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1 وحدة رقم
الرجاء العلم أن هذه هي مسودة مناقشة فقط.  ال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أيٍ من 
التفاصيل المُقترَحة الخاصة ببرنامج gTLD الجديدة حيث ما زال البرنامج خاضعًا ملشاورة ومراجعة 

إضافيتني.
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 1الوحدة 
 gTLDمقدمة لعملية التقدم إلى 

 
تقدم هذه الوحدة نظرًة عامة لمقدمي الطلبات على عملية تقديم طلب للحصول على نطاق 

المستوى األعلى الجديد، وتتضمن تعليمات حول آيفية إآمال الطلب وتقديمه والتوثيق 
ب،والرسوم المفروضة الداعم، والتوثيق الداعم الذي يجب على مقدم الطلب تقديمه مع الطل

 .ووقت تقديمها وآيفية القيام بذلك

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

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

 .ويوجد هناك قائمة بالمصطلحات ذات الصلة في دليل مقدم الطلب

وُنشجع مقدمي طلبات االشتراك المحتملين على قراءة محتوى هذه الوحدة بالكامل والتعرف 
األخرى قبل بدء عملية تقديم طلب االشتراك، لضمان معرفتهم  عليه باإلضافة إلى الوحدات

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

 زمن دورة طلب االشتراك والجداول الزمنية

بعض  وستجري.يقدم هذا القسم وصًفا للمراحل التي يمر بها طلب االشتراك بمجرد تقديمه
المراحل لجميع الطلبات التي يتم تقديمها، بينما يتم إجراء مراحل أخرى في حاالت 

وينبغي أن يكون مقدمو الطلبات على علم بالمراحل والخطوات المضمنة في معالجة .خاصة
  .الطلبات المستلمة

 تواريخ تقديم طلب االشتراك  1.1.1
 ].date) [UTC(لمي بالتوقيت العا] time[تبدأ فترة تقديم الطلب في 

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

 

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

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

 .ويتم االستالم بعد إغالق فترة التقديم •

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

 .طلباتهم بعد انتهاء التقديم

للحصول على  1.5راجع القسم .م بحلول الموعد النهائيعدم دفع رسم التقيي •
 .معلومات حول الرسوم

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

 .بديلة لتقديم االستمارات
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 مراحل معالجة الطلب 1.1.2
يقدم هذا القسم الفرعي نظرة عامة حول المراحل المضمنة في معالجة أحد الطلبات المقدمة 

، تم تحديد أقصر الطرق وأآثرها استقامة بالخط العريض، 1-1في الشكل .ICANNإلى 
 بعد ذلك يتم.على الرغم من عرض المراحل التي من المحتمل أن تطبق أو ال تطبق أيًضا

 .وصف آل مرحلة باختصار

 

 .، سيمر الطلب من خالل مراحل متعددة من المعالجةICANNبمجرد التقديم إلى  - 1-1الشكل 

 فترة تقديم طلب االشتراك 1.1.2.1
الذين يأملون في -قبيل أو عند بدء فترة تقديم طلب االشتراك، يصبح مقدمو طلبات االشتراك 

مستخدمون مسجلون في نظام تقديم طلبات  -الجديد gTLDطلب للحصول على تقديم 
والمعلومات المتوافرة في عملية التسجيل سوف يتم استخدامها .االشتراك على اإلنترنت

 .لتصحيح هوية المستخدم الذي تم تسجيله

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

من هذه الوحدة عبر نظام تقديم  1.2.3تقديم الوثائق الداعمة المذآورة في القسم الفرعي 
 .الطلبات، آما هو موضح في األسئلة ذات الصلة

للحصول .لتقييم الخاصة بهم أثناء هذه الفترةآما يجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم رسوم ا
 .من هذه الوحدة 1.5على معلومات إضافية حول الرسوم والمدفوعات، راجع القسم 

لمقدمي الطلبات التحديثات الدورية  ICANNوعقب انتهاء فترة تقديم الطلبات، سوف تقدم 
 .عن حالة التقدم المحرز في تقديماتها

 
 اريفحص االآتمال اإلد 1.1.2.2

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

 يتم اإلجابة على جميع األسئلة اإللزامية؛ •

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

 .تم استالم رسوم التقييم •

مرة واحدة بإرسال آل االستمارات التي تعد مكتملة وجاهزة من أجل عملية  ICANNستقوم 
وقد تم تخصيص أسئلة معينة، مثل تلك .التقييم بأسرع وقت ممكن بعد إغالق فترة التقديم
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لن يتم إرسال :ووضعها على أنها سرية ICANNالمرتبطة بالتمويل واألمن، من قبل 
وقد تم تحديد األسئلة السرية مثلها مثل تلك الموجودة .هذه األسئلة إجابات المتقدم على مثل

 .أما بقية استمارة التقدم، فسيتم إرسالها.في استمارة التقدم
 

 4ومن المتوقع أن يتم إتمام فحص االآتمال اإلداري لكل استمارات التقدم في مدة قدرها 
ا لم يمكن االنتهاء من آافة وفي حالة إذ.أسابيع، قابلة للزيادة على حسب حجم التقدم

بإرسال معلومات حديثة عن  ICANNاالستمارات في غضون األسابيع األربعة، فستقوم 
 .العملية ووقت انتهاء مقّدر

 
 التقييم األولي 1.12.3

وستتم مراجعة .سيتم بدء التقييم األولي على الفور بعد االنتهاء من فحص االآتمال اإلداري
 .أثناء التقييم األولي جميع الطلبات المكتملة

 :ويوجد عنصران أساسيان للتقييم األولي

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

، بما DNSار في التقدم إليها أن تسبب أية مشاآل بشأن مسائل األمن واالستقر
 .أو األسماء المحجوزة TLDsفي ذلك المشكالت التي يسببها التشابه بـ 

 gTLDفيما يخص الكيان المتقدم لـ (عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة  .2
تتضمن عمليات مراجعة مقدم الطلب ).وخدمات التسجيل المقترحة الخاصة به

ة والتشغيلية والمالية الضرورية إثبات ما إذا آان لدى مقدم الطلب القدرة التقني
 .لتشغيل سجل

بإرسال إشعار لكافة نتائج التقييم  ICANNوبختام فترة التقييم األولي، ستقوم 
بإرسال مثل  ICANNواستنادا إلى حجم استمارات التقدم التي تم تلقيها، ربما تقوم .األولي

 .تلك اإلشعارات في مجموعات على مدى فترة التقييم األولي

وفي حالة .شهور 5المتوقع أن يتم إتمام التقييم األولي لكل االستمارات في مدة أقصاها  ومن
استمارة، سيتم مد تلك المدة من شهر إلى  400إذا آان عدد استمارات التقدم يقع في نطاق 

بإنشاء طريقة لالنتهاء من االستمارات في  ICANNوفي هذه الحالة، ستقوم .ثالثة شهور
بإرسال  ICANNوأيضا، سوف تقوم .بدورها بمد المهل الموجودة مجموعات، ستقوم

 .معلومات حديثة عن العملية ووقت انتهاء مقّدر

 إرسال المعارضة
يمكن إرسال المعارضات الرسمية ضد الطلبات بناًء على أي من أسس أربعة معدودة 

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

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

 .إجراءات حل النزاع

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

وستتم مناقشة المعارضات التي تم تقديمها أثناء فترة إرسال المعارضة في مرحلة .المعارضة
 .3وتمت مناقشتها بالتفصيل في القسم الفرعي  1.1.2.6الموضحة في الفقرة حل النزاع 

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

ابة وفًقا لقواعد وإجراءات مزود خدمة حل ذوي الطلبات محل المعارضة الرسمية إلرسال إج
 ).3راجع الوحدة (النزاع 
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وفي حالة رغبة أي مقدم طلب في إرسال معارضة رسمية ضد طلب آخر تم تقديمه، فسيقوم 
 .3بذلك أثناء فترة إرسال المعارضة، وذلك باتباع إجراءات إرسال المعارضة في الوحدة 

 التقييم الموسع 1.1.2.5
 .قييم الموسع لمقدمي الطلبات الذين لم يجتازوا التقييم األولي فقطيتم إتاحة الت

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

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

 .إجراؤها في التقييم الموسع معايير تقييم إضافية

المتقدم دخول تقييم موسع إذا وباإلضافة إلى اإلخفاق في عناصر التقييم، يمكن أن ُيطلب من 
قامت السلسلة المقَدم لها الطلب أو واحدة أو أآثر من خدمات التسجيل المقترحة بإثارة 

وتوفر فترة التقييم .DNSالمشكالت الفنية والتي ربما تؤثر بشدة على أمان واستقرار 
لة طلب هذه وسيتم إخبار مقدمي الطلبات في حا.الموسع إطاًرا زمنًيا لفحص هذه المشاآل
 .المراجعات في نهاية فترة التقييم األولي

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

رير المقيمين من فترات بإرسال آافة تقا ICANNوفي ختام فترة التقييم الموسع، ستقوم 
 .التقييم األولي والموسع

أما .وفي حالة اجتياز طلب االشتراك للتقييم الموسع، فسينتقل إلى المرحلة التالية ذات الصلة
 .إذا لم ينجح الطلب في اجتياز التقييم الموسع، فلن يتابع بعد ذلك

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

 .بإرسال معلومات حديثة عن العملية ووقت انتهاء مقّدر ICANNتقوم 

 حل النزاع 1.1.2.6
معارضة رسمية يتم تطبيق حل النزاع على مقدمي طلبات االشتراك التي تخضع استماراتهم ل

 .فقط

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

والهدف من إجراء المعارضة الرسمية هو توفير سبيل لمن يريد .المعارضات المستلمة
يقوم مزودو خدمة حل .ICANNلى أحد طلبات االشتراك التي تم تقديمها إلى االعتراض ع

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

 .مزودي خدمة حل النزاع

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

وفي حالة وجود عدة معارضات، يجب ).سيكون على الطلب الخضوع إلجراء حل التنافس
لنزاع فيما يخص عملية التقدم لكي يتابع إلى المرحلة على آل متقدم أن يجتاز إجراءات حل ا

مزودو خدمة حل النزاع بإشعار المتقدمين بنتائج إجراءات  /وسيقوم مزود.التالية ذات الصلة
 .ولمزيد من المعومات، راجع الوحدة الثالثة، إجراءات حل النزاع.حل النزاع

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

مع مزودي خدمة حل النزاع لخلق إجراءات حل مع إرسالها  ICANNالفترة، ستعمل 
 .لمعلومات زمنية حديثة
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 التنافس على السلسلة 1.1.2.7
لة فقط عندما يكون هناك أآثر من متقدم متأهل لنفس سالسل يتم تطبيق التنافس على السلس

gTLD أو السالسل المشابهة. 

ويشير التنافس على السلسلة إلى سيناريو يوجد فيه أآثر من متقدم واحد متأهل لنفس سلسلة 
gTLD  أو السالسل المشابهة والتي حينها تنذر باحتمالية وجود إرباك يضر بالمستخدم إذا تم
ويتم حل حاالت التنافس على السلسلة إما من خالل تقييم أولوية المجتمع .ر من واحدإيفاد أآث

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

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

 .المعلومات

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

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

 .التنافس، بما في ذلك حل النزاع، متى أمكن

، يتقدم جميع المتقدمين أ، وب، وج لـ 2-1وللتوضيح، آما هومبين في الشكل 
EXAMPLEوقد اجتاز مقدما الطلبات أ وج .، ويتم تحديدهم على أنهم مجموعة تنافس

ثم قام .وقام مقدم الطلب ب باختيار التقييم الموسع.التقييم األولي، بينما فشل مقدم الطلب ب
طرف آخر بإرسال معارضة ضد الطلب الخاص بمقدم الطلب ج، ثم انتقل مقدم الطلب ج 

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

وفي هذا المثال، يجتاز مقدم الطلب ب التقييم الموسع، بينما .مرحلة حل التنافس على السلسلة
ثم يتم بعد ذلك متابعة حل التنافس على السلسلة .جراء حل النزاعال يفوز مقدم الطلب ج في إ

 .بين مقدما الطلب أ وب

 

يجب أن تنتهي جميع الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس من جميع مراحل التقييم –-12الشكل 
 وحل النزاع السابقة قبل

 .بدء حال للتنافس على السلسلة

 gTLDsاء حل التنافس على السلسة نحو تفويض وسيتابع المتقدمون الذين اجتازوا إجر
 المطلوب تقديم طلب للحصول عليها

شهور إلآمال حل التنافس على السلسلة بالنسبة لمجموعة  6إلى  2.5ويتم تقدير مدة قدرها 
وسيتباين الوقت المطلوب تبعا لكل حالة ألن هناك بعض حاالت التنافس ربما يتم .التنافس
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أو من خالل مزاد، بينما هناك آخرين يحتاجون ) مقارن(وية المجتمع حلها إما في تقييم أول
 .آال العمليتين

 االنتقال إلى التفويض 1.1.2.8
ويطلب من جميع المتقدمين الذين أآملوا وبنجاح آل المراحل ذات الصلة والموضحة في 

مطلوب ال gTLDsأن ينفذوا سلسلة من الخطوات النهائية قبل تفويض  1.1.2القسم الفرعي 
وتشمل هذه الخطوات تنفيذ اتفاقية مزود االمتداد .تقديم طلب للحصول عليها في منطقة الجذر

وإآمال اختبار تقني سابق للتفويض لتصحيح المعلومات الموجودة في استمارة  ICANNمع 
 .التقدم

ا بالنسبة وبعد التنفيذ، يجب أن يكمل ُمشغل مزود االمتداد المحتمل إعداًدا تقنًيا وأداًء مرضًي
وإذا آانت متطلبات بدء .إلى منطقة الجذر gTLDلعمليات الفحص التقني قبل تفويض 

إلى منطقة الجذر خالل الفترة  gTLDالتشغيل األولي غير مرضية بشكل يتيح تفويض 
وحدها وبحرية مطلقة اختيار إنهاء اتفاقية مزود  ICANNالمحددة في االتفاقية، تستطيع 

 .االمتداد

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

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

 .اختبار ما قبل التفويض

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

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

 

 .شهور 8ملية التقديم المباشرة ، يمكن أن يصبح زمن دورة ع3-1الشكل 

شهرا  19يمكن أن يكون زمن الدورة لعملية تقديم أآثر تعقيدا أطول بكثير، آأن يطول إلى 
 :في المثال التالي
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ا
 .شهور 19، يمكن أن يصبح زمن دورة عملية التقديم المعقدة 4-1لشكل 

 

 دور التعليق العام في تقييم الطلبات 1.1.3
. .ICANNبـ الخاصة السياسة وتنفيذ تطوير عمليات من جزًءا العامة اتالتعليق آليات تعتبر

حفظ األمان واالستقرار :في ICANNوبناء على الشراآة الخاصة والعامة، تتخصص 
التشغيليين لإلنترنت، وتعزيز التنافس، وتحقيق تمثيل عريض لمجتمعات اإلنترنت العالمية، 

وهذا .ن خالل عملية ارتقائية قائمة على اإلجماعإضافة إلى تطوير سياسة مناسبة لمهمتها م
 .يتضمن بالضرورة مشارآة العديد من مجموعات صاحب المصلحة في المناقشة العامة

بمثابة آلية للجمهور  -الجديد gTLDفي عملية طلبات اشتراك –ستكون التعليقات العامة
ؤولين عن التعامل مع لكشف المعلومات والمشاآل ذات الصلة وإبرازها الهتمام جميع المس

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

ويمكن ألي شخص أن يقوم بتقديم . 1.1.2مراحل التقييم الموضحة في القسم الفرعي 
 .لمنتدى العام للتعليقاتالتعليق في ا

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

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

ICANN  لمتابعة إحدى المعارضات بقنوات المعارضة الرسمية المخصصة بشكل خاص
وهناك المزيد من المعلومات .الجديدة gTLDاحي في حيز عملية التقدم لـ لحل هذه النو

آما سيتم تزويد المقيمين . المتاحة على عمليات حل المعارضة والنزاع في الوحدة الثالثة
وسيقوم المقيمون بأخذ هذه .بالتعليقات المستلمة خالل فترات التقييم األولي والموسع

وستكون دراسة إمكانية تطبيق المعلومات .ت بعين االعتبارالمعلومات الواردة في التعليقا
 .المقدمة عبر التعليقات العامة مضمنة في تقارير المقيمين

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

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

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

 .األخرى وثيقة الصلة بالمهمة

 نموذج سيناريوهات طلب االشتراك 1.1.4
التالية بإيجاز عدد من الطرق التي يتمكن بها طلب االشتراك من  توضح السيناريوهات
وال يقصد أن يكون .ويوجد بالجدول التالي أمثلة لبعض العمليات والنتائج.اجتياز عملية التقييم

 .فهناك مجموعات محتملة ألساليب قد يتبعها طلب االشتراك.ذلك قائمًة حصرية باالحتماالت

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

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

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

 التقييم الموسع التقييم األولي رقم السيناريو

 /المعارضة
المعارضات 
 المرسلة

التنافس على 
 السلسلة

معتمدة بالنسبة 
الوقت المنقضي  لخطوات التفويض

 المقّدر

 شهور 8 نعم ال ال يوجد غير متاح اجتياز 1

 شهور 13 نعم ال ال يوجد اجتياز رفض 2

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

 شهور 13 نعم ال الطلب فوز مقدم غير متاح اجتياز 4

 شهور 11 ال غير متاح فوز المعارض غير متاح اجتياز 5

 شهور 6 ال غير متاح غير متاح خروج؟ رفض 6
 شهور 11 ال غير متاح غير متاح رفض رفض 7
 شهرا 19 - 15.5 نعم نعم فوز مقدم الطلب اجتياز رفض 8
 شهرا 17 - 13.5 ال نعم فوز مقدم الطلب اجتياز رفض 9

 

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

وبما أنه ال يوجد أي تنافس .معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله
المقدَّم لها الطلب، يمكن للمتقدم دخول اتفاقية سجل وينتقل الطلب  gTLDما يخص سلسلة في

 .ومن المتوقع أن تكمل معظم الطلبات العملية خالل هذه الفترة.نحو التفويض

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

وعلى غرار .وهنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع.ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
، لم يتم إرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع 1السيناريو رقم 

المقدَّم لها الطلب، يمكن  gTLDا يخص سلسلة وبما أنه ال يوجد أي تنافس فيم.ليتم حله
 .للمتقدم دخول اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

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

وعلى الرغم من ذلك، .معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله
أو سلسلة مشابهة، وعليه فإن التنافس يعد  gTLDتوجد طلبات أخرى لنفس سلسلة 

وفي هذه الحالة، يفوز الطلب بحل النزاع، بينما يتم رفض الطلبات الخاصة .موجودا
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مكن لمقدم الطلب الفائز الدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب بالمنافسين اآلخرين، وبالتالي ي
 .المقدَّم لها الطلب gTLDنحو تفويض سلسلة 

في هذه –اجتياز التقييم األولي والفوز بالمعارضة وعدم وجود تنافس –4سيناريو رقم 
عارضة يتم إرسال م.الحالة، يجتاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع

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

ويستطيع مقدم .حل النزاع باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمها لصالح مقدم الطلب
 .ول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويضالطلب الدخ

في هذه الحالة، يجتاز –اجتياز التقييم األولي وعدم الفوز في المعارضة –5سيناريو رقم 
ويتم إرسال عدة معارضات أثناء .الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع
ماد على أساس واحد أو أآثر من فترة المعارضة من ِقبل معارض واحد أو أآثر باالعت

ويتم سماع آل معارضة من قبل لجنة مزود خدمة حل .الدوافع األربعة ألسس المعارضة
وفي هذه الحالة، يكون حكم اللجان في معظم المعارضات لصالح مقدم الطلب، ولكن .النزاع

ضات، فال ونظًرا ألنه تم إثبات إحدى المعار.يتم الحكم في معارضة واحدة لصالح المعارض
 .يتابع الطلب

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

 .وال يتابع طلب االشتراك.بدًال من متابعة التقييم الموسع

في هذه –شل في اجتياز التقييم األولي والفشل في اجتياز التقييم الموسعالف–7سيناريو رقم 
ويطلب مقدم الطلب .الحالة، يفشل الطلب في تخطي خطوة واحدة أو أآثر في التقييم األولي

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

في هذه الحالة،  -التقييم الموسع والفوز في المعارضة والفوز فيالتنافس  - 8يناريو رقم س
يصبح مقدم الطلب مؤهًال .يفشل الطلب في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي

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

وتقوم لجنة مزود خدمة حل النزاع باالستماع .المعترضين معتمًدا على أحد أسس المعارضة
وعلى الرغم من ذلك، توجد طلبات .إلى المعارضة حيث يكون حكمها لصالح مقدم الطلب

وفي هذه .هة، وعليه فإن التنافس يعد موجوداأو سلسلة مشاب gTLDأخرى لنفس سلسلة 
الحالة، يفوز مقدم الطلب على الطلبات األخرى في إجراء حل التنافس، ويستطيع مقدم الطلب 

المطلوب تقديم طلب  gTLDالدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو مرحلة تفويض 
 .للحصول عليها

في هذه الحالة، يفشل –الفوز في التنافسالتقييم الموسع والمعارضة وعدم –9سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب مؤهًال .طلب االشتراك في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي

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

ويقوم أحد مزودي خدمة حل النزاع باالستماع .المعترضين معتمًدا على أحد أسس المعارضة
وعلى الرغم من ذلك، توجد طلبات .إلى المعارضة حيث يكون حكمه في صالح مقدم الطلب

وفي هذه .أو سلسلة مشابهة، وعليه فإن التنافس يعد موجودا gTLDأخرى لنفس سلسلة 
 .حالة، يفوز مقدم طلب اشتراك آخر في إجراء حل التنافس، وال يتابع طلب االشتراكال

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

راجع الوحدة .وإآمال اختبار تقني سابق للتفويض ICANNة تسجيل مع في ذلك تنفيذ اتفاقي
 .للحصول على وصف للخطوات المطلوبة في هذه المرحلة 5
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 الجوالت التالية لطلب االشتراك  1.1.5
بأسرع وقت  gTLDإلى إطالق جوالت تالية لطلب االشتراك في  ICANNتهدف 
كتسبة والتغييرات المطلوبة بعد اآتمال هذه وسيعتمد التوقيت الدقيق على الخبرات الم.ممكن
والهدف هو أن تبدأ الجولة التالية للطلب خالل عام واحد من تاريخ انتهاء فترة تقديم .الجولة

 .الطلب الخاص بهذه الجولة

 معلومات خاصة بجميع مقدمي الطلبات  1.2

 
 األهلية  1.2.1

ولن .الجديدة gTLDد ان تتقدم لـ يمكن ألي شرآة أو منظمة أو مؤسسة قائمة على أساس جي
 .يتم النظر إلى طلبات االشتراك المقدمة من األفراد أو الملكيات المنفردة

 :يمكن أن تنكر أي طلب مختلف متأهل في حالة ICANNوبرجاء مالحظة أن 
أي متقدم أو شريك أو موظف أو قائد أو مدير أو غير ذلك من األشخاص أو الكيانات  -أ

 :لخمسة عشر بالمئة أو أآثر لمتقدم) ة بحق االنتفاعمالك(المالكة 

i.  أدين في غضون السنوات العشر المنصرمة بجناية أو جنحة لها
عالقة بأنشطة حكومية مرتبطة أو تمويلية، أو أدين من قبل المحكمة 
بارتكاب خرق أو احتيال ألمور ائتمانية، أو خضع لحكم قضائي ال 

 ة حقيقية لما سبق؛وتعتبره مساويا بصور ICANNتقبله 

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

 السيء ألموال اآلخرين؛

iii.  متورط حالي في أي إجراء قضائي أو تنظيمي يمكن أن يؤدي إلى
ه في الفقرات أ، اإلدانة أو القضاء أو الحكم أو المعاقبة فيما تم تحديد

 وب؛

iv.  خاضع للتجريد من األهلية من قبلICANN  مع تنفيذ ذلك في وقت
 تتم فيه متابعة الطلب؛ أو

v.  أخفق في أن يزودICANN  بمعلومات التحديد الضرورية للتأآيد
 .على الهوية في وقت التقديم

كيانات أي متقدم أو شريك أو موظف أو قائد أو مدير أو غير ذلك من األشخاص أو ال -ب
لخمسة عشر بالمئة أو أآثر لمتقدم يخضع لمجموعة من ) مالكة بحق االنتفاع(المالكة 

القرارات التي تشير إلى المساءلة القانونية، أو اإلظهار المتكرر لسوء النية فيما يخص 
 :عمليات تسجيل اسم النطاق، بما في ذلك

i. اآتساب أسماء نطاقات بغرض السرقة أوالتأجير 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

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

iii. تسجيل أسماء النطاقات أساسا بغرض إفساد عمل أحد المنافسين؛ أو 
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iv.  استخدم أسماء النطاقات بنية جذب مستخدمي اإلنترنت ألحد المواقع
أو موضع على الشبكة بغرض الكسب التجاري، عن طريق خلق 

ة أو العالمات الخدمية بينها وبين إمكانية للخلط بين العالمات التجاري
المصدر األصلي، أو الرعاية أو االندماج أو اإلقرار الخاص بالموقع 
أو الموضع على الشبكة أو الخاص بالمنتج أو الخدمة الموجودة على 

 .هذا الموقع أو الموضع
 

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

 :أن تكون مرفقة بكل طلب اشتراك

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

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

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

 .2و

جيد ردا متماسكا ويجب أن تشكل الوثائق المتوافرة على إثبات التأسيس والوضع ال
 .للسلطات القضائية للمتقدم

يجب على المتقدمين أن يوفروا بيانات مالية معتمدة تمت مراجعتها .اإلقرارات المالية .3
وفي بعض الحاالت، يمكن أن يتم .ألحدث السنوات المالية المكتملة خاصة بكل متقدم

عايير التقييم، الملحقة لمزيد من التفاصبل، راجع م.توفير بيانات مالية لم تتم مراجعتها
 .بالوحدة الثانية

 .يجب أن تكون جميع الوثائق صالحة وقت التقديم

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

 .ويتطلب وجود بعض أنواع الوثائق في حاالت معينة وحسب

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

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

 .التقديم في قسم الطلبات فيما يخص التخصيص المعتمد على المجتمع

في حالة تقديم مقدم الطلب طلًبا للحصول على سلسلة –دعم الحكومة أو عدم معارضتها .2
gTLD  التي تعد مصطلًحا جغرافًيا، فسيطلب من مقدم الطلب تقديم إقرار دعم

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

 .2.1.1.4القسم الفرعي 

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

 .وعند التطبيق، سيتم تقديم ذلك، في القسم المالي للطلب.الطرف المتعهد باألموال

 التخصيص المعتمد على المجتمع 1.2.3
 .يطلب من جميع المتقدمين تخصيص ما إذا آان الطلب الخاص بهم معتمدا على المجتمع
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 التعريفات 1.2.3.1
المعتمدة على المجتمع من  gTLDد من أجل أغراض هذا الدليل الخاص بالمتقدمين، تع

يتم التخصيص أو .النوعية التي يتم تشغيلها من أجل صالح المجتمع المخطط له بوضوح
ويمكن .عدمه الذي يقرره المتقدم على أنه معتمد على المجتمع آليًة بناء على رغبة المتقدم

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

راجع ) (مقارن(ويمكن أن يتم طلب معلومات إضافية في حالة تقييم أولوية المجتمع .الطلب
 gTLDويتوقع من مقدم الطلب الذي يريد الحصول على ).من الوحدة الرابعة 4.2القسم 

 :مجتمعالمعتمد على ال

 .أن يبين العالقة المستمرة مع المجتمع المخطط له بوضوح .1

ذات عالقة قوية وخاصة بالمجتمع  gTLDأن يقوم بتقديم الطلب للحصول على سلسلة  .2
 .المسمى في الطلب

المقترح الخاص  gTLDأن يقترح تسجيال مخصصا ويستخدم سياسات التسجيل في  .3
 .مجتمع الذي حددهبه، والتي تتساوى مع الغرض القائم على ال

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

وألغراض التمييز، سيتم تحويل أي طلب لم يتم تخصيصه على أنه معتمدا على المجتمع إلى 
متوافق  المعيارية ألي غرض gTLDويمكن استخدام .ما يلي في هذه الوثيقة آطلب معياري

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

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

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

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

 .موضح في الفقرات التالية

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

يستهدف  gTLDاالشتراك بتخصيص ذاته على أنه معتمد على المجتمع أو إذا لم يعلن أن 
 .إجراءات حل النزاع؛ 3راجع الوحدة .مجتمع محدد

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

 وسيتم تشجيع.ويمكن أن تتم التسوية بين األطراف في أي وقت بعد تحديد التنافس •
ولدى المتقدمين دائما فرصة حل .األطراف على االجتماع بالهدف لتسوية التنافس

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

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

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

                                                      
 حيث.المجتمع على معتمدة أنها على المخصصة غير الطلبات يخص فيما وذلك "مفتوح" السابق المصطلح محل هنا "معياري" آلمة وتحل1

 عملية على محكمة قيودا يفرض أن الواقع في يمكن "المفتوح" الطلب أن اعتبار على مضللة، آلمة أنه على "مفتوح" آلمة إلى ينظر آان
 .TLD في التسجيل
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وسيؤدي المزاد إلى حاالت من التنافس ال يمكن حلها من قبل تقييم أولوية  •
ويتم اللجوء إلى المزاد على .االتفاقية المبرمة بين األطرافأو ) مقارن(المجتمع 

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

 .التنافس

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

المعتمد على المجتمع إلى  gTLDسيخضع مقدم طلب  -تنفيذ العقد وما بعد التفويض 
بطريقة تتوافق مع القيود  gTLDالتزامات تعاقدية معينة خاصة بما بعد التفاوض لتشغيل 
على  ICANNافق ويجب أن تو.المرتبطة بالتخصيص المعتمد على المجتمع الخاص به

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 
المجتمع الذي يتم تقديم الخدمة له، عالوة على يوجد فيها تجمعات متميزة بين المتقدمين، و

آما سيتم التقييم الخاص بتخصيص المتقدمين له على أنه .المقدَّم لها الطلب gTLDسلسلة 
معتمدا على المجتمع فقط في حالة وجود موقف تنافس يؤدي إلى تقييم أولوية المجتمع 

سيكون أي متقدم يقوم وعلى الرغم من ذلك، فإنه في حالة اعتماد الطلب، ).مقارن(
بتخصيص الطلب الخاص به على أنه معتمد على المجتمع ملزما بموجب اتفاقية التسجيل 

وينطبق هذا حتى في حالة .تنفيذ القيود المعتمدة على المجتمع والتي تم تحديدها في الطلب
 .عدم وجود أي متقدمين متنافسين

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

 .لتتم معالجته gTLDطلب للحصول على 

 الجديدة gTLDsمالحظة تتعلق بمشاآل القبول التقني مع نطاقات   1.2.4
يجب على مقدمي الطلبات إدراك أن قبول طلباتهم ودخولهم في اتفاقية التسجيل مع 

ICANN  تشغيل ال يضمنgTLD وتشير التجارب .الجديدة مباشرة في أرجاء اإلنترنت
السابقة إلى أن مشغلي الشبكات قد ال يدعمون بشكل آامل على الفور نطاقات المستوى 

، بم أن تعديل  DNSاألعلى، حتى عندما تكون هذه النطاقات قد تم تفويضها في منطقة جذر 
 .ما ال يحدث ذلك على الفوربرمجيات الطرف الثالث قد يكون مطلوبا، ورب

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

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

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

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

 .مقدمي الخدمات لتحقيق قبول نطاقات المستوى األعلى

وللحصول على الخلفية، يجب على المتقدمين مراجعة الموقع 
يجب على مقدمي acceptance/-w.icann.org/en/topics/TLDhttp://wwالتالي
IDN  مراجعة المواد التي تتعلق بتجارب سالسل اختبارIDN  في منطقة الجذر

 )./http://idn.icann.orgانظر(

 البنود والشروط  1.2.5
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د والشروط القياسية لعملية يجب على مقدمي الطلبات الموافقة على مجموعة البنو
 .من هذا الدليل 6تتوفر البنود والشروط في الوحدة .الطلب

 إشعار تغيير المعلومات   1.2.6
في أي وقت أثناء عملية التقييم، إذا أصبحت المعلومات التي سبق وأن قدمها المتقدم غير 

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

الحق في طلب إعادة  ICANNولـ .المالي وأي تغييرات في ملكية مقدم الطلب أو تحكمه
 .تقييم الطلب في حالة وقوع تغيير مادي

 2التصحيح التطوعي للمناطق عالية األمان 1.2.7

 "صحيح"الجديدة الخيار في اتخاذ الخطوات المناسبة للحصول على وضع  gTLDقدمي لمت
عن طريق اإليفاء بمستلزمات إضافية على المستلزمات  األخرى المشغلة من قبل 

الجديدة  gTLDوفي حالة تحقيق ذلك، سوف يسمح هذا الوضع لمشغل تسجيل .المتقدم
على أنها منطقة عالية األمان، وذلك بغرض  بعرض قرار يشير إلى أنه تمت عملية التصحيح

 .تعزيز ثقة ووعي المستهلك
 

وال ينعكس اختيار عدم متابعة التصحيح في .وتعد فرصة التصحيح هذه اختيارية بالكامل
وتعد عملية .وقت التقدم بصورة سلبية على المتقدم  وال يؤثر على نقاطه في عملية التقييم

ية التقييم، آما تتطلب تقديما لطلب منفصل به معلومات التصحيح مستقلة بالكامل عن عمل
 .داعمة

 
 :ولتنفيذ عملية التصحيح، يجب أن تكون عمليات التسجيل متسقة مع المبادئ التالية

 
يحافظ التسجيل على ضوابط فعالة لتقديم ضمانات معقولة بأن أمن، وإتاحة،  .1

أي خدمات (لحرجة وسرية النظم وأصول المعلومات الداعمة لوظائف التسجيل ا
التسجيل، وقواعد بيانات التسجيل، وإدارة المنطقة، وتوفير خدمات حل اسم 

 .، والعمليات التجارية جميعها تتم مراعاتها)النطاق

 

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

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

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

بأن متابعة مهام التسجيل األساسية تعد معتمدة، ودقيقة، وآاملة، 
وقد تم .والمعايير المرعيةوتتم في الوقت المناسب وفقا للسياسات 

 .تأسيس هوية الكيانات المشارآة واعتمادها
وتشمل العمليات الالزمة لتنفيذ حالة األمان العالي هذه تصحيح آل من عمليات التسجيل 

وتتم عملية التصحيح من قبل آيان مستقل، يعد خارجيا بالنسبة .وعمليات المسجل الداعمة
 .gTLDلعملية تقييم 

 
 .د أي متقدم متابعة خيار التصحيح، فإنه يشارك في عملية مكونة من مرحلتينوفي حال أرا

 
                                                      

 .اتباعها يجب فيةغضا تفاصيل وجود مع التعليق، عملية أجل من الدليل، في حديثا القسم هذا وضع تم لقد2
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إلثبات أن ) 1المرحلة (الجديدة، يشارك المتقدم في عملية تقييم  gTLDوقبيل تفويض  )1(
قد صمم ووضع الضوابط الفنية واإلجرائية المناسبة للعمليات، وذلك  TLDالمشغل 

 .تمشيا مع المتطلبات
 
الجديدة وبدء العمليات، سيتم تحديد فترة معينة لمشغل السجل من  gTLDوبعد تفويض  )2(

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

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

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

 
، يمكن أن يختار مشغل TLDالجديدة للتقييم وبعد تفويض  gTLDوفي حالة إآمال طلب 

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

 .تزامن مع عملية التقييمالجديدة، بدال من ال gTLDعملية التقييم وتشغيل 
 

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

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

 .تمل أن يتم دفعها إلى طرف ثالث مباشرةهذه الرسوم دخال محايدا، ومن المح
 

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

معلومات خاصة بمقدمي طلبات اشتراك أسماء النطاقات  1.3
 الدولية

تقديم طلب للحصول عليها هي أسماء المطلوب  gTLDمن المتوقع أن تكون بعض سالسل 
في  IDNالمرمزة الخاصة بـ  Aوالتي تتطلب إدخال عناوين ) IDN(النطاقات الدولية 

هي أسماء نطاقات تشمل الرموز المستخدمة في التمثيل المحلي  DNS.IDNsمنطقة جذر 
 - 0(ية العربية ، واألرقام األوروب)a - z(لللغات غير المكتوبة باألبجدية الالتينية األساسية 

 ).-(، والواصلة ) 9

يجب على مقدمي طلبات االشتراك للحصول على هذه السلسلة، إرفاق معلومات تشير إلى 
حاليا قيد  IDNAويعد بروتوآول .والمتطلبات األخرى IDNAالتوافق مع بروتوآول 

 :المراجعة ويمكن العثور على الوثائق الخاصة به على الموقع التالي
http://tools.ietf.org/wg/idnabis/. 

المقدم لها الطلب على هيئة آل من  gTLDيجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم سالسل 
 .Aوعنوان  Uعنوان 

 IDNAببادئة  Aويبدأ آل عنوان .IDNالخاص بعنوان  ASCIIهو شكل  Aوعنوان 
ACE–" xn--"- الي يكون متبوعة بسلسلة عبارة عن نتيجة صالحة لنظام بيونيكود، وبالت

ويجب أن تتوافق البادئة والسلسلة مًعا .ASCIIرمًزا من رموز  59الحد األقصى للطول هو 
بما في ذلك التوافق مع قاعدة  DNSمع جميع متطلبات العنوان الذي يمكن تخزينه في 

LDH )المذآورة في ) اسم المضيفRFC 1034 وRFC 1123 وفي مكان آخر. 

 .، والذي يتوقع المستخدم أن يتم عرضهIDNص بعنوان هو شكل يونيكود الخا Uوعنوان 

 Uالحالية بأبجدية سريانية، يكون العنوان  IDNعلى سبيل المثال، باستخدام سلسلة اختبار 
يجب أن تتوفر .<xn--80akhbyknj4f>هو  Aويكون العنوان  <испытание>هو 
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آما يجب أن تتوفر ، Uمن خالل التحويل من العنوان  Aإمكانية الحصول على العنوان 
 .Aمن خالل التحويل من العنوان  Uإمكانية الحصول على العنوان 

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

سيقوم مقدم الطلب بتقديم وصف موجز لما ).باللغة اإلنجليزية(صيغة مختصرة للسلسلة  .1
 .و تمثيلها باللغة اإلنجليزيةستعنيه السلسلة أ

المقدم لها  TLDسيقوم مقدم الطلب بتحديد لغة سلسلة .(ISO 639-1)لغة العنوان  .2
الخاصة بتمثيل أسماء  (ISO)الطلب، وفًقا لكل من رموز منظمة المعايير الدولية 

 .اللغات واللغة اإلنجليزية

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

 .أسماء األبجديات وباللغة اإلنجليزية

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

قائمة الرموز المؤهلة للتسجيل في أسماء النطاق وفًقا  IDNدول يوفر ج.IDNجداول  .5
 "هي نفسها"وسيحتوي على أية رموز مضاعفة يمكن اعتبارها .لسياسة مزود االمتداد

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

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

راك أيًضا إثبات بذلهم لجهود معقولة لضمان عدم يجب على مقدمي طلبات االشت .6
فعلى سبيل المثال، تم .المرمزة ألية مشاآل في األداء أو التشغيل IDNإحداث سلسلة 

تحديد مشاآل موجودة في سالسل تتكون من رموز ذات اتجاه مختلط من اليمين إلى 
في حالة ).النقطةأي (اليسار واليسار إلى اليمين عند مالصقة األرقام لفاصلة المسار

تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على سلسلة ذات مشاآل معلومة، يجب عليه وضع 
في حين أنه ليس .وثيقة بالخطوات التي سيتم اتخاذها لخفض هذه المشاآل في الطلبات

من الممكن التأآد من أن جميع المشاآل يمكن تجنبها، فمن المهم أن يتم تحديد أآبر عدد 
ويمكن أن .كر وأن مشغل السجل المحتمل يعد مدرآا لهذه المسائلممكن في وقت مب

وخاصة  IDNAيصبح المتقدمون على دراية بهذه المسائل من خالل فهم بروتوآول 
 IDNAاإلصدار الجديد المقترح لبروتوآول 

وعن طريق ) pics/idn/rfcs.htmhttp://www.icann.org/en/toانظر(
حيث يتم تقديم ) /http://idn.icann.orgانظر( IDN wikiالمشارآة النشطة في 
 .بعض المشاآل الظاهرة

يجوز للمتقدم أن يختار سلسلة .تمثيل العنوان بنظام الهجائية الصوتية -] اختياري[ .7
gTLD لب، تتم مالحظتها حسب األبجدية الصوتية الدولية المقدَّم لها الط

)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/.( والحظ أنه لن يتم تقييم أو إعطاء نقاط
في الرد  ICANNوهذه المعلومات، إذا قدمت، سوف تستخدم آدليل لـ .لهذه المعلومات
 .رات أو التحدث عن الطلب في العروض العامةعلى االستفسا

، وعليه فإن آل gTLDفي الوقت الراهن، يتم إنشاء عملية طلب  -مالحظة بشأن المتباينات 
فلقد آانت هناك تعليقات بأن طلبات سالسل .IDNأو  ASCIIطلب هو لسلسلة واحدة، إما

IDN ت المناقشات حول الطرق وقد أشار.ينبغي أيضا أن تقوم باستيعاب السالسل المتباينة
الممكنة إلدارة المتغيرات في المستوى األعلى إلى أن تقييد المتباينات من أن يتم تفويضها في 

قد تحرم بعض المناطق من التي سوف تستفيد آثيرا من إدخال  DNSنظام منطقة جذر 
 .IDN TLDsنطاقات 

ية لضمان أن يتم معاملة المتباينة في منطقة الجذر دون وضع آل TLDsإن تفويض نطاقات 
بطريقة تضمن وجود خبرة جيدة للمستخدم يعد مصدر قلق لالستقرار  TLDsنطاقات 
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ويمكن مقارنة ذلك بوضع .المتصل بإرباك المستخدمين النهائيين
"companyname.com " واحد مع جميع (، حيث يوجد اثنان من أسماء النطاقات

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

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

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

ين المتباينة أن بعض المستخدمس TLDsوفي الوقت نفسه، يعني عدم قبول أو عرقلة 
وفي بعض الحاالت، ال يمكن .IDN TLDsسيواجهون وقتا صعبا للغاية باستخدام نطاقات 

فبعض لوحات المفاتيح ستعرض رمز متباين .للمستخدم أن يعرف أي رمز يقوم بطباعته
في الجذر، قد  TLDsوبهذه الطريقة، دون وجود .واحد أو غيره ولكن ليس االثنين معا
أ عند محاولة الوصول، على سبيل المثال، إلى أحد تحصل المجتمعات على رسائل خط

ليس .IDN TLDsالعناوين على شبكة اإلنترنت مع اسم نطاق في إطار واحد من نطاقات 
فبدال من ذلك، يكمن الهدف في مساعدة جميع المجتمعات .IDNهذا هو القصد من نشر 

 .بالمساواة في الوصول إلى شبكة اإلنترنت

أن تقوم بتعريف   ICANNفلتعظيم المنافع، حاولت .ة بصرياليس آل المتباينات مربك
فقد آان .المتباينات بطريقة ضيقة بما في ذلك المتباينات التي يتم الخلط بينها بصريا فقط

المتباينة التي ال تختلط بصريا مع غيرها من أجل أن يتم  TLDsالقصد هو السماح لنطاقات 
لعثور على حل مستقر للتصدي للتباينات التي في حين تم ا DNSتفويضها في منطقة جذور 

 .تتشابه

 

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

 .لنفس المصطلح من قبل المستخدمين

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

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

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

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

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

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

 .هو الحصول على تعليق عام

 تقديم طلب االشتراك 1.4

نموذج الطلب وتقديم الوثائق الداعمة باستخدام نظام تقديم  يستطيع مقدمو الطلبات إآمال
وللوصول إلى النظام، يجب على آل طالب أوال .ICANNالخاص بـ ) TLD )TASطلبات 

 .TASالتسجيل آمستخدم 
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، سيتمكن مقدمو طلبات االشتراك من تقديم إجابات في مربعات نص TASوآمستخدمي 
وتم تضمين القيود المفروضة على حجم .وبة آمرفقاتمفتوحة وتقديم الوثائق الداعمة المطل

 .TASالمرفقات باإلضافة إلى تنسيقات الملف في التعليمات الموجودة على موقع 

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

 .إلى مقدمي الطلبات ICANNالتقديم وفًقا لتعليمات محددة من 

 TLDالوصول إلى نظام تقديم طلبات اشتراك  1.4.1
 ] .موقع يتم إدراجها في النسخة النهائية بدليل التقديم[على  TASيقع موقع 

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

الثالثة التي يمكن، من خالل تخريب النظام أو غيرها من الوسائل، عمل الوصول غير 
 .المصرح به لهذه البيانات

 استمارة التقدم 1.4.2
محة عامة عن المجاالت واألسئلة وموضح هنا ل.سؤاال 50تحتوي استمارة التقدم على 

 :الواردة في االستمارة

 أسئلة عامة الرقم

 االسم القانوي للمتقدم آامال 1

 عنوان العمل الرئيسي 2

 رقم هاتف المتقدم 3

 رقم فاآس المتقدم 4

 البريد اإللكتروني للمتقدم 5

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

 ، والبريد اإللكترونيوالفاآس

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

 والفاآس، والبريد اإللكتروني

 إثبات التأسيس القانوني 8

 إثبات الوضع الجيد 9

10 
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضريبية أو رقم سجل 

 .ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادله لمقدم الطلب

 اإلدانات السابقة، وأنشطة االحتالل اإللكتروني:تاريخ المتقدم 11

 تأآيد دفع رسوم التقييم 12

 المقدم لها الطلب، gTLDسلسلة  13
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 ، إذا آان ذلك مطبقاIDNمعلومات سلسلة  14

 ، إذا آان ذلك مطبقاIDNجداول  15

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

 بقامط

17 
 تمثيل السلسلة في األبجدية الدولية

 )اختياري(الصوتية 

 معتمد على المجتمع؟ TLDهل الطلب مقدم للحصول على  18

19 
وإذا آان معتمد على المجتمع، فقم بإيضاح عناصر السياسات 

 المجتمعية والمقترحة

 TLDغرض  /مهمة 20

21 
ك، فمطلوب هل يتم التقديم من أجل اسم جغرافي؟ولو آان آذل

 وجود وثائق الدعم

 توفير معايير الحماية لألسماء الجغرافية على المستوى الثاني 22

23 
يجب توفير االسم والبيان الكامل لكل خدمات :خدمات التسجيل

 التسجيل

 األسئلة التقنية والتشغيلية الرقم

 لمحة تقنية على السجل المقترح 24

 المعمار 25

 ناتقدرات قاعدة البيا 26

 التنوع الجغرافي 27

 DNSتوافق خدمات  28

 SRSآداء  29

30 EPP 

 سياسة األمان 31

 IPv6إمكانية الوصول إلى  32

33 Whois 

 زمن دورة التسجيل 34

 الحد والوقاية من سوء االستخدام 35
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 آليات حماية الحقوق 36

 احتياطيات البيانات 37

 مستودع البيانات 38

 السجلاستمرارية  39

 )سري(نقل السجل  40

 اختبار تجاوز الفشل 41

 عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ 42

43 DNSSEC 

44 IDNs )اختياري( 

 األسئلة المالية الرقم

 )سري(البيانات المالية  45

 )سري(التكاليف والتمويل :نموذج التقديرات 46

 )سري(اإلعداد والتشغيل :التكاليف 47

 )سري(لعائدات التمويل وا 48

 )سري(العقبات والتمويالت واألحجام :التخطيط المحتمل 49

 )سري(البيانات المالية :االستمرارية 50

 الدعم التقني 1.4.3
يجب [المعرفة أو االتصال بـ /الرجوع إلى قاعدة األسئلة الشائعة TASيستطيع مستخدمو 

للحصول على مساعدة ] دليل المتقدمإدراج عنوان البريد اإللكتروني في النسخة النهائية ل
ويتوقع المستخدمون الحصول على رقم بطاقة لطلب الدعم التقني .تقنية بشأن استخدام النظام

 .TASساعة عبر أداة تقديم  48إلى  24تتبع وإجابة خالل 

 عملية النسخ االحتياطي لطلب االشتراك 1.4.4
بتوفير تعليمات بديلة  ICANNت، ستقوم في حالة عدم توفر نظام تقديم الطلبات على اإلنترن

 .لتقديم الطلبات

 الرسوم والمدفوعات 1.5

وتم تضمين تعليمات الدفع هنا .يصف هذا القسم الرسوم التي يجب على مقدم الطلب دفعها
 .أيًضا
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 gTLDرسم تقييم نطاقات  1.5.1
دوالرا  185.000ويبلغ الرسم  .مطلوبا من جميع المتقدمين gTLDيعد رسم تقييم نطاقات 

في عملية تقييم الطلب ما لم تكن قد تلقت رسم تقييم نطاقات  ICANNولن تبدأ . أمريكيا
gTLD الوقت[بحلول [UTC ]يتم وضع رسم تقييم ].التاريخgTLD  لتغطية التكاليف

وقد تم تعيين هذا الرسم لضمان أن البرنامج يعد مموال .الجديدة gTLDالمرتبطة ببرنامج 
يرادات تعد محايدة وغير مدعومة من المساهمات الحالية من مصادر بشكل آامل واإل
، وتبرعات TLD، بما في ذلك السجالت العامة ومسجلي ICANNالتمويل التابعة لـ

ccTLD  والمساهماتRIR. 

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

وليس هناك )1.5.2انظر القسم (فسيكون هناك رسما إضافيا سيتم تحمله لهذه المراجعة 
، أو األسماء الجغرافية أو DNSرسوم إضافية لمقدم الطلب للتقييم الموسع الخاص ياستقرار 

هذا، وتغطي رسوم التقييم أيضا رسوم تقييم أولوية .المراجعات التقنية والتشغيلية والمالية
 .في الحاالت التي يحقق فيها الطلب درجة النجاح) مقارن(المجتمع 

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

 :يلي

النسبة المئوية لرسم  استرداد الرسوم المتاحة للمتقدم
 التقييم

 مبلغ االسترداد

بعد إرسال الطلبات حتى إرسال 
 نتائج التقييم األولي

 دوالرا أمريكيا 130.000 70%

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

حلول /أو التقييم الموسع، أو حل 
 التنافس على السلسلة

 

 دوالرا أمريكيا 37,000 20%

 

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

لطلب االسترداد، بما  المتقدم الذي يرغب في سحب الطلب يجب أن يقدم النموذج المطلوب
وسيتم إصدار استعادة األموال إلى .في ذلك االتفاق على الشروط والظروف المالئمة للسحب

وتتم استعادة جميع األموال من خالل التحويل .المنظمة التي قدمت الدفع األصلي فقط
مقابل التحويل المصرفي أو التعامل  ICANNوسيتم خصم أية رسوم تكبدتها .البرقي
 .رفي من المبلغ المدفوعالمص

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

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

يل وثائقي عن المتقدم الذي يحمل نفس الهوية،من يليه في تقديم دل •
المصلحة لهذا الكيان ذاته، أو إحدى الشرآات التابعة لنفس الجهة التي تقدمت 

 ;مسبقا

وفقا لجولة  TLDتأآيدا على أن مقدم الطلب لم يمنح أي سلسلة نطاق  •
ئة عن وأن المتقدم ليس لديه مطالبات قانونية ناش 2000طلب برهان الفكرة 

 ؛ و2000عملية برهان الفكرة  

تقديم الطلب، الذي يمكن تعديله من عملية التقديم التي قدمت أصال في  •
التي تفيد بأن هذا الكيان تقدم بطلب  TLD، فيما يخص نفس سلسلة 2000

 . 2000للحصول على جولة برهان الفكرة 
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على ائتمان مرة  يعد مؤهال للحصول 2000آل مشارك في عملية جولة برهان الفكرة 
وربما يمكن المطالبة بالحد األقصى لالئتمان مرة واحدة فيما يخص أي . واحدة على األآثر
ويتم تحديد األهلية . الجديدة المقدمة وفقا لهذه العملية في هذا الدليل gTLDطلب من طلبات 

 .ICANNللحصول على هذا االئتمان من قبل 

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

 :وتلك الرسوم اإلضافية المحتملة تشمل ما يلي. العملية المتخصصة قابلة للتطبيق

إن وجدت، فإن هذا الرسم هو الذي يدفع عن  --رسوم مراجعة خدمات التسجيل  •
إلجراء مراجعة  RSTEPلى تطبيق التكاليف اإلضافية المتكبدة في إشارة إ

. وسيتم إخطار مقدمي طلبات االشتراك في حالة وجوب هذا الرسم. موسعة
من المتوقع أن  RSTEPوالرسوم المدفوعة عن لمدة ثالثة أعضاء من فريق 

وفي بعض الحاالت، قد تتم المطالبة بلجان . دوالرا أمريكيا 50،000تكون 
في . هناك فحًصا متزايًدا مقابل تكلفة أآبرمكونة من خمسة أعضاء أو قد يكون 

ارجع إلى . آل حالة، سيتم تقديم نصيحة لمقدم الطلب بمراجعة التكلفة قبل بدئها
 .على مراجعة خدمات التسجيل) 2(من الوحدة  2.1.3القسم الفرعي 

يجب مرافقة هذا المبلغ ألي إرسال خاص بمعارضة –رسم إرسال حل النزاع •
يتم دفع هذا الرسم إلى مزود . رسلها مقدم الطلب للمعارضةرسمية وأية إجابة ي

بحساب  ICANNوتقوم . خدمة حل النزاع المستخدم وفًقا لتعليمات هذا المزود
دوالرا  1،000التقديرات غير المستردة لرسوم اإليداع وهي ما يتراوح من 

. بعةلكل طرف في آل عملية متا) أو أآثر(دوالرا أمريكيا  5،000أمريكيا إلى 
 3راجع الوحدة . راجع المزود المناسب لمعرفة تفاصيل حول المبالغ ذات الصلة

 .لمعرفة إجراءات حل النزاع

يتم دفع هذا الرسم إلى مزود خدمة حل النزاع  -رسم الفصل في حل النزاع  •
وعادة، سيطلب من طرفي . المستخدم وفًقا إلجراءات هذا المزود وبيان تكاليفه

تقديم دفع مقدم من تكاليف مبلغ مقدَّر لتغطية تكلفة اإلجراء إجراء حل النزاع 
وقد يكون ذلك رسم آل ساعة بناًء على عدد الساعات التي سيقضيها . بالكامل

بما في ذلك مراجعة التقديمات وتسهيل االستماع وإعداد (المحلفون في القضية 
يتم توحيدها، ويوجد  وفي حاالت المنازعات التي. أو قد يكون مبلًغا ثابًتا) القرار

فيها أآثر من طرفين، سوف يتم الدفع المسبق للرسوم وفقا لقواعد مزود خدمة 
 .حل النزاع

والطرف الفائز في إجراءات تسوية النزاع سيسترد ما دفعه مقدما، في حين أن 
. الطرف الخاسر لن يسترد شيئا، وبالتالي سوف يتحمل تكاليف اإلجراء بالكامل

ازعات التي يتم توحيدها، ويوجد فيها أآثر من طرفين، سوف يتم وفي حاالت المن
 .الدفع المسبق للرسوم وفقا لقواعد مزود خدمة حل النزاع

بحساب تقديرات رسوم اإلجراء التي تنطوي على مبلغ ثابت  ICANNوتقوم 
أو (دوالرا أمريكيا  8،000دوالرا أمريكيا إلى  2،000يمكن أن يتراوح بين 

بحساب التقديرات آذلك إلجراء  ICANNبل وقد قامت . راءلكل إج) أآثر
تقاضي األجر بالساعة مع أحد أعضاء الفريق حيث يمكن أن يتراوح بين 

وبالنسبة للجنة مؤلفة ) أو أآثر(دوالرا أمريكيا  56،000دوالرا إلى  32،000
 122،000دوالرا إلى  70،000من ثالثة أعضاء  قد يتراوح األجر بين 

وقد تكون هذه التقديرات أقل إذا لم تقم اللجنة بطلب ). أو أآثر(ريكيا دوالرا أم
الرجاء . عمليات تقديم آتابية تتجاوز المعارضة واالستجابة، وال تسمح باالستماع
ارجع . الرجوع إلى المزود المناسب لمعرفة المبالغ ذات الصلة أو تعليمات الرسم

 .لى تفاصيل إضافيةللحصول ع 3من الوحدة  3.2أيًضا إلى القسم 

في حالة مشارآة مقدم الطلب في تقييم  -) مقارن(رسوم تقييم أولوية المجتمع  •
مقارن، يدفع هذا الرسم آإيداع في مبلغ لتغطية تكاليف لجنة مراجعة هذا الطلب 

يتم دفع هذا الرسم إلى المزود المعين ). دوالرا 10،000تقدر حاليا بمبلغ(
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وسيتم إخطار مقدمي طلبات االشتراك في ). مقارن(مع إلجراء تقييم أولوية المجت
للظروف التي قد ) 4(من الوحدة  4.2ارجع إلى القسم . حالة وجوب هذا الرسم

أما مقدم الطلب الذي يسجل عند ). مقارن(يحدث تحت ظلها تقييم أولوية المجتمع 
 .سيسترد الرسم الذي دفعه) مقارن(أو فوق عتبة تقييم أولوية المجتمع 

إن (المتقدمين بمواعيد استحقاق الدفع فيما يتعلق بالرسوم اإلضافية  ICANNستخطر و
التي ستكون مستحقة الدفع ) رسوم التسجيل السنوية(، وال تشمل هذه القائمة الرسوم )وجدت

 .لتنفيذ اتفاقية التسجيل التالية ICANNلـ 

 طريقة الدفع 1.5.3
ستتم إتاحة التعليمات . التحويل البرقيمن خالل  ICANNيمكن إرسال المدفوعات إلى 

 TAS3الخاصة بإجراء الدفع من خالل التحويل البرقي في 

 طلب الفاتورة 1.5.4
للمتقدمين بطلب إصدار فاتورة عن أي من الرسوم المستحقة لـ  TASتسمح واجهة 

ICANN . وتم وضع هذه الخدمة لتوفير الراحة لمقدمي الطلبات الذين يطلبون فاتورة
 .الجة المدفوعاتلمع

 األسئلة حول دليل مقدم الطلب هذا 1.6

للحصول على مساعدة وتقديم األسئلة التي يمكن لمقدم الطلب أن يواجهها في عملية ملء 
ويتم تشجيع . استمارة الطلب، سيتم افتتاح منتدى سؤال وجواب طوال فترة تقديم الطلبات

يجري البحث عنها في أحد األسئلة أو المتقدمين من غير المتأآدين من المعلومات التي 
المعامالت الالزمة إلعداد وثائق مقبولة على مناقشة هذه األسئلة قبل تقديم الطلب لتفادي 
الحاجة لتبادل اآلراء مع المقيمين لتوضيح المعلومات، وذلك من شأنه مد الفترة الزمنية 

 .المرتبطة بالتقديم

اإللكتروني إلدراجها في النسخة النهائية للدليل مقدم  عنوان البريد[ويمكن تقديم األسئلة على 
ولتوفير وصول متساوٍٍ إلى المعلومات لجميع مقدمي طلبات االشتراك، ستقوم ]. الطلب

ICANN بنشر جميع األسئلة واإلجابات في موقع مرآزي على موقع الويب الخاص بها. 

لعملية أو المسائل المحيطة للحصول على معلومات حول ا ICANNوآل الطلبات المقدمة لـ 
ولن تعتمد . بإعداد الطلب يجب تقديمها خطيا على عنوان البريد اإللكتروني المعين

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

 .قدم سيتم تحويلهم إلى منطقة السؤال واإلجابة على اإلنترنتالت

                                                      
 لـ يتيح وهذا .لألموال الدولي للنقل عليه االعتماد ويمكن للوصول دولية وسيلة يوفر إنه حيث للدفع، المفضل األسلوب أنه على البرقي التحويل تحديد تم وقد3

ICANN  ممكن وقت بأسرع الطلبات متابعة في والبدء الرسوم تلقي فرصة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الوحدة األولى
(gTLD)قدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة م

 
 

 وحسب للمناقشة مطروح - الثالث اإلصدار الطلب مقدم دليل
1-24 

 

ولن تقدم . ستوفر إجابات االستفسارات توضيًحا حول نماذج الطلب واإلجراءات فقط
ICANN االستشارات المالية، أو المشورة القانونية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

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

 . الرسمي والمعتمد



ءاهتنا ةرتف تابلطلا

ةدوسم - جمانرب gTLD ةديدجلا - ةيلمع مييقتلا

ةرتف لاسرإ ةضراعملا حتفت

تابلطلا ةروشنملا يقلتل
تاقيلعتلا أدبتةماعلا ةرتف ميدقت تابلطلا

متت ةراشإلا ىلإ هذه ماسقألا ةثالثلا نم
مييقتلا يلوألا (IE) ىلع اهنأ ةعجارم

مدقم أدبتبلطلا ةرتف قيلعتلا ماعلا ءاهتنا ةرتف
TBD

تابلطلا يتلا تمت
اهتعجارم لامتآالل

رارقتسا DNSهباشت ةلسلسلا ءامسألا ةيفارغجلا ةردقلا ةردقلاةيلاملا ةينقتلا
ةيليغشتلاو تامدخ لجسلا

ريغ ةلهؤم ةعجارملل
ةيلبقتسملا

له مت زايتجا ةيلمع
ققحتلا يتلا موقي اهب
لوئسم ؟ماظنلا

متت ةراشإلا ىلإ هذه ماسقألا ةثالثلا نم
مييقتلا يلوألا (IE) ىلع اهنأ ةعجارم

ةلسلسلا

معن

ال

Application ‐ Module 1

Initial Evaluation ‐ Module 2

Extended Evauation ‐ Module 2

Dispute Resolution Proceedings ‐ 
Module 3

String Contention ‐ Module 4

Transition to Delegation ‐ Module 5

Thicker 
Line

Indicates quickest path to delegation

Key

A
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ةيلبقتسملاةعجارمللةلهؤمريغ

؟تاضراعمةيأكانهله

داومعيمجبلطلامدقمزاتجاله
؟عسوملامييقتلا

ىلعسفانتكانهله
؟ةلسلسلا

نيمدقتملانمرثآأوأدحاوماقله
ةيولوأرايتخابعمتجملاىلعنيدمتعملا

؟عمتجملا

حجانلابلطلامدقمنِّمَؤي
؟حيرصزئافدجويلهةلسلسلا

ال

معن

ال

ال

2009سطسغأ–ةشقانملاضارغأل-ةدوسم 1.82مقرةخسن–

ضيوفتلا

عيمجحيضوتببلطلامدقمماقله
؟تاضراعملا

معن

ال

ال معن

 (IE)يلوألامييقتلاجئاتن
ىلإةعباتمللراتخملابلطلامدقمةروشنملا

(EE)عسوملامييقتلا

ال

ال

معن

قلغنتةضراعملالاسرإةرتف

ال

ءانببلطلاىلعةضراعمميدقتنكمي
تقولايفةعبرألاريياعمللداحتايأىلع
بلطلاهجاويدق،كلذىلإةفاضإلاب .هسفن
ةضراعملاريياعمىلعةددعتمتاضراعم

.اهسفن

ةيسفانتلالسالسلايوذنيمدقتمللله
؟سفانتلليتاذلالحلاىلعةردقلا

معن

ال معنمعن

؟يلوألامييقتلاداومعيمجبلطلامدقمزاتجاله

معن

ةلسلسلاتاءارجإ
ةكبرملا

قوقحلاتاءارجإ
ةيلاحلاةينوناقلا

ةضراعمتاءارجإ
عمتجملا

قالخألاتاءارجإ
ماعلاماظنلاو

 (EE)عسوملامييقتلابلطلامدقملخدي
 :ةيلاتلارصانعةسمخللداحتايأل
ةيلاملاةردقلاةيليغشتلاوةينقتلاةردقلا
ليجستلاتامدخةيفارغجلاءامسألا

DNSرارقتسا

تاءارجإ ةيولوأ
عمتجملا

تادازملاتاءارجإ

دقعلاذيفنت

لبقامصحف
ضيوفتلا

عازنلالحعمعسوملامييقتلانمازتيس

A ةيناثلاةحفصلا،مييقتلاةيلمع-ةديدجلاgTLDجمانرب-ةدوسم


