺑﻬﺎ ،ﻓﻀ ً
ﺕﺤﺪیﺚ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري.

 ٢-٢-٣رﺳﻮم اﻟﺘﻘﺪم ﺏﻤﻌﺎرﺿﺔ
ﻋﻨﺪ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﺕﺘﻢ ﻡﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺴﺪاد رﺳﻢ ﺕﻘﺪیﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﺤﺪد واﻟﻤﻌﻠﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  DRSPاﻟﻤﺨﺘﺺ .وإذا ﻟﻢ یﺘﻢ ﺳﺪاد رﺳﻢ اﻟﺘﻘﺪیﻢ ،ﻓﺴﻮف یﺘﺠﺎهﻞ
ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺪون ﺕﺤﻴﺰ .راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ  ١٫٥ﻡﻦ اﻟﻮﺣﺪة  ١ﺑﺨﺼﻮص
اﻟﺮﺳﻮم.

 ٣-٢-٣إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪم ﺏﺮد
ﺑﻤﺠﺮد اﻹﺥﻄﺎر ﺑﺄن ﺵﺮآﺔ  ICANNﻗﺪ ﻗﺎﻡﺖ ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻤﻘﺪﻡﺔ )راﺟﻊ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  ،(١-٢-٣ﺳﻴﻘﻮم ﻡﺰودو ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺈﺥﻄﺎر اﻷﻃﺮاف ﺑﺄﻥﻪ یﺠﺐ
ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﺮدود ﺥﻼل  ٣٠یﻮﻡًﺎ ﺕﻘﻮیﻤﻴًﺎ ﻡﻦ اﺳﺘﻼم هﺬا اﻹﺥﻄﺎر .ﻟﻦ یﻘﺒﻞ ﻡﺰودو ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺮدود اﻟﻤﺘﺄﺥﺮة .وإذا ﻟﻢ یﻠﺘﺰم أي ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻓﺘﺮة
اﻟـ  ٣٠یﻮﻡًﺎ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮد ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻡﺘﺨﻠﻔًﺎ ﻋﻦ اﻟﺮد ،ﻡﻤﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻮز اﻟﻤﻌﺘﺮض.
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•

یﺠﺐ ﺕﻘﺪیﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮدود ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ.

•

یﺠﺐ ﺕﻘﺪیﻢ آﻞ رد ﺑﺸﻜﻞ ﻡﻨﻔﺼﻞ .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي یﺮد ﻋﻠﻰ
ﻋﺪة ﻡﻌﺎرﺿﺎت یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺮد ﻡﻨﻔﺼﻞ ودﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﺮد
ﻋﻠﻰ آﻞ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

•

ویﺠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺮدود إﻟﻜﺘﺮوﻥﻴًﺎ.
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یﺠﺐ أن یﻜﻮن آﻞ رد یﻘﺪﻡﻪ أي ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻡﺘﻀﻤﻨًﺎ ﻟﻤﺎ یﻠﻲ:
•

اﺳﻢ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﻡﻌﻠﻮﻡﺎت اﻻﺕﺼﺎل ﺑﻪ.

•

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

•

أیﺔ ﻥُﺴﺦ ﻡﻦ اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ یﻌﺘﺒﺮهﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﺮد.

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻨﺺ اﻟﺮدود  ٥٠٠٠آﻠﻤﺔ أو  ٢٠ﺻﻔﺤﺔ ،أیﻬﻤﺎ أﻗﻞ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت.
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺕﻘﺪیﻢ ﻥﺴﺦ ﻡﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻡﺔ إﻟﻰ  DRSPﻡﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺪم
ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض.

 ٤-٢-٣رﺳﻮم اﻟﺘﻘﺪم ﺏﺮد
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﺮد ،ﺕﺘﻢ ﻡﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺪاد رﺳﻢ ﺕﻘﺪیﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﺤﺪد واﻟﻤﻌﻠﻦ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  DRSPاﻟﻤﻌﻨﻲ ،واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻡﺴﺎویًﺎ ﻟﻨﻔﺲ رﺳﻢ
اﻟﺘﻘﺪیﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم اﻟﻤﻌﺘﺮض ﺑﺴﺪادﻩ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻟﺘﻘﺪیﻢ ،ﻓﺴﻮف یﺘﻢ ﺕﺠﺎهﻞ اﻟﺮد،
ﻡﻤﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻮز اﻟﻤﻌﺘﺮض.

٣-٣

ﻥﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ

ﺕﻮﻓ ﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻥﻈ ﺮة ﻋﺎﻡ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ اﻟ ﺘﻲ یﺘﺒﻌﻬ ﺎ ﻡ ﺰودو ﺥﺪﻡ ﺔ
وﻟﻠﺤﺼ ﻮل .ﻓ ﺾ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت ﻹدارة إﺟ ﺮاءات اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟ ﺘﻲ ﺕ ﻢ اﻟﺘﻘ ﺪم ﺑﻬ ﺎ
ﻋﻠ ﻰ ﻡﻌﻠﻮﻡ ﺎت ﺵ ﺎﻡﻠﺔ ،اﻟﺮﺟ ﺎء اﻟ ﺮﺟﻮع إﻟ ﻰ إﺟ ﺮاءات ﻓ ﺾ اﻟﻨﺰاﻋ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ
).اﻟﻤﻀ ﻤﻨﺔ آﻤ ﺮﻓﻖ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻮﺣ ﺪة( اﻟﺠﺪی ﺪة  gTLDﺑﻄﻠﺒ ﺎت

 ١-٣-٣اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹداریﺔ
ﺳﻴﻘﻮم ﺟﻤﻴﻊ ﻡﺰودي ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺈﺟﺮاء ﻡﺮاﺟﻌﺔ إداریﺔ ﻟﻜﻞ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻡﻦ
ﻡﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺥﻼل  ١٤یﻮﻡًﺎ ﺕﻘﻮیﻤﻴًﺎ ﻡﻦ ﺕﻠﻘﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﺳﺘﻼﻡﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ یﻄﻠﺐ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻡﻦ  ICANNﻡﺪ
هﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة.
إذا وﺟﺪ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺕﺘﻮاﻓﻖ ﻡﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد
ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﺳﺘﺘﻢ ﻡﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اآﺘﺸﺎف ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
 DRSPﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ،ﻓﺴﻴﺼﺮف  RSPDاﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ ویﻨﻬﻲ
اﻹﺟﺮاءات دون اﻟﺘﺤﻴﺰ ﺿﺪ ﺣﻖ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺟﺪیﺪة ﺕﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ .وﻟﻦ ﺕﺘﺴﺒﺐ ﻡﺮاﺟﻌﺔ أو رﻓﺾ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  DRSPﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ
ﻡﻘﺎﻃﻌﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻡﻨﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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 ٢-٣-٣دﻣﺞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت
ﺑﻤﺠﺮد اﺳﺘﻼم ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت وﻗﻴﺎﻡﻪ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺕﻘﺪیﺮﻩ ﻓﻘﺪ یﺨﺘﺎر دﻡﺞ ﻡﻌﺎرﺿﺎت ﻡﻌﻴﻨﺔ .وﺳﻴﺤﺎول ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﺕﺨﺎذ ﻗﺮار
اﻟﺪﻡﺞ ﻗﺒﻞ أن یﺼﺪر إﺥﻄﺎرﻩ ﻟﻤﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺄﻥﻪ یﺠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺮد ،وﺳﻴﻘﻮم إن أﻡﻜﻦ ذﻟﻚ
ﺑﺈﻋﻼم أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻡﺞ هﺬﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻹﺥﻄﺎر.
ویُﻌﺪ وﺟﻮد ﻡﻌﺎرﺿﺎت ﻡﺘﻌﺪدة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻠﺐ ﺕﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻥﻔﺲ اﻟﺪاﻓﻊ ﻡﻦ أﺑﺮز اﻷﻡﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻗﺪ یﺤﺪث ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻡﺞ.
ﻋﻨﺪ ﺕﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻤﺎ إذا آﺎن یﺠﺐ دﻡﺞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت أم ﻻ ،ﺳﻴﻘﻮم ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﺑﺎﻟﻤﻮازﻥﺔ ﺑﻴﻦ ﻡﻌﺪﻻت اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺎل واﻟﺠﻬﺪ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻡﺞ ﻓﻲ ﻡﻘﺎﺑﻞ اﻟﻀﺮر أو اﻟﻤﻀﺎیﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺕﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺪﻡﺞ .وﺳﻴﺴﻌﻰ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ
ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻟﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر زﻡﻨﻲ ﻡﺸﺎﺑﻪ .وﻡﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺪم وﺿﻊ ﺕﺮﺕﻴﺐ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت.
وﺳُﻴﺴﻤﺢ آﺬﻟﻚ ﻟﻤﻘﺪﻡﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة واﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻗﺘﺮاح دﻡﺞ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ،ﻡﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﺘﻘﺪیﺮ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
.DRSP
وﺕﺴﺘﻤﺮ  ICANNﻓﻲ ﺕﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻡﺰودي ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺪﻡﺞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت
ﻡﺘﻰ أﻡﻜﻦ ذﻟﻚ.

 ٣-٣-٣اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
یﺘﻢ ﺕﺸﺠﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ أي إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻬﺪف
إﻟﻰ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،دون إﻟﺰاﻡﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ .ویﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى آﻞ ﻡﺰودي ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺥﺒﺮاء
یﻤﻜﻦ ﺕﻮآﻴﻠﻬﻢ آﻮﺳﻄﺎء ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺵﺮیﻄﺔ اﺥﺘﻴﺎر ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ،
وﺳﻴﻘﻮم ﻡﺰودو ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﻻﺕﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر وأیﺔ رﺳﻮم
ذات ﺻﻠﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻌﻴﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء ،ﻓﻼ یﺠﻮز ﻟﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ أن یﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ
اﻟﻤﺸﻜﱠﻠﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﻥﺎﺕﺞ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻌﻨﻲ.
ﻻ ﺕﻮﺟﺪ ﺕﻤﺪیﺪات ﺕﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت أو اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .ویﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻡﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺘﻤﺪیﺪات اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﻓﻘًﺎ ﻹﺟﺮاءاﺕﻪ،
وﺳﻮف یﻘﺮر ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ،إذا ﺕﻢ ﺕﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ،اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺒﺎت أم ﻻ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻡﻦ أﻥﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺪم ﺕﺤﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺪیﺪات .وﺥﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدیﺔ،
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ یﺘﻘﺪﻡﺎن ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻤﺪیﺪ ﻓﺘﺮة اﻟـ  ٣٠یﻮﻡًﺎ ﺕﻘﻮیﻤﻴًﺎ.
وﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﺤﺮیﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ أي وﻗﺖ دون وﺳﺎﻃﺔ أو دﺥﻮل وﺳﻴﻂ ﻡﻘﺒﻮل ﻡﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻬﻤﺎ.
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 ٤-٣-٣اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺠﺎن اﻻﺳﺘﺸﺎریﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
ﺳﺘﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ﻡﻦ ﺥﺒﺮاء ﻡﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﻡﻨﺎﺳﺐ یﺘﻢ ﺕﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻡﺰود
ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺤﻞ آﻞ ﻥﺰاع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .ویﺠﺐ أن یﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮاء ﻡﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﻃﺮﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت .وﺳﻴﻘﻮم آﻞ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﺕﺒﺎع إﺟﺮاءاﺕﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أي ﺥﺒﻴﺮ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ
ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎرﻩ ﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
وﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك ﺥﺒﻴ ٌﺮ واﺣ ٌﺪ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺕﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.
وﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك ﺥﺒﻴ ٌﺮ واﺣﺪٌ ،أو ﺙﻼﺙﺔ ﺥﺒﺮاء ،ﺵﺮیﻄﺔ ﻡﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ،ذوو ﺥﺒﺮة ﻓﻲ
ﻥﺰاﻋﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮیﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺕﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺔ.
ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺳﻴﺘﻮاﺟﺪ ﺙﻼﺙﺔ ﺥﺒﺮاء ﻡﻌﺘﺮف ﺑﻬﻢ آﻘﻀﺎة ﺑﺎرزیﻦ یﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺴﻤﻌﺔ دوﻟﻴﺔ،
ﻡﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺕﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ]اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[.
ﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك ﺥﺒﻴ ُﺮ واﺣ ُﺪ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺕﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻡﺠﺘﻤﻊ.
ي ﻡﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أو ﻡﺰودي ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أو ﺵﺮآﺔ  ICANNأو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻟﻦ یﻜﻮن أ ٌ
ﻻ ﻋﻦ أي ﻃﺮف ﺑﺨﺼﻮص أي إﺟﺮاء
أو اﻟﻤﺪیﺮیﻦ أو اﻟﻤﺴﺘﺸﺎریﻦ اﻟﻌﺎﻡﻠﻴﻦ ﻟﺪیﻬﻢ ﻡﺴﺆو ً
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺿﺮار أو ﻗﺮارات اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص أي إﺟﺮاء أو ﺣﺬف ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي
إﺟﺮاء یﻨﺪرج ﺕﺤﺖ إﺟﺮاءات ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.

 ٥-٣-٣اﻷﺣﻜﺎم
ﻗﺪ ﺕﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ﻡﺎ إذا آﺎن أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺳﻴﻘﻮﻡﻮن ﺑﺘﻘﺪیﻢ أیﺔ ﺑﻴﺎﻥﺎت ﺥﻄﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺮد اﻟﻠﺬیﻦ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻬﻤﺎ ،وﻗﺪ ﺕﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪیﺪ ﻗﻴﻮد زﻡﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪیﻢ هﺬﻩ
اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت.
وﻡﻦ أﺟﻞ ﺕﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻡﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻓﺴﺘﻜﻮن
إﺟﺮاءات إﺻﺪار اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻡﺤﺪودة .وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺕﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ
ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ أدﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺎد ًة ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت دون اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻷﺵﺨﺎص أﻥﻔﺴﻬﻢ .وﻟﻜﻦ یﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ
ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
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 ٦-٣-٣ﻗﺮار اﻟﺨﺒﺮاء
ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  DRSPﺕﺤﺮیﺮیًﺎ وﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻡﺎ یﻠﻲ:
•

ﻡﻠﺨﺼًﺎ ﻟﻠﻨﺰاع واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت؛

•

ﺕﺤﺪیﺪًا ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻔﺎﺋﺰ ،و

•

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮار اﻟﺨﺒﺮاء.

ﺳﻴﻘﻮم آﻞ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﻨﺸﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ یﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻡﻦ هﻴﺌﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎریﻴﻦ ﻟﺪیﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻡﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺵﺒﻜﺔ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،ﻡﺎ ﻟﻢ ﺕﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
وﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺕﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮار وﻥﺼﺎﺋﺢ ﻡﻦ اﻟﺨﺒﺮاء
ﺳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ  ICANNﻓﻲ ﻥﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.

 ٧-٣-٣ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت ،ﺳﻴﻘﻮم آﻞ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ ﻥﺰاﻋﺎت ﺑﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو ﺑﻴﺎن ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺕﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ یﺪیﺮهﺎ هﺬا اﻟﻤﺰود ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬا
اﻹﺟﺮاء .وﺕﻐﻄﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹداریﺔ اﻟﺘﻲ یﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت .DRSP
ﺕﺘﻮﻗﻊ  ICANNأن ﺕﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﻡﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺑﻜﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﻡﺒﻠﻐًﺎ ﺙﺎﺑﺘًﺎ
یﻔﺮﺿﻪ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎریﻮن ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺕﺘﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات ﻡﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻡﻌﺪﻻت ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ یﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎریﻮن.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮة ) (١٠أیﺎم ﻋﻤﻞ ﻡﻦ ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ،ﺳﻴﻘﻮم ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ
ﻞ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض وﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻡﻄﺎﻟﺒﺔ آ ٍ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻡﻞ ﻡﻘﺪﻡًﺎ .ویﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﺮف دﻓﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻡﻘﺪﻡًﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮة ) (١٠أیﺎم ﻡﻦ
اﺳﺘﻼم ﻡﻄﺎﻟﺒﺔ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  DRSPﺑﺎﻟﺴﺪاد إﻟﻰ ﺟﺎﻥﺐ ﺕﺴﻠﻴﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ
ﻟـ  .DRSPﺳﻴﺘﻢ ﺥﺼﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻡﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻡﻘﺎﺑﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻡﻘﺪﻡًﺎ ﻡﻦ رﺳﻮم
اﻟﺘﻘﺪیﻢ اﻟﺘﻲ یﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن.
یﻤﻜﻦ أن یﻘﻮم ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺘﻌﺪیﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻡﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺑﺪﻓﻊ ﻡﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻡﻘﺪﻡًﺎ 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.
إذا أﺥﻔﻖ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻲ ﺳﺪاد هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻡﻘﺪﻡًﺎ ،ﻓﺴﻴﺘﺠﺎهﻞ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
ﻡﻌﺎرﺿﺘﻪ وﻟﻦ ﺕﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﺪدهﺎ اﻟﻤﻌﺎرض.
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إذا أﺥﻔﻖ ﻡﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺳﺪاد هﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻡﻘﺪﻡًﺎ ،ﻓﺴﻮف یﺪﻋﻢ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ،وﻟﻦ ﺕﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﺪدهﺎ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع وإﺻﺪار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ﻟﻘﺮارهﺎ ،ﺳﻴﻘﻮم ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت  DRSPﺑﺮد أي اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻔﺎﺋﺰ.

٤-٣

ﻗﻮاﻋﺪ )ﻣﻌﺎیﻴﺮ( ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم آﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎریﺔ ﻡﺒﺎدئ )ﻡﻌﺎیﻴﺮ( ﻋﺎﻡﺔ ﻡﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻡﺰایﺎ آﻞ ﻡﻌﺎرﺿﺔ .وﻗﺪ ﺕﻢ
ﺕﺤﺪیﺪ ﻗﻮاﻋﺪ إﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻥﻮع ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ویﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ أیﻀًﺎ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ أﺥﺮى ﻡﻨﺎﺳﺒﺔ ﻡﻦ اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.
یﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﺐء اﻹﺙﺒﺎت ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ.
ﺕﺨﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أدﻥﺎﻩ ﻟﻠﺘﻄﻮیﺮ اﻟﺬي یﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻡﻊ ﻡﺰودي ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﻴﻦ واﻟﺠﻤﻬﻮر.

 ١-٤-٣ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ
ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺘﻲ ﺕﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ارﺕﺒﺎك
ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻡﺎ إذا آﺎن ﻡﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﺘﺴﺒﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻡﻦ
أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .ویﺤﺪث اﻻرﺕﺒﺎك ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻡﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺸﺪة ﻷﺥﺮى ﺑﺤﻴﺚ إﻥﻪ ﻡﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺕﻜﻮن ﺥﺎدﻋﺔ أو ﺕﺴﺒﺐ ارﺕﺒﺎآًﺎ .وﻻﺣﺘﻤﺎل
ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك ،یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻡﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ،وﻟﻴﺲ ﻡﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﺤﺴﺐ ﻇﻬﻮر اﻻرﺕﺒﺎك ﻡﻦ
وﺟﻬﺔ ﻥﻈﺮ ﻡﺴﺘﺨﺪم اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﻌﺘﺪل .وأي ارﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﻴﻦ یﺆدي إﻟﻰ ﺕﺸﺎﺑﻬﻬﻤﺎ
ف ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك.
یﻌﺘﺒﺮ ﺳﺒﺒًﺎ ﻏﻴﺮ آﺎ ٍ

 ٢-٤-٣ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺕﻔﺴﻴﺮ ﺕﻮﺻﻴﺎت ﻡﻨﻈﻤﺔ  GNSOرﻗﻢ ) (٣واﻟﺘﻲ ﺕﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻥﻪ )"یﺘﻌﻴﻦ أﻻ ﺕﻨﺘﻬﻚ
اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻶﺥﺮیﻦ اﻟﻤُﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ أو اﻟﺴﺎریﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻥﻮن
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤُﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ"( ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ DRSP
واﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻡﻌﺎرﺿﺎت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮیﺮ ﻡﺎ إذا آﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻨﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻪ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺴﺘﻐﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة أو ﺳﻤﻌﺔ
اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ أو ﻋﻼﻡﺔ اﻟﺨﺪﻡﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ "اﻟﻌﻼﻡﺔ"( اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض أو اﺳﻢ  IGOأو اﺥﺘﺼﺎرﻩ ،أو یﺆﺙﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة أو ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻼﻡﺔ
ﻞ ﺁﺥﺮ
اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض أو اﺳﻢ  IGOأو اﺥﺘﺼﺎرﻩ ﻡﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻡﺴﻮغ ﻟﺬﻟﻚ ،أو ﺑﺸﻜ ٍ
یﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻرﺕﺒﺎك ﺑﻴﻦ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻪ
واﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض ،أو اﺳﻢ  IGOأو اﺥﺘﺼﺎرﻩ:
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ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ یﺴﺘﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاض إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ،ﺕﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ
اﻟﻌﻮاﻡﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺼﺮیﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﺕﻄﺎﺑﻖ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻪ أو ﺕﺸﺎﺑﻬﻪ -ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ أو اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻠﻔﻈﻲ
أو اﻟﻤﻌﻨﻰ -ﻡﻊ اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض.
 .٢اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻡﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ.
 .٣وﺟﻮد اﻋﺘﺮاف ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮي ذي اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻄﺎق
 ،gTLDآﻌﻼﻡﺔ ﺥﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺮض أو ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو ﻃﺮف ﺁﺥﺮ وﻡﺪى هﺬا
اﻻﻋﺘﺮاف.
 .٤هﺪف ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻡﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ gTLD؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﺎ إذا آﺎن ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
 وﻗﺖ ﺕﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ  - gTLDﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔﻟﻠﻤﻌﺘﺮض أو ﻟﻢ یﺘﻤﻜﻦ ﻡﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻌﻼﻡﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻡﻌﻘﻮل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﺎ إذا آﺎن ﻡﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ اﺵﺘﺮك ﻓﻲ ﻥﻤﻂ إﺟﺮاءات ﻗﺎم ﻡﻦ ﺥﻼﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  TLDأو
ﺕﺸﻐﻴﻠﻬﺎ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ  TLDﻡﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻡﻤﺎﺙﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﺮﺑﻚ ﻟﻌﻼﻡﺎت ﺕﺠﺎریﺔ
ﻡﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻶﺥﺮیﻦ.
 .٥اﺳﺘﺨﺪام  -أو إﻇﻬﺎر اﺳﺘﻌﺪاداﺕﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪام  -اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ  - gTLDﺑﺤﺴﻦ
ﻥﻴﺔ  -ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﺳﻠﻊ أو ﺥﺪﻡﺎت ،أو ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت – ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ  -ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻻ
ﺕﺘﻌﺎرض ﻡﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض ﻟﺤﻘﻮق ﻋﻼﻡﺘﻪ وﻡﺪى هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام.
 .٦ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻌﻼﻡﺎت أو ﺣﻘﻮق ﻡﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮیﺔ أﺥﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ
 ،gTLDوإذا آﺎن اﻷﻡﺮ آﺬﻟﻚ؛ ﻓﻬﻞ ﺕﻢ أي اآﺘﺴﺎب ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻡﺔ ،وﺕﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻌﻼﻡﺔ – ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ  -وهﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺰﻋﻮم أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDیﺘﻨﺎﺳﻖ ﻡﻊ هﺬا اﻻآﺘﺴﺎب أو اﻻﺳﺘﺨﺪام.
 .٧ﺵﻬﺮة ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDوﻡﺪى ﺕﻠﻚ اﻟﺸﻬﺮة ،وإذا آﺎن ذﻟﻚ
ﺻﺤﻴﺤًﺎ ،ﻓﻬﻞ أي اﺳﺘﺨﺪام ﻡﺰﻋﻮم أو ﻡﺤﺘﻤﻞ ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻡﺘﺴﻖ ﻡﻊ ذﻟﻚ ویﺘﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ.
 .٨هﻞ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻨﻄﺎق  gTLDﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك
ﻡﻊ اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺮض ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺪر ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDأو رﻋﺎیﺘﻪ أو دﻡﺠﻪ
أو إﻗﺮارﻩ.
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ﺳﺘﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ اﻟﻌﻮاﻡﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺼﺮیﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻘﺪم IGO
ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ:
 .١ﺕﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻪ أو ﺕﺸﺎﺑﻬﻪ -ﻡﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ أو اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻠﻔﻈﻲ
أو اﻟﻤﻌﻨﻰ -ﻡﻊ اﻻﺳﻢ أو اﻻﺥﺘﺼﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﺮض IGO؛
 .٢اﻟﺘﻌﺎیﺶ اﻟﺘﺎریﺨﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  IGOواﺳﺘﺨﺪام ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻻﺳﻢ أو اﺥﺘﺼﺎر ﻡﺸﺎﺑﻪ.
ﺕﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻡﺎ یﻠﻲ:
أ(

ﻡﺴﺘﻮى اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎﻥﻴﻦ؛

ب( ﻃﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻡﻨﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﻴﺎﻥﺎت؛
ج(

اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺎریﺨﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ وﺟﻮدهﺎ ،واﻟﺬي ﻗﺪ یﺸﻤﻞ ﻡﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﻡﻨﻈﻤﺎت
 IGOاﻟﻤﺘﻘﺪﻡﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ اﺳﻤﻬﺎ أو اﺥﺘﺼﺎرﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﺎدة ) ter (٦ﻡﻦ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎریﺲ ﻟﺤﻤﺎیﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

 .٣اﺳﺘﺨﺪام -أو إﻇﻬﺎر اﺳﺘﻌﺪاداﺕﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪام -اﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻄﺎق  -TLDﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ -
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﺳﻠﻊ أو ﺥﺪﻡﺎت ،أو ﺕﻘﺪیﻢ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت– ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ -ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻻ ﺕﺘﻌﺎرض
ﻡﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟـ  IGOاﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﺳﻢ أو اﻻﺥﺘﺼﺎر ،وﻡﺪى هﺬا
اﻻﺳﺘﺨﺪام.
 .٤ﺵﻬﺮة ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻌﻼﻡﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻪ وﻡﺪى ﺕﻠﻚ
اﻟﺸﻬﺮة ،وإذا آﺎن ذﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ،ﻓﻬﻞ أي اﺳﺘﺨﺪام ﻡﺰﻋﻮم أو ﻡﺤﺘﻤﻞ ﻟﺒﺮﻥﺎﻡﺞ gTLD
ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻡﺘﺴﻖ ﻡﻊ ذﻟﻚ ویﺘﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﻥﻴﺔ.
 .٥هﻞ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻨﻄﺎق  gTLDﻓﻲ ﺥﻠﻖ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث ارﺕﺒﺎك ﻡﻊ اﺳﻢ أو اﺥﺘﺼﺎر اﺳﻢ  IGOاﻟﻤﻌﺘﺮﺿﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺪر
ﻥﻄﺎق  TLDأو رﻋﺎیﺘﻪ أو دﻡﺠﻪ أو إﻗﺮارﻩ.

] ٣-٤-٣اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة[
ﺕﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻡﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة ﻡﺎ إذا آﺎﻥﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ ﺕﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﻌﺎﻡﺔ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺥﻼق واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم.
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ﺕﺸﻤﻞ أﻡﺜﻠﺔ اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻡﺎ یﻠﻲ:
•

اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻥﺴﺎن )(UDHR

•

اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻥﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )(ICCPR

•

اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺵﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة )(CEDAW

•

اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺵﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي

•

إﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

•

اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

•

اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬیﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻡﻦ ﺿﺮوب اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼ إﻥﺴﺎﻥﻴﺔ أو
اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ

•

اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎیﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮیﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮهﻢ

•

اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮق

•

اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﻨﻊ وﻡﻌﺎﻗﺒﺔ ﺟﺮیﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ

•

اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ

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

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل 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

•

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

•

اﺕﺨﺎذ ﻗﺮار ﻥﻬﺎﺋﻲ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎديء اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺪوﻟﻲ آﻤﺎ یﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺙﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﻼ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDذاﺕﻬﺎ اﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ .ﻗﺪ ﺕﻠﺠﺄ
ﺕﺠﺮي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ﺕﺤﻠﻴ ً
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻡﻦ ﻥﻄﺎق  TLDآﺴﻴﺎق
إﺿﺎﻓﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮارد ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.

 ٤-٤-٣ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻻﺥﺘﺒﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة هﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺕﻤﻜﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ ﻟﺪى ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ
ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻡﻦ ﺕﺤﺪیﺪ ﻡﺎ إذا آﺎﻥﺖ هﻨﺎك ﻡﻌﺎرﺿﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻥﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻡﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي یﻤﻜﻦ أن ﺕﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .وﻟﻜﻲ ﺕﻜﻮن أیﺔ ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻥﺎﺟﺤﺔ ،یﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺘﺮض إﺙﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻲ:
•

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي یﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮض هﻮ ﻡﺠﺘﻤﻊ ﻡﻮﺻﻮف ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ؛

•

ﻡﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻡﻌﺎرﺿﺔ وﺟﻴﻬﺔ؛ و

•

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

•

هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻟﻮﻗﻮع ﺿﺮر ﻡﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي یﺤﺪدﻩ اﻟﻤﻌﺘﺮض ،وﻡﺠﺘﻤﻊ
اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ آﻜﻞ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ .gTLD

ﺕﻢ ﺵﺮح آﻞ ﻡﻦ هﺬﻩ اﻻﺥﺘﺒﺎرات ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ أآﺒﺮ أدﻥﺎﻩ.
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض إﺙﺒﺎت أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي یﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ یﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﻡﺠﺘﻤﻌًﺎ ﻡﻮﺻﻮﻓًﺎ ﺑﻮﺿﻮح .ویﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ أن ﺕﻮازن ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻡﻦ اﻟﻌﻮاﻡﻞ ﻟﺘﺤﺪیﺪ
هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻡﺎ یﻠﻲ:

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

•

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

•

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

١٩-٣

اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ ٣
إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

•

ﻃﻮل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻡﻨﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮد هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،

•

اﻟﺘﻮزیﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻗﺪ ﻻ یﻨﻄﺒﻖ هﺬا إذا آﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ( ،و

•

ﻋﺪد اﻷﺵﺨﺎص أو اﻟﻜﻴﺎﻥﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺸﻜﻞ هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

إذا وﺟﺪت ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻋﺪد ﻡﻦ اﻷﺵﺨﺎص/اﻟﻜﻴﺎﻥﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ یﺘﻢ ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ یﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﺮض آﻤﺠﺘﻤﻊ یﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﻮﺿﻮح ،ﻓﻠﻦ ﺕﻘﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ – یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض أن یﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻡﻌﺎرﺿﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ داﺥﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻼ ﻟﻪ .ویﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ أن ﺕﻮازن ﺑﻴﻦ ﻋﺪد ﻡﻦ اﻟﻌﻮاﻡﻞ
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﻥﻔﺴﻪ ﻡﻤﺜ ً
ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻡﺎ إذا آﺎﻥﺖ هﻨﺎك ﻡﻌﺎرﺿﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أم ﻻ ،وﺕﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻡﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻡﺎ یﻠﻲ:
•

ﻋﺪد ﺕﻌﺒﻴﺮات اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻮیﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛

•

اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻥﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ،

•

ﻡﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﺎﻥﺔ أو اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻡﻮارد اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ،

•

ﺕﻮزیﻊ ﻡﺼﺎدر اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﺘﻨﻮع ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:


إﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ



اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ



ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ



ﻋﻀﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

•

ﻡﺪى اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ أﺥﺮى ،و

•

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

إذا ﺕﻢ ﺕﺤﺪیﺪ ﺵﻲء ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺪاﺥﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺕﻠﺒﻲ ﻡﻌﻴﺎر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻮﺟﻴﻬﺔ،
ﻓﺴﺘﻔﺸﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
ﺗﺤﺪیﺪ اﻟﻬﺪف  -یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض أن یﺜﺒﺖ وﺟﻮد ارﺕﺒﺎط وﺙﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي یﻤﺜﻠﻪ .وﺕﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ
اﻟﻤﻮازﻥﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪیﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻡﺎ یﻠﻲ:

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

٢٠-٣

اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ ٣
إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

•

اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ؛ و

•

اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻌﺎﻡﺔ اﻷﺥﺮى ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ؛ و

•

اﻻرﺕﺒﺎﻃﺎت ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر.

إذا ﺕﻢ ﺕﺤﺪیﺪ وﺟﻮد ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻡﻦ ﺟﺎﻥﺐ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻻ یﻮﺟﺪ ارﺕﺒﺎط وﺙﻴﻖ ﺑﻴﻦ هﺬا
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺳﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻡﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻦ یﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
اﻟﻀﺮر – یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض إﺙﺒﺎت اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺿﺮر ﻡﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ذي اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺬي یﻤﺜﻠﻪ ،وﻡﺠﺘﻤﻊ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻢ .ﻻ یﻌﺪ ﺕﻔﻮیﺾ إدﻋﺎء
ﻼ
ﻻ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮض ،دﻟﻴ ً
اﻟﻀﺮر ،واﻟﺬي یﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻡﻦ ﺕﻔﻮیﺾ إدارة اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪ ً
آﺎﻓﻴًﺎ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎج وﻗﻮع ﺿﺮر ﻡﺎدي.
ﺕﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎریﺔ أن ﺕﺴﺘﺨﺪﻡﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪیﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻡﺎ یﻠﻲ:

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

•

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

•

دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻻ یﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﻥﻄﺎق أوﺳﻊ أو أﻥﻪ ﻻ یﻨﻮي اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺕﻮﻓﻴﺮ دﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ أن ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻢ یﻌﺮض أو أﻥﻪ ﻻ یﻨﻮي اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺕﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎیﺔ أﻡﺎن ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺮﻋﺎیﺔ ﻡﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡﻴﻦ،

•

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

•

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

•

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

•

ﻡﺴﺘﻮى اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ وﻗﻮع اﻷﺿﺮار اﻟﻤﺰﻋﻮﻡﺔ.

٢١-٣

اﻟﻮﺣﺪة رﻗﻢ ٣
إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت

یﺘﻢ رﻓﺾ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﺤﺪیﺪ وﺟﻮد ﻡﻌﺎرﺿﺔ ﻡﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻡﻊ اﺥﺘﻔﺎء
اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع أي ﺿﺮر ﻡﺎدي ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDﺕﻢ
اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ.
یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺥﺘﺒﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﺕﻜﻮن
٧
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.

٧

ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﺄﻥﻴﺔ ﻟﺮد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺕﺠﺎﻩ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ،ﺕﻢ رﻓﺾ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺸﺎﻡﻞ .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺮض ،آﻲ یﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،إﺙﺒﺎت ﻡﺴﺘﻮى ﻡﺮﺕﻔﻊ ﻡﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

٢٢-٣

مسودة – برنامج  gTLDالجديدة – المعارضة وحل النزاع
ال –  7أيام للتصحي
األطراف التي تملك حق تقديم معارضة مباشرًة عن طريق
"مزود لخدمة حل النزاع" لهذه الدوافع:
·
·
·
·

تم تقديم المعارضة إلى مزود
خدمة حل النزاع الصحي ؟

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

تبدأ ترة رسال
المعارضات

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

نعم

المراجعة ا دارية
للمعارضة

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

المعارضة تتوافق مع القواعد
ا جرائية؟

ال

تم رفض المعارضة

نعم
DRSP
تنشر ت اصيل المعارضة
على مو ع الويب الخا
به ا

ICANN
تنشر إشعار عن ل
المعارضات التي تم تقديمها

لق ترة بول
المعارضات

 DRSPsتعلم
المتقدمين بالمعارضات
ذ ا ت ا ل ص لة

 30يوم

المتقدم يقدم الرد ويسدد
رسوم التقديم

 30يوم

 DRSPتعين لجنة

دم المعارضات إن
أم ن

 10أيام
 DRSPترسل تقدير
للت اليف إلى ل
األطراف
 45يوم

 10أيام

الدفع بل موعد سداد
الت اليف

رار الخبراء

 DRSPو ICANN
يطوران مو ع ويب مخص
لنشر القرار

المتقدم ينسحب

مسودة  -ألغراض المنا شة  -نوفمبر 10

ال

ل ام المتقدم بتوضي
المعارضات؟

ل

نعم

المتقدم يتابع إلى مرحلة تالية

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3

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

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ1-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  ICANN-gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .1
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .2
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫـ(

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

)ﻭ (

)(1

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

)(2

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

)(3

ﺗﺷﻳﺭ "]ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ[" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﻁﺎﻕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣُﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

)(4

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

"ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ" ﻟﻺﺟﺭﺍء ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ2-
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ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

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

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ]ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ[ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

)ﺩ(

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

ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ
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)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﺭﺗﺑﺎﻙ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،ﺗﻌﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻫﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  ICDRﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.

)(2

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

)(3

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ ]ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ[ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

)(4

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫـ(

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .5

ﺍﻟﻠﻐﺔ

)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .6

ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ

)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ3-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

)ﻫـ(

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

)ﻭ (

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

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .7
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

)ﺩ(

)ﻫـ(

)(1

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

)(2

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

)(3

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

)(4

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

ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ:
ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ
ٍ
)(1

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

)(2

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

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .8
)ﺃ(

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

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

)(2

ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ؛ ﻭ

)(3

ﻭﺻﻑ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:
)ﺃﺃ(

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

)ﺏ ﺏ(

ﺷﺭﺡ ﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.

)ﺏ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺗﺻﺭﻳﺗﻘﺻﺭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ  5000ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭ  2020ﺻﻔﺣﺔ ،ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻗﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ
ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻭﺻﻑ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﻧﺳﺦ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.

)ﺝ(

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

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ4-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﺭﺿﺔ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .9
)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫـ(

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .10

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ ICANN

)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .11

ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ

)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

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

)(2

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

)ﻫـ(

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

)ﻭ (

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

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ5-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

)ﺯ(

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

) )ﺡ (

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .12

ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺎﺕ

)ﺃ(

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

)ﺏ(

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .13

ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ

)ﺃ(

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

)ﺏ(

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ:
)(1

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

)(2

ﺳﻭﻑ ﻳﻭﺟﺩ ﺧﺑﻳﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻓﺈﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕﺗﻧﻁﻭﻱ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺍﻋﺗﺭﺍﺽ.

)(3

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

)(4

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

)ﺝ(

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

)ﺩ(

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

)ﻫـ(

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

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .14
)ﺃ(

ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ

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

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ6-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

)ﺏ(

ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭﻣﻘﺩﻡ
ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ٍ
ﺍﻟﻁﻠﺏ  /ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﻳﺏ ﺑﺎﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﺑﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﺳﻳﺗﻡ
ﺧﺻﻡ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ.

)ﺝ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ "ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ" ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺑﺩﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﺃﺛﻧﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ.

)ﺩ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً:

)ﻫـ(

)(1

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً  ،ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻪ ﻭﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻗﺎﻡ ﺑﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ.

)(2

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻓﺗﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻟﻬﺎ ﻭﻟﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻗﺎﻡ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ.

ﻋﻧﺩ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .15

ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ

)ﺃ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ.

)ﺏ(

ﻳﻘﻭﻡ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﻣﻣﺛﻝ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻟﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ )ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺎﺕ(.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .16

ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ

)ﺃ(

ﻳﺷﺟﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  -ﻭﻻ ﻳﻁﺎﻟﺑﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻣﻳﺎ ً  -ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ
ﺇﻟﻰ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺩﻱ.

)ﺏ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻗﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺷﺧﺹ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻛﻭﺳﻳﻁ ،ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺑﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﻟﻙ.

)ﺝ(

ﻟﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺩﻭﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺗﻡ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﻧﻁﺎﻕ .gTLD

)ﺩ(

ﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ،ﺑﺣﻛﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .ﻭﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻣﻧﺢ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ )ﺑﻌﺩ ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ( ﺗﻣﺩﻳﺩﺍً
ﻟﻠﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎ ً ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ،.ﻓﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻷﻣﺭ ،ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺃﻱ ﻣﻭﻋﺩ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﺟﺭﺍء .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻟﻥ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﻭﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً ) (30ﻭﻟﻥ ﻳﺅﺟﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ.

)ﻫـ(

ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺳﺎﻁﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﺗﺧﺑﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺈﺧﺑﺎﺭ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .17

ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ

)ﺃ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻫﻝ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺭﺩ ،ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻠﻙ.

)ﺏ(

ﻟﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً ) ،(30ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﺑﻌﺩ
ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﺑﺭﺭ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .18

ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ  gTLDsﺳﺭﻳﻌﺎ ﻭﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﺇﺿﺎﻓﻲ.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ7-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .19

ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ

)ﺃ(

ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺟﻠﺳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ.

)ﺏ(

ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﺃﻭ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ،ﻋﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ.

)ﺝ(

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ:
)(1

ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﻭﻣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ.

)(2

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺳﺭﻳﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻛﻥ.

)(3

ﻭﺗﻘﺗﺻﺭ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻘﻁ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺯﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ
ﻹﺟﺭﺍء ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ.

)(4

ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻫﻝ ﺗﻛﻭﻥ ﺟﻠﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .20

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ

)ﺃ(

ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻧﺩ )2ﻫـ( ﻣﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

)ﺏ(

ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺣﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻭﺗﻘﻳﻣﻬﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻭﺃﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺗﺭﻯ ﺃﻧﻬﺎ
ﺳﺎﺭﻳﺔ.

)ﺝ(

ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﻋﺑﺄ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .21

ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ

)ﺃ(

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﺫﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﺧﻼﻝ  45ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺷﻛﻳﻝ
ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ .ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻭﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻣﺩﻳﺩ
ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻗﺻﻳﺭ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺑﺗﻪ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻭﻗﺩ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ ﺑﺳﻳﻁ.

)ﺏ(

ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﺗﻭﻗﻳﻌﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ .ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺗﺭﺣﻬﺎ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﻠﻬﻳﺋﺔ ،ﺇﻥ
ﻭﺟﺩﺕ ،ﺷﻛﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻓﻘﻁ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻭﺻﻝ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ .ICANN

)ﺝ(

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺑﺭﺍء ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻷﻏﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء.

)ﺩ(

ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻣﻛﺗﻭﺑًﺎ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻬﺎ .ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻣﻘﺗﺻﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﺡ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ،ﻟﻠﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺑﻧﺩ )14ﻫـ( ﻣﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻭﺃﻱ ﺑﻧﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ.

)ﻫـ(

ﻳﺣﺩﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﻓﻳﻪ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺅ ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﺃﻱ ﺧﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ،
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﺭﻓﺎﻗﻪ ﺑﺑﻳﺎﻥ ﺑﺳﺑﺏ ﻏﻳﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﻊ.

)ﻭ (

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﺳﺦ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺇﻟﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.

)ﺯ(

ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺑﺷﻛﻝ ﺗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .22

ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﻠﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ،ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ،ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻣﻭﻅﻔﻳﻪ ،ﺃﻭ
ﻣﻧﻅﻣﺔ  ICANNﺃﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﻳﻬﺎ ،ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻥ ﻧﺣﻭ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻭ ﺣﺫﻑ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ8-

ﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 3
ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .23

ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍء

)ﺃ(

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﻣﻧﻅﻣﺔ  ،ICANNﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ،ﻭﺣﺳﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.

)ﺏ(

ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍء ﺣﻝ ﻧﺯﺍﻉ ﻫﻭ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺫﻱ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﻁﺎﻕ .gTLD

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ – ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺹ9-

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ

ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 4

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ "ﻣﻘﺗﺭﺡ" ﻟﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻛﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻧﻅﺭً ﺍ ﻟﺧﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺢ.
ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺽ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺫﻟﺗﻬﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ،ICANNﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ.

 12ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2010

اﻟﻮﺣﺪة ٤
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺕﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ یﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ  gTLDاﻟﻤﻘﺪﱠم ﻃﻠﺐ
ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ ،واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻔﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ هﺬﻩ.

١-٤

اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

یﺤﺪث اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
.١

یﻘﻮم اﺛﻨﺎن أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈآﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﺑﻨﺠﺎح؛ أو

.٢

یﻘﻮم اﺛﻨﺎن أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﺳﻼﺳﻞ  TLDاﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺈآﻤﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﺑﻨﺠﺎح ،ویُﻌﺮﱠف اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﺑﺄﻥﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
إﺣﺪاث إرﺑﺎك ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم إذا ﺕﻢ ﺕﻔﻮیﺾ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ.

ﻟﻦ ﺕﻮاﻓﻖ  ICANNﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت ﺳﻼﺳﻞ  gTLDاﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺵﺄﻥﻬﺎ أن
ﺕﺆدي إﻟﻰ إرﺑﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ،واﻟﺘﻲ ﺕﺴﻤﻰ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ .إذا ﺣﺪث أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻔﻴﻦ  ١أو
 ٢أﻋﻼﻩ ،ﻓﺴﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،أو ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻤﺰاد .وآﻠﺘﺎ هﺎﺕﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻦ ﻣﻮﺿﺤﺘﺎن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة .یﺸﺎر
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺴﻼﺳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ.
)ﻓﻲ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،ﺕﺸﻴﺮ "ﻣﺸﺎﺑﻪ" إﻟﻰ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻐﺎیﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻥﻬﺎ ﺕﺨﻠﻖ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ إﺛﺎرة ارﺕﺒﺎك اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻔﻮیﺾ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬر(.

 ١-١-٤ﺕﻌﺮﻳﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ.هﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت ﺕﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
أو اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ .ویﺘﻢ ﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
آﻞ ﺳﻼﺳﻞ  gTLDاﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺳﺘﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﻨﺸﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻥﺘﻬﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺕﺸﺎﺑﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،وﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪیﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﺴﺐ
اﻟﻀﺮورة أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﺳﻴﺘﻢ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﻃﻠﺒﺎت ﺳﻼﺳﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﺁﻟﻴًﺎ ﻹﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ .ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا ﺕﻘﺪم آﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أ وﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻄﻠﺐ ﻟـ  ،TLDSTRINGﻓﺴﻴﺘﻢ
إﻋﻼﻥﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ .ویﺮاﻋﻲ هﺬا اﻻﺥﺘﺒﺎر اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﺘﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻥﻘﺎط اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أي ﺟﺪول  IDNذي ﺻﻠﺔ .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن اﺛﻨﻴﻦ أو أآﺜﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ﺕﻌﺪ ﺳﻼﺳﻠﻬﻢ اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺕﻬﺠﺌﺎﺕﻬﻢ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻼﺳﻞ ﺕﻬﺠﺌﺎت
وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﺪول  IDNاﻟﺬي ﻗﺪم إﻟﻰ  ICANNﺳﻮف یﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا ﺕﻘﺪم أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  Aوﺕﻘﺪم
ﺁﺥﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ  ،Bﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺕﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﺎن ﺳﻼﺳﻞ ﺕﻬﺠﺌﺔ ﻟﻨﻄﺎق TLD
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺈن آﻼ اﻟﻄﻠﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ.
ﺳﻴﻘﻮم أیﻀًﺎ ﻓﺎﺣﺼﻮ هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﺴﻼﺳﻞ
اﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻄﻠﺒﻬﺎ؛ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ أي ﻃﻠﺒﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
ﺟﺪًا ﻟﺪرﺟﺔ أﻥﻬﺎ ﻗﺪ ﺕﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ إﺣﺪاث إرﺑﺎك یﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪم إذا ﺕﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻌًﺎ
ﻓﻲ ﻥﻈﺎم  .DNSوﺳﺘﺸﺎرك اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺤﺪیﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ زوج ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ gTLD
اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ .وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺕﺸﺎﺑﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ) ،(٢یﺘﻢ ﺕﻌﺮیﻒ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺵﺮة ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ.
اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﺎن ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻄﺎﺑﻘﻬﻤﺎ أو ﺕﺸﺎﺑﻬﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ .ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
أن یﺠﺘﻤﻊ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ :إذا ﺕﻘﺪم أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻥﻄﺎق  gTLDﻥﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﺴﻴﻜﻮﻥﻮن ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ
ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ.
ﺕﺼﺒﺢ ﺳﻠﺴﻠﺘﺎن ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ إذا آﺎﻥﺖ آﻠﺘﺎهﻤﺎ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ .یﺘﻢ ﺵﺮح اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
أآﺜﺮ.
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺕﻌﺪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﺎن C
ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ،١-٤ﺕﻌﺪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﺎن  Aو Bﻣﺜﺎ ً
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ .دﺥﻠﺖ آﻞ ﻣﻦ  Cو Gﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ  ،Bوﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻊ
و Gﻣﺜﺎ ً
ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ .یﻤﺜﻞ اﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ واﺣﺪة .وﺕﺘﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺕﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮ أو ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺵﺮ.
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اﻟﺸﻜﻞ  – ١-٤ﻳﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺮﺱﻢ اﻟﺒﻴﺎﻥﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ واﺣﺪة،
ﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺏﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ واﻟﺴﻼﺱﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺏﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
ﺕﻌﺮض آ ً
ﺣﻴﺚ یﺘﻢ ﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺪﺋﻲ ،ﻻ یﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﺕﺼﻮر اﻟﺘﻜﻮیﻦ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺥﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺣﻞ اﻟﻨﺰاع .وذﻟﻚ
ﻼ ﻋﻠﻰ
ﺑﺴﺒﺐ أن أي ﻃﻠﺐ یﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ ﺥﻼل ﺥﻄﻮات هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،یﻤﻜﻨﻪ أن یﺸﻜﻞ ﺕﻌﺪی ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻘﺪ ﺕﺰداد إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ،أو ﻗﺪ ﺕﺘﻢ إزاﻟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌًﺎ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻮﺳﻊ أو إﺟﺮاء ﺣﻞ ﻥﺰاع .ویﻤﻜﻦ أیﻀًﺎ ﺕﻌﺪیﻞ ﺕﺮآﻴﺒﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺤﺐ ﺑﻌﺾ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﻃﻮﻋًﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ  :٢-٤ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ رﻗﻢ  ،١ﺕﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻃﻠﺒﻲ اﻟﺘﻘﺪم  Dو .Gویﻌﺪ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻘﺪم  Aهﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺕﺘﺒﻖ أیﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻟﺤﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ رﻗﻢ  ،٢ﺕﻢ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺳﻊ وﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻟﺬا ﺕﺒﻘﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ رﻗﻢ  ،٣یﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم  .Fوﺑﻤﺎ أن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم  Fﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ
ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ  Eو ،Jوﻟﻜﻦ  Eو Jﻻ یﻜﻮﻥﺎن ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺕﻨﻘﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺻﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ :واﺣﺪة ﺕﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  Eو Kﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ ،وأﺥﺮى
ﺕﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ واﺣﺪ  Iو.J
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اﻟﺸﻜﻞ  – ٢-٤ﻳﺘﻌﺬر ﺏﺪء ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺏﻘﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺏﻬﺎ.
ﺛﻢ یﺠﺐ أن یﺘﻢ ﺣﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو أي وﺳﻴﻠﺔ
أﺥﺮى وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻈﺮوف .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،ﺕﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻊ آﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻞ یﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح.
آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺥﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ،یﻤﻜﻦ أن یﺘﻢ ﺣﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺕﻘﻴﻴﻢ
أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﻦ ﺥﻼل اﻻﺕﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ .وﻓﻲ ﻏﻴﺎب هﺬا اﻟﺤﻞ ،ﺕﻜﻮن
ﺁﻟﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﺥﻴﺮة هﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺰاد.

 ٢-١-٤ﺕﺄﺙﻴﺮ إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع اﻟﺨﺎص ﺏﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺏﻜﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
وإذا رﻓﻊ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ارﺕﺒﺎك ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺁﺥﺮ )راﺟﻊ اﻟﻮﺣﺪة  ،(٣ووﺟﺪت
اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺟﻮد ارﺕﺒﺎك اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ هﺬا؛ أي أن اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ ﺕﺆیﺪ اﻟﻤﻌﺎرض ،ﻓﺴﻴﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﻘﺪﻣَﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺎت آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ .ﻟﺬا ،ﺳﻴﻨﺠﻢ ﻋﻦ إﺟﺮاءات ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺮﺑﻜﺔ ﻓﻲ هﻴﻜﻞ ﺟﺪیﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﺥﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ،
ﻣﻤﺎ یﺰیﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷﺻﻠﻴﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

٤-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

وإذا رﻓﻊ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ارﺕﺒﺎك ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺿﺪ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺁﺥﺮ )راﺟﻊ اﻟﻮﺣﺪة  ،(٣ووﺟﺪت
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺕﺒﺎك اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ هﺬا؛ أي أن اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ ﺕﺆیﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻵﺥﺮ ،ﻓﻠﻦ یﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر
آﻼ 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 ﻣﺴﺒﻘًﺎ.

 ٣-١-٤اﻟﺤﻞ اﻟﺬاﺕﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
یﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدیﻦ آﺄﻃﺮاف ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ اﺥﺘﻴﺎر اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﺴﻮیﺔ أو اﺕﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ یﺆدي إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ .وﻗﺪ یﺤﺪث هﺬا ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﺠﺮد
أن ﺕﻨﺸﺮ  ICANNﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻮاردة وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ.
یﻤﻜﻦ أن یﻘﻮم ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻄﺮیﻘﺔ یﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ .وﻻ یﻤﻜﻦ أن یﺤﻞ أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ
ﺥﻼل اﺥﺘﻴﺎر ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺪیﺪة أو ﻣﻦ ﺥﻼل اﺳﺘﺒﺪال ذاﺕﻪ ﺑﺸﺮآﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ .هﺬا ،ویُﻔﻬﻢ أن ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻗﺪ یﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎریﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮدهﻢ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺕﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺠﻮهﺮیﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻥﺪﻣﺎج ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ( ﺕﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء إﻋﺎدة ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻄﻠﺐ .وﻗﺪ یﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ رﺳﻮﻣًﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ دورة ﻃﻠﺒﺎت ﺕﺎﻟﻴﺔ .ویﺘﻢ ﺕﺸﺠﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺥﻼل اﻻﻥﺪﻣﺎج ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻻ
ﺕﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ .ووﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،یﺠﺐ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎریﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ
ﺟﺪیﺪة ﺕﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﻻ یﺆدي إﻟﻰ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ،ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻹﻋﺎدة
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

 ٤-١-٤اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
یﻤﻜﻦ أن یﻨﺘﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي أﺕﻢ ﺑﻨﺠﺎح آﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻢ یﻌﺪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺕﻨﺎﻓﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺕﻜﻮیﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ )آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ
 (١ -١ -٤أو اﻟﺤﻞ اﻟﺬاﺕﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ )آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  (٣ -١ -٤إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
یﻤﻜﻦ أن یﻨﺘﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي یﻔﻮز ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺣﻞ ﺕﻨﺎﻓﺲ ،ﺳﻮا ُء ﻣﻦ ﺥﻼل ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أو ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻤﺰاد ،إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
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٥-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻻ ﺕﺰال اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻻ یﻌﺪ اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺼﺮیﺢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻞ
ﺕﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .وهﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إذا آﺎﻥﺖ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ویﺠﺐ أن یﻜﻮن هﻨﺎك ﻓﺎﺋﺰ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ یﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﺕﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
یﻤﻜﻦ أن ﺕﺒﻘﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  Aﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ  ،Bواﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  Bﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ  ،Cوﻟﻜﻦ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  Cﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ  .Aﻓﺈذا ﻓﺎزت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  Aﺑﺈﺟﺮاءات ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  Bوﻟﻜﻦ یﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  Cاﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﻥﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺰة ،وآﻠﺘﺎ اﻟﺴﻠﺴﻠﺘﻴﻦ یﻤﻜﻦ أن یﺘﻌﺎیﺸﺎ ﻓﻲ ﻥﻈﺎم  DNSدون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ اﻻرﺕﺒﺎك.

٢-٤

ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

یﺤﺪث ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذا اﺥﺘﺎر ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻗﺎﺋ ُﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ .یﺒﺪأ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺠﺮد أن یﻨﻬﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻼ .ﻻ یﺘﻢ ﺕﺤﻮیﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﻘﺪم
ﻼ ﻣﺴﺘﻘ ً
یﻌﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺕﺤﻠﻴ ً
اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .یﺒﺪأ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺻﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط.

 ١-٢-٤ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  ٣-٢-١ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻨﻬﻢ ﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻥﻮع ﻃﻠﺒﺎﺕﻬﻢ هﻮ:
•

ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،أو

•

اﻟﻤﻌﻴﺎر.

ﺳﻮف یﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺬیﻦ یﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻃﻠﺒﺎﺕﻬﻢ آﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻥﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ ﺕﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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٦-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﺬیﻦ یﻤﻜﻨﻬﻢ اﺥﺘﻴﺎر ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﻲ ﺑﺪایﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،یﺘﻢ إﻋﻼم آﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺕﻘﺪیﻢ ﻣﺒﻠﻎ ودیﻌﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﺕﺎریﺦ ﻣﺤﺪد .ویﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﺕﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وداﺋﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺕﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮدع إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﻣﻤﻦ یﺤﻘﻘﻮن ١٤ﻥﻘﻄﺔ أو أﻋﻠﻰ.
ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن یُﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎریﻦ
ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺕﻘﺪیﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 ٢-٢-٤إﺟﺮاءات ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ یﺘﻢ ﺕﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ؛
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ .یﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺕﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ أي
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺕﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎیﻴﺮ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻟﻦ یﺸﺎرك ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
داﺥﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻮاﺣﺪة ،إن وﺟﺪ ،ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
إذا ﺕﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ واﺣﺪًا ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ یﻔﻲ ﺑﻤﻌﺎیﻴﺮ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )اﻥﻈﺮ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  ٣ -٢ -٤أدﻥﺎﻩ( ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎرن ،یﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻥﺠﺎح ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ هﺬا ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ویﻤﻜﻦ أن یﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﻪ .إذا آﺎن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ یﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ،ﻓﻴﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺑﻴﻨﻬﻢ آﻤﺎ یﻠﻲ:

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ )اﻥﻈﺮ
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ  ،(١ -١ -٤یﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﻣﻌًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻓﻲ ﺕﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻟﺔ ،یﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻜﻮن ﻓﻲ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ أي ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ آﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺵﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺕﻨﺘﻘﻞ هﺬﻩ
اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺰاد .إذا اﺕﻔﻖ آﻞ اﻷﻃﺮاف وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮك ،ﻓﻘﺪ
ﺕﺆﺟﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﻤﺰاد ﻟﻔﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻬﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﺕﺴﻮیﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺥﻴﺎر اﻟﻤﺰاد .هﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻣﺘﺎح ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ،وﻟﻦ
ﺕﻤﻨﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNأآﺜﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ.

٧-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
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إذا ﻟﻢ یﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أن أي ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺕﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ،یﻨﺘﻘﻞ
آﻞ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ )ﺳﻮاء ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(
إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺰاد.
ﺳﻴﺠﺮي ﻥﺸﺮ ﻥﺘﺎﺋﺞ ﺕﻘﻴﻴﻢ آﻞ أوﻟﻮیﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ.
یﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺬیﻦ یﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدهﻢ ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺮداد ﺟﺰء ﻣﻦ رﺳﻮم ﺕﻘﻴﻴﻢ ) gTLDاﻥﻈﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﻟﻰ(.

 ٣ -٢ -٤ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺘﻘﻮم هﻴﺌﺔ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺪم أو ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪیﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬیﻦ
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
ﻣﻨﻊ آﻞ ﻣﻦ "اﻹیﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﺰاﺋﻔﺔ" )ﻣﻨﺢ أوﻟﻮیﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻄﻠﺐ یﺸﻴﺮ إﻟﻰ "ﻣﺠﺘﻤﻊ" ﺕﻢ
ﺕﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ آﻠﻤﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ  ،(gTLDو"اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت اﻟﺰاﺋﻔﺔ" )ﻋﺪم
ﻣﻨﺢ اﻷوﻟﻮیﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺆهﻞ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( .ویﺪﻋﻮ ذﻟﻚ إﻟﻰ أﺳﻠﻮب ﻋﻼﺋﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺥﻼل وﺿﻊ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ،آﻤﺎ ﺕﻢ ﺕﻮﺿﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺕﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎط
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺥﺮى
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي یﺘﻢ ﺕﻤﺜﻴﻠﻪ( .ویﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ
أیﻀًﺎ ﺕﻨﻔﻴﺬ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،إذا رأت ذﻟﻚ ﺿﺮوریًﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﻥﻘﺎط اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺒﻠّﻎ ﻋﻨﻬﺎ.
یﺠﺐ أن ﺕﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ یﻤﺤﻮ آﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى أهﻠﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺥﺮى .وهﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎیﺔ ﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻃﻠﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ أدﻥﺎﻩ.
یﻌﻜﺲ ﺕﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﺮﺕﻴﺐ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ .وﻗﺪ ﺕﻢ اﺕﺨﺎذ
أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺬر ﻟﺘﺠﻨﺐ أي "اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺰدوج"  -أي ﺟﺎﻥﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻥﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ أﺣﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ یﻨﺒﻐﻲ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ هﻨﺎك ویﺠﺐ أﻻ
یﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺎیﻴﺮ أﺥﺮى.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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یﺠﺐ أن یﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺕﺴﺠﻴﻞ ١٤ﻥﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ یﻔﻮز ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ .٢-٢-٤
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷول :ﺕﺄﺱﻴﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ٤-٠ﻥﻘﺎط(
یﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﺕﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻮ ٤
ﻥﻘﺎط یﺘﻢ ﺕﺠﻤﻴﻌﻬﺎ آﻤﺎ یﻠﻲ:

٤

٢

٣

٠

١

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ل
ﻋﺎ ٍ
آﻤﺎ ﺕﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ:
أ.

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ )(٢
٢

١

٠

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻣﺨﻄﻂ
وﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮﺿﻮح.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻣﺨﻄﻂ
ﺑﻮﺿﻮح ،وﻟﻜﻦ ﻻ
یﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻥﻘﺎط .٢

ف
ﺕﺨﻄﻴﻂ ﻏﻴﺮ آﺎ ٍ
ووﺟﻮد ﻣﺴﺒﻖ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻘﺎط .١

ب .اﻻﻣﺘﺪاد )(٢
٢

١

٠

ﻣﺠﺘﻤﻊ ذو ﺣﺠﻢ
آﺒﻴﺮ ویﺘﺴﻢ ﺑﻄﻮل
اﻟﺒﻘﺎء.

ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻣﺎ ذو
ﺣﺠﻢ آﺒﻴﺮ أو یﺘﺴﻢ
ﺑﻄﻮل اﻟﺒﻘﺎء،
وﻟﻜﻦ ﻻ یﻔﻲ
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻥﻘﺎط .٢

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻼ ﺣﺠﻢ آﺒﻴﺮ
وﻻ یﺘﺴﻢ ﺑﻄﻮل
اﻟﺒﻘﺎء.

یﺘﻌﻠﻖ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻣﻌﺮّف وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻘﺪم.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

٩-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

)ﻻ یﺘﻢ أﺥﺬ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر هﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ یﺆﺥﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻨﺪ ﺕﺤﺪیﺪ درﺟﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ )" ،(٢اﻻرﺕﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"(.

ﺕﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷول

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح



")اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ("  -ﻥﺸﺄ اﺳﺘﺨﺪام ﺕﻌﺒﻴﺮ "ﻣﺠﺘﻤﻊ" ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ اﻟﻼﺕﻴﻨﻲ
" "communitasﺑﻤﻌﻨﻰ "زﻣﺎﻟﺔ"  -ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻ یﺰال یﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﺬي یﺘﻌﺪى ﻣﺠﺮد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ .واﻟﺠﺪیﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ ،أﻥﻪ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام آﻠﻤﺔ "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ،یﻨﺒﻐﻲ ﺕﻮﻓﻴﺮ) :أ( وﻋﻲ
واﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ،و)ب( ﻥﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻬﻢ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ) ٢٠٠٧ﻋﻨﺪﻣﺎ اآﺘﻤﻠﺖ ﺕﻮﺻﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة(؛ و)ج( اﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻮﺳﻊ أو ﻃﻮل اﻟﺒﻘﺎء ،أو ﻋﺪم اﻟﺰوال ،ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.



ﺕﺸﻴﺮ آﻠﻤﺔ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ" إﻟﻰ اﻟﻌﻀﻮیﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺣﻴﺚ یﺤﺼﻞ ﺕﻌﺮیﻒ اﻟﻌﻀﻮیﺔ
اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﺎط ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ یﺤﺼﻞ اﻟﺘﻌﺮیﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ
واﻟﻤﺸﺘﺖ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﺎط ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.



یﻌﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﺒﻖ" أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ یﻌﺪ ﻥﺸﻄًﺎ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻞ
اآﺘﻤﺎل اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠٠٧



ﺕﻌﻨﻲ آﻠﻤﺔ "اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ" أن هﻨﺎك ﻣﺎ ﻻ یﻘﻞ ﻋﻦ آﻴﺎن واﺣﺪ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻊ أدﻟﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻥﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.



یﺘﻌﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻻﻣﺘﺪاد" ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ،واﻟﻨﻄﺎق
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻪ ،وﻋﻤﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ.



ﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،
یﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺤﺠﻢ" إﻟﻰ آ ٍ
ﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺠﺮدة  -ﻗﺪ
وﺳﻴﺘﻢ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻥﻘﺎﻃﻪ ﺕﺒﻌًﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎق ﺑﺪ ً
یﺤﺴﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻼیﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪود ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ یﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻀﻮ ﻣﻮزع ﻋﻠﻰ أﻥﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻗﺪ یﻜﻮن ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻀﻮ "ﻓﺤﺴﺐ" ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻥﺘﺸﺎرهﻢ ﺟﻴﺪًا ﻓﻲ
أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وذﻟﻚ ﻟﻤﺠﺮد ذآﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا  -ویﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ آﻠﻪ
ﺑﺄﻥﻪ "ﺣﺠﻢ آﺒﻴﺮ".



یﻌﻨﻲ ﻟﻔﻆ "ﻃﻮل اﻟﺒﻘﺎء" أن ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذات ﻃﺎﺑﻊ داﺋﻢ وﻏﻴﺮ ﻋﺎﺑﺮ.

١٠-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻷول
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ" و "اﻻﻣﺘﺪاد" ،ﺕﺠﺪر اﻹﺵﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ یﺘﻜﻮن ﻣﻦ آﻴﺎﻥﺎت
ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،راﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺰودي ﺥﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ( ،أو أﻓﺮاد )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل،
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ( أو ﺕﺤﺎﻟﻒ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻻﺕﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ( .وآﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﺵﺮیﻄﺔ وﺟﻮد اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻼزم واﻻﻋﺘﺮاف ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻋﻀﺎء .وإﻻ یﻌﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻏﻴﺮ ذي ﺻﻠﺔ
ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻘﻴﻘﻲ ویﺴﺠﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻥﻘﺎط ﻗﺪرﻩ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ" و "اﻻﻣﺘﺪاد".
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ" ،إذا آﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم یﻮﺿﺢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺜﻼﺛﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ )اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﺒﻖ ،واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ( ،ﻓﺈﻥﻪ یﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻥﻘﺎط ﻗﺪرﻩ .٢
ﻼ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻻﻣﺘﺪاد" ،إذا آﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم یﻮﺿﺢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﺿﻴﺔ آ ً
وﻃﻮل ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻓﺈﻥﻪ یﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻥﻘﺎط ﻗﺪرﻩ .٢
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻥﻲ :اﻻرﺕﺒﺎط ﺏﻴﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ) ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ (٤ -٠
یﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺮاﺑﻂ ﻓﻲ  ٤ﻥﻘﺎط:

٤

٢

٣

٠

١

اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ل
ﻋﺎ ٍ
آﻤﺎ ﺕﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ:
أ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﺮاﺑﻂ )(٣
٣

٢

٠

ﺕﺘﻤﺎﺵﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻊ اﺳﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أو أﻥﻬﺎ ﺵﻜﻞ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺮوف
ﺟﺪًا أو اﺥﺘﺼﺎر
ﻻﺳﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ.

ﺕﺤﺪد اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻻ ﺕﺘﺄهﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻥﻘﺎط
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ .٣

راﺑﻂ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ یﻔﻲ
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻥﻘﺎط .٢

١١-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

اﻟﺘﻔﺮد )(١

ب.

١

٠

ﻻ یﻮﺟﺪ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻌﻨﻰ هﺎم ﺁﺥﺮ
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺕﺤﺪیﺪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮﺿﺢ
ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم.

اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺕﻔﻲ
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻥﻘﺎط .١

یﻘﻴّﻢ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺪى أهﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﺕﻘﻮم ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻪ.

ﺕﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻥﻲ


یﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "اﺳﻢ" اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﺬي یُﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﺪى اﻵﺥﺮیﻦ .وﻗﺪ یﻜﻮن اﺳﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ یﺸﺘﺮط أن
یﻜﻮن آﺬﻟﻚ.



یﻌﻨﻲ ﻟﻔﻆ "ﺕﻌﺮیﻒ" أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪّم ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺕﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أو أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،دون اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺤﺪ آﺒﻴﺮ ﺥﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻥﻲ
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻻرﺕﺒﺎط" اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ  ٣ﻥﻘﺎط ،یﺘﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎﻥﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪّم ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻵﺥﺮیﻦ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺕﻌﺮیﻒ/اﺳﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻻرﺕﺒﺎط" ﻥﻘﻄﺘﺎن ،یﺠﺐ أن ﺕﺼﻒ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ آﺜﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أو أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،دون اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺤﺪ آﺒﻴﺮ ﺥﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،یﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ أن ﺕﺘﺄهﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻥﻘﺎط  ٢إذا آﺎﻥﺖ اﺳﻤًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن یُﻨﺎدى
ﺑﻪ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺕﺴﺎع ﻥﻄﺎق اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎیﺔ
)ﻣﺜﻼ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻥﺎدي ﺕﻨﺲ ﻣﻌﺮوف ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺕﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺸﺄﻥﻪ ﺑﺎﺳﻢ
".ﺕﻨﺲ"( ،ﻓﺈﻥﻬﺎ ﻟﻦ ﺕﺼﺒﺢ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ٢ﻥﻘﻄﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١٢-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

وﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻟﺘﻔﺮد" ،یﺮﺕﺒﻂ "ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﻠﺤﻮظ" ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻴﺎق ﻟﻐﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻀﺎف.
ﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻥﻘﺎط "اﻟﺘﻔﺮد" ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻥﻈﺮ ﻋﺎﻣﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺕﺒﺪو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮیﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎم ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺕﺴﺠﻞ
ﻥﻘﻄﺔ  ١ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺮد إذا آﺎﻥﺖ ﺕﺤﻤﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺥﺮ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذي
اﻟﺼﻠﺔ .ﺕﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ وﻥﺼﻬﺎ " ...أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺕﺤﺪیﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﻘﺎط ١
"ﻟﻠﺘﻔﺮد" ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺄن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺕﺤﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻥﻘﺎط  ٢أو " ٣ﻟﻠﺮاﺑﻂ" ،ﻟﻜﻲ
ﺕﻜﻮن ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع ﻥﻘﺎط " ١ﻟﻠﺘﻔﺮد".
وﺕﺠﺪر اﻹﺵﺎرة إﻟﻰ أن "اﻟﺘﻔﺮد" ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  -وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ یُﺠﺮى
ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺳﺘﻜﻮن هﻨﺎك ﻃﻠﺒﺎت ﺕﻘﺪم أﺥﺮى ،ﻣﻌﻴﺎریﺔ و/أو ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ذات ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺤﺪ اﻻرﺕﺒﺎك ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﻘﺮر ﺣﻠﻬﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ
ﺕﻜﻮن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ "ﻓﺮیﺪة" اﻟﺘﻲ یﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ "وﺣﻴﺪة".
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ) ٤-٠ﻥﻘﺎط(
یﺘﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﺪد اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ٤
ﻥﻘﺎط:

٤

٢

٣

١

٠

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ل
ﻋﺎ ٍ
آﻤﺎ ﺕﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ:
أ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻷهﻠﻴﺔ )(١
١

٠

ﺕﻘﺘﺼﺮ اﻷهﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻣﻨﻬﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ إﻟﻰ
ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻟﻸهﻠﻴﺔ.

١٣-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ب.

ج.

د.

اﺥﺘﻴﺎر اﺳﻢ )(١
١

٠

ﺕﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻗﻮاﻋﺪ اﺥﺘﻴﺎر اﺳﻢ
یﺘﻔﻖ وﻏﺮض
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺿﺢ
ﻟﻨﻄﺎق gTLD
اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻪ اﻟﻄﻠﺐ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻻ ﺕﻔﻲ
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻥﻘﺎط .١

اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻻﺳﺘﺨﺪام )(١
١

٠

ﺕﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺘﻮى
واﺳﺘﺨﺪام ﺕﺘﻔﻖ
وﻏﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻨﻄﺎق
 gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻪ
اﻟﻄﻠﺐ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻻ ﺕﻔﻲ
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻥﻘﺎط .١

اﻹﻥﻔﺎذ )(١
١
ﺕﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺕﺪاﺑﻴﺮ إﻥﻔﺎذ ﻣﺤﺪدة
)ﻣﺜﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،
وإﺟﺮاءات إﻥﻬﺎء
اﻟﺨﺪﻣﺔ( اﻟﺘﻲ
ﺕﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ذات
ﺁﻟﻴﺎت اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

٠
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻻ ﺕﻔﻲ
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻥﻘﺎط .١

یُﻌﻨﻰ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم .وﺕﻌﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ هﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ،أي أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬیﻦ یﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺕﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﺠﻞ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١٤-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﺕﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
•

یﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻷهﻠﻴﺔ" اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﺘﻲ یﺠﺐ أن ﺕﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻜﻴﺎﻥﺎت أو اﻷﻓﺮاد
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ آﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺠﻞ.

•

یﻌﻨﻲ "اﺥﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ" اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ یﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻋﻦ أي اﺳﻢ ﻥﻄﺎق ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻥﻲ اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺠﻞ.

•

یﻘﺼﺪ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "ﻣﺤﺘﻮى واﺳﺘﺨﺪام" اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﺨﺪام أي اﺳﻢ ﻥﻄﺎق ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ.

•

یﻌﻨﻲ ﻟﻔﻆ "اﻹﻥﻔﺎذ" اﻷدوات واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻤﻨﻊ أي ﺥﺮق ﻟﻠﺸﺮوط
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ.

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻷهﻠﻴﺔ" ،یﻤﻜﻦ أن یﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ "أﻋﻀﺎء" اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺕﺸﻜﻴﻞ ﻋﻀﻮیﺔ
رﺳﻤﻴﺔ ،آﻤﺎ یﻤﻜﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺬﻟﻚ أیﻀًﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮق أﺥﺮى ،اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ هﻴﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺕﻮﺟﻬﺎﺕﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻄﺎق  TLDاﻟﺨﺎص ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ،
ویﻤﻜﻦ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺥﻼل اﺵﺘﺮاط أن یﻜﻮن ﻋﻨﻮان
اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ داﺥﻞ ﺣﺪود اﻟﻤﻮﻗﻊ.
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﺥﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ"" ،واﻟﻤﺤﺘﻮى واﻻﺳﺘﺨﺪام" ،و "اﻹﻥﻔﺎذ" ،یﺠﺮي ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻥﻘﺎط
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺵﻤﻮﻟﻲ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺥﺼﻮﺻﻴﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮیﺢ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي یﻘﺘﺮح ﻥﻄﺎق TLD
ﻼ ﻋﻦ
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻐﺔ ﻗﺪ یﻔﺮض ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﺄن اﺥﺘﻴﺎر أﺣﺪ اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻀ ً
اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻻﺳﺘﺨﺪام ،واﻟﻨﻘﺎط  ١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ  Bو Cأﻋﻼﻩ .ویﻤﻜﻦ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ،أن یﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺵﻲء ﻣﻦ اﻟﻬﻮادة ﻓﻲ ﺕﺪاﺑﻴﺮ اﻹﻥﻔﺎذ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺕﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أوﻟﺌﻚ اﻟﺬیﻦ یﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺕﻌﻠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺕﺰال  ١ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ  .Dﻻ ﺕﺆدي اﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﺕﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ.
ویﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﻴﻮد وﺁﻟﻴﺎت اﻹﻥﻔﺎذ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﺕﻈﻬﺮ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮض
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﻨﻄﺎق  TLDوأن ﺕﻈﻬﺮ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١٥-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺮاﺏﻊ :إﻗﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ٤-٠ﻥﻘﺎط(
٤

٢

٣

٠

١

إﻗﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ل
ﻋﺎ ٍ
آﻤﺎ ﺕﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ:
أ.

اﻟﺪﻋﻢ )(٢
٢

١

٠

یﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻮﺛﻖ اﻟﺪﻋﻢ أو ﺕﻢ
ﺕﻮﺛﻴﻖ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
)ﻣﺆﺳﺴﺎت(/
ﻣﻨﻈﻤﺔ )ﻣﻨﻈﻤﺎت(
ﻋﻀﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أو وﺛّﻖ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺛّﻖ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ذات
ﺻﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ
ف ﻟﻨﻘﺎط .٢
آﺎ ٍ

دﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﻔﺎیﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻨﻘﺎط .١

ب .اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ )(٢
٢

١

٠

ﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ذات
ﺻﻠﺔ.

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة
ذات ﺣﺠﻢ ﻻ
یﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ.

اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ
ﺑﺤﺠﻢ ﻻ یﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ.

یُﻌﻨﻰ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و/أو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم .وﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻥﻘﺎط اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻊ
اﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺿﻤﻨﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﺕﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺮاﺏﻊ


یُﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻆ "اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ" اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت( واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت( اﻟﺘﻲ یﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ،ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻌﻀﻮیﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.



یﺸﻴﺮ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ "اﻟﺼﻠﺔ" و "ذات اﻟﺼﻠﺔ" إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
وﺑﺸﻜﻞ ﺿﻤﻨﻲ .وهﺬا یﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻘﺪم وﻟﻜﻦ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺳﺘﻌﺘﺒﺮ ذات ﺻﻠﺔ.

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺮاﺏﻊ
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑـ "اﻟﺪﻋﻢ" ،یﺘﺮﺕﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺛﻖ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ٢إذا آﺎﻥﺖ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ویﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ إذا آﺎﻥﺖ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺕﻌﺎﻟﺞ ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﺿﻤﻨﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ دول أﺥﺮى.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ "ﻟﻠﺪﻋﻢ" ،ﺕﺘﻌﻠﻖ أﺳﻤﺎء اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ واﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﻘﻄﺘﺎن ،ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
/اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة .وﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت یﺠﺐ أن یﻜﻮن هﻨﺎك دﻋﻢ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻤﺜﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻥﻘﺎط .٢
ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ  ١ﻥﻘﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ "اﻟﺪﻋﻢ" إذا ﻟﻢ یﺘﻠﻖ دﻋﻤًﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت/ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻀﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺕﻘﺪیﻤﻪ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺕﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺨﺎص ﺑﻪ .وﺳﻴﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﻥﻘﻄﺔ
ﻋﻠﻰ "اﻟﺪﻋﻢ" ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺕﺜﺒﺖ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت/ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻀﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺕﻘﺪیﻤﻪ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺕﺜﺒﺖ
ﺕﻤﺘﻌﻪ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺕﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺕﺠﺪر اﻹﺵﺎرة ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ،أن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ أن یﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺿﻤﻨًﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺕﻮﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺕﻤﺎﻣًﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻥﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻦ یﻜﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻥﻘﺎط  ٢ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ.
ﻼ ﻋﻦ
ﻋﻨﺪ ﺕﺴﺠﻴﻞ ﻥﻘﺎط "اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ" ،ﺕﺘﻢ دراﺳﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻀ ً
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺥﻼل ﺟﻮﻟﺔ ﻥﻔﺲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ،وﺕﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق .ﻣﻊ ﻋﺪم اﻓﺘﺮاض أن
هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﺵﺄﻥﻬﺎ أن ﺕﻤﻨﻊ ﺕﺴﺠﻴﻞ  ٢ﻥﻘﻄﺔ أو ﺕﺆدي إﻟﻰ أي ﺕﺴﺠﻴﻞ
ﻥﻘﺎط ﺥﺎص ﺑـ "اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ" .وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ذات ﺻﻠﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت أو
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت یﺠﺐ أن ﺕﻜﻮن ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺴﺒﺐ .ﻟﻦ یﺆﺥﺬ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺰاﺋﻔﺔ ،أو ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺆآﺪة أو اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻐﺮض اﻻﻋﺘﺮاض.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
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٣-٤

اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ :ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼذ اﻷﺥﻴﺮ

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن یﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻀﺎیﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺟﺎﻥﺐ ﺕﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻮیﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،أو ﻣﻦ ﺥﻼل
اﻻﺕﻔﺎق اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .ویﻌﺪ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻃﺮیﻘﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺿﻤﻦ إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،إن ﻟﻢ یﻜﻦ ﻗﺪ ﺕﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ أﺥﺮى.
ﻻ یﻌﺪ اﻟﻤﺰاد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎر اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
)وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺕﻢ ﺕﻌﺮیﻔﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة  .(٢ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،یﺘﻢ ﺕﻌﻠﻴﻖ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺴﻮم ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت.
یﺒﺪأ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺰاد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ یﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻢ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺣﻴﺎل ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻢ یﺘﻢ ﺕﻌﺮیﻔﻬﺎ
آﺄﺳﻤﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺕﺘﻮﻗﻊ  ICANNأن یﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺥﻼل وﺳﺎﺋﻞ
أﺥﺮى ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺰاد .وهﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺄن اﻟﺘﻤﻮیﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﻮف یﻌﻮد ﻋﻠﻰ
١
 ICANNآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺰاد واﺣﺪ أو أآﺜﺮ.

1واﻟﻐﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺰاد هﻮ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .وﺳﺘُﺤﺠﺰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﺰادات ،وﺕُﺨﺼﺺ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺕﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺕﻬﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن
ﺕﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻮف ﺕﺘﻢ ﻣﻮازﻥﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮم ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أي أﻣﻮال ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﻤﻼذ اﻷﺥﻴﺮ ﻟﺤﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ آﺎﻟﻤﺰادات اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻥﻬﺎ أن
ﺕﺆدي( ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺰاد )إﻟﻰ ﺕﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﻼذ اﻷﺥﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﻣﻮال .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺕﺨﺼﻴﺺ
اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺣﺪة واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺕﺪﻋﻢ ﺑﻌﺜﺔ  ICANNواﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺕﺤﺎﻓﻆ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ .
ﺕﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺕﺸﻜﻴﻞ اﻷﺳﺎس ﻣﻊ ﻣﻬﻤﺔ واﺿﺤﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺕﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺕﻬﺘﻢ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ اﻷآﺒﺮ ،ﻣﺜﻞ
ﻣﻨﺢ دﻋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻨﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪ أو ﻣﺸﻐﻠﻲ اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ ﺝﻮﻻت  gTLDاﻟﻼﺣﻘﺔ ،أو إﻥﺸﺎء ﺹﻨﺪوق ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ /ﺕﺪﻳﺮﻩ ICANN
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺤﺪدة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،أو إﻥﺸﺎء ﺹﻨﺪوق اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺴﺠﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ( ﻟﻀﻤﺎن أن اﻷﻣﻮال ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺕﺸﻐﻴﻞ ﺳﺠﻞ  gTLDﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺕﺎﺑﻊ) ،أو إﻥﺸﺎء ﺹﻨﺪوق اﻷﻣﻦ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻥﻄﺎق اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺮوﺕﻮآﻮﻻت اﻵﻣﻨﺔ ،وإﺝﺮاء اﻟﺒﺤﻮث ،ودﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت
ﺕﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻬﻤﺔ أﻣﻦ  ICANNواﺳﺘﻘﺮارهﺎ .
وﺳﻴﺘﻢ ﺕﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﻊ ﺕﺤﺪﻳﺚ ﻣﻮاد ﻣﺴﻮدة إﺝﺮاءات اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ .

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

١٨-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

 ١-٣-٤إﺟﺮاءات اﻟﻤﺰادات
یﺠﺮي ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺰاد اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ .یﺰیﺪ ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺕﺒﻄﺔ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﺿﻤﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ،ویﻌﺮب اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن اﻟﻤﺨﺼﺼﻮن ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪادهﻢ ﻟﺪﻓﻊ هﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر .وﻥﻈﺮًا
ﻻرﺕﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ اﺥﺘﻴﺎر اﻟﺨﺮوج ﺕﺒﺎﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد .وﻋﻨﺪﻣﺎ یﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﺪد
ف ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت آﻲ ﻻ ﺕﺘﺒﻘﻰ ﺕﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﺒﺎﺵﺮة )أي ﻟﻢ ﺕﻌﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
آﺎ ً
ﺕﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻼﺳﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ یﻤﻜﻦ ﺕﻔﻮیﻀﻬﺎ آﻨﻄﺎﻗﺎت ،(TLD
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺥﺘﺘﺎم اﻟﻤﺰاد .وﻓﻲ ﺥﺘﺎم اﻟﻤﺰاد ،یﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻮن ذو اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻨﺎﺕﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ویﻤﻀﻮن ﻗﺪﻣًﺎ ﻥﺤﻮ اﻟﺘﻔﻮیﺾ .یﺸﺎر إﻟﻰ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑـ "ﻣﺰاد ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﺻﺎﻋﺪ".
ویﻘﺪم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاد اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺼﺎﻋﺪ.
ویﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺠﺮد ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ .وﺳﻮف ﺕﺘﺎح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﺰادات ﻗﺒﻞ ﺑﺪء أي إﺟﺮاءات ﻣﺰادیﺔ .إذا ﻥﺸﺄ أي ﺕﻌﺎرض ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺰاد،
ﻓﺴﻮف یﺘﻢ اﻷﺥﺬ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺰاد.
وﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻂ ،یﺒﻴﻦ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ یﺘﺄﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺕﻨﺎﻓﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ.
وﺳﺘﺠﺮى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺰادات ﻋﺒﺮ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻥﻈﺎم اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺵﺒﻜﺔ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ اﻟﺬي ﺻُﻤﻢ ﺥﺼﻴﺼًﺎ ﻟﻠﻤﺰادات .وﺳﻮف یﺘﻮاﻓﻖ
ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻊ اﻹﺻﺪارات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺼﻔﺢ اﻷآﺜﺮ اﻥﺘﺸﺎرًا ،آﻤﺎ ﻟﻦ یﺘﻄﻠﺐ ﺕﺜﺒﻴﺘًﺎ
ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﺥﺎﺻًﺎ ﺑﺄي ﺑﺮاﻣﺞ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﺑﺎﻟﻤﺰاد )"ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻌﺮوض"( ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ .وﺳﻮف یﻜﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﻴًﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﺮور وﺳﺘُﺸﻔﺮ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ
ﺥﻼل ﺥﺪﻣﺔ  .SSLوﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﻘﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض اﻻﺕﺼﺎل ﺑﺎﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ،ﻓﻴُﻤﻜﻦ أن یُﺴﻤﺢ
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻋﺮوﺿﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﻔﺎآﺲ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات
اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺰاد .وﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺕُﺠﺮى اﻟﻤﺰادات ﻻﺥﺘﺘﺎﻣﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ،ﻓﻲ یﻮم واﺣﺪ آﺼﻮرة
ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ.
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وﺳﻴﺘﻢ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺰاد ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮﻻت ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  .٣-٤ویﺼﺒﺢ ﺕﺴﻠﺴﻞ
اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .١ﻟﻜﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاد ،ﺳﻴﻌﻠﻦ ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات ﻣﻘﺪﻣًﺎ (١) :ﺳﻌﺮ ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻟﺔ ،و) (٢ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ ،و ) (٣ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺑﺪایﺔ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد وﻥﻬﺎیﺘﻬﺎ .ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻷوﻟﻰ ،ﺳﻴﻜﻮن
ﺳﻌﺮ ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد  ٠دوﻻر .وﻓﻲ ﺟﻮﻻت اﻟﻤﺰاد
اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﺮ ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻟﺔ هﻮ ﻥﻔﺴﻪ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ  - ٣-٤ﺕﺴﻠﺴﻞ اﻷﺣﺪاث أﺙﻨﺎء ﻣﺰاد ﺏﺘﻮﻗﻴﺖ ﺻﺎﻋﺪ.
 .٢ﺥﻼل آﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاد ،ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻌﺮض أو اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ
ﺕﻤﺜﻞ اﺳﺘﻌﺪادهﻢ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺿﻤﻦ ﻥﻄﺎق اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻟﺔ وﻥﻬﺎیﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ .وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ،یﺒﺪي ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻌﺮوض اﺳﺘﻌﺪادهﻢ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ آﻞ
اﻷﺳﻌﺎر ﺣﺘﻰ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ ،أو رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ
ﺟﻮﻟﺔ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻤﺰاد ،وهﻮ ﻣﺎ یﺴﻤﻰ ﻋﺮض اﻟﺨﺮوج.
.٣
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واﻟﺨﺮوج أﻣﺮ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ .ﻓﺈذا ﺥﺮج ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاد ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﻓﻼ یﺤﻖ ﻟﻪ -اﻟﺪﺥﻮل ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺤﺎﻟﻲ.
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.٤

ﻗﺪ یﺘﻘﺪم ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻌﺮوض ﺑﻌﺮﺿﻬﻢ أو ﺑﻌﺮوﺿﻬﻢ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺥﻼل ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد.

.٥

ووﺣﺪهﺎ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺕﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻥﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺰاد ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﺮوﺿًﺎ
ﺻﺎﻟﺤﺔ .إذا ﻗُﺪم أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻬﻠﺔ
اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد ،ﻓﺈن ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات ﺳﻴﻌﺎﻣﻞ ﺁﺥﺮ ﻋﺮض ﺻﺎﻟﺢ ﺕﻢ ﺕﻘﺪیﻤﻪ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﺒﺎر أﻥﻪ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﻌﻠﻲ.

.٦

ﻓﻲ ﻥﻬﺎیﺔ آﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاد ،ﺕﺼﺒﺢ اﻟﻌﺮوض ﻋﺮوﺿًﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ
وﺕﺴﺘﺪﻋﻲ ﺕﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﺳﻞ  gTLDﺑﺄﺳﻌﺎر ﺕﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ،ﻋﻨﺪ إﻥﻬﺎء
اﻟﻤﺰاد وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺰادات .وﻓﻲ ﺟﻮﻻت اﻟﻤﺰاد اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻗﺪ یﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮوض
ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺕﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻻﺣﻘًﺎ.

.٧

ﺑﻌﺪ آﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاد ،ﺳﻮف یﻜﺸﻒ ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات ﻋﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
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 ﻣﺴﺎویًﺎ 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
اﻟﻌﺮض ﺑﺴﺪاد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ.

•

وإذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض أآﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ أو ﻣﺴﺎویًﺎ ﻟﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺮض یﺪل
ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض یﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺰاد ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺰاد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ یﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﺣﺎل
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻪ .وﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﺮض ،ﻻ یﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

•

وﻋﻨﺪﻣﺎ یﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أیﻀًﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺮض
ﻋﻠﻰ أﻥﻪ ﻋﺮض إﻥﺎﺑﺔ یﺘﻢ ﺕﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .یﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻌﺮض
ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺮض اﻹﻥﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،آﻤﺎ ﻻ یﻘﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺮض اﻹﻥﺎﺑﺔ
ﻗﺪرة ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺕﻘﺪیﻢ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺮض ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺰاد.

٢١-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

.٨

•

وﻻ یﺴﻤﺢ ﻷي ﻣﻘﺪم ﻋﺮض ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻋﺮض ﻷي ﻃﻠﺐ ﺕﻘﺪم ﺕﻢ ﺕﻠﻘﻲ ﻋﺮض اﻟﺨﺮوج
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاد ﺳﺎﺑﻘﺔ .ﻣﻤﺎ یﻌﻨﻲ أﻥﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺥﺮوج ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد ،ﻓﺈﻥﻪ
ﻗﺪ ﻻ یﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ.

•

إذا ﻟﻢ یﺘﻢ ﺕﻘﺪیﻢ أي ﻋﺮض ﺻﺎﻟﺢ ﺿﻤﻦ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد ،ﻓﺴﻴﻌﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺮض اﻹﻥﺎﺑﺔ ،إن وُﺟﺪ ،واﻟﺬي یﺘﻢ
ﺕﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،أو إذا ﻟﻢ یﻮﺟﺪ ،ﻓﺴﻴﻌﺪ اﻟﻌﺮض ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﺮض
اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺑﺪایﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ ﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﺕﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ زیﺎدة اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺴﻌﺮي ﻟﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻨﻄﺎق TLD
ﻓﻲ آﻞ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺰاد ،ﺣﺘﻰ ﻻ یﺘﺒﻘﻰ ﻣﻘﺪم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ .وﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ
اﻟﻤﺰاد اﻟﺘﻲ وﻓﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺮط ،یﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺰاد ویﺤﺪد ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ.
ویﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻷﺥﻴﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ هﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺟﺢ ،ویﻠﺘﺰم ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ  ٤-٤یﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺔ ﺕﻘﺪم ﻣﺰاد ذي ﺥﻤﺴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ  - ٤-٤ﻣﺜﺎل ﻟﻤﺰاد ﻋﻠﻰ ﺥﻤﺴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺕﺒﺎدﻟﻴًﺎ.
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٢٢-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

•

ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻷوﻟﻰ ،یﻌﻠﻦ ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ .P1

•

ﺥﻼل ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻷوﻟﻰ ،یﻘﺪم ﻋﺮض ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺕﻘﺪم .ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ،٤-٤یﻘﻮم
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  .P1وﺑﻤﺎ أن هﻨﺎك
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺕﺮاآﻤﻲ واﺣﺪ ،یﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺰاد ﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ .ویﺒﻴﻦ ﺥﺒﻴﺮ
اﻟﻤﺰادات أن ﺥﻤﺴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ  P1ویﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ .P2

•

ﺥﻼل ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ،یﻘﺪم ﻋﺮض ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺕﻘﺪم .ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ،٤-٤یﻘﻮم
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  .P2ویﻜﺸﻒ ﺥﺒﻴﺮ
اﻟﻤﺰادات أن ﺥﻤﺴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ  P2ویﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ .P3

•

وﺥﻼل ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،یﻘﺪم أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﻋﺮض اﻟﺨﺮوج أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻼ
ﻣﻦ  ،P3ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻴﺎم اﻷرﺑﻌﺔ اﻵﺥﺮیﻦ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  .P3ویﻜﺸﻒ
ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات أن أرﺑﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ  P3ویﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ
اﻟﺠﻮﻟﺔ .P4

•

وﺥﻼل ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،یﻘﻮم أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻥﺼﻒ ﻋﺮض
اﻟﺨﺮوج ﺑﻴﻦ  P3و ،P4ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﻴﺎم اﻷرﺑﻌﺔ اﻵﺥﺮیﻦ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
 .P4ویﻜﺸﻒ ﺥﺒﻴﺮ اﻟﻤﺰادات أن ﺛﻼﺛﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻲ  P4ویﻌﻠﻦ ﻋﻦ
ﺳﻌﺮ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺠﻮﻟﺔ .P5

•

وﺥﻼل ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،یﻘﺪم أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﻋﺮض اﻟﺨﺮوج أﻋﻠﻰ
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ  ،P4یﻘﻮم أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﻥﺼﻒ ﻋﺮض اﻟﺨﺮوج ﻋﻨﺪ Pc
ﺑﻴﻦ  P4و .P5ﺑﻴﻨﻤﺎ یﻘﺪم ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﺮﺿًﺎ أآﺒﺮ ﻣﻦ  .Pcوﺑﻤﺎ أﻥﻪ ﻻ
یﻮﺟﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺕﺮاآﻤﻲ واﺣﺪ ﻋﻨﺪ  ،P5یﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﺰاد ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ .ویﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻓﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاد اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻨﺎﺟﺢ .ویﺒﻠﻎ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ  ،Pcوهﺬا هﻮ أدﻥﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺴﻌﺮ یﻤﻜﻨﻪ
ﺕﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ.

وآﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ،ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻤﺰادات اﻟﻤﻘﺮر ﺣﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪیﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺕﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ
وﻗﺖ واﺣﺪ.
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٢٣-٤

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

 ١-١-٣-٤اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻟﺘﻘﺪیﻢ ﻋﺮوض ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻥﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺕﻘﺪیﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد ﺑﺄي ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ )آﺎﻣﻞ(
ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮیﻜﻴﺔ.

 ٢-١-٣-٤اﻟﺮﺱﻮم
ﺳﻮف ﺕﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹیﺪاع ودیﻌﺔ ﻋﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد ،ﻓﻲ
ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ یﺤﺪد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .ویﺠﺐ أن ﺕﺤﻮل ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ ﺣﻮاﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ICANNأو ﻣﺰود اﻟﻤﺰاد اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ دوﻟﻲ آﺒﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ أن ﺕﺼﻞ ﻓﻲ
وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺕﺎریﺦ اﻟﻤﺰاد .وﺳﻴﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮدیﻌﺔ ﻓﺘﺮة ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻌﺮوض ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺪم ﻋﺮض:
ودیﻌﺔ اﻟﻌﺮوض ﺳﺘﺴﺎوي  ٪ ١٠ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﻌﺮوض ،وﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض ﻟﻦ یﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪیﻢ أیﺔ
ﻋﺮوض ﻟﻤﺎ یﺰیﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ.
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺕﺠﻨﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺤﺪ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎص ،یﻤﻜﻦ
إﻋﻄﺎء ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺥﻴﺎر ﻋﻤﻞ ودیﻌﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺵﺄﻥﻬﺎ أن ﺕﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺮض ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪودة ﻟﻄﻠﺐ ﺕﻘﺪم ﻣﻌﻴﻦ .وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺕﻘﻴﻴﻢ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد.
ﺳﺘﺘﻢ إﻋﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺎﻗﺪیﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮیﻦ ﺑﻌﺪ اﻥﺘﻬﺎء اﻟﻤﺰاد.

 ٢-٣-٤ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺎﺋﺰ
ﺳﻮف یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ یﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺰاد اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺕﻔﺎق ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض واﻟﺬي
یﺤﺪد ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺕﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥًﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮزﻩ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا ﺕﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم( ،وإﺑﺮام اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻊ  ،ICANNإﻟﻰ ﺟﺎﻥﺐ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺎﺋﺰ أو ﻋﺪم إﺑﺮام اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﻼ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٢٠یﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
وﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ أي ﻣﺰاد دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ آﺎﻣ ً
ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻤﺰاد .یﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺤﻮاﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﻔﺲ رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ آﺈیﺪاع
ﻟﻠﻌﺮض ،ویﺘﻘﻴﺪ إیﺪاع ﻋﺮض ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺈآﻤﺎل اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺕﻮﻗﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض أن اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺮة دﻓﻊ أﻃﻮل ﻣﻦ  ٢٠یﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد
اﻟﺘﻲ ﺕﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻌﺮض ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟـ  ICANNﻓﻲ
وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاد وﺳﻮف ﺕﺄﺥﺬ  ICANNﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺕﻮﻓﻴﺮ ﻓﺘﺮة ﺳﺪاد أﻃﻮل ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻥﻔﺴﻬﺎ.
ﻼ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٢٠یﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
أي ﻣﻘﺪم ﻋﺮوض ﻓﺎﺋﺰ ﻟﻢ یُﺘﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ آﺎﻣ ً
ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻤﺰاد ﻗﺪ یﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻹﺵﻬﺎر ﺕﻌﺜﺮﻩ .وﺣﺴﺒﻤﺎ یﺘﺮاءى ﻟـ  ICANNوﺣﺪهﺎ ،ﻗﺪ ﺕﺆﺟﻞ
هﻲ وﻣﻘﻴﻤﻮ اﻟﻤﺰاد إﺵﻬﺎر اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄن اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻼ ﺑﺎت وﺵﻴﻜًﺎ.
آﺎﻣ ً
ﻼ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٢٠یﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻥﻬﺎیﺔ
أي ﻣﻘﺪم ﻋﺮوض ﻓﺎﺋﺰ ﺕُﻠﻘﻲّ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ آﺎﻣ ً
اﻟﻤﺰاد یﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٩٠یﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻤﺰاد.
وﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻔﺎﺋﺰ اﻟﺬي ﻻ یﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٩٠یﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﻤﺰاد ﻗﺪ یﻜﻮن
ﻋﺮﺿﺔ ﻹﺵﻬﺎر ﺕﻌﺜﺮﻩ .وﺣﺴﺒﻤﺎ یﺘﺮاءى ﻟـ  ICANNوﺣﺪهﺎ ،ﻗﺪ ﺕﺆﺟﻞ هﻲ وﻣﻘﻴﻤﻮ اﻟﻤﺰاد
إﺵﻬﺎر اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄن ﺕﻨﻔﻴﺬ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﺑﺎت
وﺵﻴﻜًﺎ.

 ٣-٣-٤إﺟﺮاءات ﻣﺎ ﺏﻌﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ
ﺑﻤﺠﺮد إﺵﻬﺎر اﻟﺘﻌﺜﺮ ،ﻗﺪ یﻜﻮن أي ﻣﻘﺪم ﻋﺮوض ﻓﺎﺋﺰ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺼﺎدرة ﻣﻜﺎﻥﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاد ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻮر وﺕﻘﻴﻴﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺜﺮ .وﺑﻌﺪ إﺵﻬﺎر ﺕﻌﺜﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﺎﺋﺰ ،ﺳﻴﺘﻠﻘﻰ ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻌﺮوض
ﻞ
اﻟﻤﺘﺒﻘﻮن ﻋﺮﺿًﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎﺕﻬﻢ ،واﺣﺪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮة ،ﻓﻲ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺕﻨﺎزﻟﻲ ﻟﻌﺮض اﻟﺨﺮوج ﻟﻜ ٍ
ﻣﻨﻬﻢ .وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮیﻘﺔ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺎﻟﻲ ،وﺳﻴﻘﻮم اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ
ن آﺎن ﻗﺪ ﺕﻠﻘﻰ ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﺮض اﻷﺥﻴﺮ .إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻋﻘﻮﺑﺎﺕﻪ ﻻ ﺕﺘﻐﻴﺮ ﻷي ﻣﻘﺪم ﻋﺮض ﺛﺎ ٍ
هﺬا اﻟﻌﺮض.
ﺳﻴُﻌﻄﻰ آﻞ ﻣﻘﺪم ﻋﺮض ﻋُﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻥﻄﺎق  gTLDذو اﻟﺼﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ،ﺕﺼﻞ ﻋﺎد ًة إﻟﻰ
أرﺑﻌﺔ أیﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا آﺎن یﺮیﺪ ﻥﻄﺎق  .gTLDﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض اﻟﺬي یﻮاﻓﻖ ﺳﻴﻜﻮن
ﻼ .أﻣﺎ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض اﻟﺬي یﺮﻓﺾ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻌﺮض ﻻ
أﻣﺎﻣﻪ  ٢٠یﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻘﺪیﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ آﺎﻣ ً
یﻤﻜﻦ أن یﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺼﺮیﺢ ،وﻻ یﻮﺟﺪ ﻟﺪیﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺥﺮى ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،آﻤﺎ أﻥﻪ
ﻟﻦ یﻌﺘﺒﺮﻣﺘﻌﺜﺮًا.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ

ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺮض ﻓﺎﺋﺰ ﺳﻮف ﺕﻌﺎدل  ٪ ١٠ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ٢.ﺕﺘﻘﻴﺪ ﻋﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺿﺪ أي إیﺪاع ﻟﻠﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺕﺘﻢ إﻋﺎدة إیﺪاع اﻟﻌﺮوض ذات
اﻟﺼﻠﺔ.

 ٤-٤ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ وﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ
ﺳﻴﺘﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺕﻢ إﻋﻼﻥﻪ ﻓﺎﺋ ًﺰا ﺑﺈﺣﺪى ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻟﺪﺥﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺕﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻌﻘﺪ) .راﺟﻊ اﻟﻘﺴﻢ  ٥٫١ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(.
إذا ﻟﻢ یﻨﻔﺬ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٩٠یﻮﻣًﺎ ﻣﻦ اﺕﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،ﻓﻴﺤﻖ ﻟـ
 ICANNرﻓﺾ ذﻟﻚ اﻟﻄﻠﺐ وﺕﻘﺪیﻢ ﻋﺮض ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ ،إن وُﺟﺪ ،ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
ن ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺪم .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺰادات ،ﻗﺪ یﺘﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺁﺥﺮ یﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺛﺎ ٍ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﻮیﺾ .یﺘﺎح هﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﺤﺴﺐ .وﻻ یﺘﻤﺘﻊ ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  gTLDاﻟﻤﻘﺪّم ﻟﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ إذا ﻟﻢ
یﻨﻔﺬ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻷول اﻟﻌﻘﺪ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة.
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وإذا ﺕﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮوض ﺥﻴﺎرًا ﻟﻌﻤﻞ ودیﻌﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺮوض ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺕﻘﺪم ﻣﻌﻴﻦ وإذا اﺳﺘﻐﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺎﺋﺰ هﺬا
اﻟﺨﻴﺎر ،ﻓﺈن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻗﻞ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ ٪ ١٠ (١) :ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ،أو ) (٢ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮدیﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﺮض
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪودة.
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مسودة – برنامج  gTLDالجديد  -التنافس على السلسلة

يتقدم قدم الطلب طلب في ن م
طل TLD (TAS).

ي دء قدم الطلب ع لية
تقديم الطلب.

يحدد قدم الطلب تخصيص الطلب كق م عل ال جت ع.

EE + IE
 +فض الن اع

 ،IEالتقييم ال وسع ) ،(EEو ت عة فض الن اع .
قد ال تتج و عض الطل عن صر حددة ع لية التنقيح،
بما يعمل على تبديل مجموعات التنافس.

ه ق م واحد أو أكثر ن ال تقدم(
ال تقد ين )ال عت دين عل ال جت ع
خ ت ي ر أ و ل و ية ا ل ج ت ع ؟

ه توجد  gTLDال قدم طلب
شأنه داخ ج وعة تن فسية؟

نعم

نعم
ال

ن
يش رك قد وا الطل
أصح ب الس س ال تن فسة
في ال اد:
ينتق طر واحد أو أكثر ل
ال رحلة الت لية

ال
ال

يجري تشجيع قد ي الطل عل ح
تن فس السلسلة صورة ذاتية في أي وق
ق الوصو لع لية ح التن فس.

سو د ة -

راض ال داولة  - ١٠نوف ر

االنتق ل
التفويض

يدخ

قدم الطلب االنتق
طور التفويض

ل

التن فس علي السلسلة

ه هن ك ف

واحد؟

تقييم أولوية ال جت ع

نعم

فحص الطلب /
اإلداري

تنشر ن ة  ICANNق ة ج يع
الطل ال كت لة.

تجري هي ة تش الس س تحلي ،
ستخدام نت اللو ريت ،
لتصني الس س ال تش هة
وال تط قة في ج وع تن فس.

التقييم االولي )(IE
تنقيح السلسلة

تعلن ن ة  ICANNعن نت
تنقيح تش الس س  ،في ذلك
ج وع التن فس.

تنفذ ن ة  ICANNلو ريت
عل  gTLDsال تقدم طلب شأنه
ق ج يع  gTLDsا خر
ال تقدم طلب شأنه .

ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 5

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ "ﻣﻘﺗﺭﺡ" ﻟﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻛﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻧﻅﺭﺍً ﻟﺧﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺢ.
ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺽ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺫﻟﺗﻬﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ،ICANNﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ.
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اﻟﻮﺣﺪة ٥
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﺗﺼﻒ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻹآﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNوإﻋﺪاد وﺗﻔﻮیﺾ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬر.

١-٥

اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

یﺠﺐ أن یﻘﻮم ﺝﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺬیﻦ أﻥﻬﻮا ﺑﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ–ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،إذا آﺎن هﺬا
ﺿﺮوریًﺎ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ–ﺑﺎﻟﺪﺥﻮل ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺰویﺪ اﻻﻣﺘﺪاد ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻗﺒﻞ اﻻﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻮیﺾ.
ﺑﻌﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNإرﺱﺎل إﺥﻄﺎر ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺝﺤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ذاك اﻟﻮﻗﺖ.
ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ،یﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪیﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
.١

ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت  ٨ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ(.

.٢

ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

.٣

إﺷﻌﺎر ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎدي ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﺷﺮوط اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

 .٤یﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ (١) :ﺣﻴﺎزة أیﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﺪى أي ﻣﺄﻣﻮر
ﺗﺴﺠﻴﻞ أو ﺑﺎﺋﻊ أو ﻓﻲ أﺱﻤﺎء ﻣﺴﺠﻠﺔ (٢) ،ﺣﻴﺎزة ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺴﺠﻴﻞ أو ﺑﺎﺋﻊ أو اﻷﺱﻤﺎء
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷیﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ،و) (٣ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ،
أو ﺥﻀﻮﻋﻪ ﻟﺴﻴﻄﺮة ،أو آﻮﻥﻪ ﺥﺎﺿﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ أي ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺴﺠﻴﻞ أو
ﺑﺎﺋﻊ ﻟﻸﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺝﻮع ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ
هﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وذﻟﻚ إذا ﻣﺎ ﺗﻮﺹﻠﺖ إﻟﻰ أن ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  -ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻀﺎیﺎ
ﺗﻨﺎﻓﺲ .وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض" ،اﻟﺘﺤﻜﻢ" )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺹﻄﻼﺣﺎت "یﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ"
و"یﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎم"( یﻌﻨﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻮﺝﻴﻪ أو
اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺝﻴﻪ اﻹدارة واﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺸﺨﺺ أو آﻴﺎن ،ﺱﻮاء ﻣﻦ ﺥﻼل
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،أو آﺄوﺹﻴﺎء ،أو ﻣﻨﻔﺬیﻦ ،أو ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻌﻤﻞ آﻌﻀﻮ ﻓﻲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو أي ﺝﻬﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ،ﻣﻦ ﺥﻼل ﻋﻘﺪ ،أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎن أو ﺥﻼف
ذﻟﻚ.
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ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اهﺘﻤﺎم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻲ اﻟﺠﻴﺪ ،ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﻘﺪیﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﺪیﺜﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﺗﺒﺪأ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﺥﻄﺎر ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺝﺤﻴﻦ .ﺗﺠﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﺱﺘﻼم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻖ رﺱﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دون اﻟﺤﺎﺝﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺝﻌﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
ﺝﺎﻥﺐ اﻟﺠﻠﺲ ،ﺑﺸﺮط أن :یﺠﺘﺎز اﻟﻄﻠﺐ آﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ؛ وﻋﺪم وﺝﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎدي ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻻت؛ وﻋﺪم وﺝﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎدي ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ .ﻗﺪ ﺗﻮﺝﺪ ﺣﺎﻻت أﺥﺮى یﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮاﺝﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ.
یﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪیﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺗﺴﻌﺔ ) (٩أﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺗﺎریﺦ اﻹﺥﻄﺎر .یﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﻷهﻠﻴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ یﺘﺮاءة ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .ICANN
یﺤﻖ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪیﺪ ﻟﻤﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ) (٩أﺷﻬﺮ إذا أﻣﻜﻨﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺠﺪ وﺑﻨﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻹآﻤﺎل اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻀﺮوریﺔ ﻹﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻌﻘﻮل.
ﻗﺪ ﺗﺠﺮي ﻣﺮاﺝﻌﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة .ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻜﻴﺎﻥﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ .وﻻ
یﺠﻮز ﻟﻠﻜﻴﺎﻥﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ ،وإن آﺎﻥﺖ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو  ،IGOاآﺘﺴﺎب ﺹﻔﺔ اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ هﺬﻩ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﺥﻮل ﺝﻤﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﺎﺝﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴًﺎ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺪون .یﺠﻮز
ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط آﺎﺱﺘﺜﻨﺎء؛ ورﻏﻢ ذﻟﻚ ،یﻨﺠﻢ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺗﻤﺪیﺪ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ إﺝﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎدیﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ،
یﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪیﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ً
ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة  ICANNﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
یﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة  ICANNاﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ .یﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﺱﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪراﺱﺔ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﻓﺮدي ،اﻟﻤﻘﺪم ﺑﺸﺄن ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ gTLD
ﺝﺪیﺪ ﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻻﺱﺘﺨﺪام
ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ .ICANN
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اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

یﺠﺐ أن یﻘﻮم آﻞ ﻣﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺑﺈﺗﻤﺎم اﺥﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ آﺸﺮط أﺱﺎﺱﻲ ﻟﻠﺘﻔﻮیﺾ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬر .یﺠﺐ إﺗﻤﺎم اﺥﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ هﺬا ﺥﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد.
یﻜﻤﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﺥﺘﺒﺎر اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﻓﺎء ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ
یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺱﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ).(٢
آﻤﺎ یﻬﺪف اﻻﺥﺘﺒﺎر أیﻀًﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ یﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮﻥﺎﻣﺞ gTLD
ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺁﻣﻨﺔ .ویﺘﻢ اﺥﺘﺒﺎر آﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻨﺠﺎح  /اﻟﻔﺸﻞ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﻐﻄﻲ ﻋﻨﺎﺹﺮ اﺥﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺨﺎدم  DNSوﻋﻤﻠﻴﺎت ﻥﻈﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ،یﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻻﺥﺘﺒﺎر آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد وﺗﻮﻓﻴﺮ وﺛﺎﺋﻖ
ض .وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻹﻇﻬﺎر اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أداء ﻣﺮ ٍ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،ICANNیﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺝﻌﺔ أوﺝﻪ ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬاﺗﻲ ﺗﻠﻚ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻥﻘﺎط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺥﺮ ﺗﺤﺪدﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ .ICANN
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إﺝﺮاءات اﻻﺧﺘﺒﺎر

یﻤﻜﻦ أن یﺒﺪأ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﺥﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺗﻘﺪیﻢ ﻥﻤﻮذج ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ :ICANN
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•

آﻞ أﺱﻤﺎء ﺥﺎدم اﻷﺱﻤﺎء وﻋﻨﺎویﻦ  IPv6/IPv4اﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺥﺪﻣﺔ ﺑﻴﺎﻥﺎت ﻥﻄﺎق  TLDاﻟﺠﺪیﺪ،

•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺱﺘﺨﺪام  ،anycastﻗﺎﺋﻤﺔ أﺱﻤﺎء  IPv6/IPv4وﻋﻨﺎویﻦ unicast
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺮیﻒ آﻞ ﺥﺎدم ﻣﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ،anycast

•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻋﻢ  ،IDNﺝﺪاول  IDNاﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻥﻈﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،

•

یﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺥﺘﺒﺎر  TLDاﻟﺠﺪیﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﺥﺘﺒﺎر ویﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻗﺖ اﻻﺥﺘﺒﺎر ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،
ﻼ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﺱﻴﺎﺱﺔ )TLD DNSSEC (DPS؛
ﻓﻀ ً

•

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻤﺤﺪد وﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ؛ و

•

وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻲ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻥﺎﻩ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻟﻔﺤﺺ.

ﺗﺮاﺝﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﺠﺮي اﺥﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ یﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﺑﻌﺪ إﺝﺮاء اﻻﺥﺘﺒﺎرات ،ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ ICANN
ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻘﺮیﺮ یﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻥﺘﺎﺋﺞ اﻻﺥﺘﺒﺎرات وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪیﻢ هﺬا اﻟﺘﻘﺮیﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
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.
ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﺗﻤﺎم اﺥﺘﺒﺎرات ﺣِﻤﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤِﻤﻞ ﻣﺠﻤﱠﻊ ﺣﻴﺚ
یﻘﻮم آﻴﺎن واﺣﺪ ﺑﺘﻘﺪیﻢ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  TLDﻣﺘﻌﺪدة.
ﻼ ﻟﻄﻠﺐ
ﺑﻤﺠﺮد أن یﻔﻲ أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﺥﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﺆه ً
ﺗﻔﻮیﺾ ﻥﻄﺎق  gTLDاﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﻠﺒﻪ.
إذا ﻟﻢ یﻜﻤﻞ أﺣﺪ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺥﻄﻮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ﺥﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻥﻬﺎء ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

 ٢ -٢ -٥ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر :ﺏﻨﻴﺔ  DNSاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮ اﻻﺥﺘﺒﺎر ﺑﺒﻨﻴﺔ  DNSاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻨﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ .ﻓﻲ
ﺝﻤﻴﻊ اﺥﺘﺒﺎرات ﺑﻨﻴﺔ  DNSاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن یﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪام
ﻞ ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ٤IPv
ﺑﺮوﺗﻮآﻮل  ٤IPvأو  .٦IPvیﻨﺒﻐﻲ إﺝﺮاء ﺝﻤﻴﻊ اﻻﺥﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ آ ٍ
وﺑﺮوﺗﻮآﻮل  ،٦IPvﻣﻊ ﺗﻘﺪیﻢ ﺗﻘﺎریﺮ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻜﻼ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ.

٤-٥
آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺹﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
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دﻋﻢ  -- UDPﺗﻤﺜﻞ ﺑﻨﻴﺔ  DNSاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻻﺥﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎدم وﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺰودیﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎریﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﺥﺪﻣﺔ  DNSﻟﻨﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ .یﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ یﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻥﺘﺎﺋﺞ اﺥﺘﺒﺎر أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺪرة آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ واﻟﺨﺎدم وﺗﻘﺪیﺮ
ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺛﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ف ﻣﻊ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻤﻮزﱠﻋﺔ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﺨﺪﻣﺔ ).(DDoS
آﺎ ٍ
یﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺘﺄﺥﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
یﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام ﺝﺪول ،ورﺱﻢ ﺑﻴﺎﻥﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،یﻈﻬﺮان اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮیﺔ
ﻟﻼﺱﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ زیﺎدة ﻋﺪد اﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ واﻟﻨﺎﺝﻤﺔ ﻋﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ )إﻟﻰ اﻟﺨﻮادم( وﻣﻮﻟﺪات اﻟﻤﺮور .یﺠﺐ أن یﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﺪول ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ٢٠
ﻥﻘﻄﺔ ﺑﻴﺎﻥﺎت وأﺣﻤﺎل ﺥﺎﺹﺔ ﺑﺎﺱﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ  UDPواﻟﺘﻲ ﺱﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪ
اﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٠ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮادم اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ داﺥﻞ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـ  DNSاﻟﺨﺎص ﺑﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ویﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺮدود ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو
أن ﺗﻜﻮن ردود  NXDOMAINأو  NODATAآﻲ یﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر أﻥﻬﺎ ﺹﺎﻟﺤﺔ.
ویﻨﺒﻐﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﺄﺥﺮ اﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺎﻥﻴﺔ آﻤﺎ یﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱﻪ ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣﺠﺴﺎت DNS
اﻟﻤﻮﺝﻮدة إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ أﺝﻬﺰة ﺗﻮﺝﻴﻪ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺥﻮادم
اﻷﺱﻤﺎء ،ﻣﻦ وﺝﻬﺔ ﻥﻈﺮ هﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
یﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ إﻣﻜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺒﺎدل
اﻟﻤﺴﺎرات واﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺥﺎدم  ،DNSﻣﻊ ذآﺮ أرﻗﺎم  ASﻟﻤﻮﻓﺮي ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺴﺎرات أو
اﻟﻨﻈﺮاء ﻓﻲ آﻞ ﻥﻘﻄﺔ ﺗﻮاﺝﺪ ﺱﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺘﺎح ﻓﻲ ﻥﻘﺎط اﻟﺘﻮاﺝﺪ هﺬﻩ.
دﻋﻢ  -- TCPیﺠﺐ أن یﺘﻢ ﺗﻤﻜﻴﻦ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺥﺪﻣﺔ ﻥﻘﻞ  TCPﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت وردود  DNSﻓﻴﻤﺎ
یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ .ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﻤﺮاﺝﻌﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻘﻮم ﺑﺈﺝﺮاء اﺥﺘﺒﺎرات ﻗﺪرة اﻟﻨﻘﻞ وإﻣﻜﺎﻥﻴﺔ وﺹﻮل  TCPﻋﺒﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻣﻦ ﺥﻮادم اﻷﺱﻤﺎء داﺥﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـ DNS
اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺱﺘﺨﺪام أي  ،anycastیﺘﻢ اﺥﺘﺒﺎر آﻞ ﺥﺎدم ﻣﻔﺮد ﻓﻲ آﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ .anycast
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یﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺪرة اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺘﺄﺥﺮ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ.
یﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام ﺝﺪول ،ورﺱﻢ ﺑﻴﺎﻥﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،یﻈﻬﺮان اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮیﺔ
ﻟﻼﺱﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ یﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ردود )ﺑﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو  NODATAأو (NXDOMAIN
ﺹﺎﻟﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ زیﺎدة ﻋﺪد اﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ واﻟﻨﺎﺝﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ )إﻟﻰ ﺥﻮادم
اﻷﺱﻤﺎء( وﻣﻮﻟﺪات اﻟﻤﺮور .یﺠﺐ أن یﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﺪول ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ  ٢٠ﻥﻘﻄﺔ ﺑﻴﺎﻥﺎت وأﺣﻤﺎل
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪ اﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ٪١٠ﺱﻮاء ﻥﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻬﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل أو إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻻﺗﺼﺎل( ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮادم ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ داﺥﻞ ﺑﻨﻴﺔ  DNSاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻤﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ.
ویﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺗﺄﺥﺮ اﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﻠﻠﻲ ﺛﺎﻥﻴﺔ آﻤﺎ یﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱﻪ ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣﺠﺴﺎت DNS
اﻟﻤﻮﺝﻮدة إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ أﺝﻬﺰة ﺗﻮﺝﻴﻪ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺥﻮادم
اﻷﺱﻤﺎء ،ﻣﻦ وﺝﻬﺔ ﻥﻈﺮ هﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
یﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ إﻣﻜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺱﺠﻼت ﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت  DNSاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻋﻠﻰ  TCPﻣﻦ ﻥﻘﺎط اﻟﺘﻮﺹﻴﻞ اﻟﺨﺎرﺝﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺨﻮادم .ویﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻊ هﻲ ﻥﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﺄﺥﺮ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.
دﻋﻢ  -- DNSSECیﺠﺐ أن یﻈﻬﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ دﻋﻢ  (٠) EDNSﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎدم ﻟﺪیﻪ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺱﺠﻼت اﻟﻤﻮارد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ DNSSEC
ﻣﺜﻞ  DNSKEYو RRSIGو NSEC3/NSECﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل
وﻥﺸﺮ ﺱﺠﻼت ﻣﻮارد  DSﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻲ ﻥﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻥﻲ .وﺑﺼﻔﺔ ﺥﺎﺹﺔ ،یﺠﺐ أن
یﻈﻬﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻔﺘﺎح ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻔﺘﺎح ) (KSKوﻣﻔﺘﺎح
ﻼ ﻋﻦ اﺥﺘﺒﺎر
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ) .(ZSKﺗﺮاﺝﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﻮاد اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻀ ً
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻮﺹﻮل ،وﺣﺠﻢ اﻻﺱﺘﺠﺎﺑﺎت ،وﻗﺪرات ﻥﻘﻞ  DNSﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت  DNSﺑﺎﺱﺘﺨﺪام اﻣﺘﺪاد
ﺑﺮوﺗﻮآﻮل  (٠)EDNSﻣﻊ ﺿﺒﻂ وﺣﺪات ﺑﺖ " "DNSSEC OKﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻣﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﺥﻮادم اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﻮﺝﻮدة داﺥﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـ  DNSاﻟﺨﺎص
ﺑﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺱﺘﺨﺪام أي  ،anycastیﺘﻢ اﺥﺘﺒﺎر آﻞ ﺥﺎدم ﻣﻔﺮد ﻓﻲ آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
.anycast
یﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻗﺪرة اﻟﺤﻤﻞ وﺗﺄﺥﺮ اﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت وإﻣﻜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻮﺹﻮل ﻓﻴﻤﺎ یﺨﺺ  UDPوTCP
أﻋﻼﻩ.

 ٣ -٢ -٥ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺧﺘﺒﺎر :ﻧﻈﻢ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺛﻖ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ،یﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟـ  EPPﻓﻲ
ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﺬ  ٤٣وواﺝﻬﺔ اﻟﻮیﺐ،
ﻥﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺪیﻬﺎ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺥﺪﻣﺔ  Whoisﻋﺒﺮ آ ٍ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ  .DNSیﻮﺿﺢ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺥﺘﺒﺎر أﻥﻈﻤﺔ ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
هﺬﻩ.
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أداء اﻟﻨﻈﺎم  --یﺠﺐ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻥﻈﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻴﻔﻲ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷداء اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٦ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ  CANNIﺗﺮﺥﻴﺼًﺎ ذاﺗﻴًﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام.
ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﻤﺮاﺝﻌﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ اﻷدﻥﻰ ﺗﻠﻚ.
دﻋﻢ  -- Whoisیﺠﺐ أن یﻮﻓﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺥﺪﻣﺎت  Whoisﻟﻠﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ .وﺗﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﻦ إﻣﻜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥﺎت  Whoisﻋﻠﻰ ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻲ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ
 IPv4و IPv6ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻤﻨﻔﺬ  ٤٣ﺑﺒﺮوﺗﻮآﻮل  TCPوﻣﻦ ﺥﻼل واﺝﻬﺔ اﻟﻮیﺐ ،آﻤﺎ ﺗﻘﻮم
ﺑﻤﺮاﺝﻌﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرة ﻥﻘﻞ  .Whoisﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻋﻦ
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺥﺘﺒﺎر ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺹﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد وإﻣﻜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻮﺹﻮل
إﻟﻰ ) Whoisﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻤﻨﻔﺬ  ٤٣وﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﻮیﺐ( ﻣﻦ ﻥﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﻋﺒﺮ
ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻟﻲ  IPv4و.IPv6
یﺠﺐ أن ﺗﺼﻒ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻻﺱﺘﻌﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ واﻟﺘﻲ یﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺥﺎدﻣﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬ  ٤٣وواﺝﻬﺔ اﻟﻮیﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﻤﻞ
اﻟﺬي یﻮﻓﺮﻩ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،یﺠﺐ أن یﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ وﺹﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻻآﺘﺸﺎف وﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻥﺎت .Whois
دﻋﻢ  -- EPPآﺠﺰء ﻣﻦ ﺥﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ،یﺠﺐ أن یﻮﻓﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺥﺪﻣﺎت
 EPPﻟﻠﺤﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ .ﺱﺘﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت RFC
اﻟﻤﻨﺎﺱﺒﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻣﺘﺪادات  EPPﻟـ  .(DNSSECآﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ ICANN
ﺑﻤﺮاﺝﻌﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺥﻴﺺ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺪرة ﻥﻘﻞ .EPP
ویﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻟﻮاﺝﻬﺔ  EPPﺑﻌﺸﺮة ﻥﻘﺎط
ﺑﻴﺎﻥﺎت ﺗﻄﺎﺑﻖ أﺣﺠﺎم ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻥﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ) ٠ﻓﺎرغ( إﻟﻰ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،آﻤﺎ یﺤﺪد ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
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آﻤﺎ ﺗﺼﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أیﻀًﺎ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻓﺘﺮة اﻻﻥﻄﻼق.
دﻋﻢ  -- IPv6یﺘﻢ اﺥﺘﺒﺎر ﻗﺪرة ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ،
وﺗﻐﻴﻴﺮ وإزاﻟﺔ ﺱﺠﻼت  IPv6 DNSاﻟﺘﻲ یﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤُﺴﺠﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  .ICANNإذا
آﺎﻥﺖ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ  EPPﻋﺒﺮ  ،IPv6یﺘﻢ اﺥﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
 ICANNﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﻥﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ.
دﻋﻢ  -- DNSSECﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺎﺥﺘﺒﺎر ﻗﺪرة ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺄﻣﻮري
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ وإزاﻟﺔ ﺱﺠﻼت اﻟﻤﻮارد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑـ  DNSSECﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻹﺝﺮاءات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدارة ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .وﺑﺼﻔﺔ ﺥﺎﺹﺔ ،یﺠﺐ أن یﻈﻬﺮ ﻣﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺠﺬر .ویﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺹﻞ اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ IANA
ﻟﺘﺒﺪال ﻣﻮاد إرﺱﺎء اﻟﺜﻘﺔ.
آﻤﺎ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺝﻌﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺱﺔ واﻟﺴﻴﺎﺱﺔ )اﻟﻤﻌﺮوف أیﻀًﺎ ﺑﺎﺱﻢ ﺑﻴﺎن ﺱﻴﺎﺱﺔ DNSSEC
أو  ،(DPSواﻟﺬي یﻮﺿﺢ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻮاد اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،واﻟﻮﺹﻮل واﻻﺱﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاد إرﺱﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻤﺄﻣﻮري اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
آﺠﺰء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة.
دﻋﻢ  -- IDNﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺝﺪول )ﺝﺪاول(  IDNاﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﻥﻈﺎم ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ویﺠﺐ أن یﻠﺘﺰم اﻟﺠﺪول )اﻟﺠﺪوال( ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ
. http://iana.org/procedures/idn-repository.html
یﺘﻢ ﺗﻄﻮیﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  IDNﻟـ  .Whoisﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮیﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ،یﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ
ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت  Whoisذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑـ  IDNآﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﺥﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ.
اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  --ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺝﻌﺔ ﻋﻴﻨﺎت إیﺪاع اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ إیﺪاع آﺎﻣﻞ
وإیﺪاع ﺗﺰایﺪي ،اﻟﺘﻲ یﻘﻮم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺘﻘﺪیﻤﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﻮع واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﻤﺤﺘﻮیﺎت .یﺘﻢ اﻻﻥﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﺥﺎص ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ أن اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدع یﻤﻜﻦ إﺹﺪارهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  ٢٤ﺱﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻄﻮارئ .یﺠﻮز ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ،ICANNﺣﺴﺐ اﺥﺘﻴﺎرهﺎ ،أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺁﺥﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ أن
یﺸﻬﺪ ﺑﺼﺤﺔ إﻣﻜﺎﻥﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﺱﻴﺲ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮدع .یﺠﻮز
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﺥﺘﻴﺎر اﺥﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻃﻼق اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﻣﻦ ﺥﻼل وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت.
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٣-٥

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ

ﻋﻨﺪ إﻋﻼن إﺗﻤﺎم اﺥﺘﺒﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ﺑﻨﺠﺎح ،یﻤﻜﻦ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ﻟﻤﺰود  TLDgاﻟﺠﺪیﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻥﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﺬر.
ویﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وإﺗﻤﺎم اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻔﻮیﺾ .ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ﻋﻠﻰ
http://iana.org/domains/root/.
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اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة

یﺼﺒﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي یﻘﻮم ﺑﺘﻔﻮیﺾ ﻥﻄﺎق  gTLDﺑﻨﺠﺎح "ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد" .أﺛﻨﺎء
ﺗﻔﻮیﺾ دور ﺝﺰء ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻥﻈﺎم أﺱﻤﺎء ﻥﻄﺎﻗﺎت اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،یﺘﻮﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ .وﺗﺤﺎﺱﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﺸﻐﻠﻲ ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪد ﺣﻴﺎل أداء
اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ،وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن یﻔﻬﻢ ﻣﻘﺪﻣﻮا اﻟﻄﻠﺒﺎت هﺬﻩ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت.

 ١ -٤ -٥اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺗﺤﺪد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  .gTLDیﻤﻜﻦ
أن یﺆدي ﺥﺮق اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
 ICANNﺗﺼﻞ إﻟﻰ وﺗﺸﻤﻞ إﻥﻬﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ویﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺝﻌﺔ اﻟﻮﺹﻒ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺒﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت.
ﻻﺣﻆ أن هﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻣﻠﺔ یﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮهﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ آﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺬي یﺠﺐ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ،اﻟﺮﺝﺎء اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
یﻠﺘﺰم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻤﺎ یﻠﻲ:
ﻻ ﻋﻦ
ﺕﺸﻐﻴﻞ ﻧﻄﺎق  TLDﺏﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻣﻨﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة .ویﻜﻮن ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺌﻮ ً
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻨﻄﺎق  TLDﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم .آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ :١RFC 1591
ض ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺥﺪﻣﺔ DNS
"یﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪیﺮ اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮ ٍ
ﻟﻠﻨﻄﺎق .أي أن اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ،وﺗﻔﻮیﺾ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،وﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺥﻮادم اﻷﺱﻤﺎء آﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ یﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﺑﻜﻔﺎءة ﺗﻘﻨﻴﺔ .ویﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺹﻴﺎﻥﺔ  IRاﻟﻤﺮآﺰي
)٢ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻥﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ( أو ﻣﺪیﺮ ﻥﻄﺎق اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻮي اﻵﺥﺮ اﻟﺬي یﺘﻢ إﻋﻼﻣﻪ
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق ،واﻻﺱﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ ،وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ﺑﺪﻗﺔ،
وﺱﺮﻋﺔ ،وﻣﺮوﻥﺔ".

1

اﻥﻈﺮ http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1591.txt
 2 IRهﻮ اﺥﺘﺼﺎر ﺗﺎریﺨﻲ ﻟـ "ﺱﺠﻞ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ" ،وهﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاهﻦ.
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻻﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻮیﺾ

یﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت RFC
واﻹرﺷﺎدات اﻷﺥﺮى .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،یﺠﺐ أن یﻔﻲ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻤﻮاﺹﻔﺎت اﻷداء
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وأوﻗﺎت اﺱﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻨﻈﺎم )اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٦ﻣﻦ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
اﻻﻟﺘﺰام ﺏﺴﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع واﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ .یﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد ﻥﻄﺎﻗﺎت
 gTLDاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع .ویﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﻟﻨﻈﺎم  ،DNSوﻣﻮاﺹﻔﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ
وأداء ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ،واﺱﺘﻘﺮار وأﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت ،وﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ
أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت.
ﻟﻜﻲ یﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ ﺱﻴﺎﺱﺔ إﺝﻤﺎع ،یﺠﺐ أن یﺘﻢ ﺗﻄﻮیﺮ ﺱﻴﺎﺱﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ دﻋﻢ
اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ ) ٣(GNSOﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ أ ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ
 ٤.ICANNوﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮیﺮ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎورة واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
أﺹﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺪﺥﻼت واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ویﻤﻜﻦ أن یﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ وﻗﺘًﺎ آﺒﻴﺮًا.
ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺱﻴﺎﺱﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺰودي اﻻﻣﺘﺪادات )اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﺤﻮیﻞ
أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ( ،وﺱﻴﺎﺱﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺥﺪﻣﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ )اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺮاﺝﻌﺔ
ﺥﺪﻣﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪیﺪة ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎن واﻻﺱﺘﻘﺮار واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ( ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﺰیﺪ ،ویﻤﻜﻦ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺥﻼل هﺬا اﻻرﺗﺒﺎط
. http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm
یﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
یﺘﻢ ﺗﻄﻮیﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺑﻤﺠﺮد أن یﺘﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﺱﻴﺎﺱﺔ إﺝﻤﺎع ﺑﺸﻜﻞ رﺱﻤﻲ ،ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺔ
 ICANNﺑﺘﻮﻓﻴﺮ إﺷﻌﺎر ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد ﻥﻄﺎﻗﺎت  gTLDﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺠﺪیﺪة وﺗﺎریﺦ ﺱﺮیﺎن ذﻟﻚ.

٣

http://gnso.icann.org
٤
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#AnnexA
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اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
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وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،یﻤﻜﻦ أن یﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،ICANNﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻈﺮوف
ذﻟﻚ ،ﺑﻮﺿﻊ ﺱﻴﺎﺱﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻘﺮار أو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺥﺪﻣﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو
ﻥﻈﺎم  .DNSوﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،یﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت gTLD
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺥﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
ﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (١ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﺕﻨﻔﻴﺬ إﺝﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﻨﺪ ﺏﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .یﺠﺐ أن یﻘﻮم ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ،ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﻣﺎ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺪایﺔ ) (eSunrisأو ﺥﺪﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ
) (Trademark Claimsﺥﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق  .TLDﺱﻴﺘﻢ دﻋﻢ
هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﺮآﺰ ﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺄﺱﻴﺴﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ أﺷﺎرت
إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ .ICANN
ﺗﻤﻨﺢ ﻓﺘﺮة اﻟﺒﺪایﺔ ) (Sunriseأﺹﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻓﺮﺹﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أﺱﻤﺎء ﻓﻲ
ﻥﻄﺎق .TLD
وﺗﻘﺪم ﺥﺪﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ) (Trademark Claimsإﺷﻌﺎرًا ﻟﻠﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺷﻌﺎر ﺁﺥﺮ ﻷﺹﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﻗﺪ یﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﻐﻠﻮ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﻓﻲ ﺗﻘﺪیﻢ ﺥﺪﻣﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﺑﻌﺪ اﻥﺘﻬﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٧ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻥﻤﻮذج ﻣﺮآﺰ ﺗﺒﺎدل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة.
ﺕﻨﻔﻴﺬ إﺝﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺏﻌﺪ ﺏﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود
اﻻﻣﺘﺪاد ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﺑﻤﻮﺝﺐ إﺝﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺴﺮیﻊ اﻟﻤﻮﺣﺪ ) ،(URSﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻖ أﺱﻤﺎء ﻥﻄﺎﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ داﺥﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد
أیﻀًﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﻟﺘﻮﺹﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺎﺱﺔ ﺣﻞ ﻥﺰاﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻮیﺾ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ ) (PDDRPوﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ.
یﺘﻢ وﺹﻒ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ إﺝﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺴﺮیﻊ اﻟﻤﻮﺣﺪ )(URS
وإﺝﺮاءات ﺱﻴﺎﺱﺔ ﺣﻞ ﻥﺰاﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﻮیﺾ ) (PDDRPاﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة .ﻗﺪ یﻘﻮم
ﻣﺸﻐﻠﻮ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﺑﺘﻘﺪیﻢ إﺝﺮاءات ﺣﻤﺎیﺔ ﺣﻘﻮق إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﺎق  gLTDﻣﻌﻴﻦ.
ﺕﻨﻔﻴﺬ إﺝﺮاءات ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺱﻤﺎء اﻟﺪول واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪیﺪ .یﻠﺰم ﻣﻦ آﻞ ﻣﺸﻐﻠﻲ
ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﺠﺪیﺪة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺪ أدﻥﻰ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ وﺱﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎیﺔ ﻷﺱﻤﺎء
اﻟﺪول واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وأي ﻗﻮاﻋﺪ وإﺝﺮاءات ﺱﺎریﺔ ﻟﺘﺤﺮیﺮ هﺬﻩ
اﻷﺱﻤﺎء .یﺠﺮي ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺝﺮاءات ﺣﻤﺎیﺔ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺝﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺹﺔ
ﺑﻜﻞ ﻥﻄﺎق ) .gTLDاﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٥ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
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ﺱﺪاد اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ  .ICANNﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم اﻷهﺪاف اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،ICANNﺗﺴﺎﻋﺪهﺬﻩ اﻷﻣﻮال
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  gTLDsاﻟﺠﺪیﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ :اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ،وﻣﺴﺌﻮل
ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،واﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻤﺘﺰایﺪة ،وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﻥﺸﻄﺔ دﻋﻢ ﺷﺮآﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .وﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺮﺱﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ) ٢٥دوﻻرًا أﻣﺮیﻜﻴًﺎ ﺱﻨﻮیًﺎ( و ،ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺠﺎوز ﻥﻄﺎق
 TLDﻟﺤﺪ اﻟﺤﺠﻢ ،یﺘﻢ ﻓﺮض رﺱﻮم ﻣﺘﻐﻴﺮة ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ) (٦ﻣﻦ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
إﻳﺪاع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺏﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .یﺆدي ذﻟﻚ دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎیﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ
واﺱﺘﻤﺮاریﺔ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺎﻥﻲ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو أﺣﺪ ﺝﻮاﻥﺐ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻻت
ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم أو ﻓﻘﺪ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥﺎت) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٢ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
ﺕﻘﺪﻳﻢ ﺕﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ .یﺠﺐ أن یﻘﺪم ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﺗﻘﺮیﺮًا إﻟﻰ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮي .یﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ
وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻟﺤﺴﺎب رﺱﻮم ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٣ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
ﺕﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ  .Whoisیﺠﺐ أن یﻘﺪم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺥﺪﻣﺔ  Whoisﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻷﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق ) .TLDاﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٤ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
اﻹﺏﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاآﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺠﻠﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﻤﻌﺘﻤﺪیﻦ یﻘﻮم ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد
ﺑﻌﻤﻞ اﺗﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﺴﺠﻞ-ﺷﺮآﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ) (RRAﻟﺘﺤﺪیﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ.
ویﺠﺐ أن یﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ،ویﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻻ ﺑﺪون
ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺥﺎﺹﺔ ﺑﻨﻄﺎق  .TLDیﺠﺐ أن یﻮﻓﺮ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد وﺹﻮ ً
ﺗﻤﻴﻴﺰ إﻟﻰ ﺥﺪﻣﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻪ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪیﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ICANN
اﻟﺬیﻦ یﺘﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  RRAﻣﻌﻬﻢ ،واﻟﺬیﻦ یﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت .ویﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات اﻷﺱﻌﺎر ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ،ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻹﻃﺎرات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ) (٢ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
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اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺝﻬﺎت اﺗﺼﺎل ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺱﺎءة اﻻﺱﺘﺨﺪام .یﺠﺐ أن یﺒﻘﻲ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻥﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل واﺣﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ
ﻻ ﻓﻮریﺔ ﻟﺸﻜﺎوى إﺱﺎءة اﻻﺱﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق
ﺱﺮیﻌًﺎ وﺗﻮﻓﺮ ﺣﻠﻮ ً
 TLDﻟﺪى آﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ اﻟﺬیﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬیﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ،ﻣﻊ
ﻥﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮیﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٦ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮاﺝﻌﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ .ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ وﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺘﺴﻘﺔ ،یﻘﻮم
ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺈﺝﺮاء ﻣﺮاﺝﻌﺎت دوریﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي
ﻣﺸﺎآﻞ یﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﻢ .ویﺠﺐ أن یﻮﻓﺮ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺝﻌﺎت) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ) (٢ﻣﻦ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
اﻹﺏﻘﺎء ﻋﻠﻰ أداة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة .یﺠﺐ أن یﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ،ﻓﻲ وﻗﺖ
اﻻﺗﻔﺎق ،أداة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻮیﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﺔ
) (٣أﻋﻮام .ویﺒﻘﻰ هﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺱﺎریًﺎ ﻟﻤﺪة  ٥أﻋﻮام ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻮیﺾ ﻥﻄﺎق  ،TLDوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻ
یﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت )(٨
ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
اﻹﺏﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت واﻹﺝﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .إذا ﺣﺪد ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد
ﻃﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻥﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ ،یﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود
اﻻﻣﺘﺪاد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻪ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت
واﻹﺝﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ .ویﻜﻮن ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد
ﻣﻠﺘﺰﻣًﺎ ﺑﺈﺝﺮاء ﺣﻞ ﻥﺰاع ﻗﻴﻮد ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت
واﻹﺝﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ) (٢ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
ﺕﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻻﺱﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل .یﺸﻤﻞ ذﻟﻚ إﺝﺮاء اﺥﺘﺒﺎر ﺗﺠﺎوز اﻟﻔﺸﻞ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺮورة اﻻﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد ﺝﺪیﺪ ،ﻓﺈﻥﻪ یﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺥﻼل اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﻨﺎﺱﺐ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﻥﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﺲ ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺝﺮاءات اﻥﺘﻘﺎل اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺴﺎریﺔ) .اﻥﻈﺮ
اﻟﻤﻮاد ) (٢و) (٣ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.

١٣-٥
آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺹﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻻﻥﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻮیﺾ

إﺕﺎﺣﺔ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ  TLDﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة .یﺸﻤﻞ ذﻟﻚ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺹﻮل إﻟﻰ ﻣﻠﻒ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪیﻦ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﻮﺹﻮل واﻟﻤﻠﻒ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ .یﺪﺥﻞ ﻣﺸﻐﻞ
ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﻓﻲ ﻥﻤﻮذج ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ویﻘﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮآﺰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٤ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.
ﺕﻨﻔﻴﺬ  .DNSSECیﺠﺐ أن یﻮﻗﻊ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ  TLDﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻣﺘﺪادات اﻷﻣﺎن ﻟﻨﻈﺎم أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ) (DNSSECوﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎیﻴﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ویﺠﺐ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ااﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻷﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  ،TLDﻣﻊ ﻥﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﺱﻴﺎﺱﺔ  DNSSECواﻟﺬي یﻮﺿﺢ ﺗﺨﺰیﻦ اﻟﻤﻮاد
اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ،واﻟﻮﺹﻮل واﻻﺱﺘﺨﺪام اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاد إرﺱﺎء اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ) .اﻥﻈﺮ اﻟﻤﻮاﺹﻔﺎت ) (٦ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(.

 ٢ -٤ -٥ﻣﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ICANN
ﺱﺘﻮاﺹﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد  gTLDﻃﺎﻟﻤﺎ یﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈﻃﻼق
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰویﺪ اﻻﻣﺘﺪاد وﺹﻴﺎﻥﺘﻬﺎ .ﺗﻘﺪم وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺰودي
اﻣﺘﺪاد  gTLDﻥﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد  gTLDﻟﺘﻘﺪیﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ أﺱﺲ
ﻣﺴﺘﻤﺮة.
آﻤﺎ ﺗﻘﻮم وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أیﻀًﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺝﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺱﺘﻤﺮار اﻟﺘﺰام ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد  gTLDﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻘﺼﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ووﻓﺎﺋﻪ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪیﺔ .ﻟﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻥﺸﻄﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،یﺮﺝﻰ زیﺎرة
ﻣﻮﻗﻊ .http://www.icann.org/en/compliance/
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد .وﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻘﺮار وأﻣﻦ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﺎءة وﺗﻌﺎوﻥﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻠﻲ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد ﻥﻄﺎﻗﺎت
 gTLDاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﺰیﺰ هﺬا اﻟﻬﺪف.
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ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻟـﺳﻼﺳﻝ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﺳﻳﺩﺧﻝ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﻁﻠﺑﺎﺕ  gTLDﺍﻟﻧﺎﺟﺣﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﺫﺍ ﻣﻊ  ICANNﻗﺑﻝ ﺗﻔﻭﻳﺽ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ) .ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺗﺣﺗﻔﻅ
 ICANNﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ( .ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻋﻥ ﻣﺩﻯ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﻣﻥ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻣﺫﻛﺭﺓ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﻳﺔ ﻟﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ.
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﻻ ﺗﻣﺛﻝ ﻭﺿﻌًﺎ ﺭﺳﻣﻳًﺎ ﻟﺩﻯ  ،ICANNﻭﻟﻡ ﻳﻌﺗﻣﺩﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﻣﺩﺭﺍء  .ICANNﺗﻡ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻭﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﺗﺷﺟﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﻥ .ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣُﻘﺗﺭَ ﺣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎﺿﻌًﺎ ﻟﻣﺷﺎﻭﺭﺓ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺗﻳﻥ.
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ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﺫﻩ )"ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ"( ﺳﺗﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ___________ )"ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ"( ﺑﻳﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﻏﻳﺭ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﺑﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ )" ،("ICANNﻭ__________") ____________ ،ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ"(.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .1
ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ؛ ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ .ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻫﻭ ____ )ﺍﻟـ " .("TLDﺑﺩﺍﻳﺔ ﻣﻥ
1.1
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻭﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺓ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،(4.1ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺑـ  ICANNﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﻛﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ
 ،TLDﻭﺫﻟﻙ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺷﺟﻊ ﻓﻳﻪ  ICANNﻭﺳﺗﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
1.2
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻗﺩ ﺗﺻﺎﺩﻑ ﺑﻌﺽ ﺳﻼﺳﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩﻱ
ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ  ISPsﻭﻣﺳﺗﺿﻳﻔﻲ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﻳﺏ .ﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺳﺅﻭﻻً ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻯ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  TLDﻗﺑﻝ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
1.3

ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ.
)ﺃ(

ﻳﻣﺛﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺅﻛﺩ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻛﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺳﺟﻝ  ،TLDﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
)(1
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 ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ICANN؛
ﻭﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺳﺗﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﻣﺗﻭﺍﺟﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺟﻳﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ
)(2
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ،ﻭﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﻝ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ
ﻭﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ؛ ﻭ
ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﺳﻠﻳﻡ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﺩﺍﺓ ﻣﻧﻔّﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﺗﻲ ُﺗﺅﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
)(3
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﺩﺍء ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟـ  TLDﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )"ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ"(،
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً ﻻ ﻣﻧﺎﺹ ﻣﻧﻪ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻧﻔﺎﺫ ﺿﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻫﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﻧﻭﺩ
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ.
ﺗﻣﺛﻝ  ICANNﻭﺗﺅﻛﺩ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ  ICANNﻫﻲ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ ﻏﻳﺭ ﺭﺑﺣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻭﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ
)ﺏ(
ﻭﻣﺗﻭﺍﺟﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺟﻳﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ ﺑﺎﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ .ﺗﺗﻣﺗﻊ  ICANNﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .2
ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ُﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻳﺗﻌﻬﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ؛ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ .ﻳﺣﻕ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣﻥ
2.1
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺭﻗﻡ  [6ﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺭﺽ ﺃ )ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ
"ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ"( .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺳﺟﻝ ﻟﻳﺳﺕ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ )ﻛﻝ،
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"ﺧﺩﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ"( ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
 ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlﻛﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ
)ﺑﺻﻳﻐﺗﻪ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ" ،ﻟﻭﺍﺋﺢ  ("ICANNﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ )ﺍﻟـ " .("RSEPﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻣﻥ  .ICANNﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﻟـ  ICANNﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﺗﻌﺩﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻳﻌﻛﺱ ﻓﻘﺭﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻟﻌﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ  RSEPﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﻟﺳﺑﺏ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻭﻣﻘﺑﻭﻝ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﻁﺑﻕ ﻛﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ
2.2
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ > ،<http://www.icann.org/general/consensus-policies.htmﺑﺩءﺍً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺑﻊ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟـ  ،ICANNﺷﺭﻁ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺟﻣﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ") *[1ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ .("1
2.3

ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ .*[2

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺷﻬﺭﻳﺔ .ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﺷﺭﻭﻥ ) (20ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺷﻬﺭ ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ
2.4
ﺗﻘﺎﺭﻳﺭﻩ ﺇﻟﻰ  ICANNﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺷﺭ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ .*[3

ﻧﺷﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻳﻭﻓﺭ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺻﻭﻻً ﻋﺎﻣﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ
2.5
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ") *[4ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ .("4
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻘﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺣﺟﻭﺯﺓ .ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺗﺻﺭﺡ ﺑﻪ  ICANNﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ
2.6
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻷﺣﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ") *[5ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  .("5ﻗﺩ ﻳﺿﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺧﺹ ﺣﺟﺯ ﺃﻭ ﺣﺟﺏ
ﺳﻼﺳﻝ ﺭﻣﻭﺯ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺿﻣﻥ  TLDﻋﻧﺩ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ .ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﻭ ﻣﺳﺟﻝ ﺃﻱ ﺃﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺟﻝ ) TLDﻏﻳﺭ ﺣﺟﺯ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،(5ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﺩﻯ  .ICANNﺳﺗﻌﺗﺑﺭ
ﻛﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ )ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (6.1ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺣﺳﺎﺏ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ
ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺳﻳﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ .6.1
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  TLDﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ
2.7
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  .*[6ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍء ،ﻭﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻭﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼﺕ
ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﻪ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ.
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
2.8
ﻟﺑﺩء  TLDﻭﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ]ﺍﻧﻅﺭ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ") *[7ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  .("7ﻗﺩ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  7ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﻻ
ﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  .ICANNﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ICANN
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺳﻡ  2ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،7ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺣﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻱ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻁﺑﻕ.
2.9

ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ.

ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻣﻥ  ICANNﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ .ﻳﺟﺏ
)ﺃ(
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻳﻳﺯ ﺇﻟﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺑـ  ICANNﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻭﺗﻣﺗﺛﻝ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  .TLDﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺧﻭﻟﻳﻥ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎءﻫﻡ ﻓﻲ  ،TLDﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺗﻣﻳﻳﺯﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﻸﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑـ  TLDﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟـ  .TLDﻭﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ؛ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ .ICANN
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ) (1ﻳﺻﺑﺢ ﺷﺭﻳﻛﺎ ً ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻊ ﺗﺟﺯﺋﺔ ﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ،ICANNﺃﻭ ) (2ﻳﻌﻳّﻥ
)ﺏ(
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺟﻝ  ICANNﻣﻌﺗﻣﺩ ،ﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﺋﻊ ﺗﺟﺯﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ،
ﻭﻓﻲ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻣﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﺃﻋﻼﻩ ،ﺳﻭﻑ ﻳﻣﻧﺢ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﻣﻭﺟﻬﺎ ً ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺋﻊ ﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء .ﺗﺣﺗﻔﻅ  ICANNﺑﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ،ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ،ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺇﻓﺎﺩﺓ  ICANNﺑﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺁﺧﺭ ﻗﺩ ﻳﺛﻳﺭ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ.
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ" (1) :ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ" ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ
)ﺝ(
ﺗﺗﻭﺳﻁ ﺃﻭ ﺗﺗﺣﻛﻡ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﻭ)" (2ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ" )ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ "ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ" ﺃﻭ "ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ"( ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻻﺳﺗﺣﻭﺍﺫ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻁﺔ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻟﺷﺧﺹ ﺃﻭ
ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﻛﻭﺻﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻛﻌﺿﻭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻭﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﺃﻭ ﻣﺩﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
2.10

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

ﺑﺎﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻛﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ
)ﺃ(
ﺑـ  ICANNﺍﻟﺗﺯﻡ 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 ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻣﺎﺕ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻫﺎ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﻋﻧﺩ
ﻋﺭﺿﻬﺎ( ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ﻳﻭﻣﺎ ) (30ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺎ ً .ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ
ﻟﻠﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﻛﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑـ  ICANNﺍﻟﺗﺯﻡ
)ﺏ(
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 ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ( ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻣﺎﻧﻭﻥ ﻳﻭﻣﺎ
) (180ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺎ ً .ﻭﺭﻏﻡ ﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﺫﻛﺭﻩ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ (1) :ﻳﺣﺗﺎﺝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺛﻼﺛﻭﻥ ﻳﻭﻣﺎ ً
) (30ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺎ ً ﻷﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺃﻭ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﺍﻟﺛﻣﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻣﻪ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺍﻷﺷﻬﺭ ﺍﻻﺛﻧﻰ
ﻋﺷﺭ ) (12ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﻭ) (2ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻳﺱ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻘﺩﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻷﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻟﻔﺭﺽ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺳﻡ  .6.3ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﺎﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ) ،ﺃﻱ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﻗﺑﻝ
ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻡ ﺇﺑﻼﻏﻬﺎ( ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﺳﻌﻳﺭﺓ ﻣﻭﺣﺩﺓ ﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )ﺃﻱ ﺃﻥ ﺛﻣﻥ ﻛﻝ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻁﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﺳﻌﺭ ﺳﺎﺋﺭ ﺗﺟﺩﻳﺩﺍﺕ ﺗﺳﺟﻳﻼﺕ
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻷﻱ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺻﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺃﻭ
ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺃﺧﺭﻯ( ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺗﺑﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺿﻣﻧﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻊ
ﻣﺳﺟﻝ ﻟﺳﻌﺭ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻭﻳﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
ﻟﻠﺳﺟﻝ( ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ.

)ﺝ(

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﺳﺗﻌﻼﻡ  DNSﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـ ) TLDﺃﻱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ TLD

 2.11ﺗﺩﻗﻳﻘﺎﺕ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ .ﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ )ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺩﻯ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً(
ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ،ﺃﻭ ﺗﺷﺭﻙ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﻟﻌﻣﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺇﻳﻔﺎﺋﻪ ﺑﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻘﺎﺕ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ،ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ )ﺃ( ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺳﺑﻕ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺩﻗﻳﻕ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺣﺩﺩ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ،ICANNﻭ)ﺏ( ﺑﺫﻝ ﺟﻬﻭﺩ ﺇﻋﻼﻧﻳﺔ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺑﺄﺳﻠﻭﺏ ﻻ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﻋﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻭﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﻱ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻣﻥ  ،ICANNﻳﻘﺩﻡ
ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﺛﺑﺎﺕ
ﺗﻭﺍﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺩﺗﻪ ﺧﻣﺳﺔ ) (5ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ )ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ(،
ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ،ICANNﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺃﺛﻧﺎء ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .ﺃﻱ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ  ،ICANNﻣﺎ ﻟﻡ ) (1ﻳﻘﻭﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ )ﺃ( ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ،ﺃﻭ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﺣﻛﻣﺎ ً ﻓﻳﻪ ،ﺃﻭ ﺧﺎﺿﻌﺎ ً ﻟﻠﺗﺣﻛﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﺃﻭ ﻣﻭﺯﻉ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﺃﻭ ﺿﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﻳﻥ ﻟﻬﻡ ﻟﺩﻯ ICANN؛ ﺃﻭ )ﺏ( ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻣﻭﺯﻉ ﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﺧﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻟﺩﻯ  ،ICANNﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،2.14ﺃﻭ ) (2ﺃﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  %5ﻣﻣﺎ ﺗﺗﻭﻗﻌﻪ
 .ICANNﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺳﻳﺳﺩﺩ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ.
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﻓﺈﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻛﺗﺷﻑ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺍﻓﻘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ
ﺗﻌﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻳﻥ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺗﻳﻥ ﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،2.11ﻗﺩ ﺗﺯﻳﺩ  ICANNﻣﻥ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﻓﺻﻝ ﺳﻧﻭﻱ .ﺳﻭﻕ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭ ﻓﻭﺭﻱ ﻋﻥ ﺑﺩء ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣُﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ
)4.3ﺩ( ﺃﻭ ﺣﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ )4.3ﻭ(.
 2.12ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ .ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ .[8
 2.13ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ .ﻳﺗﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺫﺭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  5ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  6ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  5ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،6ﻓﻘﺩ ﺗﺻﻣﻡ  ICANNﻣﺷﻐﻝ
ﺳﺟﻝ ﻣﺅﻗﺕ ﻟﺳﺟﻝ ") TLDﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ"( ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳﺟﻝ ) ICANNﻣﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ____________( )ﻭﺑﺷﻛﻝ
ﻣﺷﺎﺑﻪ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ "ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ"( ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺎﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺭﺿﺎ  ICANNﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟـ TLD
ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ،ﻗﺩ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ) (1ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ICANN
ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭ) (2ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ  ،TLDﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺛﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺻﻳﺹ  ICANNﻟﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ
 2.13ﻭﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻣﺩﺍﺩ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺁﺧﺭ ﺑﻛﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ )ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (2.3ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ  TLDﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻭﻅﺎﺋﻑ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺁﺧﺭ .ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺩﺍء  ICANNﻷﻳﺔ
ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  IANAﻟـ  DNSﻭﺳﺟﻼﺕ  WHOISﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺷﻐﻝ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .2.13ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻅﻝ  ICANNﺃﻭ ﺗﻌﺯﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ.
2.14
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ .[9

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻓﻲ ]ﺍﻧﻅﺭ

] 2.15ﻣﻼﺣﻅﺔ  :ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  gTLDsﻓﻘﻁ [ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  TLDﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـ  TLDﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ  (2) ،TLDﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ  ،TLDﻭ) (3ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ  TLDﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻻ
ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺷﻐﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ  TLDﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  TLDﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ  .TLDﻻ ﺑﺩ
ﺃﻥ ﻳﺿﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻔﺭﺽ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ  ،TLDﻭﺣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ  ،TLDﻭﺃﻥ
ﻳﻔﺭﺽ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ .ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﻟﻘﻳﻭﺩ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
] [insert applicable URLﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻧﺷﺄ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ [.2.15
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .3
ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ICANN
ﺗﺗﻌﻬﺩ  ICANNﻭﺗﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
3.1

ﺍﻻﻧﻔﺗﺎﺡ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ .ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﻬﻣﺔ  ICANNﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻭﻗﻳﻣﻬﺎ ،ﻭﺳﺗﻌﻣﻝ  ICANNﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺡ ﻭﺷﻔﺎﻓﻳﺔ.

ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺔ .ﻟﻥ ﺗﻁﺑﻕ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺭﺭ ﺃﻭ ﺑﺩﻭﻥ
3.2
ﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﻟﻥ ﺗﺧﺗﺹ ﺃﻱ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻻ ﻟﺳﺑﺏ ﻣﻌﻳﻥ ﻭﻭﺍﺿﺢ.
ﺧﻭﺍﺩﻡ ﻷﺳﻣﺎء  .TLDﺳﺗﺳﺗﺧﺩﻡ  ICANNﺟﻬﻭﺩﺍً ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺃﺳﻣﺎء TLD
3.3
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﺗﻬﺎ  ICANNﻓﻲ
 http://www.iana.org/domains/root/ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺧﻼﻝ ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺳﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ.
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﻧﺷﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ .ﺇﻥ ﻧﺷﺭ  ICANNﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﻟﺳﺟﻝ  TLDﺳﺗﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ
3.4
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻟﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ .ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩﻫﺎ
 ICANNﻣﻥ ﺁﻥ ﻵﺧﺭ ﻓﻲ .http://www.iana.org/domains/root/
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺧﻭﻝ ﻓﻳﻪ  ICANNﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺳﻭﻑ
3.5
ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ  ICANNﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟـ )ﺃ( ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻟـ ) ،TLDﺏ( ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻭﺁﻣﻧﺔ ﻭﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺣﻭﻝ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ICANN
ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ،ﻭ)ﺝ( ﺗﻧﺳﻳﻕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻌﻣﻝ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺳﺗﻘﺭﺍ ﻭﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻭﺁﻣﻧﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .4
ﺍﻟﻣﺩﺓ ﻭﺍﻻﻧﺗﻬﺎء
ﺍﻟﻣﺩﺓ .ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ )ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺳﻳﺭﺩ
4.1
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ " ،4.2ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ"(.
4.2

ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ.

ﻳﺗﻡ ﺗﺟﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺻﻼﺣﻳﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺳﺭﻳﺎﻧﻬﺎ
)ﺃ(
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.1ﻭﻛﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﺗﺎﻟﻳﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ:
ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ  ICANNﻹﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
)(1
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻟﻡ ﺗﻘﻊ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ) ،ﺃ( ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ
ﻗﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺎﻟﻑ ﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎً) ،ﺏ( ﺃﺧﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ
ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ؛ ﺃﻭ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﺟﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ )ﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.2ﻣﻥ
)(2
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ( ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺎﻟﻑ ﻟﺛﻼﺙ ) (3ﻣﺭﺍﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ )ﺳﻭﺍء ﺗﻣﺕ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ( ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎ ً ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
)ﺏ(

ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
4.3

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ )4.2ﺃ( ) (1ﺃﻭ ) ،(2ﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ

ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻣﻥ ﺟﻬﺔ .ICANN

ﻗﺩ ﺗﻧﻬﻲ  ICANNﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ (1) :ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ )ﺃ( ﺃﻱ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ
)ﺃ(
ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻪ ﻟﻠﻌﺭﻭﺽ ﻭﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  1ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ،2ﺃﻭ )ﺏ( ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻌﻁﻲ  ICANNﻟﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻣﺔ (2) ،ﻭﻗﺭﺍﺭ
ﻣﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺎﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩ)ﺍﺕ( ﺷﻛﻼ ﻭﻣﻭﺿﻭﻋﺎ ً ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻧﻔﺫ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭ)(3
ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﻋﻼﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ  ICANNﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﺧﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ
)ﺏ(
ً
ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻛﻝ ﺍﻻﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ )ﻳﺗﻡ ﺍﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺧﻁﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻫﻧﺎ( ﻟﺗﻔﻭﻳﺽ
 TLDﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭ ﺧﻼﻝ  12ﺷﻬﺭﺍً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ .ﻗﺩ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ  12ﺷﻬﺭﺍً ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ً ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺽ ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ
ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ  ICANNﻣﻧﺎﺳﺑﺎً،ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﻌﻣﻝ ﺟﺩﻳﺎ ً ﻭﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﺑﻧﺟﺎﺡ .ﺃﻱ
ﺭﺳﻭﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ  ICANNﻗﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﺗﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ  ICANNﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ  ،ICANNﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ) (1ﻓﺷﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
)ﺝ(
ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.12ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ،ICANNﺃﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺗﻳﻥ ) (60ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ (2) ،ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻣﺣ ّﻛﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺍﻧﺗﻬﻙ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭ) (3ﺃﺧﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ
ﺍﻟﺧﺭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺣﺩﺛﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺣ ّﻛﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
ﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ،ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ) (1ﻗﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
)ﺩ(
ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺃﺣﺩ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻣﻝ ﻣﻣﺎﺛﻝ (2) ،ﺇﻟﺣﺎﻕ ،ﺩﻋﻭﺓ ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻣﺎﺛﻝ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﺿﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺿﻪ ﺧﻼﻝ
ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍء (3) ،ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺷﺧﺹ ﺛﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻣﺳﺗﻠﻡ ،ﺃﻭ ﻣﺻﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ (4) ،ﺗﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ (5) ،ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﺿﺩ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﻱ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ،ﺍﻟﺗﻌﺳﺭ ،ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﻳﻥ ﻭﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﺿﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺑﺩء ،ﺃﻭ ) (6ﺗﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻁﻠﺏ ﻟﻠﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻟﻠﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ 11 U.S.C. ،ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،et seq. 101ﺃﻭ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ ﻣﺻﻔﻲ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺣﻝ ﺃﻭ ﻳﻭﻗﻑ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ .TLD
ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺑﻌﺩ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺳﻡ  2ﻣﻥ
)ﻩ(
ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،7ﻭﻳﺧﺿﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﺣﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻫﺫﺍﺍﻹﻧﻬﺎء ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻁﺑﻕ.
ﻳﺣﻕ ﻟـ  ,ICANNﺑﻌﺩ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ) (1ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻷﻱ
)ﻭ(
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  ICANNﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻱ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ ،ﺃﻭ ) (2ﺃﻱ ﻋﺿﻭ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﻛﻡ
ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻧﺣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺣﻛﻣﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﻭﺧﻳﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺃﻭ ﺻﺩﺭ ﺑﺣﻘﻪ ﺣﻛﻡ ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺗﺭﻯ
 ICANNﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻱ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ .7.14
4.4

)ﺯ(

]ﻳﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ [.ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ

ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ

ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﺷﻌﺎﺭ  ICANNﻓﻲ ﺣﺎﻝ ) (1ﺇﺧﻔﺎﻕ  ICANNﻓﻲ
)ﺃ(
ﻋﻼﺝ ﺃﻱ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،3ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻳﺭﺳﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺇﻟﻰ
 ICANNﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻣﺔ (2) ،ﻗﺭﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ً
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ICANNﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﻭ) (3ﺇﺧﻔﺎﻕ  ICANNﻓﻲ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﻭﻋﻼﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻓﺗﺭﺓ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
) (180ﻳﻭﻣﺎ ً.

)ﺏ(

ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻧﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻷﻱ ﺳﺑﺏ ﺑﻌﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﺩﺗﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻣﺎﻧﻳﻥ

ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.1ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.2ﺃﻭ
4.5
ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎء ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.3ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4.4ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺯﻭﻳﺩ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺳﺟﻼﺕ
ﺗﻠﺣﻕ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻳﻧﻬﺎ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ  TLDﺑﻛﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ )ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺳﻡ  (2.3ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ TLD
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﺣﻕ ﺑﻬﺎ .ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺗﺣﺩﺩ  ICANNﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺗﻧﻘﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  TLDﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺳﺟﻝ ﺗﻠﺣﻕ ﺑﻬﺎ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ
ﺳﺟﻝ  gTLDﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ICANNﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺑﺩﺍء ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  IANAﻟﺳﺟﻼﺕ  DNSﻭ WHOISﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻟـ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .4.5ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ  ICANNﺃﻭ ﻣﺻﻣﻣﻳﻬﺎ ﻗﺩ ﻳﻅﻠﻭﺍ ﻭﻳﻌﺯﺯﻭﺍ ﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻋﻥ ﺇﻧﻬﺎء ﺃﻭ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

]ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ  4.5ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻧﺩ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ:
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

"ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻋﻧﺩ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.1ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.2ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﻧﻬﺎء ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ  4.3ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،4.4ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺗﺻﻣﻳﻡ  ICANNﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﻓﺈﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ
 ICANNﺗﺗﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻌﺎﻭﻥ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .4.5ﻭﺑﻌﺩ
ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﻟـ  ICANNﺃﻥ ﺗﺣﺩﺩ ﺇﻣﺎ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﻥ ﻋﺩﻣﻪ ﻟـ  TLDﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺭﻳﺙ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻋﻣﻠﺔ
ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺭﺭﺕ  ICANNﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺗﺷﻐﻳﻝ  TLDﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺁﺧﺭ ﺑﻌﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﺗﻛﻭﻥ
ﻣﺣﺟﻭﺯﺓ ﺃﻭ ﻣﺷﺭﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﻣﺅﺟﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﻁﻘﻲ( ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻣﺩﺍﺩ  ICANNﺃﻭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺭﻳﺙ ﻟـ  TLDﺑﺄﻱ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻟـ  TLDﻭﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ
ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﺃﻭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻭﺭﻳﺙ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﻭﺩﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2.3ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺩﺍﺩ ﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﺟﻝ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑـ  TLDﻳﺟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻛﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ICANNﻗﺩ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺗﺭﺍﻫﺎ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  IANAﻟﺳﺟﻼﺕ DNS
ﻭ WHOISﻣﻊ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ  TLDﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ [".4.5
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻔﺳﺦ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻧﺎ ﺳﻭﻑ
4.6
ﺗﺗﻭﻗﻑ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻬﺎء ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺧﺭﻕ ﺣﺩﺙ ﻗﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ،ﻛﻝ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  .6ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،7ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،2.12ﺍﻟﻘﺳﻡ ،4.5
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  4.6ﺳﻭﻑ ﺗﺟﻌﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ .ﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺷﻙ ،ﺳﻭﻑ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .5
ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ .ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻟﻠﻘﺳﻡ  5.2ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ICANN
5.1
ﻭﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﺗﺻﺎﻻﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ) (15ﻳﻭﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.
ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ .ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﻣﻌﻳﻥ،
5.2
ً
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﻣُﻠﺯﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻟﻭﺱ ﺍﻧﺟﻠﻭﺱ ،ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ .ﻳﺟﺭﻱ ﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ) (1ﺗﺳﻌﻰ  ICANNﺇﻟﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ
ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (2ﻳﺗﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺧﻁﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺟﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻟﻭﺱ ﺍﻧﺟﻠﻳﺱ ،ﻭﻻﻳﺔ
ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﺣﻛﻡ
ﻭﺍﺣﺩ ﻭﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻟﺗﻌﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﻠﻛﻔﺗﻪ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ)ﻭﻥ( ﺑﻌﻣﻝ ﺣﺩﻭﺩ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ
ﻟﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ،ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ)ﻭﻥ( ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﺿﺭﻭﺭﻱ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ
ﻣﻘﺻﻭﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻳﻪ  ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻌﺩﺩ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﺳﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﺣﻕ
ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻭﻥ ﺑﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ .ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻋﻭﻯ ،ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﻣﻁﺎﻟﺑﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﺑﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻁﻠﺏ ﺗﻘﻳﻳﺩ ﻣﺅﻗﺕ ﻟﺣﻕ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺭﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.4ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻳﺷﻣﻝ  ICANNﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ،
ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻭﻣﻛﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﻟﻭﺱ ﺍﻧﺟﻠﻭﺱ ،ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ،
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ؛ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻠﻳﺔ
]ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ  5.2ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻧﺹ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ:
"ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ .ﻳﺗﻡ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﻣﻌﻳﻥ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺗﺣﻛﻳﻡ ﻣُﻠﺯﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍﺅﻩ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺳﺗﺣﺩﺙ ﻓﻲ
ﺟﻧﻳﻑ ﺑﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺁﺧﺭ ﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭ .ICANNﺃﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ
ﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻣﺎﻟﻡ ) (1ﺗﺳﻌﻰ  ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (2ﻳﺗﻔﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻛﺗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ .ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺗﻳﻥ ) (1ﺃﻭ ) (2ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻓﻲ ﺣﺿﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﺣﻛﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻭﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ .ﻟﺗﻌﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﻠﻛﻔﺗﻪ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ)ﻭﻥ( ﺑﻌﻣﻝ
ﺣﺩﻭﺩ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﻟﻳﺗﻌﺎﻣﻠﻭ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ،ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ)ﻭﻥ( ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﻋﻘﺩ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ ﺿﺭﻭﺭﻱ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺍﻻﺳﺗﻣﺎﻉ ﻣﻘﺻﻭﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﺗﻘﻭﻳﻣﻲ ،ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﻳﻪ  ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ
ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻟﻌﺩﺩ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﻷﻳﺎﻡ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﻭﺳﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏ ﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ)ﻭﻥ( ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻭﻥ ﺑﺗﺿﻣﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ .ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺩﻋﻭﻯ،
ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﻳﻥ ﺑﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺟﺯﺍﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻁﻠﺏ
ﺗﻘﻳﻳﺩ ﻣﺅﻗﺕ ﻟﺣﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻳﻥ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﺧﺭﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺭﺓ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺗﻌﻣﺩ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  2ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.4ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻳﺷﻣﻝ  ICANNﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﻭﻣﻛﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻁﻌﺔ ﺟﻧﻳﻑ ﺑﺳﻭﻳﺳﺭﺍ ﻭﻣﻊ
ﺫﻟﻙ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻠﻳﺔ"[
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ .ﻟﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـ  ICANNﻋﻥ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﻭ
5.3
ﻟﻠﺭﺳﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،6.3ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ( .ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ICANN
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ ﺇﻟﻰ  ICANNﺃﺛﻧﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺛﻧﻰ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍً ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ
ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،6.3ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ( ،ﻭﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﺩﻳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻔﺭﺽ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺳﻡ  .5.2ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺣﺩﺙ ﻣﺣﺩﺩ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻼ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻣﺳﺅﻭﻻً ﻋﻥ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺿﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺩﻳﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺩﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺑﻌﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻔﺭﻭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.2ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻭﻻ ﻳﺳﺄﻝ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ
ﺗﺿﻣﻳﻧﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻭﻛﻼﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻟﻌﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻥ ﻏﻳﺭ
ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻵﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻐﺭﺽ ﻣﺣﺩﻭﺩ.
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ .ﻳﺗﻔﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ  ICANNﺃﻥ ﺃﻱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻳﺗﻌﺫﺭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻱ ﻣﻥ
5.4
ﺷﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﻧﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻳﺗﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺣﻕ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻡ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺃﺩﺍ ًء ﻣﻌﻳﻧﺎ ً ﻟﺷﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻼﺝ ﺁﺧﺭ ﻳﺣﻕ ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ(.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .6
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻳﺩﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ  ICANNﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺳﺎﻭﻱ ) (1ﺭﺳﻡ ﺍﻟﺳﺟﻝ
6.1
ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ﻭﻗﺩﺭﻩ  $6,250ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻭ) (2ﺭﺳﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻳﻛﻭﻥ ﺭﺳﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﺳﺎﻭﻳﺎ ً ﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺃﻭ ﺗﺟﺩﻳﺩﻩ )ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ ﻣﻥ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ
ﻣﻥ  ICANNﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ ،ﻛﻝ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺗﺳﻣﻰ "ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ"( ،ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﺿﺭﻭﺑﺎ ً ﻓﻲ  $0.25ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛ ﺑﺷﺭﻁ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ
ﺭﺳﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻻ ﻋﻧﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ  50,000ﺍﺳﻡ ﺳﺟﻝ ﻓﻲ  TLDﻭﻳﻁﺑﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺩﻓﻊ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺭﺳﻭﻡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻱ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺗﺳﺎﻭﻳﺔ ﺑﺣﻠﻭﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻣﻳﻼﺩﻳﺔ )ﺃﻱ ﻳﻭﻡ 20
ﺃﺑﺭﻳﻝ ﻭﻳﻭﻡ  20ﻳﻭﻟﻳﻭ ﻭﻳﻭﻡ  20ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﻭﻳﻭﻡ  20ﻳﻧﺎﻳﺭ ﻟﻠﻔﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻳﻭﻡ  31ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻳﻭﻡ  30ﻳﻭﻧﻳﻭ ﻭﻳﻭﻡ
 30ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ﻭﻳﻭﻡ  31ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ( ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ .ICANN
ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻟـ  .RSTEPﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
6.2
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻭﺇﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ )" ("RSTEPﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ  .http://www.icann.org/en/registries/rsep/ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ،RSTEPﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ  ICANNﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ  RSTEPﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ RSTEP
ﻣﻥ  ،ICANNﺇﻻ ﺇﻥ ﻗﺭﺭﺕ  ICANNﺩﻓﻊ ﻛﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﺯء ﻣﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .RSTEP
6.3

ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ.

ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺳﺟﻠﻭ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ )ﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ( ﺣﺳﺏ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻣﻊ
)ﺃ(
 ،ICANNﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻷﻱ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻋﻧﺩ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻥ  ،ICANNﺩﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ
 ICANNﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺳﺟﻝ ﻣﺗﻐﻳﺭ ،ﻳﺗﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻭﻳﺑﺩﺃ ﺩﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ
 ICANNﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﻭﻱ ،ﻭﻳﺩﻓﻌﻪ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﺳﺗﻳﻥ ) (60ﻳﻭﻣﺎ ً
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺭﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ  ICANNﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺧﻼﻝ ﻋﺷﺭﻳﻥ ) (20ﻳﻭﻣﺎ ً ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺑﺎﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ  .ICANNﻳﺟﻭﺯ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﻭﺗﺣﺻﻳﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻫﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ-ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﺣﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻓﻌﻬﺎ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،(6.3ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺟﻠﻲ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ .ﺭﺳﻡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ،ﺇﻥ ﺗﻘﻭﻡ  ICANNﺑﺗﺣﺻﻳﻠﻪ ،ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺳﺗﺣﻕ ﺩﻓﻌﻪ ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ 6.3
ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ  ICANNﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺩﻓﻊ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺇﻟﻰ  ،ICANNﺗﻌﻭﺽ  ICANNﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﺭﺳﻡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ،ﺑﻘﺩﺭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺗﺣﺩﺩﻩ  .ICANNﺇﻥ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻣﻥ ) ICANNﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺷﺭﻭﻁ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﻊ  ICANNﻋﻠﻰ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺩﺩﻫﺎ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻟﻥ ﻳﺣﻕ ﺃﻱ ﺭﺳﻡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺗﻐﻳﺭ ﻟـ  ICANNﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺳﺟﻠﻭ  ICANNﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻭﻥ ﻗﺩ ﻧﻔﺫﻭﺍ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻧﺣﻭ
 ICANNﺧﻼﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻣﺑﻠﻎ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﺧﺻﺻﺎ ً ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﻗﺩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺯء ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
)ﺏ(
ﻭﺟﺯء ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼﺕ .ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻛﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺗﺣﺩﺩﻩ  ICANNﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
 ICANNﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻥ ﺭﺳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭ ﺗﺣﺩﺩﻩ  ICANNﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ  ICANNﻟﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻥ ﻳﺗﻌﺩﻯ  $0.25ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻟﻛﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ ﻣﻥ
ﻣﺳﺟﻝ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ  ICANNﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭ( ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ.
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻗﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،6ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
6.4
ً
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6.1ﻭﺍﻟﻘﺳﻡ  6.3ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ،
ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺭﻯ  ،ICANNﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺳﺎﻭﻱ ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻓﻲ ) (1ﻣﺅﺷﺭ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﺩﻥ
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ) (100 = 1984-1982ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﺷﺭﻩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ،ﻣﻛﺗﺏ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺅﺷﺭ ﻻﺣﻕ
)" ("CPIﻟﻠﺷﻬﺭ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ) (2ﻣﺅﺷﺭ  CPIﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﻟﺷﻬﺭ ﻭﺍﺣﺩ ) (1ﻗﺑﻝ ﺑﺩء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﺗﻘﺩﻡ  ICANNﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﺣﺩﺩ ﻓﻳﻪ ﻣﺑﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ.
ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻘﻊ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6.4ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ.
ﺭﺳﻡ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﺓ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻳﺔ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻓﺎﺕ ﻣﻭﻋﺩ ﺳﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ
6.5
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﺩﻓﻊ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺭﺳﻣﺎ ً ﺇﺿﺎﻓﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺧﺭﺓ ﺑﻣﻌﺩﻝ  %1.5ﺷﻬﺭﻳﺎً ،ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺃﻗﺻﻰ
ﻣﻌﺩﻝ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ.
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ .7
ﻣﺗﻧﻭﻋﺎﺕ
7.1

ﺗﻌﻭﻳﺽ .ICANN

ﻳﻘﻭﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻭﻣﺩﻳﺭﻳﻬﺎ ﻭﻣﺳﺋﻭﻟﻳﻬﺎ ﻭﻣﻭﻅﻔﻳﻬﺎ ﻭﻭﻛﻼﺋﻬﺎ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ
)ﺃ(
ﺇﻟﻳﻬﻡ ﺇﺟﻣﺎﻻً" ،ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ"( ﻣﻥ ﻭﺿﺩ ﺃﻳﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻭﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣُﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ؛ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻠﺗﺯﻣﺎ ً ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ ﺃﻱ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺃﻭ ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻪ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ
ﺃﻭ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺃﻭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺑﺳﺑﺏ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ  ICANNﻷﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻥ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻧﺎ.
ﻭﺃﻳﺿﺎً ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﺃﻭ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ
ﻗﺎﺿﻲ.
]ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺑﺩﻳﻝ )7.1ﺃ( ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ:
"ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ  ICANNﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺣ ّﻣﻝ  ICANNﻷﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭ  TLDﻭﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﺳﺟﻝ  TLDﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻋﺩﻡ
ﺇﺟﺑﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻁﻠﺑﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ ﺧﺭﻕ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺳﻭء ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ .ICANNﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻟﻥ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻥ ﺃﻭ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
ﻫﻧﺎ .ﻭﺃﻳﺿﺎً ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﺎﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻱ ﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﺃﻭ ﺑﻘﺭﺍﺭ
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺿﻲ[".
ﻭﺑﺧﺻﻭﺹ ﺃﻱ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻣﻥ  ICANNﺑﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺷﻐﻝ
)ﺏ(
ﺍﻟﺳﺟﻝ( ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ،ﻳﻠﺗﺯﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻌﻭﻳﺽ  ICANNﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﻭﺗﺗﺣﺩﺩ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ  ،ICANNﻭﺗﺣﺳﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻗﺳﻣﺔ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺷﻐﻝ ﺿﻣﻥ
) TLDﻳﺗﻡ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  6ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻫﻧﺎ ﻷﻱ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ﻣﻧﺎﺳﺏ( ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻗﻳﺩ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ .ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺗﻘﻠﻳﻝ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.1ﺃ( ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.1ﺏ( ،ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﺏء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ،ﻭﺇﺛﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻕ  ICANNﻣﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻫﺅﻻء ﻋﻥ ﺗﻠﻙ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .ﻭﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺷﻙ ،ﺇﻥ ﺍﺭﺗﺑﻁ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻪ
ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﻧﺣﻭ  ICANNﻛﻣﺎ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.1ﺃ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ﻣﺷﻐﻠﻭ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻟﻥ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ] .ﻣﻼﺣﻅﺔ  :ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.1ﺏ( ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ[.
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ .ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺷﺎء ﺃﻳﺔ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻟﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﺑﺎﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.1ﺃﻋﻼﻩ ،ﺗﻘﺩﻡ ICANN
7.2
ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﻛﺗﺎﺑﻳﺎ ً 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  ،ICANNﻻﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻭﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺣﺎﻣﻳﻥ ﻣﻘﺑﻭﻟﻳﻥ ﺑﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ  ICANNﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺣﺩﻩ،
ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺗﺧﻭﻳﻝ  ICANNﻟﻠﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻼﺣﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ  ICANNﺃﻭ
ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺻﺭﻓﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﻭﺣﺩﻫﺎ .ﺗﺗﻌﺎﻭﻥ  ،ICANNﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻣُﺷﻐﻝ
ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺣﺎﻣﻳﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺃﻱ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ،
ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺣﺎﻣﻳﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﻭﺃﻱ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻧﻬﺎ .ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺃﻳﺔ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺗﺷﻣﻝ ﻋﻼﺟﺎ ً ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ  ICANNﺑﺧﻼﻑ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻭﻳﺿﻪ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
 .ICANNﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻭ ﱠﻝ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺳﻡ  ،7.2ﻓﺈﻥ ﻟـ ICANN
ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ].ﻣﻼﺣﻅﺔ  :ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.2ﻟﻠﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ[.
7.3

ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﻣﻌﺭﻓﺔ .ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻛﻠﻣﺔ "ﺣﻣﺎﻳﺔ" ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ) (1ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺑﺩﻳﻝ ﺃﻭ
)ﺃ(
ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺇﺗﻼﻑ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺃﻭ ) (2ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ.
ﻧﻅﺭﺍً ﻟﻠﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺄﺛﻳﺭ "ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ" ) (1ﺃﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﺗﺯﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
)ﺏ(
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺟﻳﺩﺍً ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ،ﻣﺛﻝ Standards-
) Trackﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ( ﺃﻭ  Best Current Practiceﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ )") ("RFCsﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ(
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻋﺎﻫﺎ  IETFﺃﻭ ) (2ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻧﺷﺊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﺃﻭ ﺯﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﺃﻭ ﺗﺭﺍﺑﻁ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺕ ﺑﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﻫﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻫﻳﺋﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﻡ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺟﻳﺩﺍً ﻭﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﺛﻝ ) Standards-Trackﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ( ﺃﻭ Best Current Practice RFCs
)ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ( ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﻭﻳﺽ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻪ.
ﻻ ﺗﻌﻭﻳﺽ .ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺳﺩﺍﺩ ﻛﻝ ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺭﻏﻡ
7.4
ﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻧﺯﺍﻉ ﻣﻌﻠﻕ )ﻧﻘﺩﻱ ﺃﻭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ( ﺑﻳﻥ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭ.ICANN
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ .ﻭﻻ ﻳﺣﻕ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
7.5
ﺗﺣﺭﻳﺭﻳﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ،ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺧﻔﻳﺔ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻕ ICANN ،ﻗﺩ ﺗﺧﺻﺹ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﺳﻳﺱ  ICANNﻛﺷﺭﻛﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻣﻝ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

 ICANNﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ .ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.5ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺳﺟﻝ  TLDﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﻌﻳﻳﻧﺎ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻣﺳﻙ  ICANNﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﻡ ﺃﻭ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺩﺩﺕ  ICANNﺃﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻕ
ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ )ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻁﻠﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺻﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩﺓ ﻓﺭﻋﻳﺎ( ﻻ ﻳﻠﺑﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
 ICANNﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ  ICANNﻓﻲ
ﻓﺗﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﺭﺽ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ  TLDﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻠﺗﺯﻣﺎ ً ﺑﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ .ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺳﻳﻘﻭﻡ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺳﺑﻕ ﺇﻟﻰ  ICANNﻗﺑﻝ ﻣﺩﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ
ﻋﺷﺭﺓ ) (30ﺃﻳﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺳﻳﻁﺭﺗﻪ .ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻻ ﺑﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎ ً ﻳﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻳﺣﻘﻕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ  ICANNﺃﻭ
ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ،ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ،ﻗﺩ ﺗﻁﺎﻟﺏ  ICANNﺑﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭ ) (15ﻳﻭﻣﺎ ً .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ  ICANNﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻭ ﻣﻧﻊ ﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ
ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻓﺭﻋﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺗﻭﻥ ) (60ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ
ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ،ﺗﻌﺩ  ICANNﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﻘﺔ.
7.6

ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﺗﻧﺎﺯﻻﺕ.

ﺇﻥ ﺭﺃﺕ  ICANNﺿﺭﻭﺭﺓ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ(
)ﺃ(
ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺑﻳﻥ  ICANNﻭﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ )"ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ"( ﺃﻣﺭﺍ ﻣﺭﻏﻭﺑﺎ )ﻟﻛﻝ
"ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺧﺎﺹ"( ،ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ICANNﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﺩﻳﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ
 ،7.6ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻣﻘﻳﺩﺍ )ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ( .ﻭﻗﺑﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﺩﻳﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﺑﻳﻘﻳﻥ ﺭﺍﺳﺦ ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ )ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ .ﻭﻣﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ
ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ .ﻭﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻗﺩ ﺗﻘﺗﺭﺡ  ICANNﺗﺑﻧﻲ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻋﺑﺭ ﻧﺷﺭﻩ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ )"ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻧﺷﺭ"( ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻥ  ICANNﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ
ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ  .7.8ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻌﺗﺑﺭ  ICANNﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻧﺷﺭ )ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ
ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ(.
ﺇﻥ ﺣﺩﺙ ﺧﻼﻝ ﻳﻭﻣﻳﻥ ) (2ﻣﻥ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻧﺷﺭ )"ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ"( (1) ،ﻭﺍﻓﻕ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
)ﺏ(
 ICANNﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ )ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻭ) (2ﻧﺎﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ( ،ﻓﺳﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ )"ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ"( ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ )ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺧﻳﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻫﻧﺎ ﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ "ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ"( ﻭﺳﺗﻛﻭﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ )(60
ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ  ICANNﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )"ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺳﺎﺭﻱ"( .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ICANN
ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻠﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺳﺎﺭﻳﺎ .ﻭﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻥ  ICANNﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ﻟﺗﻭﺛﻳﻕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ.
ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﺩ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺻﻭﺕ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
)ﺝ(
ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ( ﻁﻠﺏ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ  ICANNﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ )ﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺃﺩﻧﺎﻩ" ،ﻁﻠﺏ ﺇﻋﻔﺎء"(.
ﺳﻳﺣﺩﺩ ﻛﻝ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﻔﺎء ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ .ﻭﻗﺩ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺻﻔﺎ
ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺎ ﻭﺩﻋﻣﺎ ﻷﻱ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﺃﻭ ﺗﻧﻭﻋﺎ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻗﺩ ﻳﻣﻧﺢ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﺍﺿﺢ ﻣﻊ ﻋﺭﺽ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺗﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ
ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﺃﻭ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ .ﻟﻥ ﻳﻣﻧﺢ ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﻔﺎء ﺇﻥ ﺣﺩﺩﺕ  ICANNﺃﻱ ﺣﺭﻳﺔ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻧﺢ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء
ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺿﺎﺭﺓ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺃﻭ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻛﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ .ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ) (90ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻡ ICANN
ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺇﻣﺎ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ )ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺷﺭﻭﻁﺔ ﺃﻭ ﺗﻁﺭﺡ ﺑﺩﺍﺋﻝ ﺃﻭ ﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ( ﺃﻭ ﺗﻧﻛﺭ
ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﺇﻥ ﺗﻣﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
 ICANNﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻥ ﻳﻐﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﺇﻥ ﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻓﺈﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺳﻳﻌﺩﻝ ﻣﻥ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ )ﺃﻭ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺗﻣﺭﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﺳﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻗﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﻛﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ(؛
ﺷﺭﻳﻁﺔ ﺍﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻣﻪ ﻟﻘﺭﺍﺭ  ICANNﻟﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺣﻝ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ  .5ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻙ
ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ  ICANNﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.6ﺝ( ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻟﺟﻧﺔ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  5ﻭﺳﻳﺗﺛﻧﻲ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ  ICANNﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ( ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻌﻔﻲ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻪ.
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  7.6ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻛﻣﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻓﻘﺭﺍﺗﻬﺎ ﻗﺩ ﻳﻌﻠﻕ
)ﺩ(
ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺫﻟﻙ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻭﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  7.6ﻣﺎ ﻳﻘﻳﺩ  ICANNﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ .ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻧﺹ ﻣﻥ ﻧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣُﻠﺗﺯﻣﺎ ً ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺛﺑﺎﺗﻪ
ﺑﺧﻁﺎﺏ ﻣﻭﻗﻊ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻝ ﺇﺫﻋﺎﻧﺎ ً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﺹ .ﺃﻱ ﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﻧﺻﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻧﺻﻭﺻﻬﺎ ﻻ
ً
ﺻﺭﺍﺣﺔ .ﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺷﻙ،
ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﻧﺎﺯﻻً ﺃﻭ ﻳﺷﻛﻝ ﺗﻧﺎﺯﻻً ﻋﻥ ﺃﻱ ﻧﺹ ﺁﺧﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﺗﻧﺎﺯﻻً ﻣﺳﺗﻣﺭﺍً ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻻ ﻳﺷﻳﺭ ﺃﻱ ﺑﻧﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.6ﺩ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ .2.2
)ﻩ(

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

"ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ" ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺟﻣﻊ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ
)(1
ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺓ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻘﺳﻡ  7.6ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.
"ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ" ﺗﻌﻧﻲ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻛﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ) :ﺃ( ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻛﻳﺩﺓ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ
)(2
ﻣﻣﻥ ﺗﺻﻝ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺗﻬﻡ ﺇﻟﻰ  ICANNﺛﻠﺛﻲ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ )ﺍﻟﻣﺣﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ﺇﻥ ﺃﻣﻛﻥ( ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ
 ICANNﻣﻥ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ،ﻭ)ﺏ( ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ
ﺍﻷﻛﻳﺩﺓ ﻟﻣﻌﻅﻡ ﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ .ﻭﻟﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻙ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ،ﻓﺈﻥ
ﻛﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺳﺟﻝ ﻋﺎﻣﻝ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﺗﺻﻭﻳﺕ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
"ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩ" ﻳﻌﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺗﻌﺩﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،1ﺃﻭ ) (2ﺍﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ
)(3
ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  2.10ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﺣﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﺃﻭ
) (3ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺳﻡ  2ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ  ،6ﺃﻭ ) (4ﺗﻌﺩﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
"ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ" ﺗﻌﻧﻲ ﺍﻟﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻟﻣﺷﻐﻠﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﻥ
)(4
ﺗﻌﻳﻧﻬﻡ  ICANNﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻛﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻌﻬﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺳﻡ )7.6ﺩ((.
ﻻ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ .ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ  ICANNﺃﻭ ﻣُﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
7.7
ﻁﺭﻑ ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.
ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ .ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻁﺎء ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻁﺎﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
7.8
ﺑﺎﻟﻣﺎﺩﺓ  ،7.6ﻛﻝ ﺇﻣﺎ ) (1ﻓﻲ ﺧﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺃﻭ ) (2ﻛﻧﺳﺧﺔ ﻁﺑﻕ ﺍﻷﺻﻝ ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩﻱ ﺃﻭ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ
ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ .ﻛﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.6ﺗﻣﻧﺢ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ  ICANNﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﻭﻧﻘﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻱ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺧﻼﻝ
ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ً ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ .ﺗﺗﻡ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ .ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ  ،7.6ﺳﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ) (1ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻭﺭﻗﺔ ،ﻋﻧﺩ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺷﺧﺻﻳﺎً ،ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺳﻌﺎﺓ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼﻡ ﺃﻭ ) (2ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺿﻭﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺿﻭﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻠﻡ ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺯ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﺑﺷﺭﻁ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺻﻭﺭ ﺍﻟﺿﻭﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﻻ ﺑﺩ ﻣﻥ ﺇﻟﺣﺎﻗﻬﻣﺎ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﺗﺭﺳﻝ ﺑﺎﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ) (2ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻱ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻳﻁﺎﻟﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.6ﻗﺩ ﻣﻧﺢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻧﺩ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ICANN
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺑﻌﺩ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻣﻠﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻋﺑﺭ ﻣﻭﻗﻊ
ﻭﻳﺏ ﺁﻣﻥ ،ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺳﻭﻳﺎ ً ﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟـ  ICANNﻣﻭﺟﻪ ﻟـ:
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ
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ﻣﺎﺭﻳﻥ ﺩﻳﻝ ﺭﺍﻱ ،ﻛﺎﻟﻳﻔﻭﺭﻧﻳﺎ 90292
ﻫﺎﺗﻑ ﺭﻗﻡ1-310-823-9358 :
ﻓﺎﻛﺳﻣﻳﻠﻲ1-310-823-8649 :
ﻋﻧﺎﻳﺔ :ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ
ﻣﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺇﻟﻰ :ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ) :ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ(.
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ:
]________________[
]________________[
]________________[
ﻫﺎﺗﻑ ﺭﻗﻡ:
ﻓﺎﻛﺳﻣﻳﻠﻲ:
ﻋﻧﺎﻳﺔ:
ﻣﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺇﻟﻰ:
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ) :ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ(.
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﺗﺷﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ )ﻭﺗﺷﻣﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺍﻗﻊ  URLﺍﻟﺗﻲ
7.9
ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍً ﻣﻧﻬﺎ( ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﻳﻥ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ  TLDﻭﺗﺣﻝ ﻣﺣﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﻣﺫﻛﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺳﻭﺍء ﺍﻟﺷﻔﻬﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭﻳﺔ ،ﺑﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.
 7.10ﺳﻳﻁﺭﺓ 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 .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺗﻧﺎﻗﺽ ﺑﻳﻥ ﺃﻳﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺗﺭﺟﻣﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ،ﻓﺳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﺳﺧﺔ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ .ﻭﺗﺗﻡ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻳﻳﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.
 7.11ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ .ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻭ ﻣﻧﺢ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻷﻱ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺑـ  TLDﺃﻭ ﺑﺎﻟﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﻟﻑ ﺳﻠﺳﻠﺔ .TLD
 7.12ﺍﻟﻔﺻﻝ .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 ﺑﺣﺳﻥ ﻧﻳﺔ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺻﺩ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ.
 7.13ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻭﻳﺽ  TLDﻟﻣﺷﻐﻝ 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  ICANNﺳﻭﻑ ﺗﻧﻔﺫ ﺣﻛﻡ ﺃﻱ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺑـ .TLD

]ﻣﻼﺣﻅﺔ  :ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ[.
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ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ.

ﺗﻌﺗﺭﻑ  ICANNﺑﺄﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻫﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ
)ﺃ(
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ "ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ"( .ﻻ
* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  - 2010ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺠﻞ  GTLDﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻁﻌﺗﻪ ﻟﻁﻠﺏ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻻﻧﺗﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻧﺢ
ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .ﻳﺗﻔﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﺧﺭﻗﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺭﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
)ﺏ(
ﻟـ  ICANNﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻗﺗﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻘﻳﺔ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻫﻧﺎ" ،ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  ،("ICANNﻗﺩ ﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺗﻧﺗﻬﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ )ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻻﺣﻘﺎ
"ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ"( ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺎ )"ﺇﺷﻌﺎﺭ"( ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﺑﻛﺭﺍً ﻣﺎ
ﺃﻣﻛﻥ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻟﻥ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﺻﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  ICANNﻓﺣﻳﻧﻬﺎ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺇﻟﻰ  ICANNﻣﺑﻛﺭﺍ ﻣﺎ ﺃﻣﻛﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻟﻥ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.
ﺑﻣﺟﺭﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺎﻟﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﺟﻬﺩ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ
)ﺝ(
ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  .5.1ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻟﻠﺗﺧﻠﺹ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ
ﻋﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺣﺗﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  .ICANNﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻭﺣﺩﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻳﺷﻛﻝ ﺗﻌﺎﺭﺿﺎ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﻷﻱ ﻣﻥ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  ICANNﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺃﻥ ﺗﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ
ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ) ICANNﺷﺭﻳﻁﺔ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺑﻳﻘﻳﻥ ﺭﺍﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻠﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺑـ  ،(ICANNﻣﺎ ﻟﻡ
ﺗﺣﺩﺩ  ICANNﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  ICANNﺳﻳﺷﻛﻝ ﺗﻬﺩﻳﺩﺍ ﻟﻸﻣﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺃﻭ ) DNSﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻻﺣﻘﺎ "ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ  .("ICANNﻭﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ  ICANNﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﺣﻣﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﺳﻌﻭﻥ ) (90ﻳﻭﻣﺎ ﻟﺣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ .ﺇﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻭﻟﻡ ﻳﺣﻝ ﻟﻧﻳﻝ
ﺭﺿﺎ  ICANNﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻋﺷﺭﺓ ) (10ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻠﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﻣﻠﺯﻡ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ
ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ )ﺩ( ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﺇﻥ ﺣﺩﺙ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ،ﻓﻠﻥ ﻳﺭﻓﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺳﻡ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ )ﺩ( ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻓﻳﻣﻛﻥ
ﻟـ  ICANNﺑﻌﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺄﺛﺭ ﻓﻭﺭﻱ.
ﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ  ICANNﻓﻘﺩ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ
)ﺩ(
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺳﻡ  ،5.2ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻡ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻋﺩﻡ ﺗﻭﺻﻝ  ICANNﻟﺗﺣﺩﻳﺩ  .ICANNﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﻳﺟﺏ
ﻋﻠﻰ  ICANNﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺩﻟﻳﻼ ﻟﻠﻣﺣﻛﻡ ﻳﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭ  .ICANNﺇﻥ ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﺃﻥ  ICANNﻟﻡ ﺗﺗﻭﺻﻝ ﻋﻥ ﻋﻣﺩ ﻟﻘﺭﺍﺭ  ICANNﻓﻳﺟﺏ
ﻋﻠﻰ  ICANNﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺿﻣﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  .ICANNﺇﻥ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻣﻬﻳﺩﻳﺔ ﺃﻥ
 ICANNﻟﻡ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺩﻳﺩ  ICANNﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻌﺩ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﺗﻧﻬﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻓﻭﺭﺍ.
ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻳﺿﻣﻥ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﻌﺭﻓﻪ ﻭﻗﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
)ﻩ(
ﻟـ  ICANNﺗﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ  ،7.14ﺑﻌﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ  ICANNﻭﻗﺑﻝ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﻛﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺳﻡ
)ﻭ(
)7.14ﺩ( ﺃﻋﻼﻩ ،ﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺭﺍﻫﺎ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻣﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻭ .DNSﻭﻳﺟﺏ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﻠﻙ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺅﻗﺕ ﺣﺗﻰ ﻣﺟﻲء ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺇﻧﻬﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺑﺎﻟﻘﺳﻡ )7.14ﺩ( ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺩﻡ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ ﺍﻟﻣﻠﺯﻣﺔ ﺑﻣﺎ
ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺳﻡ  5.2ﺃﻋﻼﻩ ،ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣﺭ  ICANNﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺧﺎﺫ ICANN
ﻟﻺﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺃﻥ ﻳﺩﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ  ICANNﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﺗﺧﺎﺫ  ICANNﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻓﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯﻫﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ.

*****

* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.
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ﺑﺎﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷﻲء ،ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻫﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ ﻟﻬﻡ ﺑﺫﻟﻙ.
ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟ ُﻣﺧﺻﺻﺔ
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ_____________________________ :
]_____________[
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ:
] ُﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ[
ﻣﻥ ﻗﺑﻝ_____________________________ :
]____________[
]____________[
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ:

* ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ICANN؛ ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﻣﺭﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺑﺭﺍﺑﻁ ﺗﺷﻌﺑﻲ.
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ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺃ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  DGTLاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ١
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺟﻤﺎع واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
 .١ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺟﻤﺎع.
" ١-١ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺟﻤﺎع" هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺔ ) (١ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻺﺝﺮاء اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ ,و) (٢اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ  ٢-١ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .ﻗﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ وإﺝﺮاءات ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺱﻴﺎﺱﺎت
اﻹﺝﻤﺎع اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNإﻟﻰ ﻣﺮاﺝﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺥﺮ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
 ٢-١ﺗﺘﻢ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع واﻹﺝﺮاءات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮهﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ،إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻤﻜﻦ ،إﻟﻰ إﺝﻤﺎع ﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺒﻜﺔ
اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ  .gTLDsﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﺎل أو أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ١-٢-١ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎح ﺑﺸﺄﻥﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻮﺣﺪ أو ﻣﻨﺴﻖ ﺽﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ،وأﻣﺎن و/أو اﺱﺘﻘﺮار ﺵﺒﻜﺔ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ أو
ﻥﻈﺎم اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق )"("DNS؛
 ٢-٢-١اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷداء ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ؛
 ٣-٢-١أﻣﺎن واﺱﺘﻘﺮار ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻥﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـ TLD؛
٤-٢-١

ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻣﺄﻣﻮري
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ؛

٥-٢-١

ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺱﺘﺨﺪام أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت هﺬﻩ(؛ أو

٦-٢-١

اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺽﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻤﺸﻐﻠﻲ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺑﺎﺋﻌﻲ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺽﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،واﺱﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻥﺎت اﻟﺴﺠﻞ وﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﺤﺎد ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﺑﺎﺋﻊ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.

 ٣-١ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ  ،٢-١ﺑﺪون ﺣﺼﺮ:
١-٣-١

ﻣﺒﺎديء ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ) TLDﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻷول ﺣﻀﻮرًا  /اﻷول ﺣﺼﻮ ً
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ،
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ ،وﻣﺪة اﻻﻣﺘﻼك ﻋﻘﺐ اﻻﻥﺘﻬﺎء(؛

٢-٣-١

وﺣﻈﺮ ﻣﺰودي اﻻﻣﺘﺪاد واﻟﻤُﺴﺠﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﺰﻳﻦ أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﺑﻜﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ

٣-٣-١

ﺣﺠﺰاﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  TLDواﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﻣﺒﺪﺋﻲ أو اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﻷﺱﺒﺎب
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ) (١ﺑﺘﺠﻨﺐ إﺛﺎرة اﻹرﺗﺒﺎك أو ﺗﺸﻮﻳﺶ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ،و) (٢اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،أو ) (٣اﻹدارة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟـ  DNSأو
ﺵﺒﻜﺔ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ )ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺝﺮاءات ﺣﺠﺐ اﻷﺱﻤﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(؛ و

٤-٣-١

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق; وإﺝﺮاءات ﺗﺠﻨﺐ إﺛﺎرة اﻻرﺗﺒﺎك ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻥﻬﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺝﺎﻥﺐ ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ,ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺝﺮاءات ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻥﻄﺎق ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺥﺪﻣﺎت أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ  TLDواﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو
اﻹﻥﻬﺎء.

 ٤-١إﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻮد أﺥﺮى ﺥﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع أﻻ:
 ١-٤-١ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺱﻌﺮ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،أو وﺽﻊ ﺣﺪًا ﻟﻬﺎ ،أو
 ٢-٤-١ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮد أو ﺵﺮوط ﺗﺠﺪﻳﺪ أو إﻥﻬﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺠﻞ ،أو
 ٣-٤-١ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺪود اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ )اﻟﻤﺤﺪدة أدﻥﺎﻩ( أو ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع؛
 ٤-٤-١ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻰ  ;ICANNأو
 ٥-٤-١ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت  ICANNﻟﻀﻤﺎن ﺣﺼﻮل ﻣﺸﻐﻠﻲ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺮﻳﺤﺔ
وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  DGTLاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

 .٢اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ .ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت أو اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻋﻠﻰ
أﺱﺎس ﻣﺆﻗﺖ ,وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺝﻤﺎع ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﻣﻼﺋﻢ ﻳﻮﺽﺢ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء
هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أو اﻟﺘﻨﻘﻴﺤﺎت وﺽﺮورة اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﺎﻓﺎت أو اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺽﻮع ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﺱﺘﻘﺮار وأﻣﺎن ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ") DNSاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ"(.
١-٢

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ،ﻳﻨﺺ اﻟﻤﺠﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
 ١-١-٢ﻋﻠﻰ  ICANNإﺻﺪار ﺑﻴﺎن اﺱﺘﺸﺎري ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺵﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﻷﺱﺒﺎب ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وأﺱﺒﺎب اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻓﻲ ﺽﺮورة دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﻹﺝﻤﺎع ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ.
 ٢-١-٢إذا ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﻴﻦ ) (٩٠ﻳﻮﻣًﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻋﺎدة ﺗﺄآﻴﺪ ﺗﺒﻨﻴﻪ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ آﻞ ﺗﺴﻌﻴﻦ ) (٩٠ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﻔﺘﺮة إﺝﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺎﻣًﺎ ) (١واﺣﺪًا؛ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺱﺮﻳﺎن هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ
اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺥﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺱﻴﺎﺱﺔ إﺝﻤﺎع .ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣُﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ هﺬﻩ أو ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻥﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﺪد ،أو ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ إﻟﻰ ﺱﻴﺎﺱﺔ إﺝﻤﺎع
ﺥﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ،وﻟﻢ ﻳُﻌﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺄآﻴﺪهﺎ.

 .٣اﻹﺷﻌﺎر واﻟﺘﻌﺎرﺿﺎت .ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻣﻨﺢ ﻣُﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ إﺵﻌﺎرﻩ ﺑﻮﺽﻊ ﺱﻴﺎﺱﺔ إﺝﻤﺎع أو ﺱﻴﺎﺱﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ أو اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ ،ﻣﻊ أﺥﺬ أﻳﺔ ﺽﺮورات ﻣﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺝﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺥﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺱﻴﺎﺱﺎت
اﻹﺝﻤﺎع أو أي ﺱﻴﺎﺱﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺗﺴﻮد ﺱﻴﺎﺱﺎت اﻹﺝﻤﺎع أو اﻟﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺽﻮع ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻘﻂ.

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ٢
ﻡﺘﻄﻠﺒﺎت ﻡﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺱﻮف ﻳﺸﺎرك ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ آﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )"وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع"( ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻮدع
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد .وﺱﻴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺰء )أ( ،واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء )ب( ،ﻓﻲ أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ووآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺑﻤﻮﺝﺒﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ICANN
آﻄﺮف ﺙﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ .إﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺷﺮوﻃًﺎ أﺧﺮى ،ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض وﻻ ُﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ
اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻮاردة أدﻧﺎﻩ.
اﻟﺠﺰء أ  -اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
.١
اﻹیﺪاﻋﺎت .ﺱﻴﻜﻮن هﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻹﻳﺪاﻋﺎت :اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﻴﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ،ﻻ ﻳﺠﺐ أﺧﺬ ﻣﺪى
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻷن ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت هﻮ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺝﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪة.
” ١-١یﺘﻜﻮن اﻹیﺪاع اﻟﻜﺎﻡﻞ“ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ  00:00:00 UTCﻓﻲ آﻞ ﻳﻮم أﺣﺪ .وﻟﻦ
ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ )أي اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺠﻞ( ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻳﺪاع اﻟﻜﺎﻣﻞ.
 ٢-١ﻳُﻘﺼﺪ ﺑـ"اﻹیﺪاع اﻟﺘﺰایﺪي" اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ إﻳﺪاع آﺎﻣﻞ أو إﻳﺪاع ﺗﺰاﻳﺪي ﺱﺎﺑﻖ
ﻣﺎﺽﻲ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل .ﺱﻮف ﻳﺤﺘﻮي آﻞ إﻳﺪاع ﺗﺰاﻳﺪي ﻋﻠﻰ ﺝﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﻈﺮًا ﻷﻧﻪ ﺗﻢ اﺱﺘﻜﻤﺎل
اﻹﻳﺪاع اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ  00:00:00 UTCﻓﻲ آﻞ ﻳﻮم ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﺣﺪ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺘﺰاﻳﺪﻳﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء،
ﻋﻠﻰ ﺱﺠﻼت اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد أدﻧﺎﻩ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺪرج أو ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺁﺧﺮ إﻳﺪاع آﺎﻣﻞ أو ﺗﺰاﻳﺪي )أي اﻷﺱﻤﺎء
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ أو اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﺱﺘﺜﻨﺎءً ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﺣﺪ
ﺑﻴﻦ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺘﺰاﻳﺪﻳﺔ.
.٢
ﺝﺪول اﻹیﺪاﻋﺎت .ﻳﻠﺘﺰم ﻣُﺸﻐﻠﻮ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻳﻮﻣﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ١-٢ﻓﻲ آﻞ ﻳﻮم أﺣﺪ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻳﺪاع آﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻗﺒﻞ .23 : 59 UTC
 ٢-٢وﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺱﺒﻮع ،ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻳﺪاع اﻟﺘﺰاﻳﺪي اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻗﺒﻞ .23 : 59 UTC
.٣
ﻡﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮدع .
 ١-٣ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮدع .ﺱﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ،ﺝﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل ،وﺧﻮادم اﻷﺱﻤﺎء ،وﻣﺄﻣﻮري اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،اﻟﺦ،
ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ وﺻﻔﻪ ﻓﻲ  ،draft-arias-noguchi-registry-data-escrowاﻧﻈﺮ ] .[١ﺗﺼﻒ اﻟﻮﺙﻴﻘﺔ
اﻟﻤﺬآﻮرة ﺁﻧﻔًﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﺧﺘﻴﺎرﻳًﺎ؛ وﺱﻮف ﻳﺪرج ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮهﺎ .ﺱﻮف
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم آﻮﻧﻬﺎ  RFCﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﺑﻤﺠﺮد ﻧﺸﺮ
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ آـ  ،RFCﺱﻮف ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ١٨٠ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ .ﺱﻴﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪام ﺗﺸﻔﻴﺮ
 UTF-8ﺣﺮوف.
 ٢-٣اﻻﻡﺘﺪادات .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ إﺽﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺽﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪرﺝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺱﺒﻖ ،ﻳﺠﺐ
ﺗﺤﺪﻳﺪ "ﺗﺨﻄﻴﻄﺎت اﻣﺘﺪادات" إﺽﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻮ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ﺱﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ "ﺗﺨﻄﻴﻄﺎت اﻻﻣﺘﺪاد" هﺬﻩ وﻓﻘًﺎ
ﻟﻤﺎ ﺗﻢ وﺻﻔﻪ ﻓﻲ ] .[١ﺱﻴﺘﻢ إدراج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ب"ﺗﺨﻄﻴﻄﺎت اﻻﻣﺘﺪادات" ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻹﻳﺪاع اﻟﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ .١-٣
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ  ICANNواﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﻤﺎﺙﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌًﺎ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻤﻮﺽﻮﻋﺎت ﺝﺪﻳﺪة.

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

.٤

ﻡﻌﺎﻟﺠﺔ ﻡﻠﻔﺎت اﻹیﺪاع .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أزﻣﻨﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺱﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ .آﻤﺎ ﻳﺠﺐ
أن ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﺠﻞ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺠﻬﺰة ﻟﻠﻀﻐﻂ واﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﺙﻨﺎﺋﻲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ  OpenPGPﻟﻜﻞ  OpenPGPﺗﻨﺴﻴﻖ رﺱﺎﺋﻞ  - OpenPGPﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ  ،٤٨٨٠اﻧﻈﺮ ].[٢
ﺗﻌﺪ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺮﻣﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎم ،وﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﺘﻨﺎﻇﺮ ،واﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ  ،٤٨٨٠واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺱﺠﻞ  IANAﺧﺎص ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ  ،OpenPGPاﻧﻈﺮ [٣] ،وذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ ﻳﻌﺪ
ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (١ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺽﻐﻂ اﻟﻤﻠﻒ .اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﻀﻐﻂ هﻮ  ZIPوﻓﻘًﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ .٤٨٨٠
) (٢ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻀﻐﻮﻃﺔ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎم ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮع .وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﺎح
اﻟﻌﺎم هﻲ  Elgamalو RSAوﻓﻘًﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ  .٤٨٨٠ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﺸﻔﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﺘﻨﺎﻇﺮ هﻲ
 ،TripleDESو AES128و ٥CASTآﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ .٤٨٨٠
) (٣وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺝﺔ ،ﺑﻤﺠﺮد ﺽﻐﻄﻪ وﺗﺸﻔﻴﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ
وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع .وﺱﻮف ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺝﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻨﻘﺴﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ،أو اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺄآﻤﻠﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺱﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ،
اﺱﻢ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺎﻟﺞ.
) (٤ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻒ ﺗﻮﻗﻴﻊ رﻗﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص .وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﺙﻨﺎﺋﻲ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ  OpenPGPآﻤﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ  ،[٢] ٤٨٨٠وﻟﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺽﻐﻄﻪ أو ﺗﺸﻔﻴﺮﻩ .وﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت
اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ هﻲ  DSAو RSAوﻓﻘًﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ رﻗﻢ  .٤٨٨٠واﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺎت ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ هﻮ .SHA256
) (٥ﺱﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺁﻟﻴﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺁﻣﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ،
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻠﻒ  ،HTTPS ,SCP ,SFTPإﻟﺦ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع وﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ﻳﻤﻜﻦ
اﺱﺘﺨﺪام اﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺱﻴﻂ اﻟﻤﺎدي ﻣﺜﻞ  ،ROMs-DVD ,ROMs-CDأو وﺱﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ إﻻ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ICANNﺑﺬﻟﻚ.
) (٦وﻳﻘﻮم وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ آﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ( اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام اﻹﺝﺮاء اﻟﻤﻮﺽﺢ ﻓﻲ
اﻟﻘﺴﻢ .٨

.٥
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت .ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت وﻓﻖ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ}_{gTLD} :اﻟﺴﻨﺔ-اﻟﺸﻬﺮ-
اﻟﻴﻮم{_}اﻟﻨﻮع{_اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ }_{#اﻟﻤﺮاﺝﻌﺔ}اﻟﻤﺮاﺝﻌﺔ{}.اﻻﻡﺘﺪاد{ ﺣﻴﺚ:
 ١-٥ﻳﺘﻢ اﺱﺘﺒﺪال } {gTLDﺑﺎﺱﻢ ﻧﻄﺎق gTLD؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺝﻮد ﻧﻄﺎق  ،TLD-IDNﻓﻴﺠﺐ اﺱﺘﺨﺪام اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ASCII
)اﻟﻌﻨﻮان (A؛
 ٢-٥ﻳﺘﻢ اﺱﺘﺒﺪال }اﻟﺴﻨﺔ-اﻟﺸﻬﺮ-اﻟﻴﻮم{ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم آﻌﻼﻣﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ،أي ﻟﻺﻳﺪاع اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ  ،2009-08-02T00:00Zوﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ""٢٠٠٩-٠٨-٠٢؛
 ٣-٥ﻳﺘﻢ اﺱﺘﺒﺪال }اﻟﻨﻮع{ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ:
)" (١آﺎﻣﻞ" ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻤﺜﻞ اﻹﻳﺪاع اﻟﻜﺎﻣﻞ؛
)" (٢ﺗﺰاﻳﺪي" ،إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻤﺜﻞ إﻳﺪاﻋًﺎ ﺗﺰاﻳﺪﻳًﺎ؛
 ٤-٥ﻳﺘﻢ اﺱﺘﺒﺪال } {#ﺑﻮﺽﻊ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﺱﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺮﻗﻢ " ،"١وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺝﻮد ﻣﻠﻒ وﺣﻴﺪ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺱﺘﺒﺪال هﺬا
ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ "."١
 ٥-٥ﻳﺘﻢ اﺱﺘﺒﺪال }اﻟﻤﺮاﺝﻌﺔ{ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﺝﻌﺔ )أو إﻋﺎدة اﻹرﺱﺎل( اﻟﺨﺎص ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ":"٠
 ٦-٥ﻳﺘﻢ اﺱﺘﺒﺪال }.اﻻﻣﺘﺪاد{ ﺑـ ”اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ" إذا آﺎن اﻟﻤﻠﻒ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌًﺎ رﻗﻤﻴًﺎ ﻟﻤﻠﻒ ﺷﺒﻪ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﻔﻈﻴًﺎ .وإﻻ ﻓﻴﺴﺘﺒﺪل ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﻻ ﺷﻲء".
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.٦

ﺗﻮزیﻊ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﺎﻡﺔ .ﺱﻴﻘﻮم آﻞ ﻣﺰود اﻣﺘﺪاد ووآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ )ﻣُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ
أو وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،ﺣﺴﺐ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ( ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ .وآﻞ ﻃﺮف ﺱﻮف ﻳﺆآﺪ
ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻼم ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﻊ اﻟﺒﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﺱﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻮزع ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﺒﺮ وﺱﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ،آﺎﺝﺘﻤﺎع ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺜﻼً ،أو اﻟﺘﻬﺎﺗﻒ ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ .وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،
ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻔﺘﺎح اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إرﺱﺎل اﻟﺒﺮﻳﺪ واﺱﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎدم اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮﻩ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻮزع.
ﻳﻘﻮم وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،واﻟﺴﺠﻞ و ICANNﺑﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻹﺝﺮاء.

.٧

اﻹﺷﻌﺎر ﺏﺎﻹیﺪاﻋﺎت .ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻳﺪاع ،ﺱﻮف ﻳﺴﻠﻢ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع و ICANNﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ
)وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺝﺎﻧﺐ ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ( ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء اﻹﻳﺪاع ،وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن
اﻹﻳﺪاع ﺗﻢ ﻓﺤﺼﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﻐﻞ وﻳﻌﺪ آﺎﻣ ً
ﻼ ودﻗﻴﻘًﺎ .ﺱﻮف ﻳﺪرج ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ "هﻮﻳﺔ" اﻹﻳﺪاع و"ﻳﻌﻴﺪ إرﺱﺎل" اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ .ﻳﺘﻢ ﺷﺮح اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻓﻲ ].[١

.٨

إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻡﻦ اﻟﺼﺤﺔ.
) (١ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺎﻟﺞ.
) (٢إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ هﻲ أﺝﺰاء ﻣﻦ ﻣﻠﻒ أآﺒﺮ ،ﻓﻴﺘﻢ وﺽﻌﻬﺎ ﻣﻌًﺎ.
) (٣آﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻚ ﺗﺸﻔﻴﺮﻩ وﻓﻚ ﺽﻐﻄﻪ.
) (٤آﻞ ﻣﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ].[١
) (٥إذا ] [١اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة.
وإذا وُﺝﺪ أي اﺧﺘﻼف ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮات ،ﻓﺴﻴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻹﻳﺪاع ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ.

اﻟﻤﺮاﺝﻊ.
.٩
] [١ﻣﻮاﺻﻔﺔ ﻣﺴﺘﻮدع ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق )اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم(،
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
] [٢ﺗﻨﺴﻴﻖ رﺱﺎﺋﻞ http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt OpenPGP
] [٣ﻡﻌﺎﻳﻴﺮ http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml OpenPGP
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اﻟﺠﺰء ب  -اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
.١

وآﻴﻞ ﻡﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﺑﻼغ  ICANNﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻮﻳﺔ وآﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻟـ  ICANNوﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺱﺒﻖ ،ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ICANNﻟـ )أ( اﺱﺘﺨﺪام وآﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻤﺤﺪد ،و)ب( إﺑﺮام ﺻﻮرة ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ICANNﺻﺮاﺣ ًﺔ آﻄﺮف ﺙﺎﻟﺚ
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع .ﺗﺤﺘﻔﻆ  ICANNﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺱﺤﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أي وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع ،أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮدع ،أو أي
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺝﻤﻴﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ واﺣﺪ.

.٢

اﻟﺮﺱﻮم .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ -أو ﻳﺪﻓﻊ ﺁﺧﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ -رﺱﻮﻣًﺎ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة .إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺪد ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود
اﻻﻣﺘﺪاد أي رﺱﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ،ﺱﻮف ﻳﻌﻄﻲ وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ICANNإﺷﻌﺎرًا ﺧﻄﻴًﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺴﺪاد ،وﻗﺪ ﺗﺴﺪد
 ICANNاﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﺎﺽﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ إﺷﻌﺎر ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .وﻋﻨﺪ دﻓﻊ
اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺎﺽﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،ICANNﻳﺠﺐ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ  ICANNﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد،
اﻟﺬي ﻳﺸﺘﺮط أن ﻳﺴﺪدﻩ إﻟﻰ  ICANNﻣﻊ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد.

.٣

اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺱﺮﻳﺎن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد دوﻣًﺎ .وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻤﺸﻐﻞ أي ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،آﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺤﺎل( ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟـ
 .ICANNوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ أي إﻳﺪاع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻟـ  ICANNﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ،ﻓﺈن أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ
ل ﻣﻦ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد ﻓﻲ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﺱﻴﺘﻢ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﻏﻴﺮ ﺣﺼﺮي وداﺋﻢ ،وﻻ رﺝﻌﺔ ﻓﻴﻪ ،وﺧﺎ ٍ
ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟـ  ICANNأو ﻟﻄﺮف ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻄﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ICANN

.٤

اﻟﺘﻜﺎﻡﻞ واﻟﺴﺮیﺔ .ﺱﻴﻜﻮن وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ (١) :ﺣﻴﺎزة إﻳﺪاﻋﺎت واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﻖ ﺁﻣﻦ وﻣﻘﻔﻞ وﻣﺤﻤﻲ
ﺑﻴﺌﻴًﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﺼﺮﱠح ﻟﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،و) (٢ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺱﺮﻳﺔ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺠﺎرﻳًﺎ و) (٣اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﻞ إﻳﺪاع ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ .وﺱﻴﻜﻮن ﻟﻜ ٍ
ﻞ ﻣﻦ  ICANNوﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﻓﺤﺺ ﺱﺠﻼت وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻌﻘﻮل وﺧﻼل ﺱﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .آﻤﺎ ﺱﻴﻜﻮن ﻟﻤﺸﻐﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت آﻄﺮف ﺙﺎﻟﺚ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻮاﻓﻖ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ٢ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
إذا ﺗﻠﻘﻰ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﺱﺘﺪﻋﺎ ًء أو أي أﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ أو هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ أو اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ إﻳﺪاﻋﺎت،
ﻓﺴﻮف ﻳﻘﻮم وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻣﺸﻐﻞ ﻣﺰود اﻻﻣﺘﺪاد و  ICANNﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ .وﺑﻌﺪ
إﺧﻄﺎر ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و  ،ICANNﺱﻴﺘﻴﺢ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو  ICANNﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻣﻦ
هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺝﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ICANN؛ وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻨﺎزل وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي أﻣﺮ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ .آﻤﺎ ﺱﻮف ﻳﺒﺪي وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو  ICANNﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺱﺤﻖ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أي اﺱﺘﺪﻋﺎء ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب هﺬا اﻟﻄﺮف .وأي ﻃﺮف ﻳﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﺽﺎﻓﻴﺔ ﺱﻴﺪﻓﻊ رﺱﻮم
وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻤﺤﺪدة أو آﻤﺎ ذآﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻔﺼﻞ.
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اﻟﻨُﺴﺦ .ﻗﺪ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﻨﺴﺦ أي إﻳﺪاع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ؛ اﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﺑﺒﻨﻮد وﺷﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع.

.٦
ﺗﺤﺮیﺮ اﻹیﺪاﻋﺎت .ﻳﺘﻴﺢ وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ  ICANNأو ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ ،ﻓﻲ ﺣﺪود أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺱﺎﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺸﻐﻞ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ( ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻓﻲ اﻣﺘﻼك ﺣﺴﺎب وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠﻘﻲ
وآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻃﻠﺒًﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ هﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟـ  ،ICANNأو ﺗﻠﻘﻲ أﺣﺪ اﻹﺧﻄﺎرات اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
 ICANNﺗﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
6-1اﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺪون ﺗﺠﺪﻳﺪ ،أو ﺗﻢ إﻧﻬﺎؤهﺎ؛ أو
 ٦.٢ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ  ،ICANNﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ )أ( أي إﻳﺪاﻋﺎت آﺎﻣﻠﺔ ،أو )ب( ﺧﻤﺴﺔ إﻳﺪاﻋﺎت ﺗﺰاﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ أي ﺷﻬﺮ ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ،ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻟﻺﻳﺪاع ،إﺧﻄﺎرًا ﺑﺎﻻﺱﺘﻼم ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع؛ و) (Xأرﺱﻠﺖ ICANN
إﺷﻌﺎرًا ﻟﻮآﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺪم اﻻﺱﺘﻼم ،و) (Yﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ  ،ICANNﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺱﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ
هﺬا اﻹﺷﻌﺎر ،إﺷﻌﺎرًا ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﺎﺱﺘﻼم اﻹﻳﺪاع ،أو
 ٦.٣ﺗﻠﻘﺖ  ICANNإﺧﻄﺎرًا ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﺈﺧﻔﺎق اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻹﻳﺪاع اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺑﺈﺧﻔﺎق اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ إﻳﺪاﻋﺎت
ﺗﺰاﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ أي ﺷﻬﺮ ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ و)أ( أرﺱﻠﺖ  ICANNإﺷﻌﺎرًا ﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻﺱﺘﻼم ،و)ب( ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ  ،ICANNﻓﻲ ﺣﺪود
ﺱﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ هﺬا اﻹﺷﻌﺎر ،إﺷﻌﺎرًا ﻣﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ إﺻﺪار ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﻬﺬا اﻹﻳﺪاع اﻟﻜﺎﻣﻞ أو اﻹﻳﺪاع
اﻟﺘﺰاﻳﺪي؛ أو
 ٦.٤ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ (١) :ﻗﺎم ﺑﺈﻳﻘﺎف ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،أو ) (٢ﺑﺈﻋﻼن إﻓﻼﺱﻪ أو أﻓﻠﺲ ،أو ﺣﺪث ﻟﻪ أي ﺷﻲء ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪث وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺽﺎة ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ،أو
 ٦.٥ﺷﻬﺪ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ إﺧﻔﺎق وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺤﺮﺝﺔ ﻣﻊ ﺗﺄآﻴﺪ  ICANNﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ  ٢.١٣ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﺠﻞ ،أو
 ٦.٦ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ،أو هﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو ﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ،أو وآﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟـ .ICANN
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻗﺪ أﺻﺪر ﺱﺎﺑﻘًﺎ إﻳﺪاﻋﺎت ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـ ICANNأو ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ ،ﻓﺴﻮف ﻳﺴﻠﻢ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع
ﺝﻤﻴﻊ اﻹﻳﺪاﻋﺎت ﻟـ ICANNﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع.
.٧
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻡﻦ ﺻﺤﺔ اﻹیﺪاﻋﺎت.
 ١-٧ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺱﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ آﻞ إﻳﺪاع أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ واﺱﺘﻜﻤﺎل آﻞ
إﻳﺪاع وﺗﺴﻠﻴﻢ  ICANNﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﻟﻜﻞ إﻳﺪاع .ﺱﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ وﻗﺖ
ﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . ICANN
 ٧.٢إذا اآﺘﺸﻒ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع إﺧﻔﺎق أي إﻳﺪاع ﻓﻲ إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺨﻄﺮ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﻔﺎآﺲ أو اﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ و ICANNﺑﻌﺪم اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺱﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ
اﻹﻳﺪاع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ .وﺑﻌﺪ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﻔﺸﻞ هﺬا اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﺪأ ﻣُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت
واﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎت وﻃﺮق إﺻﻼح اﻹﻳﺪاع اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻹﻳﺪاع ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز إﺝﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﺮق اﻹﺻﻼح هﺬﻩ
إﻟﻰ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،ﺑﺄﺱﺮع ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ.
.٨

اﻟﺘﻌﺪیﻼت .ﻳﻘﻮم وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع وﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوط اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ٢ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
ﻋﺸﺮة ) (١٠أﻳﺎم ﻣﻦ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  .٢وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺝﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت )(٢
واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،ﻓﻴﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت .٢
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اﻟﺘﻌﻮیﺾ .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ودﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻨﻪ وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻪ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ووآﻼﺋﻪ
وﻣﺮؤوﺱﻴﻪ وأﻋﻀﺎﺋﻪ ،وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻪ )"ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع"( ﺗﻤﺎﻣًﺎ وإﻟﻰ اﻷﺑﺪ ﻣﻦ وﺽﺪ ﺝﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت واﻹﺝﺮاءات واﻷﺽﺮار واﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺨﺼﻮم واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﺱﻮم واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت
ي ﻣﻦ
ﻣﻦ أي ﻧﻮع ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳُﺆآﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺙﺎﻟﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أ ٍ
ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮدع أو أداء أي وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع أو أي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻮآﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺑﻤﻮﺝﺒﻬﺎ )ﻣﻊ اﺱﺘﺜﻨﺎء أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ ،أو اﻹهﻤﺎل ،أو ﺱﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ وآﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،وﻣﺪﻳﺮﻳﻪ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ووآﻼﺋﻪ وﻣﺮؤوﺱﻴﻪ واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻌﻪ وأﻋﻀﺎﺋﻪ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻪ( .ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ وآﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و  ICANNودﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻨﻬﻤﺎ وآﺬﻟﻚ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﻤﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻤﺎ ووآﻼﺋﻬﻤﺎ
وﻣﺮؤوﺱﻴﻬﻤﺎ وأﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ،وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻬﻤﺎ )"ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ"( ﺗﻤﺎﻣًﺎ وإﻟﻰ اﻷﺑﺪ ﻣﻦ وﺽﺪ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
واﻹﺝﺮاءات واﻷﺽﺮار واﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺨﺼﻮم واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺮﺱﻮم واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻦ أي ﻧﻮع،
ي ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳُﺆآﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺙﺎﻟﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أ ٍ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ ،أو اﻹهﻤﺎل ،أو ﺱﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،وﻣﺪﻳﺮﻳﻪ وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ووآﻼﺋﻪ وﻣﺮؤوﺱﻴﻪ
واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻌﻪ

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ٣
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻤُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ وﻡﺤﺘﻮاﻩ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟـ ____________ وذﻟﻚ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ICANN
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام وﺱﺎﺋﻞ وﺗﻨﺴﻴﻘﺎت أﺥﺮى .ﺱﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم  ICANNﺝﻬﻮدًا ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺱﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺡﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﻥﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
 -١ﺗﻘﺮیﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﻟﻜﻞ ﻡُﺴﺠﻞ .ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺑﻨﺴﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﻔﺎﺻﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ
 .RFC 4180وﻳﺠﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻒ " ،"gTLD-transactions-yyyymm.csvﺡﻴﺚ " "gTLDﺗﻜﻮن اﺱﻢ gTLD؛ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ
 ،IDN-TLDﻳﺠﺐ اﺱﺘﺨﺪام ﻋﻨﻮان A؛ وﻳﻜﻮن اﻟﺮﻣﺰ " "yyyymmاﻟﻌﺎم واﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﻠﻒ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ:
رﻗﻢ اﻟﺤﻘﻞ

ﻣﻼﺡﻈﺎت

اﺱﻢ اﻟﺤﻘﻞ

٠١

اﺱﻢ اﻟﻤُﺴﺠﻞ

اﺱﻢ ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪى IANA

٠٢

هﻮﻳﺔiana-

http://www.iana.org/assignments/registrar-ids

٠٣

إﺝﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت

إﺝﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ

٠٤

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﺥﻮادم اﻻﺱﻢ

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﺥﻮادم اﻻﺱﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى TLD

٠٥

net-adds1--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﻟﻬﺎ ﻣﺪة أوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺎم واﺡﺪ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ
ﻥﻄﺎق ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ(

٠٦

net-adds2--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﻟﻬﺎ ﻣﺪة أوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﻥﻄﺎق
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ(

٠٧

net-adds3--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﻟﻬﺎ ﻣﺪة أوﻟﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ
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

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺝﺪﻳﺪة ﺑﻌﺎم واﺡﺪ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ(

١٦

net-renews2--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺝﺪﻳﺪة ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ(

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

١٧

net-renews3--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺝﺪﻳﺪة ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ(

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

""

ﺡﺪوث اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺠﺎح

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻵﺥﺮ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ -
ﺑﺎﻷﻣﺮ أو ﺁﻟﻴًﺎ

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﺤﺪوث اﻟﻨﻘﻞ

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳُﻌﻠﻤﻪ اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻵﺥﺮ

ﻓﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺠﺎح

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣُﺴﺠﻞ ﺁﺥﺮ ﻗﺎم هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ  -ﺑﺎﻷﻣﺮ أو
ﺁﻟﻴًﺎ

٢٨

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﻔﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣُﺴﺠﻞ ﺁﺥﺮ ﻟﻢ ﻳُﻌﻠﻤﻪ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ

٢٩

آﺴﺐ ﻥﺰاع اﻟﻨﻘﻞ

ﻋﺪد ﻥﺰاﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ آﺴﺒﻬﺎ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ

٣٠

ﺥﺴﺎرة ﻥﺰاع اﻟﻨﻘﻞ

ﻋﺪد ﻥﺰاﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺥﺴﺮهﺎ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ

٣١

ﻋﺪم ﺡﺴﻢ ﻥﺰاع اﻟﻨﻘﻞ

ﻋﺪد ﻥﺰاﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮﻣﺔ

٣٢

ﺱﻤﺎح ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻣﺤﺬوﻓﺔ

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺡُﺬﻓﺖ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ

٣٣

ﻋﺪم ﺱﻤﺎح ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻣﺤﺬوﻓﺔ

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺡُﺬﻓﺖ ﺥﺎرج ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ

٣٤

ﻥﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺘﺮدة

أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﺱﺘﺮداد

٣٥

ﻋﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﺖ اﺱﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ

اﻟﻌﺪد اﻹﺝﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﻤُﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺱﺘﻌﺎدة
ﺑﻬﺎ

٣٦

ﻃﻠﺒﺎت -إﻋﻔﺎء agp -

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ) AGPﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ( ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء

٣٧

اﻹﻋﻔﺎءات  -اﻟﻤﻤﻨﻮﺡﺔagp -

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ) AGPﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ( ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﺤﺖ

٣٨

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت-اﻟﻤُﻌﻔﺎةagp-

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑـ  AGPاﻟﻤﻤﻨﻮﺡﺔ )ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ(
ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء

٢٥
٢٦
٢٧

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﻋﻠﻰ أﺱﻤﺎء اﻟﺤﻘﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ وﺻﻔﻪ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ "ﺱﻄﺮ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ" وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﺗﻢ وﺻﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  ٢ﻣﻦ  .RFC 4180وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺴﻄﺮ اﻷﺥﻴﺮ ﻣﻦ آﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺝﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻮد ﻋﺒﺮ ﺝﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻘﻞ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﺴﻄﺮ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺝﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﺮك اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻓﺎرﻏًﺎ .وﻻ ﻳﺠﺐ إدراج
أي ﺱﻄﻮر أﺥﺮى ﺑﺠﺎﻥﺐ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺱﺒﻖ.
]ﻡﺬآﺮة ﻡﺴﻮدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺡﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻡﻦ  :v4ﻟﻢ ﺗﻌﺪ هﻨﺎك ﺡﺎﺝﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺮیﺮ  SLAوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺥﻄﺔ  ICANNﻟﺒﻨﺎء ﻥﻈﺎم ﻡﺮاﻗﺒﺔ
 ،SLAوﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ،٦وﻡﺎ ﺱﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻡﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﻡﺒﺎﺵﺮ .ﺗﺨﻄﻂ  ICANNﻟﻨﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ دوري ﻡﻦ ﻥﻈﺎم ﻡﺮاﻗﺒﺔ  SLAآﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺏﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺥﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت[.

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ٣
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻘﺮیﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻤُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ وﻡﺤﺘﻮاﻩ
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟـ ____________ وذﻟﻚ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ ICANN
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام وﺱﺎﺋﻞ وﺗﻨﺴﻴﻘﺎت أﺥﺮى .ﺱﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم  ICANNﺝﻬﻮدًا ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺱﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺡﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﻥﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ.
 -١ﺗﻘﺮیﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎریﺔ ﻟﻜﻞ ﻡُﺴﺠﻞ .ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺑﻨﺴﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺑﻔﺎﺻﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻓﻲ
 .RFC 4180وﻳﺠﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻒ " ،"gTLD-transactions-yyyymm.csvﺡﻴﺚ " "gTLDﺗﻜﻮن اﺱﻢ gTLD؛ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ
 ،IDN-TLDﻳﺠﺐ اﺱﺘﺨﺪام ﻋﻨﻮان A؛ وﻳﻜﻮن اﻟﺮﻣﺰ " "yyyymmاﻟﻌﺎم واﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﻠﻒ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺴﺠﻞ:
رﻗﻢ اﻟﺤﻘﻞ

ﻣﻼﺡﻈﺎت

اﺱﻢ اﻟﺤﻘﻞ

٠١

اﺱﻢ اﻟﻤُﺴﺠﻞ

اﺱﻢ ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪى IANA

٠٢

هﻮﻳﺔiana-

http://www.iana.org/assignments/registrar-ids

٠٣

إﺝﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت

إﺝﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ

٠٤

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﺥﻮادم اﻻﺱﻢ

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﺥﻮادم اﻻﺱﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى TLD

٠٥

net-adds1--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﻟﻬﺎ ﻣﺪة أوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺎم واﺡﺪ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ
ﻥﻄﺎق ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ(

٠٦

net-adds2--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﻟﻬﺎ ﻣﺪة أوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﻥﻄﺎق
ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ(

٠٧

net-adds3--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﻟﻬﺎ ﻣﺪة أوﻟﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ
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

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺝﺪﻳﺪة ﺑﻌﺎم واﺡﺪ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ(

١٦

net-renews2--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺝﺪﻳﺪة ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ(

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

١٧

net-renews3--yr

ﻋﺪد اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺠﺪﻳﺪهﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺝﺪﻳﺪة ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻮام )وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻐﺎة ﻓﻲ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ(

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

""

ﺡﺪوث اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺠﺎح

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻵﺥﺮ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ -
ﺑﺎﻷﻣﺮ أو ﺁﻟﻴًﺎ

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﺤﺪوث اﻟﻨﻘﻞ

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳُﻌﻠﻤﻪ اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻵﺥﺮ

ﻓﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺠﺎح

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣُﺴﺠﻞ ﺁﺥﺮ ﻗﺎم هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ  -ﺑﺎﻷﻣﺮ أو
ﺁﻟﻴًﺎ

٢٨

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼم ﺑﻔﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ

ﺗﻢ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣُﺴﺠﻞ ﺁﺥﺮ ﻟﻢ ﻳُﻌﻠﻤﻪ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ

٢٩

آﺴﺐ ﻥﺰاع اﻟﻨﻘﻞ

ﻋﺪد ﻥﺰاﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ آﺴﺒﻬﺎ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ

٣٠

ﺥﺴﺎرة ﻥﺰاع اﻟﻨﻘﻞ

ﻋﺪد ﻥﺰاﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺥﺴﺮهﺎ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ

٣١

ﻋﺪم ﺡﺴﻢ ﻥﺰاع اﻟﻨﻘﻞ

ﻋﺪد ﻥﺰاﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ هﺬا اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻟﻤﺘﺸﻌﺒﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮﻣﺔ

٣٢

ﺱﻤﺎح ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻣﺤﺬوﻓﺔ

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺡُﺬﻓﺖ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ

٣٣

ﻋﺪم ﺱﻤﺎح ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻣﺤﺬوﻓﺔ

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺡُﺬﻓﺖ ﺥﺎرج ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ

٣٤

ﻥﻄﺎﻗﺎت ﻣﺴﺘﺮدة

أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﺱﺘﺮداد

٣٥

ﻋﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﺖ اﺱﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ

اﻟﻌﺪد اﻹﺝﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻞ اﻟﻤُﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺱﺘﻌﺎدة
ﺑﻬﺎ

٣٦

ﻃﻠﺒﺎت -إﻋﻔﺎء agp -

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ) AGPﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ( ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء

٣٧

اﻹﻋﻔﺎءات  -اﻟﻤﻤﻨﻮﺡﺔagp -

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد ) AGPﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ( ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﺤﺖ

٣٨

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت-اﻟﻤُﻌﻔﺎةagp-

إﺝﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑـ  AGPاﻟﻤﻤﻨﻮﺡﺔ )ﻓﺘﺮة اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ(
ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﻔﺎء

٢٥
٢٦
٢٧

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﻋﻠﻰ أﺱﻤﺎء اﻟﺤﻘﻮل ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ وﺻﻔﻪ أﻋﻼﻩ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ "ﺱﻄﺮ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ" وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﺗﻢ وﺻﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ  ٢ﻣﻦ  .RFC 4180وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺴﻄﺮ اﻷﺥﻴﺮ ﻣﻦ آﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺝﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻮد ﻋﺒﺮ ﺝﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻴﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻘﻞ اﻷول ﻣﻦ هﺬا اﻟﺴﻄﺮ ﻋﺒﺎرة "اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺝﻤﺎﻟﻴﺔ" ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﺮك اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺜﺎﻥﻲ ﻓﺎرﻏًﺎ .وﻻ ﻳﺠﺐ إدراج
أي ﺱﻄﻮر أﺥﺮى ﺑﺠﺎﻥﺐ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺱﺒﻖ.
]ﻡﺬآﺮة ﻡﺴﻮدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺡﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻡﻦ  :v4ﻟﻢ ﺗﻌﺪ هﻨﺎك ﺡﺎﺝﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺮیﺮ  SLAوذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺥﻄﺔ  ICANNﻟﺒﻨﺎء ﻥﻈﺎم ﻡﺮاﻗﺒﺔ
 ،SLAوﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ،٦وﻡﺎ ﺱﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻡﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ ﻡﺒﺎﺵﺮ .ﺗﺨﻄﻂ  ICANNﻟﻨﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ ﻥﺤﻮ دوري ﻡﻦ ﻥﻈﺎم ﻡﺮاﻗﺒﺔ  SLAآﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺏﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻏﻴﺮهﻢ ﻡﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺥﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت[.
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اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ٤
ﻡﻮاﺻﻔﺎت ﺥﺪﻡﺎت ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ،ﻓﺴﻮف یﻘﻮم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺏﺘﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﺸﺮ
 .١ﺥﺪﻡﺔ  .WHOISإﻟﻰ أن ﺗﺤﺪد ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺗﻨﺴﻴﻘًﺎ وﺏﺮوﺗﻮآﻮ ً
ﺏﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺎﺡﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻔﺬ  ٤٣وﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮیﺐ > <whois.nic.TLDوﻓﻘًﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ) (RFCرﻗﻢ  ٣٩١٢اﻟﺬي یﻮﻓﺮ
ﺡﺮیﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻻﺱﺘﻌﻼم ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .وﺗﺤﺘﻔﻆ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪیﺪ
ﺗﻨﺴﻴﻘﺎت وﺏﺮوﺗﻮآﻮﻻت ﺏﺪیﻠﺔ ،وﺏﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺘﺤﺪیﺪ ،ﺱﻴﻘﻮم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺏﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﺪیﻠﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ
ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴًﺎ.
ل وإﺧﻼء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ
 .١-١یﺠﺐ أن یﺘﺒﻊ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮدود ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻨﺼﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺤﺮ اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ ،یﻠﻴﻪ ﺱﻄﺮ ﺧﺎ ٍ
ﺗﺤﺪیﺪ ﺡﻘﻮق ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﺡﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺮﺱﻞ ﻟﻼﺱﺘﻌﻼم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
 .٢ -١یﺠﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ آﻞ آﺎﺋﻦ ﺏﻴﺎﻧﺎت آﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أزواج اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ  /اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺱﻄﻮر ﺗﺒﺪأ ﺏﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺏﻨﻘﻄﺘﻴﻦ
وﻣﺴﺎﻓﺔ آﻤﺤﺪدات ،یﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
 .٣ -١ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮل اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ،یُﺴﻤﺢ ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام أزواج ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺎح  /ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﺘﺎح ﻧﻔﺴﻪ
ل ﺏﻤﺜﺎﺏﺔ ﺏﺪایﺔ ﻟﺴﺠﻞ
)ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺏﺨﻮادم أﺱﻤﺎء ﻣﺘﻌﺪدة( .ویﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر أول زوج ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ/ﻣﻔﺘﺎح ﺏﻌﺪ أي ﺱﻄﺮ ﺧﺎ ٍ
ﺝﺪیﺪ ،آﻤﺎ یﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎرﻩ آﺘﻌﺮیﻒ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺠﻞ ،واﺱﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻣﺜﻞ أﺱﻤﺎء اﻟﻤﻀﻴﻔﻴﻦ وﻋﻨﺎویﻦ  ،IPأو اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺠﻞ ،ﻣﻌًﺎ.
 .٤ -١ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎق:
 .١ -٤ -١ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺱﺘﻌﻼمwhois EXAMPLE.TLD :
 .٢ -٤ -١ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮد:
اﺱﻢ اﻟﻨﻄﺎقEXAMPLE.TLD :
ﻣﻌﺮف اﻟﻨﻄﺎقD1234567-TLD :
ﺧﺎدم whois.example.tld :Whois
ﻋﻨﻮان  URLاﻹﺡﺎﻟﺔhttp://www.example.tld :
ﺗﺎریﺦ اﻟﺘﺤﺪیﺚ2009-05-29T20:13:00Z :
ﺗﺎریﺦ اﻹﻧﺸﺎء2000-10-08T00:45:00Z :
ﺗﺎریﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء2010-10-08T00:44:59Z :
اﻟﻤُﺴﺠﻞ اﻟﺮاﻋﻲEXAMPLE REGISTRAR LLC :
ﻣُﻌﺮف  IANAﻟﻠﻤُﺴﺠﻞ اﻟﺮاﻋﻲ٥٥٥٥٥٥٥ :
ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻨﻄﺎقclientDeleteProhibited :
ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻨﻄﺎقclientRenewProhibited :
ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻨﻄﺎقclientTransferProhibited :
ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻨﻄﺎقserverUpdateProhibited :
ﻣﻌﺮف اﻟﻤﺴﺠﻞ5372808-ERL :
اﺱﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞEXAMPLE REGISTRANT :
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞEXAMPLE ORGANIZATION :
ﺷﺎرع اﻟﻤﺴﺠﻞEXAMPLE STREET ١٢٣ :
ﻣﺪیﻨﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞANYTOWN :
وﻻیﺔ/ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞAP :
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي ﻟﻠﻤﺴﺠﻞA1A1A1 :
ﺏﻠﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞEX :
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هﺎﺗﻒ اﻟﻤﺴﺠﻞ+١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٢ :
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞ١٢٣٤ :
ﻓﺎآﺲ اﻟﻤﺴﺠﻞ١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٣+ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻔﺎآﺲ اﻟﻤﺴﺠﻞ٤٣٢١ :
اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺠﻞEMAIL@EXAMPLE.TLD :
ﻣﻌﺮف اﻟﻤﺴﺆول5372809-ERL :
اﺱﻢ اﻟﻤﺴﺆولEXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE :
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺆولEXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION :
ﺷﺎرع اﻟﻤﺴﺆول123 EXAMPLE STREET :
ﻣﺪیﻨﺔ اﻟﻤﺴﺆولANYTOWN :
وﻻیﺔ/ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻤﺴﺆولAP :
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي ﻟﻠﻤﺴﺆولA1A1A1 :
ﺏﻠﺪ اﻟﻤﺴﺆولEX :
هﺎﺗﻒ اﻟﻤﺴﺆول+١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٢ :
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆول١٢٣٤ :
ﻓﺎآﺲ اﻟﻤﺴﺆول+١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٣ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻔﺎآﺲ اﻟﻤﺴﺆول:
اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆولEMAIL@EXAMPLE.TLD :
ﻣﻌﺮف اﻟﻔﻨﻲ5372811-ERL :
اﺱﻢ اﻟﻔﻨﻲEXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL :
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻨﻲEXAMPLE REGISTRAR LLC :
ﺷﺎرع اﻟﻔﻨﻲ123 EXAMPLE STREET :
ﻣﺪیﻨﺔ اﻟﻔﻨﻲANYTOWN :
وﻻیﺔ/ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻔﻨﻲAP :
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي ﻟﻠﻔﻨﻲA1A1A1 :
ﺏﻠﺪ اﻟﻔﻨﻲEX :
هﺎﺗﻒ اﻟﻔﻨﻲ+١٫١٢٣٥٥٥١٢٣٤ :
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔﻨﻲ١٢٣٤ :
ﻓﺎآﺲ اﻟﻔﻨﻲ+١٫٥٥٥٥٥٥١٢١٣ :
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻔﺎآﺲ اﻟﻔﻨﻲ٩٣ :
اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻔﻨﻲEMAIL@EXAMPLE.TLD :
ﺧﺎدم اﻻﺱﻢNS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
ﺧﺎدم اﻻﺱﻢNS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
signedDelegation :DNSSEC
unsigned :DNSSEC
<<< اﻟﺘﺤﺪیﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺏﻴﺎﻧﺎت >>> Z٢٠:١٥:٠٠T٢٩-٠٥-٢٠٠٩ :WHOIS
 .٥ -١ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺠﻞ:
 .١ -٥ -١ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺱﺘﻌﻼم"whois "registrar Example Registrar, Inc. :
 .٢ -٥ -١ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮد:
اﺱﻢ اﻟﻤُﺴﺠﻞ.Inc ،Example Registrar :
اﻟﺸﺎرع1234 Admiralty Way :
اﻟﻤﺪیﻨﺔMarina del Rey :
اﻟﻮﻻیﺔ/اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔCA :
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي٩٠٢٩٢ :
اﻟﺒﻠﺪUS :
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٢ :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎآﺲ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣ :
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اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲregistrar@example.tld :
ﺧﺎدم whois.example-registrar.tld :Whois
ﻋﻨﻮان  URLاﻹﺡﺎﻟﺔhttp://www. example-registrar.tld :
ﺝﻬﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﻤﺴﺆولJoe Registrar :
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣ :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎآﺲ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣ :
اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲjoeregistrar@example-registrar.tld :
ﺝﻬﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﻤﺴﺆولJane Registrar :
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٤ :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎآﺲ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٣ :
اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲjaneregistrar@example-registrar.tld :
ﺝﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔJohn Geek :
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٥ :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎآﺲ+١٫٣١٠٥٥٥١٢١٦ :
اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲjohngeek@example-registrar.tld :
<<< اﻟﺘﺤﺪیﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺏﻴﺎﻧﺎت >>> 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS
 .٦ -١ﺥﺎدم اﻻﺱﻢ:
 .١ .٦ .١ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺱﺘﻌﻼم "whois "NS1.EXAMPLE.TLD :أو " whoisﺧﺎدم اﻻﺱﻢ )ﻋﻨﻮان "(IP
 .٢ .٦ .١ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮد:
اﺱﻢ اﻟﺨﺎدمNS1.EXAMPLE.TLD :
ﻋﻨﻮان ١٩٢٫٠٫٢٫١٢٣ :IP
ﻋﻨﻮان 2001:0DB8::1:IP
اﻟﻤُﺴﺠﻞ.Inc ،Example Registrar :
ﺧﺎدم whois.example-registrar.tld :Whois
ﻋﻨﻮان  URLاﻹﺡﺎﻟﺔhttp://www. example-registrar.tld :
<<< اﻟﺘﺤﺪیﺚ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺏﻴﺎﻧﺎت >>> 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS
 .٧ -١ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺡﻘﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :یﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺡﺎﻟﺔ اﻟﻨﻄﺎق وأﺱﻤﺎء اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻌﻨﻮان واﻟﺸﺎرع واﻟﻤﺪیﻨﺔ
واﻟﻮﻻیﺔ/اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ واﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي واﻟﺒﻠﺪ وأرﻗﺎم اﻟﻔﺎآﺲ واﻟﻬﺎﺗﻒ وﻋﻨﺎویﻦ اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﺎریﺦ واﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ) (sRFCرﻗﻢ  ٥٧٣٤-٥٧٣٠ﻓﻲ ﺏﺮوﺗﻮآﻮل  EPPﺏﺤﻴﺚ یﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )أو اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ
ردود  (WHOISوﻓﻬﻤﻬﺎ ﺏﺸﻜﻞ ﻣﻮﺡﺪ.
]]ﻡﺬآﺮة ﻡﺴﻮدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻡﻦ اﻹﺻﺪار اﻟﺮاﺑﻊ  ٤vإﻟﻰ اﻹﺻﺪار اﻟﺨﺎﻡﺲ  :٥vأﺵﺎر ﻡﺠﻠﺲ إدارة ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNإﻟﻰ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ  sWhoiﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ )اﻟﺒﻨﺪ  ٨ -١ﻡﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ٤ﻓﻲ اﻹﺻﺪار اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻡﻦ ﻡﺴﻮدة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ( إﻟﻰ
ﻡﺠﻤﻮﻋﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻡﻠﺔ ﺣﻮل ﺣﻤﺎیﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  /اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻡﺮاﺝﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ .ﻷﻏﺮاض ﻡﺴﻮدة اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ٤هﺬﻩ ،ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻡﻦ هﺬا اﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﺑﻞ ﻗﺪ یﺘﻢ ﺗﻌﺪیﻠﻪ وإﻋﺎدة ﺗﻘﺪیﻤﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺝﻴﻬﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻡﻠﺔ ،وﻡﺠﻠﺲ إدارة [. ICANN
 .٢اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻡﻠﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 .١ -٢وﺻﻮل اﻟﻄﺮف اﻵﺥﺮ
 ١ -١ -٢اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻡﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﺱﻴﺪﺧﻞ ﻣُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؛ ﺏﻤﺎ یﺴﻤﺢ
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺏﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺎدم/ﺧﻮادم ﻣﻀﻴﻒ إﻧﺘﺮﻧﺖ ،یﺤﺪدﻩ/یﺤﺪدهﺎ ﻣُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ،ﺙﻢ یﻘﻮم ﺏﺘﻨﺰیﻞ ﺏﻴﺎﻧﺎت ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .یﺠﺮي
ﺗﻮﺡﻴﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وإدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )"ﻣﺰود  ("ZFAﺏﻤﻮﺝﺐ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ )"ﺧﻄﺔ  ("ZFAﺏﺘﺎریﺦ ]__________[ واﻟﻤﺘﺎﺡﺔ ﻋﻠﻰ > .<LINKﻋﻠﻰ ﻣُﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺰود
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 ZFAﻓﻲ إﻧﺸﺎء وﺻﻮل ﻣﻮﺡﺪ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .رﻏﻢ ﻣﺎ ﺱﺒﻖ) ،أ( ﻗﺪ یﺮﻓﺾ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ أي
ﻣﺴﺘﺨﺪم یﻌﺘﻘﺪ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻷﺱﺒﺎب ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ أﻧﻪ ﺱﻴﻨﺘﻬﻚ ﺷﺮوط اﻟﺒﻨﺪ  ٥ .١ .٢اﻟﻮارد أدﻧﺎﻩ ،و)ب( ﻗﺪ یﺮﻓﺾ ﻣﺰود  ZFAﻃﻠﺐ
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ أي ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻢ یﺠﺘﺎز ﺝﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺤﺪدة ﺏﻤﻮﺝﺐ ﺧﻄﺔ .ZFA
 .٢ -١ -٢ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم .ﻗﺪ یﻄﻠﺐ ﻣُﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺰود  ،ZFAﻣﻦ آﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺗﺰویﺪﻩ
ﺏﻤﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻪ؛ ﻟﺘﻌﺮیﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﺧﺎدﻣﻪ اﻟﻤﺤﺪد .ﺱﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﻟﻴﺲ اﻟﺤﺼﺮ ،اﺱﻢ اﻟﺸﺮآﺔ
واﺱﻢ ﺝﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻌﻨﻮان ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﻟﻔﺎآﺲ وﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﺱﻢ ﻣﻀﻴﻒ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻋﻨﻮان ﺏﺮوﺗﻮآﻮل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
).(IP
 .٣ -١ -٢ﻡﻨﺢ اﻟﻮﺻﻮل .یﻤﻨﺢ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﺡﻘًﺎ ﻣﺤﺪودًا وﻏﻴﺮ ﺡﺼﺮي وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺏﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮیﻞ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﺎدم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﻟﻨﻘﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ،وأي ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺠﻤﻮع اﺧﺘﺒﺎري ﻣﺸﻔﺮة
ذات ﺻﻠﺔ ،ﻟﺨﺎدﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺡﺪة آﻞ  ٢٤ﺱﺎﻋﺔ ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام  FTPأو  HTTPأو ﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻣﻦ ﺏﺮوﺗﻮآﻮﻻت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ یﺘﻢ ﺗﺤﺪیﺪهﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ .ICANN
 .٤ -١ -٢ﻣﻌﺎیﻴﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻠﻔﺎت .یﻮﻓﺮ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺏﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻠﻒ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ
 ،RFC 1035اﻟﺒﻨﺪ ) ،(٥ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ  DNSاﻟﻌﺎم ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام أﺡﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﺎت
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺏﺨﻄﺔ .ZFA
 .٥ -١ -٢اﺱﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻡﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم .یﺴﻤﺢ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻷﻏﺮاض ﻣﺸﺮوﻋﺔ؛ ﺷﺮیﻄﺔ أن) ،أ( یﺘﺨﺬ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎیﺔ ﺿﺪ اﻟﻮﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺏﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ،و)ب( ﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ،ﻻ یﺘﻌﻴﻦ إﻟﺰام ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺏﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺝﻞ) ،ا( اﻟﺴﻤﺎح ﺏﺎﻻﻧﺘﻘﺎل أو ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ أو دﻋﻤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻟﺒﺮیﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أو اﻟﻬﺎﺗﻒ أو اﻟﻔﺎآﺲ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﻢ،
واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎریﺔ أو اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﺏﺨﻼف اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم ،أو ) (٢ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
آﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ إرﺱﺎل اﺱﺘﻌﻼﻣﺎت أو ﺏﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو أي ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ .ICANN
 .٦ -١ -٢ﻡﺪة اﻻﺱﺘﺨﺪام .ﺱﻴﺰود ﻣُﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰود  ،ZFAآﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺏﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻠﻒ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺙﻼﺙﺔ ) (٣أﺷﻬﺮ.
 .٧ -١ -٢وﺻﻮل ﺑﻼ رﺱﻮم .ﺱﻴﺰود ﻣُﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺏﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺏﻼ ﺗﻜﻠﻔﺔ ،وﺱﻴﻌﻤﻞ
ﻣﺰود  ZFAﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ذﻟﻚ.

]ﻡﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪیﻞ ﻗﺴﻢ  ١ .٢هﺬا ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺱﺘﺸﺎریﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻡﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻡﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡﺖ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺸﺄن ﺽﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻡﺰود ﺥﺪﻡﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻓﻲ
ﻧﻄﺎﻗﺎت  TLDاﻟﺠﺪیﺪة .وﻗﺪ ﺗﻢ وﺽﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮیﺮ ﻡﻊ إﺥﻀﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻡﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﺰود اﻻﻡﺘﺪاد ﻟﻨﻄﺎﻗﺎت  gTLDاﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ[.
 ٢ -٢وﺻﻮل .ICANN
 .١ -٢ -٢اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻌﺎم .ﺱﻴﺰود ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNأو اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺝﺎﻧﺒﻬﺎ ﺏﻮﺻﻮل ﻋﺎم إﻟﻰ
ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺝﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻄﺎق  TLDوذﻟﻚ ﺏﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻄﺮیﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪدهﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﻦ ﺡﻴﻦ إﻟﻰ
ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮل.

ﻣﺴﻮدة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪیﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ٥
ﺝﺪول اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ دواﺋﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ GTLD
یﻠﺘﺰم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ )أي ،یﻤﺘﻨﻊ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ،أو ﺗﻔﻮیﺾ ،أو اﺱﺘﺨﺪام أو ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة
ﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻷیﺔ ﺝﻬﺔ أﺥﺮى ،ویﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺎﺱﻤﻪ ﻟﻴﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ویﻤﻨﻊ ﺗﻔﻮیﻀﻬﺎ أو اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ( ﺑﺎﻷﺱﻤﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﺎویﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ )أي ،ﺑﺨﻼف اﻟﺘﺠﺪیﺪ( ﺽﻤﻦ ﻥﻄﺎق  ،TLDوذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪق  ICANNﺑﻮﺽﻮح
وﺑﻄﺮیﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺥﻼف ذﻟﻚ آﺘﺎﺑﺔ:
 .١ﻣﺜﺎل .یﺘﻢ اﻻﺡﺘﻔﺎظ ﺏﺎﻟﻌﻨﻮان "ﻣﺜﺎل"ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻥﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮیﺎت اﻷﺥﺮى ﻓﻲ ﻥﻄﺎق  TLDوﻓﻴﻪ یﻘﻮم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻻ .یﺘﻢ ﺗﺤﺮیﺮ ﺣﺠﺰ ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﻦ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺪى ﺗﻮﺹﻞ
 .٢ﻋﻨﻮان ﻣﻦ ﺡﺮﻓﻴﻦ .یﺠﺐ ﺣﺠﺰ آﻞ اﻟﻌﻨﺎویﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﻣﺰ أو ً
ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺪیﺮ رﻣﺰ اﻟﺒﻠﺪ .ﻗﺪ یﺘﻘﺪم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أیﻀًﺎ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻟﺘﺤﺮیﺮ هﺬﻩ اﻻﺣﺘﺠﺎزات
ﻋﻠﻰ أﺱﺎس ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎیﻴﺮ ﺗﺠﻨﺐ إﺛﺎرة اﻻرﺗﺒﺎك ﻣﻊ
رﻣﻮز اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة.
 .٣أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻤﻴﺰة .ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎویﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺽﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ إذا ﻋﺒﺮت ﻋﻦ أﺱﻤﺎء ﻥﻄﺎق دوﻟﻲ
ﺹﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺗﺮﻣﻴﺰ  ASCIIاﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ )ﻋﻠﻰ ﺱﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
".("xn--ndk061n
 .٤ﺡﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ﺗﻢ ﺣﺠﺰ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻥﻄﺎق  TLD.ﻗﺪ یﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺸﻐﻞ
ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﻣﻊ اﻥﺘﻬﺎء ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪاﺋﺮة ﺗﺴﺠﻴﻞ  ،TLDیﺘﻢ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻥﻘﻠﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪدﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ
 IRIS ،WWW ،NIC :ICANNو.WHOIS
 .٥أﺱﻤﺎء اﻟﺪول واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .یﺘﻢ اﺣﺘﺠﺎز أﺱﻤﺎء اﻟﺪول واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻥﻲ وﺝﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮیﺎت اﻷﺥﺮى داﺥﻞ ﻥﻄﺎق  TLDﺣﻴﺚ یﻮﻓﺮ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
١-٥

اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ( ﻟﻜﺎﻓﺔ أﺱﻤﺎء اﻟﺪول واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺘﻮاة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ،ISO 3166-1وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﺤﺪیﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺥﺮ;

٢-٥

ﻓﺮیﻖ ﺥﺒﺮاء اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،ودﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺝﻌﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺱﻤﺎء
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ و

٣-٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻌﺪة ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام  ٦ﻟﻐﺎت رﺱﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻮاﺱﻄﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺄﺱﻤﺎء ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ.

مسودة نوفمبر  2010لمواصفات اتفاقية  GTLDالجديدة
تخضع للتعليق العام

المواصفات 6
مواصفات إمكانية تشغيل السجل واستمراريته وأدائه
 .1التوافق مع المعايير
يجب على مشغل السجل التنفيذ واالمتثال لطلبات التعليقات  RFCsذات الصلة القائمة وتلك التي سيتم نشرھا في المستقبل من قبل فريق
عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFبما في ذلك جميع المعايير أو التعديالت أو اإلضافات التي تلي والتي تتعلق باآلتي) :أ( نظام أسماء
النطاقات وعمليات خادم االسم بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طلبات التعليقات أرقام ،1034 :و ،1035و ،1982و،2181
و ،2182و ،2671و ،3226و ،3596و ،3597و ،3901و ،4343و 4472و5966؛ )ب( توفير أسماء النطاقات وإدارتھا باستخدام
بروتوكول التوزيع المرن ) (EPPفي التوافق مع طلبات التعليقات أرقام ،3735 :و ،5910و ،5730و ،5731و ،5732و 5733و.5734
إذا احتاج مشغل السجل إلى تطبيق فترة السماح للتسجيل ) ،(RGPفإنه يلتزم بتتوجيھات  RFC 3915والتوجيھات التابعة لھا .إذا تطلب
مشغل السجل استخدام الوظيفة خارج نطاق قاعدة تعليقات  RFCالخاصة بـ  ،EPPفيتعين على مشغل السجل توثيق امتدادات  EPPفي
تنسيق مسودة اإلنترنت وذلك من خالل االستعانة باإلرشادات الموصوفة في  .3735 RFCوبالتبعية سيقوم مشغل السجل بتزويد الوثائق
المتعلقة بكافة كائنات  EPPواالمتدادات المدعومة إلى  ICANNوتحديثھا قبل عملية النشر.
ينبغي أن يوقع مشغل التسجيل ملفات منطقة نطاق  DLTالخاصة به التي تطبق امتدادات تأمين نظام اسم النطاق )" .("DNSSECأثناء
مدة التشغيل ،ينبغي أن يلتزم مشغل التسجيل بطلبات التعليق  RFCsأرقام  4033و 4034و 4035و 4509واألرقام التابعة لھا وما يليھا،
ويتبع أفضل التطبيقات الموصوفة في طلب التعليق  RFCرقم  4641وما يليه .وفي حال نفّذ مشغل السجل حاشد رفض التواجد المعتمد
المبعثر المتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات ،وجب عليه االمتثال لطلب التعليق رقم  5155وما يليه .كما يجب عليه قبول المادة
األساسية العامة من أسماء النطاقات الخاصة باألطفال بطريقة آمنة وفقًا ألفضل الممارسات في الصناعية .وأيضًا ،يجب أن ينشر السجل
على موقعه على شبكة اإلنترنت بيانات ممارسات امتدادات األمان لنظام اسم النطاق ) (DPSالتي توضح الضوابط األمنية الحرجة
واإلجراءات الالزمة لتخزين المواد األساسية ،إضافةً إلxى الوصول واستخدام المفاتيح الخاصة بذلك وضمان قبول المواد األساسية العامة
الخاصة بالمسجلين.
إذا عرض مشغل السجل أسماء النطاقات الدولية)" ، ("IDNsوجب عليه االمتثال لطلبات التعليقات أرقام ، 5890و ،5891و5892
و 5893واألرقام التابعة لھا .كما ينبغي أن يلتزم مشغل السجل بإرشادات  IDN ICANNعلى الموقع
> ،<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htmعندما يتم تعديلھا ،أو تغييرھا ،أو إلغاؤھا من
وقت آلخر .يجب على مشغل السجل نشر جداول أسماء النطاقات الدولية وقواعد تسجيل تلك األسماء وتحديثھا في سجل سلطة تخصيص
أسماء اإلنترنت الخاص بممارسات تلك األسماء كما ھو محدد في المبادئ التوجيھية ألسماء النطاقات الدولية التابعة لھيئة(ICANN).
يجب أن يكون مشغل السجل قادرا على قبول عناوين  IPv6كسجالت إلحاق في نظام السجل الخاص به وأن ينشرھا في  DNS.يجب أن
يعرض مشغل السجل نقل  IPv6العام الثنين على األقل من خوادم أسماء السجل المدرجة في منطقة الجذر مع عناوين  IPv6المناظرة
المسجلة لدى  .IANAوينبغي أن يتبع مشغل السجل "المبادئ التوجيھية التشغيلية لنقل نظام أسماء النطاقات  "IPv6كما ھو موضح في
أفضل الممارسات الحالية  .91عالوة على أنه يجب أيضًا عرض عناوين  IPv6العامة لخدمات نشر بيانات التسجيل على النحو المحدد في
المواصفات رقم  4من ھذا وينبغي االتفاق؛ على سبيل المثال برنامج البحث عن النطاقات ) Whoisطلب التعليق رقم  ،(3912أو برنامج
البحث عن النطاقات  Whoisعلى الشبكة العالمية .لمشغل السجل عرض نقل عناوين  IPv6العامة لنظام التسجيل المشترك )(SRS
بالنسبة ألي المسجل ،في موعد ال يتجاوز ستة أشھر من وصول الطلب األول كتابةً من أحد المسجلين المعتمدين لنطاقات  TLDgبحيث
يكون على استعداد لتشغيل نظام التسجيل المشترك عبر .IPv6
 .2خدمات السجل واستمراريتھا
”ويتم تعريف "خدمات التسجيل" ،ألغراض اتفاقية التسجيل ،على النحو التالي :خدمات تمثل ) (1عمليات مزود االمتداد التي تعد بالغة
األھمية بالنسبة للمھام التالية :استالم البيانات من المسجلين فيما يتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ وتزويد المسجلين
بمعلومات حول الحالة المتعلقة بخوادم المنطقة بالنسبة لنطاقات  ،TLDونشر ملفات المنطقة بالنسبة لنطاقات TLD؛ تشغيل خوادم نظام
أسماء النطاقات الخاصة بالتسجيل ،ونشر االتصال والمعلومات األخرى المتعلقة بتسجيالت خادم اسم النطاق في نطاقات  TLDوفقًا لما
يقتضيه ھذا االتفاق؛ و)ب( المنتجات أو الخدمات األخرى التي يتعين على مشغل السجل توفيرھا بسبب إقامة سياسة توافق اآلراء على
النحو المحدد في المواصفات رقم  ،1و)ج( أي منتجات أو خدمات أخرى ال يمكن إال لمشغل السجل توفيرھا ،بسبب تعيينه كمشغل للسجل،
و )د( التغييرات المادية على أي خدمة من خدمات التسجيل في نطاق النقاط )أ( أو )ب( أو )ج( المذكورة أعاله.
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سيقوم مشغل السجل بعملياته باستخدام شبكة عمل وخوادم متكررة متنوعة جغرافيًا )بما في ذلك تكرار على مستوى الشبكة ،وتكرار على
مستوى العقدة النھائية وتنفيذ خطة لموازنة التحميل( لضمان استمرارية التشغيل في حالة حدوث عطل تقني )سواء كان واسع النطاق أو
محلي( ،أو تعسر لألعمال أو واقعة أو ظرف استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل.
سيستخدم مُشغل السجل جھودًا معقولة تجاريًا الستعادة الوظائف الحساسة للسجل خالل  24ساعة من انتھاء الحدث غير العادي الخارج
عن إرادة مُشغل السجل ،وسيستعيد تشغيل النظام بالكامل خالل مدة ال تزيد عن  48ساعة بعد ھذا الحدث ،وذلك وفقًا لنوع الوظيفة
الحساسة المعنية .ال تعد عمليات االنقطاع الناتجة عن ھذا الحدث عدم توفر للخدمة.
يجب أن يحافظ مشغل التسجيل على خطة مواصلة للعمل ،توفر صيانة لخدمات التسجيل في حالة وقوع حدث غير عادي خارج عن
إرادة مُشغل السجل أو إخفاق عمل مشغل السجل ،ويمكن أن يتضمن ذلك تعيين مزود استمرار خدمات التسجيل .في حالة اشتمال مثل
ھذه الخطة على تعيين مزود استمرار خدمات التسجيل ،ينبغي لمشغل التسجيل أن يقدم اسم ومعلومات االتصال لمزود استمرار خدمات
التسجيل المذكورة إلى شركة .ICANN
في حالة وقوع حدث استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل وقوع حدث استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل بحيث ال يمكن
االتصال به ،وجب عليه أن يوافق على أن تقوم ھيئة ) (ICANNباالتصال بمزود استمرارية خدمة التسجيل الذي يتم تعيينه ،إن وجد.
على مُشغل السجل إجراء اختبار الستمرارية خدمات السجل مرة سنويًا على األقل.
بالنسبة ألسماء النطاق التي إما ال تكون مسجلة ،أو أن المسجل لم يوفر سجالت صالحة مثل سجالت ا NSإلدراج ملف المنطقة الخاص
بنظام أسماء النطاقات ،أو أن وضعھا ال يسمح بنشرھا في نظام أسماء النطاقات ،فإنه يحظر استخدام سجالت موارد الرمز العشوائي
ألسماء النطاقات على النحو المبين في طلب ّي التعليقات  1034و 4592أو أي طريقة أو تقنية أخرى من أجل تركيب سجالت موارد نظام
أسماء النطاقات أو استخدام إعادة التوجيه في نظام أسماء النطاقات من قبل السجل .وعند االستفسار عن أسماء النطاقات ،يجب على خوادم
األسماء المعتمدة إعادة استجابة "اسم الخطأ" )المعروفة أيضًا باسم  ،(NXDOMAINورمز االستجابة  3كما ھو موضح في طلب
التعليق  1035وطلبات التعليقات ذات الصلة .وينطبق ھذا الحكم على جميع ملفات المنطقة الخاصة بأسماء النطاقات على جميع المستويات
في شجرة أسماء النطاقات التي يقوم مشغل السجل )أو من يتبعه في مجال توفير خدمات التسجيل( بحفظ البيانات لھا ،أو الترتيب لھذا
الحفظ ،أو الحصول على عائدات من جراء ھذا الحفظ.
يجب أن يزود مشغل السجل  ICANNوينشر في موقعه على شبكة اإلنترنت تفاصيل اتصال دقيقة خاصة به بما في ذلك البريد
اإللكتروني والعنوان البريدي صالح فضالً عن جھة اتصال أساسية للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بالسلوك الضار في نطاقات ،TLD
كما سيمد ھيئة ) (ICANNبإشعار فوري بأي تغييرات تطرأ على تفاصيل االتصال ھذه.
 .3فترات التسجيل المدعومة األولية والخاصة بالتجديد
يجوز القيام بتسجيل ات أولية لأسماء مسجلة في السجل بزيادات مرة كل عام ،حتى عشر ) (10سنوات كحد أقصى .لتجنب الشك ،قد ال
تتجاوز التسجيالت األولية لالسم المسجل عشر ) (10سنوات.
ويجوز القيام بتجديد تسجيل أسماء مسجلة بزيادات مرة كل عام ،حتى عشر ) (10سنوات كحد أقصى .لتجنب الشك ،قد ال تتجاوز
التسجيالت األولية لالسم المسجل عشر ) (10سنوات.
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 .4مواصفات األداء
المعيار

توافر خدمة DNS
توافر خادم أسماء DNS
 DNSزمن  RTTالخاص بحل TCP DNS
زمن  RTTالخاص بحل UDP DNS
زمن تحديث DNS
توفر RDPS
 RDPSزمن  RTTالخاص باستفسار RDPS
زمن تحديث RDPS
توافر خدمة EPP
زمن  RTTالخاص بأمر جلسة EPP
EPP
زمن  RTTالخاص بأمر استفسار EPP
أمر تحويل  RTTالخاص بـ EPP

متطلبات مستوى الخدمة )) (SLRأساس شھري(

زمن تعطل قدره  0دقائق = توافر بنسبة ٪100
≥ 432دقيقة من زمن التعطل )≈(٪99
≥  1500مللي ثانية ،لما ال يقل عن  ٪ 95من االستفسارات
≥  400مللي ثانية ،لما ال يقل عن  ٪ 95من االستفسارات
≥  60دقيقة ،لما ال يقل عن  ٪ 95من االستفسارات
≥  432دقيقة من زمن التعطل )≈(٪ 99
≥  1500مللي ثانية ،لما ال يقل عن  ٪ 95من االستفسارات
≥  60دقيقة ،لما ال يقل عن  ٪ 95من االستفسارات
≥  864دقيقة من زمن التعطل )≈(٪ 98
≥  3000مللي ثانية ،لما ال يقل عن  ٪ 90من األوامر
≥  1500مللي ثانية ،لما ال يقل عن  ٪ 90من األوامر
≥  3000مللي ثانية ،لما ال يقل عن  ٪ 90من األوامر

 .SLRمتطلبات مستوى الخدمة ھو مستوى الخدمة المتوقع لمعيار معين يتم قياسه في اتفاق مستوى الخوادم ).(SLA
 .RTTيشير "زمن الرحلة الكلي" أو  RTTإلى الوقت الذي تم تسجيله بداية من إرسال البايت األول من الحزمة األولى من سلسلة الحزم
الالزمة لتقديم طلب وحتى االستقبال في البايت األخير من الحزمة األخيرة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة .وإذا لم يتلق العميل
سلسلة الحزم الكاملة والالزمة للنظر في االستجابة كما وردت ،فسيتم اعتبار الوقت غير محدد.
عنوان  :IPيشير إلى عنوان  IPv4أو عنوان  IPv6دون أي تمييز بين كال العنوانين .وعندما تكون ھناك حاجة للتمييز بينھما ،فسيتم ذكر
العنوان  IPv4أو العنوان .IPv6
 .DNSيشير إلى نظام أسماء النطاقات على النحو المحدد في طلب ّي التعليقات  ،1034و 1035وطلبات التعليقات ذات الصلة.
توافر خدمة  .DNSيشير إلى قدرة مجموعة من خوادم األسماء المدرجة باعتبارھا معتمدة والخاصة باسم نطاق معين )مثل  ،(TLDللرد
على استفسارات  DNSالواردة من أحد مستخدمي اإلنترنت .والعتبار الخدمة متاحة في مرحلة ما من الوقت ،فال بد الثنين ،على األقل،
من خوادم األسماء المسجلة في  DNSأن يكون لھما نتائج محددة من "اختبارات  "DNSبالنسبة لكل من "عناوين  "IPالمسجلة ذات
كل من ) UDPو .(TCPإذا اعتبرت  ٪51أو أكثر من مجسات اختبارات  DNSأن الخدمة غير
أسماء النطاقات العامة عبر منافذ نقل ٍ
متوفرة عبر أي من منافذ النقل ) UDPو (TCPخالل فترة زمنية معينة ،فسوف يتم اعتبار خدمة  DNSغير متوفرة.
توافر خادم أسماء  DNSيشير إلى قدرة "عناوين  "IPالمسجلة ذات أسماء النطاقات العامة بالنسبة لخادم اسم معين مدرج باعتباره
معتمدًا بالنسبة السم النطاق ،للرد على استفسارات  SDNالواردة من أحد مستخدمي اإلنترنت .يتم اختبار جميع "عناوين  "IPالمسجلة
ذات أسماء النطاقات العامة والتي تخص اسم النطاق الذي يتم رصده كل على حدة .إذا حصلت  ٪ 51أو أكثر من مجسات اختبارات نظام
أسماء النطاقات على نتائج اختبارات غير محددة من "اختبارات  "DNSبالنسبة لـ"عنوان  "IPالمتعلق بخادم االسم عبر أي منفذ من منافذ
النقل ) UDPو (TCPخالل فترة زمنية معينة ،فسوف يتم اعتبار "عنوان  "IPالمتعلق بخادم االسم غير متوفر.
زمن  RTTالخاص بحل  UDP DNSيشير إلى زمن  RTTلخاص بسلسلة تتكون من اثنين من الحزم ،واستعالم  UDP DNSوما
يقابل ذلك من استجابة  .UDP DNSوإذا كان زمن  RTTيساوي  5مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة ،فسيتم اعتبار
زمن  RTTغير محدد.
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زمن  RTTالخاص بحل  .TCP DNSيشير إلى زمن  RTTالخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصال  TCPإلى نھايته ،بما في
ذلك استقبال استجابة  DNSبالنسبة الستعالم  DNSواحد .وإذا كان زمن  RTTيساوي  5مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة
المماثلة ،فسيتم اعتبار زمن  RTTغير محدد.
زمن  RTTالخاص بحل  .DNSيشير إلى أي من" RTTلحل  "UDP DNSأو" RTTلحل ."TCP DNS
زمن تحديث  < DNSيشير إلى الوقت الذي يُقاس من استقبال تأكيد  EPPألمر التحويل على اسم النطاق ،وحتى تجيب جميع خوادم
األسماء الخاصة باسم النطاق الرئيسي على  DNSاستفسارات" ببيانات متسقة مع التغيير .وال ينطبق ھذا إال على تغييرات معلومات
.DNS
اختبار  .DNSويعني استعالم  DNSواحد وغير ارتجاعي يتم إرساله إلى "عنوان )" "IPعن طريق  UDPأو  .(TCPإذا تم عرض
 DNSSECفي منطقة  DNSالمستعلم عنھا ،الستعالم يُعتبر مجابًا عنه ،فيجب أن يتم التحقق من التوقيعات بشكل إيجابي مقابل سجل DS
مماثل يُنشر في المنطقة الرئيسية أو مقابل إرساء الثقة بشكل ثابت ،إذا لم يتم التوقيع على تلك المنطقة الرئيسية .يجب أن يكون االستعالم
حول أسماء نطاقات قائمة .ويجب أن تضم اإلجابة على االستعالم المعلومات ذات الصلة من نظام التسجيل ،وإال فسيتم اعتبار االستعالم بال
إجابة .وأيضًا ،إذا كانت اإلجابة على أحد االستعالمات تحتوي على مجموعة بايت  ،TCفسيتم اعتبار االستعالم بال إجابة .واالستعالم ذو
"زمن  RTTالخاص بحل  "DNSوالذي يعد أعلى بـ  5مرات من  SLRالمماثلة ،ھو اآلخر سيتم اعتباره بال إجابة .والنتائج المحتملة
الختبار  DNSھي :رقم بالمللي ثانية مماثل لـ "زمن  RTTالخاص بحل  "DNSأو أنه غير محدد /بال إجابة.
قياس متغيرات  .DNSي كل دقيقة ،ينبغي أن يقوم كل مجس من مجسات  DNSبـ اختبار  DNSخاص بـ  UDPو TCPلكل من
"عناوين  "IPالمسجلة ذات أسماء النطاقات العامة الخاصة بخادم االسم الذي يتم رصده .إذا لم يحصل اختبار  "NSDعلى إجابة ،فسيتم
اعتبار  IPالمختبر على أنه غير متوفر بالنسبة لمنفذ النقل المماثل ) UDPأو  (TCPمن ھذا المجس حتى يحين وقت إجراء اختبار جديد.
ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة  20مجسًا في أي فترة قياس معينة ،وإال فسيتم تجاھل
عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة ،وأثناء ھذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمة.
وضع مجسات  .DNSتوضع المجسات لقياس معايير  DNSفي أقرب مكان ممكن إلى برامج حل  DNSعلى الشبكات ذات أكثرية
المستخدمين عبر المناطق الجغرافية المختلفة ،كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية ،مثل وصالت
األقمار الصناعية.
 .RDPSتشير خدمات نشر بيانات التسجيل إلى مجموعة  WHOISوخدمات  WHOISالمعتمدة على الشبكة على النحو المحدد في
"المواصفات  "4من ھذا االتفاق.
توفر  .RDPSيشير إلى قدرة جميع خدمات  RDPSلنطاق  ،TLDلالستجابة إلى استعالمات من مستخدم اإلنترنت ببيانات مناسبة من
نظام التسجيل .وحتى يمكن اعتبار  RDPSمتوافرة في وقت ما ،يجب أن يكون لدى عنوان  IPv4واحد وعنوان  6IPvواحد بالنسبة لكل
من خدمات  RDPSنتائج محددة من "اختبارات  ."SRDPوإذا اعتبرت  ٪ 51أو أكثر من مجسات اختبار  RDPSأي من خدمات
 RDPSعلى أنھا غير متوفر خالل فترة زمنية معينة ،فستعد  RDPSغير متوفرة.
 RTTالستعالم  .WHOISيشير إلى زمن  RTTالخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصال  TCPإلى نھايته ،بما في ذلك استقبال
استجابة  .ISWHOوإذا كان زمن  RTTيساوي  5مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة ،فسيتم اعتبار زمن  RTTغير
محدد.
 RTTالستعالم  WHOISأساسه الويب .يشير إلى زمن  RTTالخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصال  TCPإلى نھايته ،بما
في ذلك استقبال استجابة  HTTPبالنسبة الستعالم  HTTPواحد .وإذا قام مشغل السجل بتنفيذ عملية متعددة الخطوات للوصول إلى
المعلومات ،فيجب أن تقاس الخطوة األخيرة فحسب .وإذا كان زمن  RTTيساوي  5مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة،
فسيتم اعتبار زمن  RTTغير محدد.
زمن  RTTالخاص باستفسار  .RDPSيشير إلى مجموعة RTTالستعالم  "WHOISو" RTTالستعالم  WHOISأساسه الويب".
زمن تحديث  .RDPSيشير إلى الوقت الذي تم قياسه بدايةً من استقبال تأكيد  EPPألمر التحويل على اسم النطاق ،وحتى تقوم "IP
عناوين ” الخاصة بكل الخوادم من كافة خدمات  RDPSبعكس التغييرات التي تمت.
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اختبار  .RDPSويعني استعالم واحد إلى "عنوان  "IPمحدد ألحد الخوادم المختصة بإحدى خدمات  .RDPSيجب أن تدور االستعالمات
حول االھداف الموجودة في نظام التسجيل كما يجب أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة ،وإال فسيعد االستعالم بال إجابة.
وأيضًا ،االستعالمات ذات زمن  RTTوالذي يعد أعلى بـ  5مرات من  SLRالمماثلة ،ھي األخرى سيتم اعتبارھا بال إجابة .والنتائج
المحتملة الختبار  RDPSھي :رقم بالمللي ثانية مماثل لـ زمن  RTTأو أنه غير محدد /بال إجابة.
قياس متغيرات  .RDPSفي كل دقيقة ،يجب أن يختر كل مجس من مجسات  RDPSعشوائيًا عنوان  IPv4واحد وعنوان  IPv6واحد
من جميع "عناوين  "IPالمسجلة في خدمة أسماء المجاالت ) (DNSالعامة الخاصة بخوادم لكل خدمة  RDPSالمختصة بنطاقات
 TLDالتي يتم رصدھا ،وإجراء "اختبار  "RDPSلكل واحد .إذا لم يحصل "اختبار  "RDPSعلى إجابة ،فسيتم اعتبار خدمة PEP
غير متوفرة من ھذا المجس حتى يحين الوقت إلجراء اختبار جديد .ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس
صحيحة  10مجسًا في أي فترة قياس معينة ،وإال فسيتم تجاھل عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة ،وأثناء ھذه الحالة لن تتم اإلشارة
إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمة.
وضع مجسات  .RDPSسيتم وضع المجسات لقياس معايير  RDPSداخل الشبكات ذات أكثرية المستخدمين عبر المناطق الجغرافية
المختلفة؛ كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية ،مثل وصالت األقمار الصناعية.
 .EPPيشير إلى بروتوكول التوزيع المرن كما ھو محدد في طلب التعليق رقم  5730وطلبات التعليقات ذات الصلة.
توافر خدمة  .EPPيشير إلى قدرة خوادم  TLD EPPكمجموعة ،على االستجابة إلى األوامر من المسجلين المعتمدين لدى السجل ،مما
لديھم اعتمادات بالفعل للخوادم .ويجب أن تشتمل االستجابة على بيانات مناسبة من نظام السجل .ويعد أمر  EPPذو " زمن  RTTالخاص
بأمر  "EPPوالذي يعد أعلى بـ  5مرات من  SLRالمماثلة ،سيتم اعتباره بال إجابة .ولكي يتم اعتبار خدمة  EPPمتوفرة خالل فترة
القياس ،يجب أن يكون لدى عنوان واحد من  IPv4و IPv6على األقل )إذا تم عرض  EPPعبر  (IPv6بالنسبة لمجموعة من الخوادم
نتائج محددة من "اختبارات  ."EPPوإذا اعتبرت  ٪ 51أو أكثر من مجسات اختبار  EPPأي من خدمات  EPPعلى أنھا غير متوفر
خالل فترة زمنية معينة ،فستعد خدمة  EPPغير متوفرة.
زمن  RTTالخاص بأمر جلسة  .EPPيشير إلى زمن  TTRالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر الجلسة باإلضافة
إلى استقبال استجابة  EPPألمر جلسة واحد خاص بـ  .EPPوبالنسبة ألمر الخروج ،فإنه سوف يشمل الحزم الالزمة إلنھاء جلسة .TCP
وبالنسبة ألمر الخروج ،فإنه سوف يشمل الحزم الالزمة إلنھاء جلسة  .TCPوتعد أوامر جلسة  TCPھي تلك المذكورة في المقطع 2.9.1
من طلب التعليق رقم  5730والخاص بـ  .EPPوإذا كان زمن  RTTيساوي  5مرات أو أكثر من  SLRالمماثلة ،فسيتم اعتبار زمن
 RTTغير محدد.
زمن  RTTالخاص بأمر استفسار  .EPPيشير إلى زمن  RTTالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر استعالم
باإلضافة إلى استقبال استجابة  EPPألمر جلسة واحد خاص بـ  .EPPوذلك ال يتضمن الحزم الالزمة لبدء أو إنھاء جلسة  EPPأو جلسة
 .TCPوتعد أوامر استعالم  TCPھي تلك المذكورة في المقطع  2-9-2من طلب التعليق رقم  5730والخاص بـ  .EPPوإذا كان زمن
 TRTيساوي  5مرات أو أكثر من  SLRالمماثلة ،فسيتم اعتبار زمن  RTTغير محدد.
زمن  RTTالخاص بـ  .EPPيشير إلى زمن  RTTالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر استعالم باإلضافة إلى
استقبال استجابة  EPPألمر جلسة واحد خاص بـ  .EPPوذلك ال يتضمن الحزم الالزمة لبدء أو إنھاء جلسة  EPPأو جلسة  .TCPوتعد
أوامر تحويل  EPPھي تلك المذكورة في المقطع  3-9-2من طلب التعليق رقم  5730والخاص بـ  .EPPوإذا كان زمن  RTTيساوي 5
مرات أو أكثر من  SLRالمماثلة ،فسيتم اعتبار زمن  RTTغير محدد.
زمن  RTTالخاص بأمر استفسار EPP query-" ،" session-command RTTEPP" Refers to .EPP
" or "RTT commandأمر تحويل  RTTالخاص بـ ."EPP
اختبار  .EPPويعني إرسال أمر  EPPواحد إلى "عنوان  "IPواحد ألحد خوادم  .EPPيجب أن تكون أوامر االستعالم والتحويل ،مع
استثناء عملية "اإلنشاء" ،حول األھداف الموجودة في نظام التسجيل .ويجب أن تشتمل االستجابة على بيانات مناسبة من نظام السجل.
والنتائج المحتملة الختبار  EPPھي :رقم بالمللي ثانية مماثل لـ "زمن  RTTالخاص بأمر  "EPPأو أنه غير محدد /بال إجابة.
قياس متغيرات  .EPPكل  5دقائق ،يقوم مجس  EPPعشوائيًا باختيار عنوان واحد من "عناوين  "IPالخاصة بخوادم  EPPالمختصة
بنطاقات  TLDالتي يتم رصدھا ،وإجراء "اختبارات  "EPPفي كل مرة يكون ھناك تناوب عشوائي بين أنواع األوامر المختلفة الثالثة
وبين األوامر داخل كل نوع من أجل عملية االختبار .إذا لم يحصل "اختبار  "EPPعلى إجابة ،فسيتم اعتبار خدمة  EPPغير متوفرة من
ھذا المجس حتى يحين الوقت إلجراء اختبار جديد .ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة 10
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مجسًا في أي فترة قياس معينة ،وإال فسيتم تجاھل عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة ،وأثناء ھذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ
مقابل متطلبات مستوى الخدمة.
وضع مجسات  RDPS.سوف توضع المجسات لقياس معايير  EPPداخل نقاط وصول المسجلين لإلنترنت أو بالقرب منھا عبر المناطق
الجغرافية المختلفة؛ كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية ،مثل وصالت األقمار الصناعية.
قوائم المجسات .يمكن االطالع على القائمة الحالية لمجسات  DNSو RDPSو EPPواستخدامھا >كمرجع< .ويُعد مشغل السجل مسؤوالً
عن اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان أن المجسات المذكورة ال يتم حجب اختباراتھا من قبل أدوات الشبكة الخاصة به .ويمكن تحديث القائمة
من وقت آلخر من قبل ھيئة ) (ICANNشريطة أن ترسل إشعارا لمدة  90يو ًما على األقل إلى مشغل السجل قبل إجراء التغيير .وخالل
تلك الفترة ،سيكون لدى مشغل السجل إمكانية الوصول إلى قراءات المجسات الجديدة ،ولن تعتبر  ICANNھذه القياسات ألغراض اتفاق
مستوى الخوادم ).(SLA
نوافذ الصيانة .يتم تشجيع مشغلي السجل على القيام بنوافذ الصيانة لخدمات مختلفة في أوقات وتواريخ مرور أقل من الناحية اإلحصائية
لكل خدمة .ومع ذلك ،الحظ أنه ال يوجد اعتماد النقطاع الخدمة المخطط له أو ما شابه ذلك ،وأي زمن تعطل ،سواء كان ذلك ألغراض
الصيانة أو بسبب تعطل النظام سيتم اعتباره مجرد زمن تعطل وسيتم احتساب سببه من جراء أغراض اتفاق مستوى الخوادم ).(SLA
 .5حدود الطواريء
الوظيفة الحرجة
خدمة ) DNSجميع
الخوادم(
حل  DNSSECالصحيح
)SRS (EPP
خدمة البحث
WHOIS/WHOIS
المعتمدة على الشبكة
مستودع البيانات

زمن تعطل مستمر قدره  4ساعات

حدود الطواريء
زمن تعطل قدره  4ساعات /األسبوع

زمن تعطل مستمر قدره  4ساعات
زمن تعطل مستمر قدره  5أيام
زمن تعطل مستمر قدره  7أيام

زمن تعطل قدره  4ساعات /األسبوع
زمن تعطل قدره  5أيام /الشھر
زمن تعطل قدره  7أيام /الشھر

خرق التفاق التسجيل عن طريق عمليات اإليداع المفقودة في مستودع البيانات كما ھو موضح في
المواصفات  ،2الجزء "ب" ،البند .6

ﻣﺎﯾﻮ  ٢٠١٠ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻮدة ﻧﻄﺎﻗﺎت  GTLDاﻟﺠﺪﯾﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ٧
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت آﻟﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق
آﻟﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ أن ﯾﻨﻔﺬ أﯾﺔ آﻟﯿﺎت ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق )" ("RPMsوﯾﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ
.١
ﺗﻔﻮﯾﻀﮭﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ) .(ICANNوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت ،ﻗﺪ ﯾﻄﻮر وﯾﻠﺘﺰم ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺂﻟﯿﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﯿﻂ أو ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ أو ﺗﺴﻲء اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ .وﺳﯿﺸﻤﻞ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﻛﻞ آﻟﯿﺎت
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻔﻮﺿﺔ وﻣﻄﻮرة ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ ) (ICANNﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻤﺴﺠﻞ ،واﻟﻤﺒﺮم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺠﻠﻲ ھﯿﺌﺔ
) (ICANNاﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ واﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت  .TLDﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ ھﯿﺌﺔ ) (ICANNﻷﺟﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ(:

أ-

ﺳﻮف ﺗُﺮﺳﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗُﺪﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺬي أﺳﺴﺘﮫ ھﯿﺌﺔ
) (ICANNﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت  TLDﺑﻤﻮﺟﺐ أﯾﺔ إﺷﻌﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت إﻟﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ) :أ( اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻷﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،و )ب( أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،أو

ب -إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷيٍ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﺼﺮﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت
 ،TLDوﺳﯿﺘﺎح ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت .TLD
ﻻ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﺗﻔﻮﯾﺾ أي ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أي ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋﻼﻣﺔ
ﺗﺠﺎرﯾﺔ أﺧﺮى أو اﻹﺧﻄﺎر ﺑﮭﺎ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻮض ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو
ﻻ ﻣﻨﮫ.
ﺑﺪ ً

.٢

آﻟﯿﺎت ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت .ﺳﻮف ﯾﻤﺘﺜﻞ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﻵﻟﯿﺎت ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ:
أ-

ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ) (PDDRPوإﺟﺮاءات ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﯿﻮد اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ )(RRDRP
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ ھﯿﺌﺔ )) (ICANNواﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ]ﯾﺠﺐ إدراج ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﺟﺮاء اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ[(،
 .١ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻋﻦ
أﯾﺔ رﺳﻮم اﺿﻄﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﻮى إﻟﻰ ﺳﺪادھﺎ ﻟﻠﻤﺰود ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﻮى
اﻟﻄﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻔﯿﻦ.
 .٢أﯾﻀًﺎ ،ﯾﻮاﻓﻖ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ واﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄي ﻋﻼﺟﺎت ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ )واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ أي ﻋﻼج
ﻣﻌﻘﻮل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺸﻚ ،وإﻧﮭﺎء اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) ٤٫٣ھـ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق( ﻓﻲ
أﻋﻘﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﻔﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ أو
إﺟﺮاءات ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﯿﻮد اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ.

ب-

IRI-6244v3

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻺﯾﻘﺎف اﻟﺴﺮﯾﻊ )" ("URSاﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ھﯿﺌﺔ )) ،(ICANNواﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ]ﯾﺠﺐ إدراج ﻋﻨﻮان
اﻟﻤﻮﻗﻊ[( ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻘﻘﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻺﯾﻘﺎف اﻟﺴﺮﯾﻊ.

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ٨
أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
 .١أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ) (١ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﻄﺎق
 TLDاﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ]__[ ﻣﻦ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ] urlﻟﻴﺘﻢ إدراﺝﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ )اﻟﺬي
ﺗﻢ دﻣﺠﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ٨آﻤﺮﺝﻊ( ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼث ) (٣ﺱﻨﻮات ﻋﻘﺐ اﻥﺘﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎﻣﺲ )(٥
ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎدس ) (٦ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ ،و)ب( ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻣﺎ ) (١ﺥﻄﺎب اﻋﺘﻤﺎد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻺﻟﻐﺎء ،أو ) (٢إﻳﺪاع ﻥﻘﺪي ﻋﺎﻟﻖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ،ﻳﻔﻲ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ]__[ ﻣﻦ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ] urlﻟﻴﺘﻢ إدراﺝﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ[ )اﻟﺬي ﺗﻢ دﻣﺠﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﺎﻓﺎت  ٨آﻤﺮﺝﻊ( .ﻳﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺬل ﻏﺎﻳﺔ ﺝﻬﺪﻩ ﻹﺗﺨﺬا آﺎﻓﺔ اﻹﺝﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ أو اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻤﺪة
ﺱﺘﺔ ) (٦أﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن ،وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  ICANNآﻄﺮف ﺁﺥﺮ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ .ﺱﻴﻘﺪم ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟـ  ICANNﻥﺴﺦ ﻣﻦ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻳﺘﺎﺑﻊ إﺥﻄﺎر  ICANNﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﺗﻄﻮرات اﻟﻤﺎدﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺄداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة .ﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ،أو اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄي ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﻲ أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻷﺥﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ دون ﺗﺼﺪﻳﻖ آﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ) ICANNﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل( .ﺗﻨﺺ أداة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻥﻴﺔ وﺻﻮل  ICANNﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﺒﻨﺪ  ١٣ .٢أو اﻟﺒﻨﺪ ٥ .٤
]إدراج ﻟﻜﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ :أو اﻟﺒﻨﺪ  [١٤ .٧ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
 .٢وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺱﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺝﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،إﻻ أﻥﻪ إذا اﻥﻘﻀﺖ أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة أو ﺗﻢ إﻥﻬﺎؤهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺁﺥﺮ ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ،آﻠﻴًﺎ أو ﺝﺰﺋﻴًﺎ ،ﻷي ﺱﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺱﺒﺎب ،وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺱﺔ ) (٦ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ ،ﻓﺈﻥﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ اﻟﺴﺠﻞ وﻋﻠﻰ وﺝﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ ) (١إﺵﻌﺎر هﻴﺌﺔ ) (ICANNﺑﺬﻟﻚ اﻻﻥﻘﻀﺎء أو اﻹﻥﻬﺎء وأﺱﺒﺎب ذﻟﻚ ،و)(٢
اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداة ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮاردًا ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻄﺎﻗﺎت  TLDﻟﻤﺪة ﺛﻼث
) (٣ﺱﻨﻮات أي ﺑﻌﺪ اﻥﺘﻬﺎء هﺬا اﻻﺗﻔﺎق أو ﻗﺒﻞ اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ) (٥ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ أو ﻟﻤﺪة ﺱﻨﺔ واﺣﺪة ) (١ﺗﻠﻲ أي إﻥﻬﺎء ﻟﻬﺬا
اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أو ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺱﺔ ) (٦ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ )"أداة ﺑﺪﻳﻠﺔ"(.
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ أداة ﺑﺪﻳﻠﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺸﺮوط ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،وأن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺵﻜﻞ وﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪى
ﻣﻨﻈﻤﺔ .ICANN

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

 .٣ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي ﺵﻲء ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ،٨ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﺱﺘﺒﺪال أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺑﺄداة ﺑﺪﻳﻠﺔ واﻟﺘﻲ ) (١ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮاردًا ﻣﺎﻟﻴﺔ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻨﻄﺎﻗﺎت TLD
ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ) (٣ﺱﻨﻮات أي ﺑﻌﺪ اﻥﺘﻬﺎء هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻗﺒﻞ أو ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ أو ﻟﻤﺪة ﺱﻨﺔ واﺣﺪة ) (١ﺗﻠﻲ أي

إﻥﻬﺎء ﻟﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أو ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺱﺔ ) (٦ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺎذ ،،و)(٢
ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﺸﺮوط ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،وأن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺵﻜﻞ وﻣﻀﻤﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ) (٢أو ) (٣هﺬﻩ ،ﻓﻠﻦ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  .ICANNوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﺸﻐﻞ ﺵﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﺱﺘﺒﺪال أداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة إﻣﺎ ﻋﻤ ً
ﺗﻌﺪ ﺵﺮوط اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ) (٨ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗُﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أداة
)أدوات( اﻻﺱﺘﺒﺪال اﻟﻤﺬآﻮرة.

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت *٩
ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
]*ﻡﻼﺣﻈﺔ :ﺝﺮت إﺿﺎﻓﺔ ﻡﺴﻮدة ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ gTLD
اﻟﺠﺪیﺪة ﺑﻤﻮﺝﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻡﻦ ﻡﺠﻠﺲ إدارة ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ اﻟﺨﺎﻡﺲ ) (٥ﻡﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٠ﺑﺸﺄن ﻡﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺪواﺋﺮ ﺕﺴﺠﻴﻞ  gTLDوﻡﺄﻡﻮري اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪیﻦ ﻟﺪى  .ICANNﺕﺴﻌﻰ ﻡﻨﻈﻤﺔ ICANN
إﻟﻰ ﺕﺸﺠﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻡﺪﺥﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮل أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻮك اﻟﺘﻲ یﺘﻌﻴﻦ ﺣﻈﺮهﺎ و/أو ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻘﻨﻮات ﺕﻮزیﻊ أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت[.
.١

ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﺷﺮآﺔ أم ،أو ﻓﺮﻋﻴﺔ ،أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ،أو ﻣﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ أو آﻴﺎن
ﺁﺥﺮ ذا ﺻﻠﺔ )ﻳﺸﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ "ﻃﺮف ذا ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ"(:
أ .إﻇﻬﺎر اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ،اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،أو ﺗﻘﺪﻳﻢ

اهﺘﻤﺎم ﺥﺎص ﺑﺄي ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺴﺠﻴﻞ؛

ب .ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺱﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪى
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،NICANواﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺽﺮورﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﺝﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة ،اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻬﺪف ﻣﻦ TLD؛
ج .اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺒﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺼﺎﻟﺢ أو اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺸﻐﻞ
ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ اﻹدارة وﻋﻤﻠﻴﺎت TLD؛ أو
د .ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﺱﻤﺎء ﻓﻲ ﻥﻄﺎق  TLDأو اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟـ  TLDاﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ اﻷﺱﻤﺎء اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ )أي" ،اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷوﻟﻲ"(.
.٢

ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو اﻟﻄﺮف ذا اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺪور ﻣﺰود ﺥﺪﻣﺎت ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو
ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ،ﺱﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،أو ﺱﻴﻠﺘﺰم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻄﺮف ذا اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ،
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺱﺠﻼت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  -اﻟﺒﺎﺋﻊ.

.٣

ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﺰام اﻟﻄﺮف ذا اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺑﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
ﺑﻴﺎﻥﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺪى أي ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺴﺠﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻃﺮف ذا ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ إدارة وﻋﻤﻠﻴﺎت .TLD

.٤

ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﻷي ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺰود ﻟﺨﺪﻣﺎت  ،DNSﺑﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ
إدارة وﻋﻤﻠﻴﺎت .TLD

.٥

ﻳُﺠﺮي ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﺝﻌﺔ داﺥﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﻣﺮة ) (١واﺡﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ آﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ
ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺎﻥﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك .ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﻋﺸﺮﻳﻦ ) (٢٠ﻳﻮﻣًﺎ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴًﺎ ﻋﻘﺐ ﻥﻬﺎﻳﺔ آﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ،
اﻟﻤﺮاﺝﻌﺔ اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ ،ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺪى
ﻳﺘﻘﺪم ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑـ ﻗﺎﻥﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك هﺬا ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥﻲ ﻋﻠﻰ ]ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANN) .[ICANNﻗﺪ ﺗﻄﻠﺐ  ICANNﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﺱﺘﺨﺪام وﺱﺎﺋﻞ أﺥﺮى ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ(.

ﻣﺴﻮدة ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١٠ﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  GTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﺎم

.٦

ﻻ ﻳﻌﺪ أي ﻣﻤﺎ ذآﺮ ﺑﻤﻮﺝﺐ هﺬﻩ اﻟﻮﺙﻴﻘﺔ (١) :ﺱﺒﺒًﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻣﻦ إﺝﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ إدﻋﺎءات
ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻘﺎﻥﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك؛ أو ) (٢ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺱﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ رﻓﻀﻪ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ إدﻋﺎءات ﻋﺪم اﻟﺘﺰام ﻣﺸﻐﻞ ﺷﺮآﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻘﺎﻥﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺬآﻮر.

ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2010
.1

ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
1.1

ﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻛﻣﺧﺯﻥ ﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﻣﺻﺎﺩﻗﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺣﻘﻭﻕ
ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻣﺛﻝ ،ﻓﺈﻥ  ICANNﺳﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻣﻧﺣﻭﻥ ﺣﻕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﻘﺩﻡ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻭﺗﺻﺩﻳﻕ ﻭﺗﺳﻬﻳﻝ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ
ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻭﻑ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻋﻼﻗﺔ "ﻣﻁﻭﻟﺔ" ﻣﻊ  .ICANNﻟﻥ ﺗﺟﺭﻱ  ICANNﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ.

1.2

ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﺻﻝ ﻣﺟﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ (1) :ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﻭ) (2ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻛﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﺳﺟﻼﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ  Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﺳﻭﺍء ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺗﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﺻﺑﺢ ﻛﻼ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩﻳﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩﻫﻣﺎ.

1.3

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺧﺯﻳﻥ ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺇﻥ
ﻭﺟﺩﺕ.

1.4

ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺈﺣﺩﻯ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻹﺟﺭﺍء
 Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻋﻘﺩ )ﻋﻘﻭﺩ( ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ،ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ .ICANN

1.5

ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ
ﺃﻳﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.

1.6

ﻭﺳﺗﻌﺗﺑﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺧﺯﻧﺎ ً ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﻧﺷﺭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﻳﻥ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ
ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻔﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﻭﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻗﻭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ .ﻟﻥ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﺩﻳﺭ )ﻣﺩﺭﺍء( ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺗﺧﻠﻳﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻗﺑﻝ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻑ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﻓﺳﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧﻔﺱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ  ICANNﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً.

.1.7

ﻭﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻕ ﻭﻻ ﻳُﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺣﻘﻭﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺫﺭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻓﺗﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﻘﻅﺔ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻧﺎﺯﻝ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺣﻘﻭﻕ
ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ﺳﻠﺑﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ.

.2

ﻣﺯﻭﺩﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ

2.1

ﺳﻳﺷﻣﻝ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺯﻭﺩ )ﻣﺯﻭﺩﻱ( ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ،ﺇﻻ ّ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ.

2.2

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ – ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ/ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ; ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ .ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎ ً ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺗﻛﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺟﻧﺏ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﻳﻥ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﺻﻝ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻱ
ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ/ﺗﺣﻘﻕ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

2.2.1

ﺳﻭﻑ ﺗﻌﻣﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻫﻲ ﺗﺿﻣﻥ ﺗﺄ ّﻫﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﻛﻣﺳﺟﻠﺔ ﺃﻭ
ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻛﻌﻼﻣﺎﺕ ﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﺑﻔﻌﻝ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ.
ﻭﺳﺗﻁﺎﻟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺣﻕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ُﺗﺟﺭﻱ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﺩﻳﻠﺔ
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

2.2.2

ﻭﺳﺗﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ  Sunriseﻭﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺗﻡ
ﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ(.

2.3

ﺳﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﻘﻝ ،ﻭﺣﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﻭﻋﻭﺍﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ICANN
ﺳﺗﺗﺻﻝ ﺑﻬﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺍﺛﻧﺗﻳﻥ  -ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﻠﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ،ﻭﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.

2.4

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.

2.5

2.4.1

ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻭﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻥ  .ICANNﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﺎﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺳﻭﻕ
ﻣﻊ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﻥ ﻫﺅﻻء ﻣﻣﻥ ﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ .ﻭﻳﺟﻭﺯ ﻟـ  ICANNﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻧﺳﻳﻕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭﺃﺩﺍء ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺇﺷﺭﺍﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺿﻣﺎﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ
ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻼﺋﻡ.

2.4.2

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ( )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ/ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ( ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺿﻣﺎﻥ ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﻭﺍﺗﺳﺎﻕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻛﻝ
ﻣﺳﺎﻋﺩﻱ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.

2.4.3

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻭﺩ )ﻣﺯﻭﺩﻱ( ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﻣﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ  ICANNﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.

2.4.4

ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء )ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺳﺑﻌﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ﻭ 24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭ 365ﻳﻭﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ،ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺧﺯﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﻭﻱ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

2.4.5

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳﻧﺎ ً ﻣﻥ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻣﺛﻝ ﺍﻷﺧﻁﺎء
ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﻭ ICANNﻭﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﻣﺳﺟﻠﻲ ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ.

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ )ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺃﻭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﻳﻥ( ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻳﺗﻔﻬﻣﻭﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺣﻝ
ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ .ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ:
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺻﻭﻝ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻁﻭﺍﻝ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(؛
ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻳﻧﻬﺎ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(؛
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻭﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺑﻌﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺣﻘﻕ(؛
ﻗﺑﻭﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  -ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ؛
ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺩﻗﻳﻘﺔ؛
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ؛
ﺍﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺧﺑﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﻣﺎﻡ
ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ(؛ ﻭ
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2.5.8

.3

ﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺑﻌﺩﻡ ﻣﻧﻊ
ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻻ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ(.

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
3.1

ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻛﻝ ﻧﻘﻁﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ -ﻧﻘﻁﺔ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻟﻺﺩﺧﺎﻝ ﻗﺩ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ  ICANNﺃﻥ ﺗﺳﺗﺿﻳﻑ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻭﺿﺢ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻹﺧﺿﺎﻉ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ .ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻭ ّﺣﺩﺓ.

3.2

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺿﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ:
3.2.1
3.2.2
3.2.3

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ )ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺟﺭﻱ
ﻓﻳﻬﺎ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ(.
ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎًﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﺃﻱ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ  26ﻳﻭﻧﻳﻭ
.2008

3.3

ﻻ ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺇﻳﺿﺎﺟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً .ﻭﻟﻥ
ﻳﻌﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺳﺟﻝ  gTLDﻣﻥ ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺗﻣﻛﻳﻥ  ICANNﺑﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺟﻣﻊ
ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺏ ﺣﻔﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

3.4

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺭﻗﻡ )ﺃﺭﻗﺎﻡ( ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ،
ﻭﺍﺳﻡ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

3.5

ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﺧﻠﺕ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ.

3.6

ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺃﻭ ﻗﺑﻝ  26ﻳﻭﻧﻳﻭ  ،2008ﺣﻳﺙ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺟﺯء ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺳﺭﻳﺎﻧﻬﺎ.

3.6

ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ " "icann.orgﺃﻭ " ".icannﻛﺎﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ
ﻭﺟﺩﺕ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ  icann.orgﺃﻭ  ،.icannﻓﺳﻭﻑ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻛﻼً ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ(.

3.6

ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻣﻥ ﻳﻁﻠﺑﻭﻥ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻡ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ،ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﻁﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﻳﺎﻥ
ﺁﺧﺭ ،ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻭﺣﺩﺍﺛﺗﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ .ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ ،ﺑﺣﻳﺙ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﻭﻗﺕ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻫﻣﻝ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺃﻭ
ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ .ﻭﺳﻳﻛﻭﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺩﻳﺛﺔ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻭﺟﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ
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ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻗﺩ ﺩﺑﺭﺕ ﻋﺑﺭ ﻁﺭﻕ ﺍﺣﺗﻳﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﺷﻭﺷﺔ ﺃﻭ
ﺛﺑﺕ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ.
3.7

.4

.5

ﻛﻧﻅﺎﻡ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻲ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻳﺗﻁﻠﺏ ﺗﺟﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﺣﺎﻣﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺑﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﻬﻝ ﺍﻹﺧﺿﺎﻉ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻪ .ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺭﺍء
ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻧﺳﻳﺎﺑﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻋﻣﻠﻪ
ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ.

ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
4.1

ﻭﺳﻳﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻣﻥ ﻳﻁﻠﺑﻭﻥ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ .ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﺩ ﺗﻣﺗﺩ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻭﺭﺍء ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻫﻭ ﻣﻧﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻁﺭﻕ ﺃﺧﺭﻯ .ﻭﻻ
ﻳﺗﻭﺟﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺎﺋﻕ ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﺣﺻﺭﻱ.

4.2

ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻋﺩﻡ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻳﺯﺓ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ( ﻣﺭﺧﺻﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺗﺳﺎﻭﻱ ﻭﻏﻳﺭ ﺗﻣﻳﻳﺯﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ً .ﻭﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﺫﻟﻙ ،ﺳﻳﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺧﻳﺎﺭﻳﻥ ﻟﻠﺗﺭﺧﻳﺹ ﻟﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ) :ﺃ( ﺭﺧﺻﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺳﻭﺍء ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻫﻳﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ )ﺏ( ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻳﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻭﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑـ  gTLDsﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺑﺗﺭﺧﻳﺹ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﻓﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﻛﻝ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ  ICANNﻭﺍﻟﺧﺿﻭﻉ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ .ICANN

4.3

ﺇﻥ ﻭﻓﺭ ﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺯﻳﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ .ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺧﺩﻣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ
ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻧﻬﺎء
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ.

ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
5.1

ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﺑﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺎﻟﺣﺩ
ﺍﻷﺩﻧﻰ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
5.1.1

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﺻﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﺛﻝ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺭﺧﺻﺔ ﻭﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺭﺟﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﻣﻥ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﻣﻛﺎﺗﺏ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ؛

5.1.2

ﺩﻗﺔ ﺍﻷﺳﻡ ﻭﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﻭﻣﻭﺍﻓﻘﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻣﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ؛

5.1.3

ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺗﻬﺎ؛
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5.1.4

5.2

.6

ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﻘﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ،ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﺑﻳﻊ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻗﺑﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻹﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ .ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ
ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﺳﻣﻳﺎﺕ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﻭﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﻭﻛﺗﻳﺑﺎﺕ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻟﻘﻁﺎﺕ ﻟﻠﺷﺎﺷﺔ ﻳﺛﺑﺕ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.

ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺟﺑﺎﺭﻱ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
6.1

ﺳ ُﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺳﺟﻼﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻗﺑﻝ
ﺍﻹﻁﻼﻕ ) ،(RPMsﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺇﻣﺎ  Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﺑﻝ
ﺍﻹﻁﻼﻕ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻠﺑﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺑﺗﻘﺭﻳﺭ  ،IRTﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺟﻊ
ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ )ﺍﻧﻅﺭ http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-
 (protection-29may09-en.pdf.ﻭﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻗﺩ ﻳﺗﺑﻧﻲ ﻛﻝ .RPM

6.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﻭﺍﺿﺣﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﻟﻧﻁﺎﻕ ﺣﻘﻭﻕ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻘﻠﻳﻝ
ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ .ﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﻭﺟﻭﺩ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﺭﻓﻕ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧﺩ .ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺗﺿﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ )ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ( ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ؛ ) (2ﺍﺳﺗﻼﻡ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍً ﻳﻔﻳﺩ ﺑﺗﺩﺍﺭﻙ ﺍﻷﻣﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻭ) (3ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻟﻠﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ.

6.3

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﻭﻓﺭ ﻁﺭﻗﺎ ﺑﺩﻳﻠﺔ ﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﺭﺟﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎﺭ ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻓﺿﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ ﻣﻥ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ )ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺃﺧﺭﻯ( ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻓﻌﻠﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺇﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﺑﻘﻳﺔ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻟﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺑﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ/ﺍﻟﺳﺟﻝ( .ﻭﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ( ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺣﺎﻣﻝ )ﺣﺎﻣﻠﻲ( ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﺑﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺣﻳﺙ
ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻷﻥ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﻥ ﻳﺣﺟﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﻣﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻻﺳﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﺣﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ.

6.4

ﻳﺟﺏ ﺇﺑﻼﻍ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺭﺳﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﻷﺳﻣﺎء ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﺑﺭﺓ "ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻳﺎ ً"
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ" .ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻳﺎ ً" ﺗﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻧﺻﻳﺔ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ .
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ) :ﺃ( ﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻬﺎ ﺑﺣﺭﻭﻑ ﻭﺻﻝ )ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻛﺱ( ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻬﺎ؛ )ﺏ( ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻧﻁﻘﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺎﺕ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﻭﺿﺣﻬﺎ )@ ﻭ&(؛ )ﺟـ( ﻋﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺭﻗﻳﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ
ﺗﻛﻭﻥ ) (1ﻣﺣﺫﻭﻓﺔ ﺃﻭ ) (2ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻬﺎ ﺑﻣﺳﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺭﻭﻑ ﻭﺻﻝ ﺃﻭ ﺑﺧﻁﻭﻁ ﺳﻔﻠﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻭ)ﺩ(
ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺟﻣﻊ ﻭ"ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ" ،ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﺿﻣﻳﻥ.

6.5

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺣﺩﻭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻁﺎﺑﻕ ﻓﻘﻁ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻭﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ
ﻋﻠﻰ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺍﻟﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.
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.7

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
7.1

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼﺕ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﻣﺩ  Sunriseﺃﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻛﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻓﺈﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﻫﻭ ﺃﻭﺳﻊ
ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ .Sunrise
7.1.2

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ  -ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ (1) :ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺩﻭﻟﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ )ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ(؛ ) (2ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎً؛ ﺃﻭ ) (3ﻣﺣﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺑﻭﺍﻗﻊ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً
ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ  26ﻳﻭﻧﻳﻭ .2008

7.1.3

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  - Sunriseﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻳﺔ (1) :ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﺩﻭﻟﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﻟﺣﻛﻡ ﻳﺟﺭﻱ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎ ً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛ ﺃﻭ )(2
ﺍﻟﻣﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻪ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ؛ ﺃﻭ ) (3ﺍﻟﻣﺣﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺧﺻﻳﺹ ﺑﻔﻌﻝ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ
ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ  26ﻳﻭﻧﻳﻭ .2008

7.2

ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﺳﺟﻼﺕ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﺗﺿﻣﻳﻥ ﻭﻗﺎﻳﺎﺕ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﻫﻠﻳﺔ.

7.3

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ :ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﺻﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ (1) :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻣﻁﻠﻘﺔ  -ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ
ﻳﺳﺗﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺭ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ) (2ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺱ ﻧﺳﺑﻳﺔ  -ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺑﺄﺓ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﺗﻣﻧﻊ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛ ﻭ ) (3ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  -ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﻳﺩ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﻼء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﻧﺷﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

7.4

ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻱ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ (1) :ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻁﻠﻘﺔ؛ ﻭ
) (2ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ.

7.5

ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ  .Sunriseﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺧﺩﻣﺔ  ،Sunriseﻓﺳﻭﻑ ﺗﻠﺑﻰ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ) (SERsﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻣﺗﻁﻠﺏ ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺅﻛﺩ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﺷﻣﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﺳﻭﻳﺔ
ﺧﻼﻑ  Sunriseﺃﻭ ).(SDRP
7.5.1

ﻳﺷﻣﻝ ﻋﺭﺽ  (1) :SERsﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ )ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  7.1ﺃﻋﻼﻩ( ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻭﻗﺕ ﺃﻭ
ﻗﺑﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻣﺕ ﻗﺑﻝ ﺃﻭ ﻭﻗﺕ ﻧﺷﺭ  ICANNﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻁﻠﺏ  gTLDﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ )ﻛﻣﺎ ﻫﻭﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ  6ﺃﻋﻼﻩ( ﻻﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻟﻪ؛ ) (2ﻭﺟﺩﻳﺭ ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ
ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ ﻫﻲ :ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛ ) (3ﻋﺭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻣﻲ ﻳﻔﻳﺩ
ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺩﻗﺗﻬﺎ؛ ﻭ) (4ﻓﻘﺭﺓ ﺑﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺑﺗﻭﺛﻳﻕ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺃﻭ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﺻﺎﺩﻗﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻﺔ.

7.5.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺳﻣﺢ  SRDPﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ (1) :ﻭﻗﺕ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﻯ ،ﻟﻡ ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺫﺍﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ؛ ) (2ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻁﺎﺑﻕ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻧﺩ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ Sunrise؛ ) (3ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ
ﺗﺳﺟﻳﻝ  riseSunﻭﻟﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ؛ ) (4ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ
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ﺗﺳﺟﻳﻝ  Sunriseﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﺻﺩﺭ ﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ ﻭﻗﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺳﺭﻳﺎﻥ ﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﻣﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻭﻗﺕ ﺃﻭ
ﻗﺑﻝ ﺇﻋﻼﻥ  ICANNﺍﺳﺗﻼﻡ ﻟﻠﻁﻠﺑﺎﺕ.
7.5.3

.8

ﺳﻭﻑ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑـ  ،SERsﻭﻳﺩﻗﻕ ﻓﻲ ﻭﻳﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻕ ،ﻭﻳﺳﻣﻊ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ.

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ .ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻧﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ  ICANNﻣﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
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ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
][In English and the language of the registration agreement
ﻟﻘﺩ ﺗﻠﻘﻳﺕ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻳﻁﺎﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺳﺟﻼً ﻭﺍﺣﺩﺍً ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
ﻗﺩ ﻳﺣﻕ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻙ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻭ ﻧﻔﺳﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ
ﺗﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻗﺩ ﺗﺣﻣﻰ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺣﻣﻰ ﺣﻘﻭﻗﻙ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻛﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳﺭ
ﺗﺟﺎﺭﻱ ﺃﻭ "ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﺻﻑ" ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺑﻠﺩﻛﻡ[in bold italics or all caps] .

ﻳﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﺣﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺟﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺟﻅﺔ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﻻ ﺗﺳﺗﻌﺭﺽ ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ،ﻭﻟﺫﺍ ﻗﺩ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻌﺽ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺃﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺿﺎ ً ﺩﻗﻳﻘﺎ ً ﺃﻭ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ً ﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﺳﺋﻠﺔ ،ﻗﺩ ﺗﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﺣﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺑﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺷﺎﺩ.

ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﻳﺕ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻘﺩﻡ ﻣﺎ ﻳﻔﻳﺩ ﺍﺳﺗﻼﻣﻙ ﻭﺗﻔﻬﻣﻙ ﻟﻺﺷﻌﺎﺭ ﺑﻘﺩﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻙ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ] [numberﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
 .1ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊclick here for more if maximum character count is ] :
 [exceededﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ
ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
][with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .2ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊclick here for more if maximum character count is ] :
 [exceededﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:
****** ][with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .1 .Xﺍﻟﻌﻼﻣﺔ :ﺣﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ :ﺍﻟﺳﻠﻊclick here for more if maximum character count is ] :
 [exceededﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺊ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﺎﺣﺎ ً :ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ :ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ
ﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ:

-8-

ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ )"("URS
ﻣﺳﻭﺩﺓ – ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2010

ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻹﺟﺭﺍء
.1

ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
1.1

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ
ﺃ(

ﺑﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ  URSﺗﺗﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻭﻳﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ.

ﺏ( ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﺻﺣﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﺭﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﻧﻅﺭ .ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ.
ﺝ( ﻣﻊ ﻗﺑﻭﻝ ﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺿﺩ ﻣﺳﺟﻝ ﻭﺍﺣﺩ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ .ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻅﻬﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ
ﻭﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ .ﻭﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻌﺩﺩ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻓﺭﺿﺕ ﻛﺷﺭﻁ ﻣﺳﺑﻕ ﻟﻺﻳﺩﺍﻉ.
1.2

ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ً
ﺑﺳﻳﻁﺎ ﺑﻘﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ .ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺩ  5,000ﻛﻠﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ،ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ.
ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺷﻛﻝ ﻭﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ:
ﺃ(

ﺍﺳﻡ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺷﺗﻛﻲ )ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ(.

ﺏ(

ﺍﺳﻡ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﺗﺻﺭﻑ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺝ(

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ )ﺃﻱ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ  (Whoisﻭﻳﻧﺹ  Whoisﻋﻠﻰ ﺳﺭﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﺳﻡ )ﺃﺳﻣﺎء( ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ.

ﺩ(

ﺍﺳﻡ )ﺃﺳﻣﺎء( ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻟﻛﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺿﻣﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻧﺳﺧﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ  Whoisﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻭﻧﺳﺧﺔ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺗﻭﻓﺭﺍ ،ﻣﻥ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻗﺳﻡ ﻣﻬﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻛﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﻩ(

ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ/ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﻋﻣﻼ ﺑﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻭ
ﻟﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ،ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﻡ ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.

ﻭ(

ﻳﺑﻳﻥ ﻭﺻﻑ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺷﺗﻛﻲ ﻳﺣﻕ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ
ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ:
 .1ﺃﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺗﻁﺎﺑﻕ ﺃﻭ ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺗﺷﻭﺵ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻠﻣﺔ (1) :ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻱ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ  1ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺃﻭ ) (2ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺻﺣﺗﻬﺎﻋﺑﺭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (3ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﺧﺻﻳﺻﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ
F0

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ :ﻟﻠﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺭﻭﻁ (1) :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻁﻠﻕ  -ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻁﺑﻕ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ (2) ،ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻧﺳﺑﻲ  -ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺩﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ،
ﻭ) (3ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  -ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻁﺑﻕ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.
1

ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺃﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ  26ﻳﻭﻧﻳﻭ 2008؛ ﻭ
 .2ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ؛ ﻭ
 .3ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﻧﻳﺔ.
ﺯ(

ﺡ(

.2

ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﺻﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺕ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
.1

ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻐﺭﺽ ﺑﻳﻌﻪ ﻭﺗﺄﺟﻳﺭﻩ ﺃﻭ ﻧﻘﻝ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻧﺎﻓﺱ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻹﻣﻌﺎﻥ
ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﺃﻭ

.2

ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺑﻬﺩﻑ ﻣﻧﻊ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻋﻛﺱ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﺑﺷﺭﻁ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻧﻣﻁ ﺳﻠﻭﻙ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ؛ ﺃﻭ

.3

ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻌﻁﻳﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺱ؛ ﺃﻭ

.4

ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻋﻥ ﻗﺻﺩ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﺫﺏ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ
ﻟﻠﺧﻠﻁ ﺑﻳﻧﻪ ﻭﺑﻳﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺩﺭ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺗﻣﺎء ﺃﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﻳﺏ
ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻛﺎﻥ.

ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ،ﻳﺷﻬﺩ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﺳﻠﻳﻡ ،ﻭﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﻥ ﺣﺳﻥ
ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ
ﺗﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ  .URSﻭﻳﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ  300ﺩﻭﻻﺭ 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  URSﻧﻣﻭﺫﺝ "ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ".

.3

.4

ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
3.1

ﺳﻭﻑ ﺗﺧﺿﻊ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ  URSﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻭﻟﻳﺱ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻭﺟﻬﺎ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.

3.2

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﺔ ) (3ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ .URS

3.3

ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ،ﻭﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻟﻠﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ،ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﺻﺔ ﻟﺗﺻﺣﻳﺢ
ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ.

3.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻻ
ﺗﺳﺗﺭﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ.

ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻭﻏﻠﻕ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
4.1

ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺃﻭﻻ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ )ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ( )"ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ"( ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﺣﺎﻁﺔ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ .ﻭﻓﻲ

-2-

ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  ،URSﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ "ﺇﻏﻼﻕ"
ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﻳﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻧﻘﻝ ﻭﺣﺫﻑ ﺃﺳﻣﺎء
ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺟﺭﻱ ﺣﻝ ﺍﻻﺳﻡ .ﻳﻌﻣﻝ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﻓﻭﺭ ﻏﻠﻕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ
)"ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻐﻠﻕ"(.

.5

4.2

ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺑﺈﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﺑﺎﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻁﺑﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ  ،Whoisﻭﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻧﺳﺧﺔ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻠﻕ ،ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺿﺩ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻔﻬﻭﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟﻠﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﻳﺗﺭﺟﻣﻪ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻠﺩ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

4.3

ﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ )ﺇﻥ ﻭﺟﺩ( ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ.

4.4

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺃﻳﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﺧﻁﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ً ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﻋﻧﺎﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ
ﻣﻠﻑ ﻣﻊ .ICANN

ﺍﻟﺭﺩ
5.1

ﻳﺗﺎﺡ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﻣﻊ

5.2

ﻭﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻔﻅ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻠﺭﺩ ﻗﺑﻝ ﺇﻋﻼﻧﻪ ﺗﻘﺻﻳﺭً ﺍ ﻭﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ
) (30ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺛﻳﻥ ) (30ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ
ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ.

5.3

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻳﻣﻛﻥ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ
ﺑﺫﻟﻙ .ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺃﻥ ﺗﻣﺗﺩ ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ) (7ﺃﻳﺎﻡ ﺗﻘﻭﻳﻣﻳﺔ.

5.4

ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻥ  5,000ﻛﻠﻣﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ،ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺷﺗﻣﻝ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺯﻭﺩ  .URSﻭﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻼﻡ ،ﻳُﺭﺳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺃ(

ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﺏ(

ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﻣﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺝ(

ﺃﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻳﻧﺎﻗﺽ ﺍﺩﻋﺎءﺍﺕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.

ﺩ(

ﺑﻳﺎﻥ ﺑﺻﺣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻭﺩﻗﺗﻬﺎ.

5.5

ﺗﻣﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻟﻣﻌﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺻﻭﺩ ﻟـ  URSﻭﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺡ ﻟﻠﺷﺎﻛﻲ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻥ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻼﺩﻋﺎء ﺑﺄﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﺳﻳﺋﺔ.

5.6

ﻭﺑﻣﺟﺭﺩ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻳﺷﺗﻛﻲ ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﻳﺩﺍﻉ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﺭﺩ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺣﺹ ﻣﺅﻫﻝ ،ﻳﺣﺩﺩﻩ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  ،URSﻟﻼﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ .ﻳﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ.

5.7

ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺩﺣﺽ ﺍﺩﻋﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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
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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

5.9

.6

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.

ﺏ(

ﺃﻥ ُﺗﺩﺍﺭ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻘﺎﺩ ﻟﺷﺧﺹ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻋﻣﻝ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻋﺎﺩﻻ ﻛﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ.

ﺝ(

ﻳﺗﺳﻕ ﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻊ ﺟﻭﺩ ﺗﻌﺑﻳﺭ ﺻﺭﻳﺢ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻁﻲ ﻣﺑﺭﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﺯﻋﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ.

ﺩ(

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻳﺱ ﺟﺯ ًء ﻣﻥ ﻧﻣﻁ ﺃﻭﺳﻊ ﺃﻭ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ
ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺃﻭ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻳﺭﺍﻋﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ:
ﺃ(

ﺗﺩﺍﻭﻝ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ،ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﻟﻳﺱ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ  .URSﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺅﺫﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ
ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺑﺎﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺯﺍﻳﺎﻫﺎ.

ﺏ(

ﺑﻳﻊ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ )ﺃﻱ ﺭﺑﻁ ﺃﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﻁﺎﻗﺎﺕ ﺑﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻭﻛﺳﺏ ﻋﺎﺋﺩ ﺑﻣﺟﺭﺩ ﺍﻟﻧﻘﺭ ﻟﻼﺳﺗﻌﺭﺍﺽ( ﻓﻲ ﺣﺩ
ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ  .URSﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﺫﻳًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻧﺯﺍﻉ .ﺳﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ:
.1

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛

.2

ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺻﻔﺣﺔ ﻭﻗﻭﻑ ﺗﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﻭ

.3

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ
6.1

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻘﺿﺎء  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺭﺩ )ﺃﻭ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ( ،ﻻ ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺭﺩﺍ ،ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳًﺎ.

6.2

ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﺗﻳﻥ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻲ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻭﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ،ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻟﻠﻘﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻣﺷﺭﻭﻋًﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﺣﻅﻭﺭﺍ ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
.Whois

6.3

ﺗﺧﺿﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻟﻠﻔﺣﺹ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ.
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.7

.8

6.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ،ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻣﺗﺣﻥ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﻕ ﻟﻠﻣﺳﺟﻝ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻭﺣﺗﻰ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ ﺳﻧﺗﻳﻥ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺧﻁﺎﺭ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﺩﺍﻉ
ﺍﻟﺭﺩ ،ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﻓﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺣﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻷﺻﻠﻲ  IPﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻣﻣﻛﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺗﻅﻝ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﻛﺎﻧﺕ ﻗﺩ ﻗﺩﻣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ
ﻗﺑﻝ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻲ .ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻘﺻﻳﺭ ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﻭ ﺍﺳﺗﺟﺎﺏ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ.

6.5

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺇﺧﻁﺎﺭ
ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻹﻁﻼﻕ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻭﻥ
7.1

ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻓﺎﺣﺹ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﺭﺃﺱ ﺩﻋﻭﻯ .URS

7.2

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻟﻠﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﺩﺭﺑﻳﻥ ﻭﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  .URSﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺯﻭﻳﺩ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺑﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻋﻧﺎﺻﺭ  URSﻭﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺑﺈﺟﺭﺍء .URS

7.3

ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﻣﻘﺩﻡ  URSﺃﻥ ﻳﺗﻧﺎﻭﺑﻭﺍ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻥ ﻟﺗﺟﻧﺏ "ﻣﻧﺗﺩﻯ ﺍﻟﺗﺳﻭﻕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ .ﻭﻳﺷﺟﻊ ﺑﻘﻭﺓ ﻣﻘﺩﻣﻲ  URSﻟﻠﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺻﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ،ﻣﻊ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ
)ﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﺩﺍء ،ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ( ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﻯ.

ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻭﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ
8.1

ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ(

ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻣﺗﻁﺎﺑﻕ ﺃﻭ ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﺗﺷﻭﺵ ﺑﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ (1) :ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ
ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻱ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ؛ ﺃﻭ ) (2ﺃﻧﻪ ﺗﻡ
ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (3ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺣﻣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ
ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺩﺓ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻭ ﻗﺑﻝ  26ﻳﻭﻧﻳﻭ 2008؛
ﻭ

ﺏ( ﻻ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺑﺄﻱ ﺣﻕ ﺷﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ؛ ﻭ
ﺝ( ﺳُﺟﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻭﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﻧﻳﺔ.
8.2

ﻳﻛﻭﻥ ﻋﺏء ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻘﻧﻊ.

8.3

ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ  URSﻟﺗﺧﺗﺗﻡ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺿﻳﺔ
ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ .ﻓﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﺩﻳﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺳﻡ؛
ﻭ) (2ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻹﺛﺑﺎﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻭﻳﺟﺭﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﺑﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ ﻭﻣﻧﺗﻬﻛﺎ ﻟـ .(URS

8.4

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻡ ﻳﻔﻲ ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻱ ﻋﻧﺻﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟـ  .URSﻭﻫﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺳﻭﻑ ﺗﺭﻓﺽ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺃﻥ (1) :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻫﻭ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﺃﻭ ) (2ﻓﻲ ﻅﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻛﺎﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ
ﻣﻣﻛﻥ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
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8.5

ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺽ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻳﺣﻣﻝ ﺳﻭء ﻧﻳﺔ،
ﻓﺈﻥ ﺳﻳﺗﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ  URSﺁﺧﺭ .ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  URSﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﺳﺋﻠﺔ ﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ﻟﻠﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻁﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

8.6

ﻭﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺩ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺳﺗﻭﻓﺎﺓ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻣﻘﻧﻌﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺿﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻟﻠﻧﻘﺽ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻋﺩﻡ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﻭﺍﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻳُﻧﻛﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺫﻟﻙ ﺩﻋﻭﻯ  URSﺩﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺱ ﺑﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻟﻠﻣﺿﻲ
ﻗﺩﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ .UDRP

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
9.1

ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻣﺎﻉ؛ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﺭﺩ ،ﻭﺳﻭﻑ ﺗﻛﻭﻥ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻻﺗﺧﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ.

.9.2

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻳﻔﻲ ﺑﻌﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ،ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ
ﻭﻳﺏ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  .URSﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﺧﻼﻑ ﺇﺟﺭﺍء  URSﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ.

9.3

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻭﺍﻓﻕ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺏء ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺇﻧﻬﺎء ﺩﻋﻭﻯ  URSﻭﺳﻭﻑ ﺗﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ.

9.4

ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﺳﻳﺗﻡ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺯﻭﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺣﺩﺩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ
 ،ICANNﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﻘﺑﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺩﻋﻭﻯ .URS

9.5

ﻭﻳﺟﺏ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩﺍﺕ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ  URSﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻳﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﻧﺗﺻﺎﻑ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﺗﻘﺩﻳﺭ.

9.6

ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻔﺣﺹ ﻓﻭﺭ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﻣﺩﺓ ﻋﺷﺭﻳﻥ ) (20ﻳﻭﻣﺎ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﻳﺻﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻣﻝ ) (3ﻣﻥ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻔﺣﺹ .ﻳﺟﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻏﻳﺎﺑﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺍﻟﺭﺩ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻣﺯﻭﺩﻱ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﻡ) .ﻭﺳﻭﻑ ﻳﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ(.

ﺍﻟﻌﻼﺝ
10.1

ﺇﺫﺍ ﺟﺎء ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻠﻣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﻳﺏ ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻭﺧﺎﺩﻡ ﺍﻷﺳﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ
ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺣﻭﻝ  .URSﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻣﺯﻭﺩ ﺧﺩﻣﺔ  URSﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻳﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻪ ﻣﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻋﺎﻳﺔ )ﺇﻣﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺃﻭ ﻷﻱ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ( .ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ  WHOISﻻﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻌﺭﺽ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻻﺳﻡ .ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻌﻛﺱ  Whoisﺑﺄﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﻟﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ
ﺗﺣﻭﻳﻠﻪ ﺃﻭ ﺣﺫﻓﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻟﺩﻭﺭﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.

10.2

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﻳﺎﺭ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ.
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11.

ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ
11.1

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺿﻣﻥ  URSﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺿﺩ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.

11.2

ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻗﺩﻡ ﻋﺩﺩ ) (2ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳﻳﺋﺔ ،ﺃﻭ ﺷﻛﻭﻯ )" (1ﺗﻌﻣﺩ ﺑﻁﻼﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ "،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻣﻧﻊ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  URSﺍﻟﻣﻭﺣﺩ ﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺩﻭﺭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﻘﺎﺋﻕ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ (1) :ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﺳﻳﺋﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﺃﻭ ) (2ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻁﻼﻥ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺗﻌﻣﺩ.

11.3

ﻗﺩ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺷﺎﻛﻲ ﻣﺳﻳﺋﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﻳﺣﺩﺩ:
ﺃ(
ﺏ(

12.

ﻗﺩﻡ ﻓﻘﻁ ﻟﻐﺭﺽ ﻏﻳﺭ ﻻﺋﻕ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺿﺎﻳﻘﺔ ،ﺳﺑﺏ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﻻ ﻟﺯﻭﻡ ﻟﻪ ،ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺭﺭ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎﺭﺳﺔ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ؛ ﻭ
) (1ﺗﻔﺗﻘﺭ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺑﺭﺭﻩ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻗﺎﺋﻡ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ،URS
ﺃﻭ ) (2ﺗﻔﺗﻘﺭ ﺍﻻﺩﻋﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻳﺔ ﻷﻱ ﺩﻋﻡ ﻟﻸﺩﻟﺔ

11.4

ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻠﻔﺎﺣﺹ ﺃﻥ ﻳﺟﺩ ﺷﻛﻭﻯ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻁﻼﻥ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺳﻊ ﺗﺄﻛﻳﺩﺍ ﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺻﺩﺭ ﻓﻳﻪ،
ﻭﻗﺩﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺯﻳﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺻﺣﻳﺣﺎ ،ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ.

11.5

ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺅﺩﻱ ﺣﺎﻟﺗﺎﻥ ﻣﻥ "ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻌﻣﺩ ﺑﺳﻭء ﺍﻟﻧﻳﺔ" ﺇﻟﻰ ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺧﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﺍﺋﻡ
ﻣﻥ .URS

11.6

ﺳﻳﻁﺎﻟﺏ ﻣﻘﺩﻣﻲ  URSﺑﻭﺿﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﺗﺑﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﻋﺔ ،ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﺩﺩ ﻓﺎﺣﺻﻳﻬﻡ ﺍﻟﺷﻛﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺎﺫﻳﺏ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﺗﻌﻣﺩﺓ.

11.7

ﻓﺻﻝ ﺷﻛﻭﻯ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺩﻟﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﻣﺳﻳﺋﺔ.

11.8

ﺗﻣﺛﻠﺕ ﺍﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺷﻛﻭﻯ ﺃﻭ ﺇﺳﺎءﺓ ﻣﺗﻌﻣﺩﺓ ﺗﺿﻣﻧﺕ ﺍﻟﺑﻁﻼﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ
ﺃﺳﺎء/ﺃﺳﺎءﺕ ﺍﻟﺗﺻﺭﻑ ،ﺃﻭ ﺗﺻﺭﻑ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺗﻘﻠﺑﺔ.

ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ
12.1

ﻳﺣﻕ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﺍﻟﺣﻕ ﺍﻟﺳﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﺟﻝ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﺩﻋﻭﻯ  URSﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺭﺳﻭﻡ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.2

ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻑ .ﻳﺳﻣﺢ ﻗﻠﻳﻼ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻋﻧﺩ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ .ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻩ،
ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ.

12.3

ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻟﻥ ﻳﻐﻳﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻳﺣﻝ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ
ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ،ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﻭﻓﺭ  .URSﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﺣﻝ ﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﺧﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻓﻳﺟﺏ
ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻝ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.4

ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺻﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ
ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.

12.5

ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻙ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺭﺩ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ ﻋﺎﻣﻳﻥ ﻣﻥ ﺻﺩﻭﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺃﻭﻟﻲ ،ﻓﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺃﻱ ﺭﺩ ﺧﻼﻝ  14ﻳﻭﻣﺎ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ.
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12.6

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺭﺳﻝ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻠﺕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﻓﺭ  URSﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺳﺟﻝ.

12.7

ﻳﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ،ﻏﻳﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.

ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﺭﺓ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻗﺭﺍﺭ  URSﻷﻱ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻧﺗﺻﺎﻑ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ،ﻣﺛﻝ ) UDRPﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻑ ﻫﻭ ﻣﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺷﻛﻭﻯ( ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ .ﻗﺭﺍﺭ  URSﻟﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺿﺩ ﺃﻱ
ﻁﺭﻑ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻧﺣﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ  UDRPﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺧﺭﻯ.

.14

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ URS
ﺳﻳﺗﻡ ﺍﻟﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ  URSﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﻌﺩ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺹ ﺍﻷﻭﻟﻲ .ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ
ﺍﻻﺳﺗﻌﺭﺍﺽ ،ﻳﺟﺏ ﻧﺷﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ،ﻭﻧﺷﺭﻫﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻭﻝ
ﺟﺩﻭﻯ ﻭﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء.
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إجراء حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية )(TRADEMARK PDDRP
تمت مراجعته – نوفمبر 2010
.1

أطراف النزاع
من الجدير بالذكر أن أطراف النزاع ھي حامل العالمة التجارية ومشغل سجل  ICANN .gTLDليس طرفا.

.2

.3

.4

.5

القواعد المعمول بھا
2.1

إن الھدف من ھذا اإلجراء ھو تغطية إجراءات حل النزاع في مرحلة ما بعد تفويض العالمة التجارية بشكل عام.
إلى حد اختيار أكثر من مزود ") Trademark PDDRPالمزود"( واحد لتنفيذ  ،Trademark PDDRPقد
يكون لكل مزود قوانين إضافية يجب اتباعھا عند تقديم شكوى .فيما يلي اإلجراءات العامة الواجب إتباعھا من كافة
المزودين.

2.2

في اتفاقية السجل ،يوافق مشغل السجل على المشاركة في كافة إجراءات مرحلة ما بعد التفويض وااللتزام باألحكام
الناتجة.

اللغة
3.1

سوف تكون اللغة لجميع الطلبات المقدمة والدعاوى باللغة اإلنجليزية

3.2

يجوز لألطراف تقديم أدلة مساندة بلغتھم األصلية ،بشكل يخضع لسلطة ھيئة الخبراء لتحديد غير ھذا ،بأن يتم إرفاق
مثل ھذه األدلة بترجمة إلى اللغة اإلنجليزية لكافة النصوص ذات الصلة.

االتصاالت والحدود الزمنية
4.1

يجب تقديم كافة أنواع االتصاالت مع المزود بطريقة إلكترونية.

4.2

ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني ،سيتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالھا
إلى الجھة المختصة التي عينھا األطراف.

4.3

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني ،سيتم افتراض إرسال أو تقديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم
إرسالھا.

4.4

ألغراض احتساب المدة الزمنية بحسب ھذا اإلجراء ،ستبدأ مثل ھذه المدة بالسريان في اليوم التالي من تاريخ استالم
اإلشعار أو أية وسيلة اتصال أخرى.

4.5

يجب اعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم على أنھا أيام تقويم ما لم يتم تحديد خالف ذلك.

األھلية
5.1

سيبدأ إجراء اإلدارة اإللزامي عندما يتقدم طرف ثالث بشكوى ضد المزود تؤكد على أن )"المشتكي"( ھو حامل
عالمة تجارية) ،الذي قد يتضمن العالمات التجارية المسجلة أو غير المسجلة كما ھو محدد أدناه( يدعي أن واحد أو
أكثر من العالمات تعرضت النتھاك ،وبھذا األساوب يتم ضرر المشتكي ،جرّ اء أسلوب تشغيل مشغل السجل أو استخدام

.gTLD
5.2

قبل الشروع في موضوع النزاع ،وقبل أن يطلب من المدعى عليه تقديم استجابة موضوعية ،أو دفع أية رسوم ،يقوم
مقدم الخدمة بتعيين لجنة خاصة من شخص واحد ألداء مراجعة " "thresholdمبدئية )" Thresholdھيئة
المراجعة"(.

.6

المعايير
ولھذه المعايير" ،مشغل السجل" سوف يضمن ھيئات تتحكم أو يتم التحكم فيھا مباشرة تحت التحكم العام بمشغل سجل ،سواء
عبر التملك أو التحكم في سندات التصويت ,استناداً لعقد أو خالفه ،حيث يعني ‘التحكم’ االمتالك ,المباشر أو غير المباشر,
للقوة الالزمة للتوجيه أو مباشرة إدارة أو سياسات الھيئة ,سواء عبر التملك أو التحكم في سندات التصويت ،عبر عقد أو
خالفه.
6.1

المستوى األعلى:
يجب على المدعي أن يؤكد ويثبت بالدليل الواضح والمقنع أن إجراء مشغل السجل اإليجابي بعمليات التشغيل أو
استخدام سلسلة  gTLDالمطابقة أو المشابھة إلى حد ما بعالمة المدعي يسبب أو يساھم بشكل مادي في قيام gTLD
بأمر مما يلي:

)أ( االستغالل غير المنصف للشخصية المميزة أو سمعة عالمة المشتكي ،أو
)ب( اإلخالل غير المبرر بالشخصية المميزة أو سمعة عالمة المشتكي ،أو
)ج( تكوين شبه كبير يدعو لالرتباك مع عالمة المشتكي.
أحد األمثلة على االنتھاك على المستوى األعلى ھو أن تكون سلسلة  TLDمماثلة لعالمة تجارية ،ثم على عكس
النوايا المعلنة بعدم انتھاك حقوق حامل العالمة التجارية ،يقدم مشغل السجل نفسه على أنه المستفيد من العالمة.
6.2

المستوى الثاني
من المتطلب من المشتكين أن يثبتوا ،بأدلة واضحة ومقنعة ،من خالل سلوك مشغل السجل ما يلي:

)أ( وجود نمط أو ممارسة جوھرية لنية سيئة محددة من مشغل السجل للتربح من بيع العالمة التجارية
التي تنتھك أسماء النطق ،و
)ب( نية مشغل السجل السيئة للتربح من التسجيل االنتظامي ألسماء النطاق ضمن  gTLDالمماثلة أو
المشابھة بشكل مربك لعالمة المشتكي ،وھي:
) (1تستغل بشكل غير منصف الشخصية المميزة أو سمعة عالمة المشتكي ،أو
) (2تخل بشكل غير مبرر بالشخصية المميزة أو سمعة عالمة المشتكي ،أو
) (3تكون شبه كبير يدعو لالرتباك مع عالمة المشتكي.
بعبارة أخرى ،لن يكون من الكافي أن يتم إظھار أن مشغل السجل كان على علم باالنتھاك المحتمل للعالمة التجارية
من خالل عمليات التسجيل لـ  .gTLDمشغل التسجيل ليس مسئوال تحت  PDDRPفقط (1) :أسماء التعدي في
السجل الخاص به ،أو ) (2يعرف مشغل التسجيل أن األسماء مخالفة في السجل الخاص به ،أو ) (3مشغل التسجيل
لم يرصد التسجيالت ضمن سجله.
مشغل التسجيل ليست مسئوال تحت أي  PDDRPلتسجيل اسم النطاق ما يلي (1) :تم التسجيل من قبل شخص أو
كيان ال يتبع مشغل التسجيل (2) ،تم التسجيل دون تشجيع مباشر أو غير مباشر ،تحميل ،بدء أو توجيه أي شخص
أو كيان تابع لشركة التسجيل ،و) (3ال يقدم أي فائدة مباشرة أو غير مباشرة إلى مشغل التسجيل اآلخر من رسوم
التسجيل المعتادة )التي تشمل الرسوم األخرى التي تم جمعھا بشكل عرضي لعملية التسجيل لخدمات القيمة المضافة
مثل أمن التسجيل المعزز(.
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مثال على التعدي على المستوى الثاني ھو عامل حيث التسجيل وجود نمط أو ممارسة نشطة ،وتشجيع منھجية
المسجلين لتسجيل أسماء النطاقات المستوى الثاني واالستفادة غير المشروعة للعالمة التجارية لمدى ودرجة أن سوء
نية واضح .أحد األمثلة على االنتھاك على المستوى الثاني ھو وجود نمط لمشغل السجل أو ممارسته لتشجيع
المسجلين بشكل متكرر على تسجيل أسماء نطاق من المستوى الثاني واالستغالل غير المنصف للعالمة التجارية إلى
درجة وحد أن النية السيئة ھي ظاھرة.
7.

الشكوى
7.1

التقدم بالشكوى:
يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني .حالما تتم المراجعة اإلدارية ويعتبر المزود الشكوى امتثالية ،سيبلغ المزود
بالشكوى إلكترونيا ً ويبلغ إشعاراً خطيا ً على مشغل السجل الخاضع للشكوى )"إشعار الشكوى"( بما يتفق مع
معلومات االتصال المدرجة في اتفاقية السجل.

7.2

المحتويات:
7.2.1

اسم ومعلومات االتصال ،بما في ذلك العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى،
وحسب أفضل معلومات مقدم الشكوى ،اسم وعنوان مالك التسجيل الحالي.

7.2.2

جھة ومعلومات االتصال ،التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص
مخول بالتصرف نيابة عن مقدم الشكوى.

7.2.3

بيان بطبيعة النزاع ،والذي ينبغي أن يتضمن:
) أ(

مطالبة الحقوق القانونية المعينة التي يتم تقديمھا ،والعالمات التي تشكل أساس النزاع وبيان
قصير وصريح عن األساس الذي يتم تقديم الشكوى بناءاً عليه.

) ب(

شرح تفصيلي حول كيفية تلبية ادعاء المعترض لمتطلبات تقديم ادعاء طبقا ً لذلك الدافع على
األخص أو المعيار.

)ج(

شرح تفصيلي حول صالحية الشكوى ولماذا يعتبر المعترض مؤھالً للمساعدة.

) د(

إخطار بأن صاحب الشكوى ال يقل عن  30يوما قبل تقديم الشكوى لمشغل التسجيل كتابة:
) (1اھتماماتھا محددة وسلوك معين يُعتقد أنه يؤدي إلى التعدي على العالمات التجارية
الشكوى و) (2ھو استعداده لتلبية حل ھذه القضية.

) ه(

شرح لكيفية استخدام عالمة مقدم الشكوى )بما في ذلك النوع من السلع  /الخدمات ،وأراضيھا
فترة االستخدام  -بما في ذلك جميع على الخط االستخدام( أو محمية بموجب القانون على
خالف ذلك أو معاھدة أو تم التصديق عليھا من قبل محكمة أو لتبادل المعلومات.

)و(

نسخ من أي مستندات يعتبرھا المعترض دليال على أساس النجدة بما يتضمن مواقع الويب
وعمليات تسجيل اسم النطاق.

)ز(

بيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذھا ألغراض غير مناسبة.

)ح(

بيان يصف كيفية إضرار التسجيل المعنيبمالك العالمة التجارية.
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.8

.9

7.3

تكون الشكاوى مقصورة على  5,000كلمة و 20صفحة ،باستثناء الملحقات ،ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم
ضرورة المواد اإلضافية.

7.4

في نفس وقت تقديم الشكوى ،سوف يدفع المشتكي رسوم تقديم شكوى غير مستردة بحسب المبلغ المحدد بما يتوافق
مع قوانين المزود المعمول بھا .في حالة عدم فع رسوم اإلدعاء خالل فترة  10أيام من استالم المعارضة من المزود
فسيتم نبذ الدعوى دون تحامل.

المراجعة اإلدارية للشكوى
8.1

ستتم مراجعة كافة الشكاوى من المزود خالل فترة خمسة ) (5أيام عمل من تقديمھا إلى المزود لتحديد ما إذا كانت
الشكوى تتضمن كافة المعلومات الضرورية وتتوافق مع القواعد اإلجرائية.

8.2

إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية ،فسيتم اعتماد تقديم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات
الى مراجعة  .Thresholdإذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية ،سوف يتم إشعار مقدم
الشكوى بعدم التوافق المذكور ومنحه ) (5أيام عمل إلرسال شكوى معدلة .في حالة عدم استقبال المقدم ألي شكوى
معدلة خالل خمسة ) (5أيام عمل المحددة ،سوف يتم رفض الشكوى وإغالق اإلجراءات دون التأثير على حق مقدم
الشكوى في تقديم شكوى جديدة تتوافق مع القواعد اإلجرائية .ال يمكن استرداد رسوم تقديم الشكوى.

8.3

إذا تم اعتبارھا متوافقة ،سيبلغ المزود الشكوى إلى مشغل السجل إلكترونيا ومن ثم تقديم إشعار شكوى يتكون من
معلومات اتصال مدرجة في اتفاقية التسجيل.

مراجعة Threshold
9.1

يقوم مزود الخدمة بإنشاء ھيئة مراجعة  ،Thresholdتتكون من عضو واحد يتم اختياره من قبل الموفر ،لكل إجراء
خالل خمسة ) (5أيام عمل بعد إكمال المراجعة اإلدارية وقيام مقدم الشكوى بموافقة الشكوى مع القواعد اإلجرائية.

9.2

يجب مراجعة ھيئة مراجعة  Thresholdمع تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى يستوفي المعايير التالية:

9.3

9.2.1

صاحب الشكوى ھو صاحب عالمة كلمة (1) :صادر عن الدولة التي تجري الفحص الموضوعي لطلبات
العالمات التجارية قبل التسجيل ،أو ) (2التي تم المحكمة أو تبادل المعلومات ،التحقق من صحة العالمة
التجارية ،أو ) (3ھي محمية بشكل خاص بموجب قانون أو معاھدة سارية المفعول حاليا و كان ذلك في
الواقع في أو قبل  26يونيو 2008؛

9.2.2

أكد صاحب الشكوى أنه يضر ماديا نتيجة التعدي على العالمات التجارية؛

9.2.3

أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب الشكوى صحيح،
ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا
أو
أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصية كافية أنه إذا كان كل شيء أكد صاحب الشكوى صحيح،
ومطالبة الدول وفقا لمعايير المستوى األعلى ھنا؛

9.2.4

لقد أكد صاحب الشكوى ما يلي 30 (1) :يوما على األقل قبل تقديم إخطار شكوى أن صاحب الشكوى
أبلغ مشغل السجل كتابة باھتماماته المحددة وبسلوك معين يعتقد أنه يؤدي إلى التعدي على العالمات
التجارية الشكوى ،وذلك استعدادا لحل المشكلة (2) ،سواء استجاب مشغل التسجيل إلشعار صاحب
الشكوى من شواغل محددة ،و) (3إذا كان مشغل التسجيل لم يستجيب أن صاحب الشكوى محاولة للدخول
في مناقشات بحسن نية لحل القضية قبل بدء .PDDRP

في غضون عشرة أيام عمل ) (10من تاريخ موفر خدمة إشعار شكوى ،يتعين على المشغل التسجيل تتاح لي
الفرصة ،ولكن ليس ھو المطلوب ،لتقديم ورقات لدعم موقفھا والوقوف على صاحب الشكوى في مرحلة مراجعة
 .Thresholdإذا اختار مشغل السجل تعبئة ھذه الوثائق ،فإنه يجب أن يدفع رسم التسجيل.
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11.

12.

9.4

في حالة إرسال مشغل السجل لھذه الوثائق ،فإن صاحب الشكوى يكون لديه عشرة ) (10أيام عمل لتقديم المعارضة.

9.5

تمنح ھيئة مراجعة االستعراض  Thresholdعشرة ) (10أيام عمل من تاريخ استحقاق المعارضة لصاحب
الشكوى أو الموعد المتوقع ألوراق مشغل التسجيل إذا لم يقدم أي شيء ،لمسألة تحديد .Threshold

9.6

يقوم موفر خدمة إلكترونيا بتحديد  Thresholdعلى جميع األطراف.

9.7

في حالة عدم إيفاء مقدم الشكوى بمعيار مراجعة  ،Thresholdسوف يرفض الموفر اإلجراءات على أساس أن
مقدم الشكوى يفتقد إلى المصداقية ويقر بأن مشغل السجل ھو الطرف صاحب الحق.

9.8

إذا كان استعراض ھيئة مراجعة  Thresholdوتحديد أن الفريق صاحب الشكوى الدائمة يستوفي معايير فإن مقدم
الخدمة يبدأ إجراءات النظر في األسس الموضوعية

الرد على الشكوى
10.1

مشغل السجل يجب أن يقدم رد على كل شكوى خالل خمسة وأربعون ) (45يوما ً بعد تاريخ إعالن ھيئة مراجعة
.Threshold

10.2

يجب أن يلتزم الرد مع قوانين تقديم الشكوى ويتضمن اسم ومعلومات اتصال مشغل السجل ،باإلضافة إلى رد نقطة
بنقطة على البيانات المقدمة في الشكوى.

10.3

يجب تقديم الرد إلى المزود ،ويجب أن يبلغه المزود إلى المشتكي بشكل إلكتروني مع إشعار خطي بنسخة ورقية بأنه
قد تم تبليغه.

10.4

سيعتبر التبليغ بالرد فعاالً ،وسيبدأ احتساب الوقت للرد ،عند التأكيد على إرسال الرد اإللكتروني واإلشعار الخطي
بنسخة ورقية للرد من قبل المزود إلى العنوان الذي قدمه المشتكي.

10.5

إن اعتقد مشغل السجل أن المعارضة فاقدة األھمية فسيقوم بالرد عن ذلك باإليجاب في معرض استجابته محددا
األسس الخاصة بالدعوى.

الرد
11.1

يسمح للمشتكي خالل فترة عشرة ) (10أيام من تبليغ الرد بإرسال رد يتعامل مع البيانات المقدمة في الرد تبين سبب
كون الشكوى "فاقدة لألھلية" .ال يجوز تقديم الرد لوقائع أو أدلة جديدة في السجل ،ولكن يجب أن تستعمل فقط
لمعالجة البيانات التي أدلي بھا في مواجھتھا .أية وقائع أو أدلة جديدة أدخلت في رد يجب تجاھلھا من قبل فريق
الخبراء.

11.2

بمجرد تقديم المعارضة واالستجابة والرد عليھا )عند الضرورة( فسيتم تعيين لجنة وتزويدھا بكافة التقديمات.

التخلف
12.1

إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى ،فسيعتبر ذلك تقصيرا.

12.2

سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اكتشاف اإلھمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض
سببا جيدا لتحديد اكتشاف اإلھمال.

12.3

يجب أن يقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البريد اإللكتروني إلى المشتكي ومشغل السجل.

12.4

يجب تقديم جميع حاالت التخلف إلى خبير حتى تحديد األھلية.
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.13

.14

.15

لجنة الخبراء
13.1

سوف يقوم المزود بتكوين لجنة خبراء خالل  21يوما ً بعد استالم الرد ،أو في حالة عدم تقديم أي رد ,خالل 21
يوما ً بعد الموعد المحدد لتقديم الرد.

13.2

يعين المزود لجنة خبراء -مكونة من شخص واحد ،ما لم يطلب أي طرف تشكيل ھيئة من ثالثة خبراء .ال يعمل
عضو ھيئة  Thresholdكعضو لجنة خبراء في نفس إجراء .Trademark PDDRP

13.3

في حالة طلب أحد األطراف لھيئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد ،فإن كل طرف )أو كل جانب من الخالف في حالة
تسوية الخالف( سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو ھيئة الخبراء الثالث .وسوف يجرى ھذا االختيار تبعا
إلجراءات وقواعد مقدم الطلب .سوف يتم تناوب استشاريي  Trademark PDDRPالمستخدمين من قبل أي
مزود بقدر اإلمكان.

13.4

يجب أن يكون عضو لجنة الخبراء مستقالً عن األطراف لتحدي ما بعد التفويض .وسوف يتبع كل "مزود خدمة حل
نزاع" اإلجراءات التي يختارھا للحصول على مثل ھذه االستقاللية ،بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو استشاري
واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللية.

التكاليف
14.1

سيقدر المزود تكاليف اإلجراءات التي يديرھا بموجب ھذا اإلجراء وفقا ً لقوانين المزود المعمول بھا .سيتم تقدير مثل
ھذه التكاليف لتغطية الرسوم اإلدارية للمزود ،وھيئة مراجعة  Thresholdوھيئة الخبراء ،والھدف منھا أن تكون
ضمن حدود المعقول.

14.2

سوف يكون مقدم الشكوى مطالبا ً بدفع رسوم التقديم كما ھي مبينة في قسم "المشتكي" ،وسوف يكون مطالبا بإرسال
كامل الرسوم اإلدارية المقدرة للمزود ،رسوم ھيئة مراجعة  Thresholdورسوم لجنة الخبراء عند استھالل
اإلجراءات .خمسين بالمائة من ھذا المبلغ الكامل يجب أن تكون نقداً )أو ما يعادل النقد( لتغطية حصة المشتكي من
اإلجراءات والـ  %50األخرى يجب أن تكون إما نقداً )أو ما يعادل النقد( ،أو على شكل سندات ،لتغطية حصة
مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل.

14.3

في حالة إعالن الھيئة أن المشتكي ھو الطرف السائد ،فإن مشغل التسجيل مطلوب لتعويض مقدم الشكوى مقابل كافة
رسوم الھيئة ومقدم الخدمات المتكبدة .ويعتبر عدم القيام بذلك يشكل انتھاكا للعالمات التجارية  PDDRPوخرقا
التفاق السجل ،،ويخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق ،وذلك حتى االنتھاء.

االكتشاف
15.1

ما إذا كان االكتشاف مسموحا ً به أم ال ومداه ھو بحسب حرية اللجنة الفردية بالتصرف ،سواء تم اتخاذ قرار حوله
بحسب حرية اللجنة ،أو بناءاً على طلب األطراف.

15.2

في حالة السماح به ،يجب أن يكون االكتشاف مقصوراً على الحاجة الكبيرة لكل طرف.

15.3

في ظل الظروف االستثنائية ،يمكن للمزود تعيين خبراء تلتزم األطراف بالدفع لھم ،وطلب شھادة شاھد مباشرة أو
خطية ،أو طلب تبادل محدود للوثائق.

15.4

عند نھاية االكتشاف ،إذا تم السماح به بواسطة لجنة الخبراء ،سوف يقدم األطراف مراسالت إثباتية نھائية ،وسيتم
تحديد التوقيت والتسلسل من قبل المزود بالتشاور مع لجنة الخبراء.

-6-

16.

.17

جلسات االستماع
16.1

سيتم حل النزاعات بموجب ھذا اإلجراء من دون عقد جلسة استماع إال إذا كانت ،بحسب حرية اللجنة الفردية
بالتصرف ،ظروفا ً استثنائية تتطلب عقد جلسة استماع.

16.2

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع ،تستخدم مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن .وإذا لم يكن ذلك
ممكناً ،فسيختار الخبير مكانا ً لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان.

16.3

يجب أن ال تدوم جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد إال في الظروف االستثنائية للغاية.

16.4

يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية.

عبء اإلثبات
يتحمل المعترض عبء إثبات اإلدعاءات ويجب أن تقدم الفكرة دليالً واضحا ً ومقنعا ً.

.18

الحلول
18.1

نظراً ألن المسجلين ليسوا طرفا ً في اإلجراءات ،ال يمكن أنا يأخد العالج الموصى به شكل حذف أو نقل أو تعليق
التسجيالت )باستناء الحاالت التي يكون فيھا المسجلون عاملين ،أو مديرين أو عمالء أو موظفين أو ھيئات تعمل
تحت سيطرة عامة لمشغل سجل(.

18.2

لن تشمل العالجات الموصى بھا أضرار مادية أو عقوبات يجب دفعھا إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة
تبعا للقسم 14.

18.3

يمكن لھيئة الخبراء أن توصي بمجموعة متنوعة من وسائل التنفيذ الناتجة ضد السجل إذا تم اعتباره مسؤوالً
بموجب  Trademark PDDRPھذه ،بما في ذلك:
 18.3.1إجراءات الحلول للسجل ليتم توظيفھا ضد السماح باالنتھاك المستقبلي للسجالت ،والذي يمكن أن يكون
باإلضافة إلى ما ھو مطلوب بموجب اتفاقية السجل ،باستثناء عالجات الحلول التي لن:
)أ(

مطالبة مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عالقة لھا بأسماء موضوع الدعوى
 ،PDDRPأو

)ب(

مباشرة األعمال التي تقوم بھا شركة التسجيل التي تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق
التسجيل؛

 18.3.2الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ  gTLDحتى انقضاء فترة حدوث
االنتھاك )االنتھاكات( المعرف التحديد يكون )يكونوا( حدث أو تحديد فترة من الوقت؛
أو،
 18.3.3في ظل الظروف غير العادية حيث يتصرف السجل تصرفا خبيثا ،نستدعي إنھاء اتفاق التسجيل.

18.4

أثناء تقديمھا توصياتھا حول الحل المناسب ،ستأخذ لجنة الخبراء بعين االعتبار الضرر المستمر على مقدم الشكوى،
وكذلك الضرر الذي سوف يتسبب فيه العالج لآلخرين ،وعلى جانب غير مرتبط ،النية الحسنة لمسجلي أسماء
النطاق الذين يعملون عبر .gTLD
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18.5

ويجوز لھيئة الخبراء أيضا تحديد ما إذا كانت الشكوى "بدون أساس لھا" ،وإذا كان األمر كذلك ،منح توقيع العقوبات
المناسبة على نطاق التخرج ،بما في ذلك:
 18.5.1الحظر المؤقت من تقديم الشكاوى،
 18.5.2تحمل عبء تكلفة مشغل السجل ،بما يتضمن رسوم المحاماة المعقولة؛ و
 18.5.3الحظر الدائم من تقديم الشكاوى بعد الحظر المؤقت.

.19

.20

قرار لجنة الخبراء
19.1

يجب أن يبذل المزود والخبير الجھود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبيريتم تقديمه خالل  45يوما ً من تاريخ تعيين
الخبير وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة  60يوما بعد تعيين الخبير.

19.2

يقوم الخبير بتقديم قرار مكتوب .يحدد الخبير ھل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال ،ويقوم بتوفير األسباب التي
اعتمد عليھا قراره .يجب أن يكون قرار الخبير متاحا بشكل عام ويمكن الوصول إليه من خالل موقع ويب مقدم
الخدمة.

19.3

يمكن أن يشمل قرار الخبير توصيات أخرى لعالجات محددة .سيتم دفع التكاليف والرسوم إلى المدى الذي لم يتم
دفعه فعال خالل فترة  30يوما من تحديد الخبير لذلك.

19.4

يجب أن ينص قرار الخبراء على تحديد الطرف السائد.

19.5

في حين أن قرار الخبراء يُؤخذ بعين اإلعتبار أن عامل التسجيل مسئوال بموجب معايير
 ،Trademark PDDRPفإن  ICANNلديھا السلطة لفرض وسائل االنتصاف ،إن وجدت ،وھو ما تراه
 ICANNمناسبا في ضوء ظروف كل مسألة.

استئناف قرار الخبير
20.1

يجوز ألي من الطرفين السعي في استئناف قرار الخبراء بخصوص تحديد المسؤول أو العالج الموصى به بنا ًء على
إلى سجل موجود داخل  Trademark PDDRPمقابل رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف.

20.2

يجب تقديم االستئناف بواسطة المزود وتقديمھا لكل األطراف خالل  20يوما ً بعد إعالن قرار الخبراء ويجب تقديم
رد على االستئناف خالل  20يوما ً بعد تاريخ االستئناف .أسلوب وحساب تواريخ نھاية الخدمة سوف يتم مراعاتھما
بالتوازي مع المحدد في القسم  4الوارد أعاله" ,االتصاالت والحدود الزمنية".

20.3

يجب تعيين لجنة مكونة من ثالثة أعضاء يتم tاختيارھم بواسطة المزود  ،ولكن ال يمكن أن يكون أي من أعضاء
لجنة االستئناف عضو في لجنة الخبراء.

20.4

الرسوم الخاصة باالستئناف في المقام األول سوف يتحملھا المدعي.

20.5

يسمح قليال بتقديم أدلة مقبولة جديدة تعتبر جوھرية للقرار عند دفع رسوم إضافية ،بشرط أن يكون الدليل واضحا
لتقديم الشكوى.

20.6

يحق للجنة االستئناف أن تطلب وفقا ً لتقديرھا الخاص ,المزيد من البيانات أو األدلة من أي طرف حتى إذا كان الدليل
سابق لموعد تقديم الشكوى إذا قررت لجنة االستئناف بأن الدليل ذو صلة بالحدث.

20.7

الطرف صاحب الحق سوف يكون من حقة المطالبة بتكاليف االستئناف.

20.8

يجب تطبيق قواعد وإجراءات المزودين لالستئناف ,غير تلك المذكورة أعاله.
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.21

.22

التحدي المتمثل في االنتصاف
21.1

 ICANNلن تنفذ عالجا ً النتھاك العالمة التجارية  PDDRPلمدة  20يوما ً على األقل بعد إعالن قرار لجنة
الخبراء ،إلتاحة فرصة لتقديم استئناف.

21.2

في حالة تقديم االستئناف ،سوف تبقي  ICANNتنفيذ العالج معلقا ً حتى ظھور نتيجة االستئناف.

21.3

إذا قررت  ICANNتنفيذ عالجا النتھاك  ،Trademark PDDRPفسوف ننتظر عشرة ) (10أيام عمل
)كما لوحظ في موقع المكتب الرئيسي( بعد إخطار المشغل التسجيل بالقرار وسوف تنفذ  ICANNالقرار ما لم يكن
قد تسلمه من مشغل التسجيل خالل تلك عشرة ) (10أيام عمل للوثائق الرسمية أن مشغل التسجيل إما) :أ( بدأ دعوى
قضائية ضد صاحب الشكوى في المحكمة المختصة حيث الطعن في تقدير الخبراء للمسؤولية ضد مشغل التسجيل،
أو )ب( الطعن في العالج عن طريق تسوية المنازعات وفقا ألحكام اتفاق السجل .في حالة تلقي  ICANNلھذه
الوثائق في غضون عشرة ) (10عمل ،فإنھا لن تسعى إلى تنفيذ قرارھا في إطار  PDDRP Trademarkحتى
تستقبل (1) :دليال على وجود قرار بين صاحب الشكوى ومشغل التسجيل) ،ب( دليل رفض دعوى مشغل التسجيل
ضد مقدم الشكوى أو سحبھا ،أو )ج( نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع ضد
 ICANNسواء بسبب اتفاق الطرفين أو بناء على تقرير من الوقائع.

21.4

يجوز لمشغل السجل معارضة فرض  ICANNللعالج المفروض لتقدير قرار الخبراء بحيث يكون مسئوال بموجب
 ،PDDRPبقدر ما يشكل تحديا لھا على ما يبررھا ،من خالل الشروع في تسوية المنازعات وفقا ألحكام اتفاق
التسجيل .أي تحكيم سوف يتم تحديده بالتوافق مع حقوق وواجبات األطراف وفقاًالتفاقية السجل .ليس مقصوداً من
قرار الخبراء وال قرار  ICANNبتطبيق عالج التأثير على مشغل السجل في أي قرار لتسوية النزا  .أي عالج
يتضمن إنھاء اتفاقية السجل يجب أن يكون متوافقا ً مع شروط وحاالت بند اإلنھاء في اتفاقية السجل.

21.5

ال يحق لشيء ھنا منع  ICANNمن تطبيق العالج في أي وقت وبأي طريقة من شأنھا أن تنھي عدم التزام مشغل
السجل باتفاقية السجل.

إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارية األخرى
22.1

ليس الھدف من  Trademark PDDRPھو أن يكون إجراء حصري وال يمنع األفراد من البحث عن حلول في
محاكم القانون ،بما في ذلك ،بحسب ما ھو معمول به ،مراجعة القرار كمسؤولية.

22.2

في الحاالت التي يقوم فيھا طرف بإرسال دليل مستندي إلى المزود يفيد بأن إجراء المحكمة الذي يشمل نفس
األطراف والحقائق والظروف مثل  Trademark PDDRPتم اتخاذه قبل تاريخ تقديم الشكوى في
 ،Trademark PDDRPيقوم المزود بتعليق أو إنھاء.Trademark PDDRP
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1

دعوى تسوية منازعات قيود التسجيل )(RRDRP
مراجع – نوفمبر 2010
.1

أطراف النزاع
أطراف النزاع ھي المنظمات أو األفراد الذين تعرضوا لألذى ومشغل سجل  ICANN .gTLDلن تكون طرفا.

.2

.3

.4

5.

القواعد المعمول بھا
2.1

يھدف ھذا اإلجراء إلى تغطية دعاوى تسوية النزاع عموما .وعلى مدى أكثر من مقدم "مقدم الخدمات" RRDRP
واحد يتم اختياره لتنفيذ  ،RRDRPويجوز لكل مقدم خدمة توفير قواعد ودعاوى إضافية يجب إتباعھا عند تقديم
الشكوى .وفيما يلي الدعوى العامة التي ينبغي اتباعھا من قبل جميع مقدمي الخدمات.

2.2

في أي اتفاق سجل  gTLDجديد ،يطالب مشغل التسجيل بالموافقة على المشاركة في  RRDRPوأن يكون ملزم
بالقرارات الناتجة.

اللغة
3.1

سوف تكون اللغة لجميع الطلبات المقدمة واإلجراءات تحت ھذا اإلجراء باللغة اإلنجليزية.

3.2

ويجوز للطرفين تقديم أدلة داعمة بلغتھم األصلية ،بشرط أن تكون خاضعة لسلطة لجنة خبراء  RRDRPوالتي
ممكن أن تقرر غير ذلك ،وھو أن ترفق لھذه األدلة ترجمة باللغة اإلنجليزية لجميع النصوص ذات الصلة.

االتصاالت والحدود الزمنية
4.1

يجب أن تجرى جميع االتصاالت مع المقدم إلكترونيا.

4.2

ألغراض تحديد تاريخ بدء الحد الزمني ،سيتم افتراض وصول إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم إرسالھا
إلى الجھة المختصة التي عينھا األطراف.

4.3

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني ،سيتم افتراض إرسال أو تقديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم
إرسالھا.

4.4

ألغراض حساب المدة الزمنية حسب ھذا اإلجراء ،تبدأ ھذه المدة في السريان في اليوم التالي الستالم إشعار أو أي
وسيلة اتصال أخرى.

4.5

وسوف يتم اعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم على أنھا أيام تقويم ما لم يتم تحديد خالف ذلك.

األھلية
5.1

تستأنف اإلجراءات اإلدارية اإللزامية عند تقديم طرف ثالث مشتكي )"صاحب الشكوى"( لشكوى مع تأكيد مقدم
الخدمات على أن صاحب الشكوى ھو منظمة أو فرد متضرر نتيجة لمشغل سجل  gTLDالقائم على المجتمع وعدم
االمتثال للقيود المنصوص عليھا في اتفاق السجل.

 1الشكاوى األولية من جانب أولئك الذين يزعمون التعرض لألذى من جراء عدم االمتثال للـ  TLDsالمحظورة للمجتمع قد يتم معالجتھا من خالل
نموذج مشابه لنظام تقرير مشكلة بيانات  Whoisفي  .InterNIC.netوأن رسم المعالجة االسمية يمكن أن يؤدي إلى التقليل من الشكاوى الغير
جدية .وسوف يتلقى مشغل التسجيل نسخة من الشكوى ،وستكون ھناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقيق )والعالج إذا اقتضى األمر( وعدم االمتثال
للتقرير .وسوف يكوم لمقدم الشكوى الخيار في تصعيد الشكوي وفقا ً لدعوى تسوية منازعات قيود التسجيل ) (RRDRPھذه ،في حالة استمرار عدم
االمتثال المزعوم .ويجري اآلن التحقيق والتفكير في تنفيذ عملية الشكاوى تلك عبر اإلنترنت.

.6

5.2

المؤسسات القائمة واألفراد المرتبطين بالمجتمعات المعرّ فة مؤھلين لتقديم اعتراض للمجتمع .يجب على "المجتمع
المعرّ ف" أن يكون مجتمع ذات صلة بسلسلة  gTLDفي الطلب الذي ھو موضوع االعتراض .وحتى يصبح
صاحب الشكوى مؤھالً للتقدم بادعاء مرتبط بالمجتمع ،يجب أن يثبت كال من :أنه/ا مؤسسة قائمة أو فرد ،وأن له/ا
عالقة مستمرة مع مجتمع معرّ ف الذي يتكون من عدد نسمات مقيد والذي يدعمه .gTLD

5.3

سوف تحدد اللجنة األھلية وسوف يتضمن تحديد الخبير تصريح عن موقف مقدم الشكوى.

المعايير
6.1

.7

حتى ينجح االعتراض ،يجب عليه إثبات أن:
6.1.1

المجتمع الذي يستشھد به المعترض ھو مجتمع معرّ ف؛

6.1.2

يوجد ترابط قوي بين المجتمع المذكور وعالمة أو سلسلة gTLD؛

6.1.3

مشغل  TLDقام بانتھاك الشروط للقيود القائمة على أساس المجتمع والواردة في اتفاقيته؛

6.1.3

ھناك احتمال قوي لوقوع ضرر على مقدم الشكوى والمجتمع المحدد من قبل المعارض.

الشكوى
7.1

التقدم بالشكوى:
يتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني .وبمجرد اكتمال المراجعة اإلدارية ورأى المقدم امتثال الشكوى ،فسيقوم المقدم
بتقديمھا إلكترونيا مع نسخة ورقية وإشعار بالفاكس لمشغل السجل ووفقا لمعلومات االتصال المدرجة في اتفاقية
السجل.

7.2

المحتويات:
7.2.1

االسم ومعلومات االتصال ،التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى،
وإلى أفضل معرفة ,صاحب الشكوى واسم وعنوان المالك الحالي للتسجيل.

7.2.2

االسم ومعلومات االتصال ،التي تتضمن العنوان ورقم الھاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص
مخول بالتصرف نيابة عن مقدم الشكوى.

7.2.3

بيان يوضح طبيعة النزاع والذي يجب أن يتضمن ما يلي:

7.2.4

7.2.3.1

القيود المعينة في اتفاقية السجل والتي لم يمتثل لھا مشغل التسجيل؛ و

7.2.3.2

شرح مفصل لكيفية فشل مشغل التسجيل في االمتثال بالقيود التي تم تحديدھا وقد تسببت
في إلحاق ضرر بالشاكي.

بيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذھا ألغراض غير مناسبة.

7.3

تكون الشكاوى مقصورة على  5,000كلمة و 20صفحة ,باستثناء الملحقات ،ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم
ضرورة المواد اإلضافية.

7.4

أي وثائق داعمة يجب أن يتم إرفاقھا مع الشكوى.

7.5

في نفس الوقت الذي تقدم فيه الشكوى ،سوف يدفع صاحب الشكوى رسوم التقديم وفقا للقواعد المطبقة لمقدم الخدمة.
في حالة عدم دفع رسوم التسجيل خالل  10أيام من تاريخ استالمھا من قبل المقدم ،سوف يتم رفض الشكوى دون
المساس بحق الشاكي بتقديم شكوى أخرى.
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المراجعة اإلدارية للشكوى
8.1

سوف يتم استعراض جميع الشكاوى في غضون خمسة ) (5أيام عمل من تاريخ تقديمھا من قبل أعضاء اللجنة
المحددين من قبل مقدم الخدمات المناسب لتحديد مدى امتثال صاحب الشكوى للقواعد اإلجرائية.

8.2

إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكي يلتزم بالقواعد اإلجرائية ،فسيتم اعتماد تقديم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات.
إذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية ,فسوف يتم إشعار مقدم الشكوى إلكترونيا ً عن عدم
التوافق وإمھاله خمسة ) (5أيام إلرسال الشكوى المعدلة .في حالة عدم تسلم مزود الخدمة للشكوى المعدلة خالل
الخمسة ) (5أيام عمل المقررة ,سوف يتم رفض الدعوى وإغالق اإلجراءات دون المساس بحق مقدم الشكوى بتقديم
شكوى جديدة تتوافق مع اللوائح اإلجرائية .رسوم اإليداع ال ترد إذا تبين عدم امتثال مقدم الشكوى.

8.3

بمجرد إثناب التوافق ،فسيقوم المزود إلكترونيا ً بالتعامل مع المعارضة كما يرسل إشعارا ورقيا إلى مشغل السجل
الخاضع للمعارضة بما يتفق مع معلومات االتصال المدرجة باتفاقية السجل.

الرد على الشكوى
9.1

يجب أن يقدم مشغل السجل رداً إلى كل مقدم شكوى خالل فترة ثالثين ) (30يوما من خدمة المعارضة.

9.2

يجب أن يتوافق الرد مع قواعد تقديم الشكاوى ويجب أن يحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل مزود
االمتداد ،باإلضافة إلى الرد نقطة بنقطة على البيانات التي يتم تقديمھا في الشكوى.

9.3

يجب أن يتم تقديم ذلك من قبل المزود وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورقي واإللكتروني المالئم .ويجب أن ترافق
رسوم تقديم الشكوى التقديم وإال يتم تعليق الشكوى.

9.4

سوف تكون خدمة الرد سارية وسوف يبدأ وقت الرد عند تقديم الرد.

9.5

إذا كان مشغل السجل يعتقد أن الشكوى فاقدة لألھلية ،فسيستأنف بشكل مؤكد في رده على الخلفية المعينة للمطالبة.

9.6

في نفس الوقت الذي تقدم فيه الشكوى ،سوف يدفع مشغل السجل رسوم إيداع حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد
المطبقة لمقدم الخدمة .في حالة عدم إيداع الرسوم خالل عشرة ) (10أيام من استالم الرد من جانب مقدم الخدمة،
فإن الرد يعتبر غير صحيح وال يعتبر في اإلجراءات,،ولكن األمر سوف يستمر للتقرير.

الرد
10.1

يسمح للمشتكي خالل فترة عشرة ) (10أيام من تبليغ الرد بإرسال رد يتعامل مع البيانات المقدمة في الرد تبين سبب
كون الشكوى "فاقدة لألھلية ".ال يجوز تقديم الرد لوقائع أو أدلة جديدة في السجل ،ولكن يجب أن تستعمل فقط
لمعالجة البيانات التي أدلي بھا في مواجھتھا .أية وقائع أو أدلة جديدة أدخلت في رد يجب تجاھلھا من قبل فريق
الخبراء.

10.2

بمجرد تقديم المعارضة واالستجابة والرد عليھا )عند الضرورة( فسيتم تعيين لجنة وتزويدھا بكافة التقديمات.

التخلف
11.1

إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى ،فسيعتبر ذلك تقصيرا.

11.2

سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اكتشاف اإلھمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض
سببا جيدا لتحديد اكتشاف اإلھمال.

11.3

يجب أن يقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البريد اإللكتروني إلى المشتكي ومشغل السجل.

11.4

يجب تقديم جميع حاالت التخلف إلى التحديد الخبير حتى تحديد األھلية.
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.14

.15

لجنة الخبراء
12.1

يقوم المزود باختيار خبير واحد وتعيينه خالل ) (21يوما ً من استالم الرد ،أو في حالة عدم تقديم أي رد ،خالل 21
يوما ً ,بعد موعد تقديم الرد.

12.2

سيتولى المقدم تعيين ھيئة خبراء من شخص واحد ما لم يتطلب أي طرف بتشكيل ھيئة من ثالثة خبراء.

12.3

في حالة طلب أحد األطراف لھيئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد ،فإن كل طرف )أو كل جانب من الخالف في حالة
تسوية الخالف( سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو ھيئة الخبراء الثالث .وسوف يجرى ھذا االختيار تبعا
إلجراءات وقواعد مقدم الطلب .يتم تدوير مناصب أعضاء  RRDRPلدى كل موفر إلى أقصى حد ممكن.

12.4

أعضاء لجنة الخبراء يجب أن يكونو مستقلين عن األطراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفويض .وسوف يتبع كل
موفر خدمة اإلجراءات التي يختارھا للحصول على مثل ھذه االستقاللية ،بما في ذلك إجراءات إيقاف عضو
استشاري واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللية.

التكاليف
13.1

سيقوم المزود بحساب تكلفة اإلجراءات التي يتم إدارتھا بموجب ھذا اإلجراء بما يتوافق مع قواعد الموفر المعمول
بھا .وسوف تغطي ھذه التكلفة الرسوم اإلدارية للمزود واللجنة ويقصد بھا أن تكون معقولة.

13.2

يجب أن يكون مطلوبا ً من المشتكي دفع رسوم تقديم الشكوى كما ھي مبينة أعاله في قسم "المشتكي" ،ويجب أن
يكون من المتطلب إرسال المبلغ الكامل للرسوم اإلدارية المقدرة للموفر ورسوم اللجنة عند استھالل اإلجراءات.
خمسين بالمائة من ھذا المبلغ الكامل يجب أن تكون نقداً )أو ما يعادل النقد( لتغطية حصة المشتكي من اإلجراءات
والـ  50%األخرى يجب أن تكون إما نقداً )أو ما يعادل النقد( ،أو على شكل سندات ،لتغطية حصة مشغل السجل
إذا فاز مشغل السجل.

13.3

في حالة إعالن الھيئة أن المشتكي ھو الطرف السائد ،فإن مشغل التسجيل مطلوب لتعويض مقدم الشكوى مقابل كافة
رسوم الھيئة ومقدم الخدمات المتكبدة .ويعتبر عدم القيام بذلك انتھاكا ً للعالمات التجارية  RRDRPوخرقا التفاق
السجل ,ويخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق وذلك حتى االنتھاء.

االستكشاف  /الدليل
14.1

لكي يتم تحقيق ھدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة ،لن يتم السماح بإجراء lاالستكشاف بشكل
عام .وفي حاالت استثنائية ،قد تطلب الھيئة من أحد األطراف توفير دليل إضافي.

14.2

في حالة السماح به ،يجب أن يكون االكتشاف مقصوراً على الحاجة الكبيرة لكل طرف.

14.3

ودون وجود طلب خاص من األطراف ,ولكن فقط في الحاالت االستثنائية ،قد تطلب لجنة الخبراء من الموفر تعيين
خبراء تلتزم األطراف بالدفع لھم ،بطلب الشھادة المباشرة أو الكتابية أو طلب التبادل المحدود للمستندات.

جلسات االستماع
15.1

غالبا ً ما يتم حل النزاعات حسب إجراءات  RRDRPتلك بدون جلسة استماع.

15.2

يمكن أن يقرر الخبير بنا ًء على رأيه الخاص ،أو بنا ًء على طلب من أحد الطرفين ،عقد جلسة استماع .ومع ذلك،
المفترض أن يقوم الخبير بتقديم قراراته اعتماداً على المعلومات التحريرية التي تم تقديمھا وبدون عقد جلسة
استماع.

15.3

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع ،يجب استخدام مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن ھذا .وإذا
لم يكن ذلك ممكناً ،فستختار لجنة الخبراء مكانا ً لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الطرفين من االتفاق على مكان.

15.4

لن تستمر جلسات االستماع ألكثر من يوم واحد ،إال في الظروف االستثنائية القصوى.
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15.5

إن قرر الخبير قبول طلب طرف واحد بعقد جلسة استماع ،على الرغم من معارضة الطرف اآلخر ،يتم حث لجنة
الخبراء إضافة تكلفة جلسة االستماع على الطرف الطالب وفقا ً لما تراه لجنة الخبراء مناسبا ً.

15.6

يتم تنفيذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية.

عبء اإلثبات
يتحمل مقدم الشكوى عبء إثبات الدعوى الخاصة به؛ ويكون العبء قائمًا على تفوق وكثرة األدلة.

.17

الحلول
17.1

حيث إن مسجلي أسماء النطاقات التي يتم تسجيلھا بشكل ينتھك قيود االتفاقية ليسوا من أطراف اإلجراءات،يمكن أن
يكون الحل إزالة التسجيالت التي تنتھك قيود االتفاقية) .باستثناء المسجلين المرشحين للعمل كموظفين ومديرين
وعمالء وعاملين أو كھيئات في إطار السيطرة العامة مع مشغل السجل(.

17.2

لن تشمل العالجات أضرار مادية أو عقوبات يجب دفعھا إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة تبعا للقسم .13

17.3

يتاح للخبير تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدوات التعزيز للتوصية ضد السجل إن حدد الخبير السماح بعمليات
التسجيل خارج نطاق الحدود المتفق عليھا بما يتضمن:
 17.3.1إجراءات العالج ،التي يعمل بھا باإلضافة إلى اتفاقية المتطلبات األخرى ضمن اتفاقية السجل ،للسجل
لضمان التصدي للتسجيالت المستقبلية التي ال تتوافق مع الحدود المجتمعية ،فيما عدا إجراءات العالج لن
تتضمن:
)أ(

مطالبة مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عالقة لھا بأسماء موضوع الدعوى
 ،RRDRPأو

)ب(

مباشرة األعمال التي تقوم بھا شركة التسجيل التي تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق
التسجيل؛

 17.3.2الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ  gTLDحتى انقضاء فترة حدوث
االنتھاك المعرف التحديد يكون )يكونوا( حدث أو تحديد فترة من الوقت؛
أو،
 17.3.3في الظروف االستثنائية التي تعامل فيھا مشغل السجل بشكل خبيث للعمل على إنھاء اتفاقية السجل.
17.3

.18

في إصدار توصياتھا بطرق العالج المناسبة ،سوف تراعي لجنة الخبراء الضرر الواقع على مقدم الشكوى ،وكذلك
الضرر الذي سوف تتسبب فيه طرق العالج لآلخرين ،من أمثال ،أصحاب النوايا الحسنة من مسجلي أسماء
النطاقات في .gTLD

تحديد الخبير
18.1

يجب أن يبذل المزود والخبير الجھود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه خالل  45يوما ً من تاريخ تعيين
الخبير وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة  60يوما بعد تعيين الخبير.

18.2

يقوم الخبير بتقديم قرار مكتوب .يحدد الخبير ھل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال ،ويقوم بتوفير األسباب التي
اعتمد عليھا قراره .يجب أن يكون قرار الخبير متاحا بشكل عام ويمكن البحث فيه وعلى موقع الويب الخاص
بالمزود.

18.3

يمكن أن يشمل قرار الخبير توصيات أخرى لعالجات محددة .سيتم دفع التكاليف والرسوم إلى المدى الذي لم يتم
دفعه فعال خالل فترة ثالثين ) (30يوما من تحديد الخبير لذلك.
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18.4

يجب أن ينص قرار الخبراء على تحديد الطرف السائد.

18.5

إن لم يلبي قرار الخبير بأن مشغل السجل  gTLDالمقيد استنادا إلى المجتمع لاللتزامات للمحافظة على التسجيل
واستخدام النطاقات في الحدود المعمول بھا فيجب إتباع حاالت الغياب االستثنائية ،وسوف تراجع  ICANNوسائل
العالج المذكورة في قرار الخبير وتوافق عليھا وتفرضھا أو قد يتم تعديل طرق العالج ھذه من جانب  ICANNمع
مراعاة ظروف كل حدث.

استئناف قرار الخبير
19.1

يجوز ألي من الطرفين السعي في استئناف قرار الخبراء في تحديد المسؤولية أو طريقة العالج الموصى بھا استناداً
إلى سجل موجود داخل  RRDRPللدعوى مقابل رسوم معقولة لتغطية تكاليف االستئناف.

19.2

يجب أن تقدم الدعوى وتحفظ مع الموفر وتعرض على كل األطراف خالل  20يوما ً بعد إصدار قرار الخبير ويجب
تقديم رد على الدعوى خالل  20يوما ً بعد تقديمھا .سوف يكون األسلوب وحساب التواريخ النھائية للخدمة متوافقة
مع تلك المحددة في القسم  4المُشار إليه أعاله" ,االتصاالت والحدود الزمنية".

19.3

بجب اختيار لجنة للدعوى مكونة من ثالثة أفراد بواسطة الموفر ،على أن ال يكون منھم أي العاملين كأعضاء في
لجنة الخبراء.

19.4

وسوف يتحمل مقدم الدعوى الرسوم للمرة األولى.

19.5

يسمح بشكل محدود بتقديم أدلة مقبولة جديدة تعتبر جوھرية للقرار عند دفع رسوم إضافية ،بشرط أن يكون الدليل
واضحا لتقديم الشكوى.

19.6

يحق للجنة الدعوى وفقا ً لرؤيتھا الخاصة طلب أدلة أو بيانات أخرى من أي طرف بصرف النظر عن ما إذا كان
الدليل سابق لتاريخ تقديم الشكوى إذا قررت لجنة الشكوى أن ھذا الدليل ذو صلة.

19.7

وسوف يحق لصاحب الحق في الدعوى استرداد نفقات الدعوى.

19.8

ويتم تطبيق قواعد وإجراءات موفري الخدمات على الدعاوى فيما عدا تلك المُشار إليھا أعاله.

تحدي العالج
20.1

لن تقوم  ICANNبتطبيق أي عالج إلنتھاك  RRDRPلمدة  20يوما ً بعد إصدار قرار الخبير ،إلتاحة الوقت
لتقديم دعوى.

20.2

في حالة تقديم دعوى ,سوف تعلق  ICANNتنفيذ إجراء العالج حتى ظھور نتيجة الدعوى.

20.3

إذا قررت  ICANNتنفيذ إجراء عالج النتھاك  ICANN ،RRDRPسوف تنتظر مدة ) (10أيام عمل )كما ھو
مطبق في موقع مكتبھا الرئيسي( بعد إشعار مشغل السجل بقرارھا .وسوف تنفذ  ICANNالقرار ما لم يكن قد
تسلمه من مشغل التسجيل خالل تلك العشرة ) (10أيام عمل للوثائق الرسمية أن مشغل التسجيل إما) :أ( بدأ دعوى
قضائية ضد صاحب الشكوى في المحكمة المختصة حيث الطعن في تقدير الخبراء لصاحب المسؤولية ضد مشغل
السجل ،أو )ب( تحدي العالج المعني قبل الشروع في تسوية المنازعات وفقا التفاقية السجل .في حالة تلقي
 ICANNلھذه الوثائق في غضون عشرة ) (10أيام عمل ،فإنھا لن تسعى إلى تنفيذ قرارھا في إطار RRDRP
حتى استالمھا (1) :دليال على وجود قرار بين صاحب الشكوى ومشغل التسجيل (2) ،دليل رفض دعوى مشغل
التسجيل ضد مقدم الشكوى أو سحبھا ،أو ) (3نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع
ضد  ICANNسواء بسبب اتفاق الطرفين أو بناء على تقرير عن الوقائع.
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20.4

يجوز لمشغل السجل معارضة فرض  ICANNللعالج المفروض لتقدير قرار الخبراء بحيث يكون مسئوال بموجب
 ،RRDRPبقدر ما يشكل تحديا لھا على ما يبررھا ،من خالل الشروع في تسوية المنازعات وفقا ألحكام اتفاق
التسجيل.سوف يتم الفصل في أي تحكيم بالتوافق مع حقوق وواجبات األطراف وفقا ً التفاقية السجل .ال يمكن لقرار
الخبير أوقرار  ICANNالمعني بتنفيد إجراء العالج أن يكون متحيزاً لمشغل السجل بأي طريقة كانت في قرار
تسوية النزاع .أي عالج متضمن قرار التفاقية السجل يجب أن يكون متوافقا ً مع شروط وحاالت إنھاء اتفاقية
السجل.

20.5

ال شيء ھنا يشير إلى منع  ICANNمن فرض إجراء عالج في أي وقت وبأي شكل تم إدراجه ضمن أسباب عدم
التوافق مع اتفاقية السجل.

إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارية األخرى
21.1

ليس الھدف من  RRDRPأن يكون إجراء حصري وال يمنع األفراد من البحث عن حلول في محاكم القانون ،بما
في ذلك ،حسب ما ھو معمول به ،مراجعة القرار كمسؤولية.

21.2

يتم تشجيع الطرفين ،ولكن ال يطلب منھم ،المشاركة في مفاوضات غير رسمية و/أو وساطة في أي وقت خالل
عملية حل النزاعات ،إال أن تنفيذ مثل تلك المفاوضات المتعلقة بالتسوية ،بمفردھا ،ال تعتبر سببًا لتعليق أي موعد
نھائي بموجب اإلجراءات.
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ﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺏ
ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ 6

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ "ﻣﻘﺗﺭﺡ" ﻟﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩ ﻛﻛﺗﻳﺏ ﺩﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻻ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ gTLD
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻧﻅﺭً ﺍ ﻟﺧﺿﻭﻉ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻧﻘﻳﺢ.
ﺗﻣﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻟﻳﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺟﻣﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺽ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﺫﻟﺗﻬﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻟﻸﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﻣﺎء ﺍﻟﻣُﺧﺻﺻﺔ ) (ICANNﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ،ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ،ICANNﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﻭﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﺹ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ
ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ.

 12ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2010

اﻟﻮﺣﺪة ٦
ﻃﻠﺒﺎت ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ -
اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط
ﻡﻦ ﺧﻼل ﺕﻘﺪیﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻡﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺔ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻋﺒﺮ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ ﻟﻨﻄﺎق ﻡﺴﺘﻮى
ﻋﻠﻮي ﻋﺎم )) (gTLDهﺬا اﻟﻄﻠﺐ( ،یﻮاﻓﻖ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻷم،
واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ،واﻟﻮآﻼء ،واﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ،واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ،وأي وآﻞ ﻡﻦ یﻨﻮب ﻋﻨﻪ(
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط واﻟﺒﻨﻮد( دون ﺕﻐﻴﻴﺮ .یﺪرك ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ویﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط ﻡﻠﺰﻡﺔ ﻟﻪ وأﻥﻬﺎ ﺟﺰء ﺟﻮهﺮي ﻡﻦ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ.

آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

.١

یﻀﻤﻦ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت واﻟﺘﻤﺜﻴﻼت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ )ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أیﺔ وﺙﺎﺋﻖ ﻡﺮﺱﻠﺔ أو أیﺔ ﺏﻴﺎﻥﺎت ﺵﻔﻮیﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ( ﺻﺤﻴﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ
وأن  ICANNیﻤﻜﻨﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻥﺎت واﻟﺘﻤﺜﻴﻼت ﺏﺸﻜﻞ آﺎﻡﻞ ﻓﻲ ﺕﻘﻴﻴﻢ
هﺬا اﻟﻄﻠﺐ .ویﻘﺮ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺄن أي ﺏﻴﺎن أو ﺕﻤﺜﻴﻞ ﺟﻮهﺮي ﺧﺎﻃﺊ )أو ﺡﺬف
ﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﺟﻮهﺮیﺔ( ﻗﺪ یﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ دون إﻋﺎدة أي رﺱﻮم یﺪﻓﻌﻬﺎ ﻡﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ .ویﻮاﻓﻖ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﺏﻼغ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNآﺘﺎﺏﺔ ﺏﺄي ﺕﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ أن ﺕﺠﻌﻞ أي ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﺘﺎﺡﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو
ﻡﻀﻠﻠﺔ.

.٢

یﻀﻤﻦ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن ﻟﺪیﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻀﺮوریﺔ ﻟﺘﻘﺪیﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺎﻟﻨﻴﺎﺏﺔ ﻋﻦ ﻡﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ وأﻥﻪ ﻟﺪیﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺏﺮام ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻤﺜﻴﻼت واﻟﺘﻨﺎزﻻت
واﻟﺘﻔﺎهﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻢ ﺕﺤﺪیﺪهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط ،وإﺏﺮام اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﺰود ﺧﺪﻡﺎت
آﻤﺎ هﻮ ﻡﺬآﻮر ﻡﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط.

.٣

ویﻘﺮ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺤﻖ  ICANNﻓﻲ رﻓﺾ أي أو آﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺵﺘﺮاك اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺏﻨﻄﺎﻗﺎت  TLDاﻟﺠﺪیﺪة وأﻥﻪ ﻻ یﻮﺟﺪ أي ﺽﻤﺎن ﻋﻠﻰ أﻥﻪ ﺱﻴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻥﻄﺎﻗﺎت
 TLDإﺽﺎﻓﻴﺔ .ﺡﺴﺒﻤﺎ ﺕﺮاﻩ ﻡﻨﻈﻤﺔ  .ICANNوﺕﺤﺘﻘﻆ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺎﻟﺤﻖ
ﻓﻲ رﻓﺾ أي ﻃﻠﺐ یﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺏﺤﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ أو
اﻟﺴﻴﺎﺱﺔ اﻟﺴﺎریﺔ ،وﻓﻲ ﺕﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،یﺘﻢ إﻋﺎدة أي رﺱﻮم یﺘﻢ ﺕﻘﺪیﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻬﺬا
اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
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یﻮاﻓﻖ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ .ﺕﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ
اﻟﺮﺱﻮم ﻋﻠﻰ رﺱﻮم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )اﻟﺘﻲ یﺘﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺕﻘﺪیﻢ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ( ،وأي رﺱﻢ
ﻡﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺘﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﺮاﺡﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪﻡﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺨﺼﻮص هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي وآﻞ اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻼزﻡﺔ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ
ﺏﻌﻤﻠﻴﺔ ﺡﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻮﺽﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ .یﻘﺮ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن اﻟﺮﺱﻮم اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺏﺠﺬب اﻻﻥﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ .وﻻ ﺕﻮﻓﺮ ﻡﻨﻈﻤﺔ
 ICANNأي ﺽﻤﺎﻥﺎت أن اﻟﻄﻠﺐ ﺱﺘﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺱﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺕﻔﻮیﺾ ﻥﻄﺎق
 gTLDاﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ .یﻘﺮ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺄﻥﻪ إذا ﺕﺨﻠﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺱﻮم
ي ﻡﻦ ﻡﺮاﺡﻞ ﻡﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺱﺘﻪ،
ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﺰﻡﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ أ ٍ
ﻓﺴﻴﺨﺴﺮ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أیﺔ رﺱﻮم ﺕﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﺡﺘﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺡﻠﺔ وﺱﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺐ.
ﺏﺎﺱﺘﺜﻨﺎء ﻡﻊ ﺕﻢ ذآﺮﻩ ﺻﺮاﺡﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻻ ﺕﻜﻮن
ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻡﻠﺰﻡﺔ ﺏﺈﻋﺎدة اﻷﻡﻮال إﻟﻰ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو إﻋﺎدة أي رﺱﻮم یﺘﻢ
دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻟﺘﻲ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ.

.٥

یﻘﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺏﺘﻌﻮیﺾ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ،ICANNواﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ،وﺡﻤﺎیﺘﻬﺎ ﻡﻦ اﻟﻀﺮر
)ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ،واﻟﻤﺪیﺮون ،واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن ،واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن،
واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون ،واﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ،واﻟﻮآﻼء ،واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺏﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺏﺎﺱﻢ أﻃﺮاف
ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﺘﺎﺏﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ( ﻡﻦ وﺽﺪ أي ادﻋﺎءات ﻡﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى،
وأي أﺽﺮار ،وﻡﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ،وﺕﻜﺎﻟﻴﻒ ،وﻥﻔﻘﺎت ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺮﺱﻮم
اﻟﻘﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺕﻨﺠﻢ ﻋﻦ أو ﻡﻦ) :أ( ﻥﻈﺮ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،وأي
ﻡﻮاﻓﻘﺔ أو رﻓﺾ ﻟﻠﻄﻠﺐ ،و/أو )ب( اﻋﺘﻤﺎد ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت
اﻟﻤﻘﺪﻡﺔ ﺏﻮاﺱﻄﺔ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ.

.٦

یﻌﻔﻲ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNواﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺎﺏﻌﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻡﻦ أي وآﻞ اﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﺕﺼﺪر ﻋﻦ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻲ
ﺕﻨﺠﻢ ﻋﻦ ،أو ﺕﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ،أو ﺕﻜﻮن ذات ﺻﻠﺔ ﺏﺸﻜﻞ أو ﺏﺂﺧﺮ ،ﺏﺄي إﺟﺮاء ،أو ﻓﺸﻞ
ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ،ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNأو أي ﻡﻦ أﻃﺮاف ﻡﻨﻈﻤﺔ ICANN
اﻟﺘﺎﺏﻌﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻟﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ ،وﺕﻘﺼﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ،أو أي ﺕﺼﻮیﺮ أو وﺻﻒ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺡﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،أو ﻗﺮار ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺘﻮﺻﻴﺔ ،أو ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ،
ﺏﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻥﻄﺎق .gTLD
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اﻟﻮﺡﺪة اﻟﺴﺎدﺱﺔ
ﻃﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط

یﻮاﻓﻖ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻄﻌﻦ ،أﻡﺎم أیﺔ ﻡﺤﻜﻤﺔ أو ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻲ
أي ﻗﺮار ﻥﻬﺎﺋﻲ یﺼﺪر ﻋﻦ  ICANNﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻨﺎزل ﺏﻼ رﺟﻌﺔ ﻋﻦ
أي ﺡﻖ ﻓﻲ ﻡﻘﺎﺽﺎة  ICANNأو رﻓﻊ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺽﺪهﺎ أو ﺽﺪ اﻷﻃﺮاف
اﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ﻟـ  ICANNﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أي ادﻋﺎء ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ .یﻘﺮ
ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ویﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪم ﺕﻤﺘﻊ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﺤﻖ اﻟﻤﻘﺎﺽﺎة ﻷي ﺡﻘﻮق ،أو
ﺕﻌﻮیﻀﺎت ،أو ﻡﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ ﺽﺪ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNأو أي اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺎﺏﻌﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ أو أي اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ
ﺏﺎﻟﻄﻠﺐ یﻜﻮن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻡﻨﻪ اﻡﺘﻨﺎع ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ اﺱﺘﺮداد رﺱﻮم أي ﻃﻠﺐ ،أو
اﻷﻡﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎریﺔ أو أي ﺕﻜﺎﻟﻴﻒ ﺏﺪء أﻋﻤﺎل أﺧﺮى أو
آﻞ وأي أرﺏﺎح ﺕﻮﻗﻊ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ داﺋﺮة ﺕﺴﺠﻴﻞ
ﻥﻄﺎق .TLD
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ﺏﻨﺎ ًء هﺬﻩ اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ،یﺨﻮل ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ  ICANNﺏﻨﺸﺮ أیﺔ ﻡﻮاد أرﺱﻠﺖ إﻟﻰ
 ICANNأو ﺡﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﺱﺘﺤﺪﺙﺘﻬﺎ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺏﻌﺔ ﻟـ ICANN
واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﻮﻗﻊ اﻟﻮیﺐ اﻟﺨﺎص ﺏـ  ،ICANNأو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺏﺄیﺔ
آﻴﻔﻴﱠﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺎﻟﻄﻠﺐ ،ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت وأي ﻡﻮاد أﺧﺮى ﺕﻢ
إﻋﺪادهﺎ ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺵﺮیﻄﺔ أﻻ یﺘﻢ ﻥﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت أو اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي یﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ هﺬا ﺏﻮﺽﻮح أن هﺬﻩ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت ﺱﺘﺒﻘﻰ ﺱﺮیﺔ ،إﻻ آﻤﺎ یﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺎﻥﻮن أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .ﺏﺎﺱﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻤﻨﺢ ﺡﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺴﺮیﺔ ،ویﻔﻬﻢ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ویﻘﺮ ﺏﺄن ﻡﻨﻈﻤﺔ
 ICANNﻻ وﻟﻦ ﺕﺤﺘﻔﻆ ﺏﺎﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻡﻦ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺕﻢ ﺕﻘﺪیﻤﻬﺎ ﻡﻊ
اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻃﻲ اﻟﺴﺮیﺔ.
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یﻘﺮ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أﻥﻪ ﻗﺪ ﺡﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺕﺼﺮیﺢ ﺏﻨﺸﺮ أیﺔ ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﻡﺤﺪدة ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺕﻢ ﺕﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺕﻢ إرﺱﺎﻟﻬﺎ ﻡﻊ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ .آﻤﺎ یﻘﺮ ﻡﻘﺪم
اﻟﻄﻠﺐ أیﻀًﺎ ﺏﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﻨﺸﺮهﺎ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNیﻤﻜﻦ أن ﺕﺒﻘﻰ ﻓﻲ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺎم ﺏﺸﻜﻞ داﺋﻢ ،وذﻟﻚ ﺡﺴﺒﻤﺎ ﺕﺮى ﻡﻨﻈﻤﺔ .ICANN
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یﻤﻨﺢ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻹذن ﺏﺎﺱﺘﺨﺪام اﺱﻢ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ إﻋﻼﻥﺎت
ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNاﻟﻌﺎﻡﺔ )ﺏﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻮاﻗﻊ اﻟﻮیﺐ اﻹﺧﺒﺎریﺔ اﻹﻋﻼﻡﻴﺔ( ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺏﻄﻠﺐ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ وأي إﺟﺮاء ﺕﺘﺨﺬﻩ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﺬﻟﻚ.
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یﺪرك ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ویﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻥﻪ ﺱﻴﻜﺘﺴﺐ ﺡﻘﻮﻗًﺎ ﺕﺘﻌﻠﻖ ﺏﻨﻄﺎق  gTLDﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﺡﺎﻟﺔ إﺏﺮاﻡﻪ اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﺰود اﻡﺘﺪاد ﻡﻊ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ،ICANNوأن ﺡﻘﻮق ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻓﻴﻤﺎ یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﺜﻞ ﻥﻄﺎق  gTLDهﺬا ﺱﺘﻜﻮن ﻡﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺕﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺕﻢ ذآﺮهﺎ ﻓﻲ
اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ ﻡﺰود اﻻﻡﺘﺪاد .ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻡﻮاﻓﻘﺔ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺏﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﻡﻦ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻨﻄﺎق  gTLDاﻟﻤﻘﺘﺮح ،یﻮاﻓﻖ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ إﺏﺮام اﺕﻔﺎﻗﻴﺔ داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻡﻊ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺏﻪ ﻓﻴﻤﺎ
یﺘﻌﻠﻖ ﺏﻤﻮاد اﻟﻄﻠﺐ) .ﻡﻼﺡﻈﺔ :ﺕﺤﺘﻔﻆ  ICANNﺏﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﺤﺪیﺚ
وﺕﻐﻴﻴﺮ ﻡﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻡﺴﻮدة اﻻﺕﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺡﺔ أﺙﻨﺎء ﻡﺴﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺏﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺱﺎت اﻟﺠﺪیﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺕﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻡﺪار ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ( .ﻻ یﺠﻮز ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺏﻴﻊ أو ﺕﺨﺼﻴﺺ ،أو ﺕﺤﻮیﻞ أي ﺡﻖ ﻡﻦ
ﺡﻘﻮق ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﺰاﻡﺎﺕﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺎﻟﻄﻠﺐ.
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یﺼﺮح ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﻤﺎ یﻠﻲ:
أ.

اﻻﺕﺼﺎل ﺏﺄي ﺵﺨﺺ ،أو ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ،أو آﻴﺎن آﻲ یﻄﻠﺐ ،ویﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ،ویﻨﺎﻗﺶ أي اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻷﺧﺮى ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺕﻜﻮن ذات ﺻﻠﺔ ،ﺡﺴﺒﻤﺎ ﺕﺮى ﻡﻨﻈﻤﺔ  ،ICANNﺏﺎﻟﻄﻠﺐ؛

ب.

اﺱﺘﺸﺎرة أﺵﺨﺎص ﻡﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺸﺄن اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺘﻲ ﺕﺼﻞ ﻟﻌﻠﻢ  ،ICANNﺏﺸﺮط اﺱﺘﺨﺪام
ﺡﻔﺎظ
 ،ICANNرﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﻷﺵﺨﺎص اﻟﻤﺬآﻮریﻦ ﻋﻠﻰ ﺱﺮیﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺎت اﻟﻮاردة ﺏﺎﻟﻄﻠﺐ
واﻟﺘﻲ یﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺡﺔ ﻓﻲ آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
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اﻟﻮﺡﺪة اﻟﺴﺎدﺱﺔ
ﻃﻠﺒﺎت ﻥﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط
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آﺘﻴﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم– اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح

ﻟﺮاﺡﺔ ﻡﻘﺪﻡﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻡﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺕﻤﺖ ﺕﺮﺟﻤﺔ ﻡﻮاد اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ
ﺕﻨﺸﺮهﺎ ﻡﻨﻈﻤﺔ  ICANNﺏﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ إﻟﻰ ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻲ ﺕﺴﺘﺨﺪم
ﺏﺸﻜﻞ ﻡﺘﻜﺮر ﻓﻲ ﻡﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .ویﺪرك ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أن إﺻﺪار اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ ﻡﻦ ﻡﻮاد اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﺘﻲ ﺕﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط ﺟﺰءًا( هﻮ اﻹﺻﺪار
اﻟﻤﻠﺰم ﻟﻸﻃﺮاف ،وأن هﺬﻩ اﻟﺘﺮﺟﻤﺎت ﻡﺎ هﻲ إﻻ ﺕﺮﺟﻤﺎت ﻏﻴﺮ رﺱﻤﻴﺔ وﻻ یﻤﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻟﺠﻮاﻥﺐ ،وأﻥﻪ ﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﺡﺪوث أي ﺕﻌﺎرض
ﺏﻴﻦ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻡﻦ ﻡﻮاد اﻟﻄﻠﺐ وإﺻﺪار اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ ،یﺴﻮد إﺻﺪار
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻥﺠﻠﻴﺰیﺔ.
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