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 1 اٌٛزذح
 gTLD  خ انتمذو إنىنؼًهٍ يمذيخ

 
 نطاق على للحصول طلب تقدٌم عملٌة على الطلبات لمقدمً عامة نظرة   الوحدة هذه تقدم

 الداعم، والتوثٌق وتقدٌمه الطلب إكمال كٌفٌة حول تعلٌمات وتتضمن الجدٌد، األعلى المستوى
 ووقت المفروضة لب،والرسومالط مع تقدٌمه الطلب مقدم على ٌجب الذي الداعم والتوثٌق
 .بذلك القٌام وكٌفٌة تقدٌمها

ا الوحدة هذه وتصؾ  .الطلب دورة ومراحل الطلبات، من معٌنة بؤنواع المرتبطة الشروط أٌض 

 .٘زا الطلب مقدم دلٌلوز١ت  ِغٛدح فً الصلة ذات بالمصطلحات ِغشد هناك وٌوجد

 والتعرؾ بالكامل الوحدة هذه حتوىم قراءة على المحتملٌن االشتراك طلبات مقدمً وُنشجع
 معرفتهم لضمان االشتراك، طلب تقدٌم عملٌة بدء قبل األخرى الوحدات إلى باإلضافة علٌه
 طلب تقٌٌم عملٌة مراحل من مرحلة كل فً توقعه ٌمكن ما ومعرفة منهم، مطلوب هو لما

 .االشتراك

 العملٌات حول معلوماتال من والمزٌد الدعم وثائق من الكاملة المجموعة على للحصول

 الموقع مراجعة الرجاء ،gTLD نطاقات لبرنامج التطوٌر تفاصٌل وخلفٌة وتارٌخها األصلٌة،

  .gtlds/-http://gnso.icann.org/issues/newالتالً

إلخّبع اٌزٟ ارفك ػ١ٍٙب اٌّدٍظ ف١ّب ٠ؼذ وز١ت د١ًٌ ِمذَ اٌطٍت ٘زا ثّثبثخ رطج١ك ٌغ١بعخ ا

خذ٠ذح، ٚخؼغ ٌٍّشاخؼخ ػجش اٌزؼ١ٍمبد اٌؼبِخ ٚاالعزشبساد ػٍٝ ِذاس  ٠sDLTgزؼٍك ثزمذ٠ُ 

 .ػب١ِٓ

 انضيٍُخ وانجذاول انطهت دوسح صيٍ 1.1

 المراحل بعض وستجري .تقدٌمه بمجرد الطلب بها ٌمر التً للمراحل وصف ا القسم هذا ٌقدم
 أن وٌنبؽً .خاصة حاالت فً أخرى مراحل إجراء ٌتم بٌنما تقدٌمها، ٌتم لتًا الطلبات لجمٌع
 .المستلمة الطلبات معالجة فً المضمنة والخطوات بالمراحل علم على الطلبات امقدمو ٌكون

 طهت االشتشان تمذٌى تىاسٌخ  1.1.1

 [.تارٌخب(]UTC) بالتوقٌت العالمً[ الوقتتبدأ فترة تقدٌم الطلب فً ]

 [.بتارٌخ]( UTC) بالتوقٌت العالمً[ الوقتفً ] سجٌل المستخدمفترة ت تنتهً

 .[بتارٌخ]( UTC[ بالتوقٌت العالمً )الوقتتنتهً فترة تقدٌم الطلب فً ]

ا العتبارات االستبلم، ٌجب تقدٌم جمٌع الطلبات بطرٌقة إلكترونٌة عبر نظام تقدٌم   نظر 
 حلول موعد انتهاء فترة تقدٌم الطلب. ب نترنتالطلبات على اإل

 لن ٌتم النظر فً أي طلب، عند عدم وجود ظروؾ استثنائٌة، فً حالة:

 بعد إؼبلق فترة التقدٌم.  لو تم استبلمها 

  عدم اكتمال نموذج الطلب )إما أنه لم تتم اإلجابة على األسئلة بالكامل أو عدم
ح لمقدمً الطلبات عادة بتقدٌم وجود الوثائق الداعمة المطلوبة(. لن ٌتم السما

 طلباتهم بعد انتهاء التقدٌم.

  للحصول على  5.5عدم دفع رسم التقٌٌم بحلول الموعد النهائً. راجع القسم
 معلومات حول الرسوم.

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/


 الوحدة األولى

 (gTLDالعامة ) مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى
 
 

   مطروح للمناقشة وحسب -دلٌل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
21- 

 

إلى أن خطوات المعالجة المطلوبة )أي التسجٌل  الطلب أنه نظرا   مقدموٌنبؽً أن ٌدرك 
التقدٌم ورسوم المصالحة( واإلجراءات األمنٌة وتقدٌم الطلب ورسوم  نترنتعلى اإل

ألداء كل الخطوات المطلوبة لتنفٌذ  طوٌبل   قد تستؽرق وقتا   نترنتالمطبقة فً نظام اإل
ٌتم تشجٌع مقدمً الطلب لتقدٌم طلباتهم الكاملة والرسوم فً ، علٌه طلب كامل. وبناءا  

هذه المدة  ةنهاٌنتظار حتى بعد بدء فترة تقدٌم الطلبات. فاال لٌا  أقرب وقت ممكن عم
لتقدٌم الطلبات الكاملة قبل انتهاء المدة الزمنٌة.  كافٌا   وبدء العملٌة قد ال ٌمنحنا وقتا  

لن ٌتم قبول تسجٌبلت المستخدم الجدٌدة بعد التارٌخ المشار إلٌه  ،وعلى هذا النحو
 أعبله.

 نترنتم التقدم على اإلعلى مد المهلة أكثر من مرة لتإكد على أن نظا ICANNوقد عملت 

 ICANNسٌكون متاحا طوال فترة التقدٌم. وفً حالة عدم إتاحة النظام، فسوؾ توفر 
 .ػجش ِٛلغ ا٠ٌٛت اٌخبص ثٙبؽٍجبد اٌزمذَ تعلٌمات بدٌلة لتقدٌم 

 انطهت يؼبنجخ يشاحم 1.1.2

تقدم إلى ٌوفر هذا القسم الفرعً نظرة عامة على المراحل المضمنة فً معالجة الطلبات التً 

تم تحدٌد أقصر  ،.عن عملٌة المعالجة مبسطا   ٌقدم وصفا   5-5الشكل فً . ICANNمنظمة 
الطرق وأكثرها استقامة بالخط العرٌض، على الرؼم من عرض المراحل التً من المحتمل 

ا. بعد ذلك ٌتم وصؾ كل مرحلة باختصار.  أن تطبق أو ال تطبق أٌض 
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 مراحل متعددة من المعالجة. ستجتبص طهجبد انتمذو، ICANNبمجرد التقدٌم إلى  - 1-1 الشكل

 انطهت تمذٌى فتشح 1-1-2-1

الذٌن ٌؤملون فً تقدٌم طلبات للحصول  -عند بدء فترة تقدٌم الطلب، ٌصبح مقدمو الطلبات 

 . TLD (TAS)مستخدمٌن مسجلٌن فً نظام طلبات نطاقات -الجدٌدة  gTLDعلى نطاقات 

ٌتم التقدم  (5.4)ساخغ اٌجٕذ  بتقدٌم إٌداع لكل فتحة طلب اٌّزمذِْٛبعد إكمال التسجٌل، ٌقوم 
بطلب للحصول علٌها، وبعدها ٌحصلون على أكواد الوصول التً تمكنهم من إكمال نموذج 
الطلب الكامل. إلتمام الطلب، سٌجٌب المستخدمون على سلسلة من األسئلة لتقدٌم معلومات 

ا تقدٌم عامة وإ ثبات القدرة المالٌة باإلضافة إلى إثبات القدرة التقنٌة والعملٌة. ٌجب أٌض 

من هذه الوحدة عبر نظام تقدٌم الطلبات،  2-2-5الوثائق الداعمة المذكورة فً القسم الفرعً 
 كما هو موضح فً األسئلة ذات الصلة.

بهم أثناء هذه الفترة. للحصول كما ٌجب أن ٌقوم مقدمو الطلبات بتقدٌم رسوم التقٌٌم الخاصة 

  من هذه الوحدة. 5.5على معلومات إضافٌة حول الرسوم والمدفوعات، راجع القسم 
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واحد فقط. حٌث ٌمكن لمقدم الطلب تقدٌم العدٌد  gTLDفكل مدخل طلب تقدٌم مخصص لـ 

ٚازذ  gTLDمن  أكثرمن الطلبات كما ٌرؼب. فلٌس هناك ثمة وسائل للتقدم للحصول على 

 ٟ ؽٍت رمذ٠ُ ٚز١ذ.ف

ٚػمت أزٙبء فزشح رمذ٠ُ اٌطٍجبد، . . ٌوما  06ومن المتوقع أن تستمر فترة تقدٌم الطلبات نحو 

ٌّمذِٟ اٌطٍجبد اٌزسذ٠ثبد اٌذٚس٠خ ػٓ زبٌخ اٌزمذَ اٌّسشص فٟ  ICANNعٛف رمذَ 

 رمذ٠ّبرٙب.

 

 اإلداسي االكتًبل فحص 1.1.2.2

فحص اكتمال عملٌة  ICANN ستبدأ على الفور، بعد انتهاء فترة تقدٌم طلبات االشتراك
 جمٌع طلبات االشتراك. ٌإكد هذا الفحص على أنه:

  ٌتم اإلجابة على جمٌع األسئلة اإللزامٌة؛ 

  تم تقدٌم المستندات الداعمة المطلوبة بالتنسٌق المناسب/التنسٌقات المناسبة؛ و 

  .تم استبلم رسوم التقٌٌم 

كل الطلبات التً تعد مكتملة وجاهزة من أجل ل عامةاألجزاء ال بإرسال ICANNستقوم 
إؼبلق فترة تقدٌم الطلبات.  من فً ؼضون أسبوعٌنبؤسرع وقت ممكن بعد  عملٌة التقٌٌم

لن ٌتم إرسال إجابات المتقدم  ٕ٘بن ثؼغ اٌمؼب٠ب راد اٌظٍخ ثبٌؼ١ٍّبد أٚ اٌّؼٍِٛبد اٌذاخ١ٍخ:

ّٛرج اٌطٍت ثئِىب١ٔخ إسعبي اٌّؼٍِٛبد. ساخغ رزُ ػٕٛٔخ وً عؤاي فٟ ٔعلى مثل هذه األسئلة. 

 (.2ٍِسك اٌٛزذح )األسئلة فً ٍّدّٛػخ اٌىبٍِخ ِٓ اٌّغ١ّبد اٌزٟ رُ ٔشش٘ب ٌ

 

 

 

 أسابٌع 84التقدم فً مدة قدرها  ّٔبرجومن المتوقع أن ٌتم إتمام فحص االكتمال اإلداري لكل 

ا لم ٌمكن االنتهاء من كافة ، قابلة للزٌادة على حسب حجم التقدم. وفً حالة إذرمش٠جب  

بإرسال معلومات حدٌثة  ICANN، فستقوم الفترة هذهاألربعة أسابٌعاالستمارات فً ؼضون 
 عن العملٌة ووقت انتهاء مقّدر.

 

  انؼبو كانتؼهٍفتشح  51.1.2.3

ا من عملٌات تطوٌر وتنفٌذ وتشؽٌل السٌاسة الخاصة  تعتبر آلٌات التعلٌقات العامة جزء 

فً: حفظ  ICANN. وبناء على الشراكة الخاصة والعامة، تتخصص ICANNبمنظمة 
، وتعزٌز التنافس، وتحقٌق تمثٌل عرٌض لمجتمعات نترنتاألمان واالستقرار التشؽٌلٌٌن لئل

العالمٌة، إضافة إلى تطوٌر سٌاسة مناسبة لمهمتها من خبلل عملٌة ارتقائٌة قائمة  نترنتاإل
ة مشاركة العدٌد من مجموعات صاحب المصلحة فً على اإلجماع. وهذا ٌتضمن بالضرور

 المناقشة العامة. 

 ICANNعند نشر الطلبات للجمهور على موقع العام بفتح فترة للتعلٌق  ICANNوستقوم 

ا 45والتً ستظل مفتوحة على مدار  ، (1.1.2.2على الوٌب )راجع القسم الفرعً   ٌوم 
ا  ٌ اجعة وتقدٌم التعلٌقات حول مواد الطلبات . توفر هذه الفترة الوقت للمجتمع لمرتقوٌم

ثزٛز١ذ اٌزؼ١ٍمبد اٌغّبذ ، باإلضافة إلى مقدم الطلب."( ت)والمشار إلٌها بـ "تعلٌقا المنشورة

من ها واعتبارها وتحلٌل تهاعلى الهٌئات التً تقوم بمراجع هاٌتم الحصول علٌها، وتوزٌع اٌزٟ

وسٌشترط منتدى  .الزمنً المخصص للتقٌٌمالجدول ك ( أشٙش5خّغخ )قبل المقٌمٌن فً إطار 
مع طلبات تقدٌم محددة واللجنة ذات الصلة. كما أن التعلٌقات  التعلٌق من المعلقٌن ربط

نشر مواد طلبات التقدٌم ستكون متاحة من  ٌوما 60وردت فً ؼضون فترة التً  التعلٌقات
ما إذا للتمدٌد  ات العامةالتعلٌقة فترهذه ال تخضع المبدئً.للجان التقٌٌم ألداء مراجعات التقٌٌم 

 ،من قبل المعلقٌن اعتبارهٌجب ما  .خرى ذلكالظروؾ األأو المقدمة الطلبات  اقتضى حجم

فً غضون الفترة  المخصصالعام فً منتدى التعلٌقات هو وجوب استقبال التعلٌقات 

    الزمنٌة المحددة.
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ٌبذل المقٌمون االجتهاد لعام لطلب معٌن. ٌمكن تمٌٌز التعلٌقات المتلقاة خبلل فترة التعلٌق ا
)أي تحدٌد عبلقتها بالتقٌٌم، والتحقق من دقة المطالبات،  طلب التقدٌم الواجب حول تعلٌقات

وتحلٌل مؽزى المراجع المذكورة( وأخذ المعلومات المتاحة من قبل تلك التعلٌقات فً 
على نتٌجة تسجٌل طلبات التقدٌم، وفً الحاالت التً ٌإثر فٌها النظر فً التعلٌقات  .الحسبان

وستكون دراسة إمكانٌة تطبٌق  ٌسعى المقٌمون للحصول على توضٌح من مقدم الطلب.
حٌث أن تعلٌقات الطلب  تقارٌر المقٌمٌن. المعلومات المقدمة عبر التعلٌقات العامة مضمنة فً

والتً ستنشر  ٌمٌنتقارٌر المق التقدٌم التً أثرت على تسجٌل طلب التقدٌم ستنعكس فً ملخص
 .   فً نهاٌة فترة التقٌٌم الممتدة

لدراسات أخرى  حلتتافسٌتم حفظها  ٌوما   60أما فٌما ٌتعلق بالتعلٌقات التً وردت بعد مدة 
 كعملٌات فض النزاع.

 العامة بؤن منتدٌات التعلٌقات الجدٌدة gTLDٌجب أن تعً كل الطلبات فً عملٌة طلبات 
ؾ المعلومات والمشاكل ذات الصلة وإبرازها الهتمام جمٌع بمثابة آلٌة للجمهور لكش

الجدٌدة. أي شخص قد ٌقدم تعلٌق ا فً منتدى  gTLDالمسإولٌن عن التعامل مع طلبات 
 التعلٌقات العامة. 

التً قد تكون  طلب التقدٌمالعامة  تعلٌقاتالٌجب التمٌٌز بٌن  التعلٌقات وعملٌة المعارضة:

اصة بتحدٌد ما إذا كانت الطلبات تفً بالمعاٌٌر الموضوعة الخ ICANNذات صلة بمهمة 
وبٌن المعارضات الرسمٌة التً تتعلق بؤمور تقع خارج معاٌٌر التقٌٌم هذه. وقد تم إنشاء 
عملٌة المعارضة الرسمٌة للسماح بوجود اعتبار كامل وعادل للمعارضات القائمة على 

التً تتم على أساس المزاٌا  ICANNمجاالت محدودة خارج عملٌة التقٌٌم التابعة لـ 
 المتوافرة.

لن ٌتم النظر كما أنه  لن ٌتم النظر إلى التعلٌقات العامة على أنها معارضات رسمٌة محتملة.
المرتبطة بالمعارضات الرسمٌة من قبل الهٌئات أثناء التقٌٌم  حول األمورالعامةفً التعلٌقات 

ٌمكن أن ٌتم النظر فٌها بعد ذلك من قبل تاح وسوؾ توهذه التعلٌقات  ومع ذلك، ، .المبدئً

 ذلك،ومع  (.97.2.1.1هٌئة من الخبراء أثناء إجراءات حل النزاع )انظر القسم الفرعً 
 فض المنازعات.   عملٌةوبوجه عام فإن تعلٌقات طلب التقدٌم لدٌها دور محدود جدا فً 

لوٌة المجتمع والتً ترتبط ٌمكن النظر فً التعلٌقات المخصصة للجنة أو تنافس السلسلة:

 ، أثناء تقٌٌم أولوٌة المجتمع.4بالمعاٌٌر فً الوحدة 

ؽٍت اٌزمذ٠ُ  اٌؼبِخزؼٍمبد اٌلذ رشعً اٌسىِٛبد إشؼبسا  ثبعزخذاَ ِٕزذٜ  إشؼبساد انحكىيخ:

ٌإلػالْ ػٓ اٌّخبٚف راد اٌظٍخ ثبٌمٛا١ٔٓ اٌٛؽ١ٕخ. سغُ رٌه، ال ٠ؼذ إػالْ اٌسىِٛخ ػٓ 

ٕزبثٙب فٟ زذ رارٗ ثّثبثخ اػزشاع سعّٟ. فال ٠شىً اإلشؼبس اٌّشعً ِٓ اٌّخبٚف اٌزٟ ر

 اخز١بسا  ٠ّٚىٓ ٌٍسىِٛخ أْ ردشٞ  .sDLTخبٔت اٌسىِٛخ أعبط ٌشفغ ؽٍت ثشٔبِح 

زخذاَ آ١ٌخ اٌزؼ١ٍك ٘زٖ ٌزمذ٠ُ ِثً ٘زا اإلشؼبس، ثبإلػبفخ إٌٝ أٚ وجذ٠ً إلخشاء رسز٠ش عال

GAC  ُأدٔبٖ. 5.5.2.4 ٟفشػاٌاٌّجىش إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌمغ 

لذ رزظً اٌسىِٛبد ِجبششح ثّمذِٟ اٌطٍجبد ثبعزخذاَ ِؼٍِٛبد خٙخ االرظبي إٌّشٛسح فٟ 

اٌّزمذَ ثطٍت ثشأٔٙب ٌٍمبْٔٛ  sDLTاٌطٍت، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، إلسعبي إخطبس ثّخبٌفخ عٍغٍخ 

 اٌٛؽٕٟ، ِٚسبٌٚخ إصاٌخ أٞ اٌّخبٚف ٌذٜ ِمذَ اٌطٍت.

رشد١غ ِمذِٟ اٌطٍجبد ٌزؼش٠ف أٞ ِدبالد اٌسغبع١خ اٌّسزٍّخ ِغجمب   ٚوّب ٕٔٛ٘ب عبثمب ، ٠دشٞ

ِٓ اٌّخبٚف راد اٌظٍخ  ، ثّب فٟ رٌه اٌسىِٛبد،ٚاٌزؼبْٚ ِغ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ٌٍزخٍض

 ثبٌطٍت.

 

 انًجكش GACتحزٌش  2.2.1.1

( GAC)٠ِٛب لذ رظذس اٌٍدٕخ االعزشبس٠خ اٌسى١ِٛخ  60رضإِب ِغ فزشح اٌزؼ١ٍك اٌجبٌغخ 

. ٚ٘زا ِٓ شأٔٗ أْ اٌّجىش ف١ّب ٠زؼٍك ثطٍت اٌزمذ٠ُ GACإشؼبس رسز٠ش  ICANNٌزبثؼخ ٌـ ا
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جً زىِٛخ أٚ أوثش أٔٗ ِٓ اٌّسزًّ أْ ٠ضٚد ِمذَ اٌطٍت ثذ١ًٌ أْ اٌطٍت ٠زُ إٌظش إ١ٌٗ ِٓ ل  

 ٠ىْٛ ِث١شا ٌٍّشبوً.

دٞ اٌّجىش وٛٔٗ إشؼبسا فمؾ. فٙٛ ١ٌظ ِؼبسػخ سع١ّخ أٚ ٠ؤ GACرسز٠ش  ٜٚال ٠زؼذ

 GACِجبششح إٌٝ ػ١ٍّخ ٠ّىٓ أْ ٠ٕزح ػٕٙب سفغ اٌطٍت. ِٚغ رٌه الثذ أْ ٠زخز رسز٠ش 

ثشأْ  GACاٌّجىش ػٍٝ ِسًّ اٌدذ ز١ث أٔٗ ٠ث١ش اززّب١ٌخ أْ ٠ىْٛ اٌطٍت ِٛػٛع ِشٛسح 

gTLDs  ُ( أٚ ِؼبسػخ سع١ّخ فٟ ِشزٍخ ِزأخشح ِٓ اٌؼ١ٍّخ.5.5.2.7اٌدذ٠ذح )ؽبٌغ اٌمغ 

ِٓ زىِٛخ ٚازذح أٚ أوثش  GACىش ّٔٛرخ١ب وٕز١دخ إلشؼبس رزٍمبٖ اٌّج ٠GACظذس رسز٠ش 

ثأْ اٌطٍت لذ ٠ىْٛ ِث١شا ٌٍّشبوً، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ٠سزًّ أْ ٠ٕزٙه اٌمبْٔٛ اٌمِٟٛ أٚ 

ٌزشى١ً رسز٠ش  –إشؼبس إٌٝ اٌّدٍظ  ثئسعبي ٠GACزغجت فٟ ػذَ اعزمشاس. ِٚٓ ثُ رمَٛ 

GAC  َٛاٌّجىش. ٚعٛف رمICANN اٌطٍت ثزسز٠ش ثئخطبس ِمذ ِٟGAC  ٟاٌّجىش ف

 .GACألشة ٚلذ ِّىٓ ثؼذ رٍم١ٗ ِٓ 

ٚػٍٝ أدٔٝ رمذ٠ش ٠دت أْ . GACاٌّجىش إخّبػب ِٓ  GAC٘زا ٚال ٠زطٍت إطذاس رسز٠ش 

ْ ٠ىْٛ رسذ ِغّٝ ٚاػر أٚ وزبث١ب   ICANNاٌّجىش ٌّدٍظ إداسح  GACرسز٠ش ٠شعً 

عبٌخ ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ ِٓ سئ١ظ س شىًٚلذ ٠أخز ٘زا اإلشؼبس  اٌّجىش. GACِثً رسز٠ش 

GAC  إٌٝ ِدٍظ إداسحICANN.  أخً أْ رظً رسز٠شاد ِٓٚGAC  اٌّجىشح ٌزسٚح

 فبػ١ٍزٙب، ٠دت أْ ٠شفك ثبإلشؼبس عجت اٌزسز٠ش ٚرسذ٠ذ اٌذٚي اٌّؼبسػخ.

، أْ ٠خزبس عست اٌطٍت GACاٌّجىش ِٓ  ٠GACسك ٌّمذَ اٌطٍت، ثّدشد رٍمٟ رسز٠ش 

(، أٚ أْ ٠خزبس االعزّشاس فٟ 5.5.5خغ اٌمغُ اٌفشػٟ ٌٍسظٛي ػٍٝ رؼ٠ٛغ خضا )سا

اٌسىِٛخ )اٌسىِٛبد( راد اٌظٍخ فٟ ِسبٌٚخ ٌّؼبٌدخ  ِّثٍٟاٌطٍت )ٚ٘زا لذ ٠شًّ ٌمبءا ِغ 

، ٠زؼ١ٓ ػٍٝ 5.5.5ِٚٓ أخً اٌسظٛي ػٍٝ اٌزؼ٠ٛغ إٌّظٛص ػ١ٍٗ فٟ اٌمغُ ٘زا اٌشأْ(. 

٠ِٛب ِٓ رٍمٟ  25طٍت فٟ غؼْٛ ثبخز١بسٖ عست اٌ ICANNِمذَ اٌطٍت رمذ٠ُ إشؼبس ٌـ 

 اٌّجىش. GACرسز٠ش 

ػذَ اٌّجىش، ٠زُ رشد١غ خ١ّغ ِمذِٟ اٌطٍت ٌزسذ٠ذ  GACٌٍٚسذ ِٓ اززّب١ٌخ رسز٠ش 

األؽشاف اٌّؼ١ٕخ )ثّب فٟ رٌه اٌسىِٛبد( عٍفب االعزمشاس اٌّسزًّ لجً رمذ٠ُ اٌطٍت ٚاٌؼًّ ِغ 

 ٌزم١ٍض اٌّخبٚف اٌزٟ رزؼٍك ثبٌطٍت.

 

 انًجذئً ٍىانتمٍ 53.2.1.1

سٌتم بدء التقٌٌم المبدئً على الفور بعد االنتهاء من فحص االكتمال اإلداري. وستتم مراجعة 
خلفٌة على ًٌ فسضجمٌع الطلبات المكتملة أثناء التقٌٌم المبدئً. فً بداٌة هذه الفترة، ٌتم تنفٌذ 

خبلل هذه  الكٌان مقدم الطلب واألفراد المذكورٌن فً الطلب. وٌجب أن ٌمر الطلب من
 الخطوة قبل تنفٌذ عملٌات التقٌٌم المبدئٌة. 

 وٌوجد عنصرٌن أساسٌٌن للتقٌٌم المبدئً: 

التً تم التقدم  gTLDعملٌات المراجعة الخاصة بالسلسلة )فٌما ٌخص سلسلة  .5

التً تم  gTLDإلٌها(. وتشمل هذه العملٌات تحدٌد بؤنه ال ٌوجد احتمال لسلسلة 

، بما فً DNSة مشاكل بشؤن مسائل األمن واالستقرار فً التقدم إلٌها أن تسبب أٌ

 أو األسماء المحجوزة. TLDsذلك المشكبلت التً ٌسببها التشابه بـ 

مراجعات مقدم الطلب )فٌما ٌتعلق بالكٌان الذٌن ٌقوم بالتقدٌم للحصول على نطاق  .2

gTLD وخدمات مزود االمتداد المقترحة المتعلقة به(. تتضمن عملٌات مراجعة 
مقدم الطلب إثبات ما إذا كان لدى مقدم الطلب القدرة التقنٌة والتشؽٌلٌة والمالٌة 

 الضرورٌة لتشؽٌل سجل. 

بإرسال إشعار لكافة نتائج التقٌٌم األولً. وقد ٌتم  ICANNوبختام فترة التقٌٌم األولً، ستقوم 
دار فترة التقٌٌم على م -بناء  على حجم الطلبات المستلمة–نشر هذه اإلخطارات على دفعات 

 المبدئً.
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٠زدبٚص شهور.  5ومن المتوقع أن ٌتم إتمام التقٌٌم األولً لكل االستمارات فً مدة أقصاها 

اٌٛفبء ٌتم  ػٍٝ دفؼبد ٌٚٓالطلبات  ٚعزدشٞ ِؼبٌدخطلب،  500 اٌّغزٍّخالطلبات  زدُ

اٌذفؼبد اٌزب١ٌخ ؽٍت ٚرمزظش  500أشٙش. رمزظش اٌذفؼخ األٌٚٝ ػٍٝ  5اٌخؾ اٌضِٕٟ اٌّم١ذ ثـ 

ثغجت ِسذٚد٠خ اٌغؼخ إٌبخّخ ػٓ اٌزم١١ُ اٌّّزذ، ٚرٕبفظ اٌغالعً، ٚاٌؼ١ٍّبد  400ػٍٝ 

 األخشٜ راد اٌظٍخ ثىً دفؼخ عبثمخ.

٠زُ اعزخذاَ ػ١ٍّخ غ١ش راد طٍخ ثؼ١ٍّخ رمذ٠ُ اٌطٍت ٌزسذ٠ذ أ٠ٌٛٚخ اٌزم١١ُ. رؼزّذ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ 

 ِٛػٛػ١خ أخشٜ. ػٍٝ ٔظبَ اٌززوشح ػجش اٌشجىخ أٚ ِؼب١٠ش

 ٠ىْٛ اٌزمغ١ُ إٌٝ دفؼبد ِطٍٛثب ، ع١زُ االٔزٙبء ِٓ ِشاخؼخ رشبثٗ اٌغالعً اٌخبطخ ثد١ّغ

لجً رسذ٠ذ دفؼبد أ٠ٌٛٚخ اٌزم١١ُ. ثبٌٕغجخ ٌٍطٍجبد اٌزٟ رُ رؼش٠فٙب ودضء ِٓ ِدّٛػخ الطلبات 

 رسذ٠ذ اٌذفؼبد، ٚفٟ زبٌخفً نفس الدفعة.  اٌزٕبفظ، ع١زُ االززفبظ ثّدّٛػخ اٌزٕبفظ وىً ِؼب  

ٚٔالزع بإرسال معلومات حدٌثة عن العملٌة والجدول الزمنً المقدر. ICANNسوؾ تقوم 

أْ ل١ٛد اٌّؼبٌدخ رسذ ِٓ ِؼذالد اٌزف٠ٛغ ػٍٝ اٌسبٌخ اٌثبثزخ ززٝ فٟ زبٌخ اٌسدُ اٌىج١ش ِٓ 

فٟ اٌؼبَ ػٍٝ أٞ زبي, ثظشف إٌظش  5000اٌطٍجبد. ِؼذي اٌزف٠ٛغ اٌغٕٛٞ ٌٓ ٠زخطٝ 

اٌطٍجبد اٌّزٍمبح.ػٓ 
1 

 انًؼبسضخ إسسبل 64.1.1.2

ٌمكن إرسال المعارضات الرسمٌة ضد الطلبات بناء  على أي من أسس أربعة معدودة بواسطة 
األطراؾ المعنٌٌن بالمعارضة. وسوؾ ٌتم فتح فترة إرسال المعارضات بعد أن تقوم 

ICANN 5.5.2.2م الفرعً بإرسال قائمة باالستمارات المكتملة كما هو موضح فً القس ،

 على وجه التقرٌب. ونصؾ أشهر  7خمسة وتستمر لفترة 

وٌجب على المعترضٌن إرسال مثل تلك االعتراضات الرسمٌة مباشرة  إلى مزودي خدمة حل 

. وسوؾ ٌتم إؼبلق فترة اإلرسال بعد نهاٌة فترة ICANN(، ولٌس إلى DRSPsالنزاع )

مع وجود فترة أسبوعٌن بٌن إرسال نتائج  (،53.2.1.1التقٌٌم األولً ) راجع القسم الفرعً 
التقٌٌم األولً وبٌن إؼبلق فترة إرسال المعارضة. وستتم مناقشة المعارضات التً تم تقدٌمها 

وتمت  97.2.1.1أثناء فترة إرسال المعارضة فً مرحلة حل النزاع الموضحة فً الفقرة 

 . 3مناقشتها بالتفصٌل فً الوحدة 

ٌع مقدمً الطلبات أن األطراؾ األخرى لدٌها الفرصة فً إرسال ٌنبؽً أن ٌعً جم
معارضات ضد أي طلب أثناء فترة إرسال المعارضات. وستتاح الفرصة لمقدمً طلبات 

االشتراك ذوي طلبات االشتراك محل المعارضة الرسمٌة إلرسال إجابة وفق ا لقواعد 
م طلب فً إرسال معارضة وإجراءات مزود خدمة حل النزاع.  وفً حالة رؼبة أي مقد

رسمٌة ضد طلب آخر تم تقدٌمه، فسٌقوم بذلك أثناء فترة إرسال المعارضة، وذلك باتباع 

 .3إجراءات إرسال المعارضة فً الوحدة 

٠زُ رشد١غ ِمذِٟ اٌطٍجبد ػٍٝ رؼش٠ف ِدبالد اٌسغبع١خ اإلل١ّ١ٍخ، ٚاٌثمبف١خ، ِٚظبٌر اٌٍّى١خ 

زخذاِبرٙب لجً اٌزمذَ ثبٌطٍت، لذس اإلِىبْ، ٚػمذ ٚاع DLTٚغ١ش٘ب ف١ّب ٠زؼٍك ثغالعً 

 ِشبٚساد ِغ األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ٌٍزخٍض ِٓ أٞ اٌّخبٚف ِمذِب .

                                                      
1
new-scenarios-rate-gtlds/delegation-http://icann.org/en/topics/new-اٌدذ٠ذح" ػٍٝ  sDLTgأظش ِمبي "ع١ٕبس٠ٛ٘بد ِؼذي اٌزف٠ٛغ ٌجشاِح  

.pdfen-06oct10-gtlds .ٌؼشع ِٕبلشبد إػبف١خ 

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdf
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 الجدٌدة gTLDsبشأن برامج  GACتلقً مشورة  2.2.1.1
بشؤن  ICANNأن تقوم بتقدٌم مشورة سٌاسة عامة مباشرة إلى مجلس إدارة  GAC ٌحق لـ

لٌتم إلى،  3" المنصوص علٌها فً النموذج GACورة ٌشٌر إجراء "مشأي طلب تقدٌم. 

بشؤن  GACالتقٌٌم، ٌجب أن ٌتم تقدٌم مشورة  عملٌةالنظر فٌها من قبل مجلس اإلدارة أثناء 

  الجدٌدة قبل نهاٌة فترة تقدٌم المعارضة. gTLDsبرامج 

  .GACالمبكر لٌس شرطا الستخدام عملٌة مشورة  GACتلقى تحذٌر  أنكما 

بؤنه ال  GACالجدٌدة التً تشمل بٌان إجماع من  gTLDsبشان برامج  CGAفمشورة 
ألسس السٌاسة فً هذا الطلب المقدم والتً تشمل أٌضا توضٌحا خبلل  ٌنبؽً المضً قدما  

العامة لمثل هذه المشورة، سوؾ تثٌر افتراضا لدى المجلس بؤنه ال ٌنبؽً الموافقة على هذا 
 الطلب.

بشؤن برامج  GACة عن اإلجراءات التً تتعلق بمشورة لمعلومات تفصٌلٌة وإضافٌ

gTLDs 3؛ راجع النموذج. 

 انًىسغ انتمٍٍى 86.2.1.1

 ٌتم إتاحة التقٌٌم الموسع لمقدمً الطلبات الذٌن لم ٌجتازوا التقٌٌم األولً فقط.

قٌٌم ٌحق لمقدمً الطلبات الذٌن فشلوا فً عناصر معٌنة من التقٌٌم المبدئً المطالبة بإجراء الت
الموسع. إذا لم ٌجتاز مقدم الطلب التقٌٌم األولً ولم ٌطلب تقٌٌما موسعا بشكل واضح، فلن 

ٌتابع الطلب بعد ذلك. وتتٌح فترة التقٌٌم الموسع عملٌة تبادل واحدة  إضافٌة لؤلسئلة بٌن مقدم 
لتً ٌتم الطلب والمقٌمٌن لتوضٌح المعلومات المضمنة فً الطلب. وال تقدم عملٌات المراجعة ا

 إجراإها فً التقٌٌم الموسع معاٌٌر تقٌٌم إضافٌة. 

ٌمكن أن ٌلزم أن ٌدخل الطلب إلى التقٌٌم الموسع إذا أثارت خدمة أو أكثر من خدمات 

. وتوفر فترة التقٌٌم DNSالتسجٌل المقترحة مشاكل ٌمكن أن تإثر على أمن أو استقرار نظام 
ا لفحص هذه المشاكل.  ٌ ا زمن وسٌتم إخبار مقدمً الطلبات فً حالة طلب هذه  الموسع إطار 
 المراجعات فً نهاٌة فترة التقٌٌم األولً. 

وسٌقوم المقٌمون وأي خبٌر من الخبراء المناسبٌن الذٌن تتم استشارتهم بنقل النتائج التً 
 توصلوا إلٌها من المراجعة اإلضافٌة فً نهاٌة فترة التقٌٌم الموسع. 

٠ٓ، ثٛاعطخ اٌٍدٕخ تقارٌر المقٌم ثئسعبي وبفخ NNAII، عزمَٛ لموسعفترة التقٌٌم ا ٚفٟ خزبَ

 الموسع.األٌٟٚ ٚالتقٌٌم  فزشادمن  االعزشبس٠خ،

وفً حالة اجتٌاز طلب االشتراك للتقٌٌم الموسع، فسٌنتقل إلى المرحلة التالٌة ذات الصلة. أما 
 بعد ذلك.فً اجتٌاز التقٌٌم الموسع، فلن ٌتابع  ؽٍت االشزشانإذا لم ٌنجح 

شهور،  5ومن المتوقع أن ٌتم االنتهاء من التقٌٌم الموسع لكل االستمارات فً فترة أقصاها 

على الرؼم من أنه ٌمكن أن ٌتم مد هذه المهلة الزمنٌة استنادا على حجم التقدم. وأٌضا، سوؾ 
 بإرسال معلومات حدٌثة عن العملٌة والجدول الزمنً المقدر. ICANNتقوم 

  انُضاع حم 97.2.1.1

ٌتم تطبٌق حل النزاع على مقدمً طلبات االشتراك التً تخضع استماراتهم لمعارضة رسمٌة 
 فقط.

متى تم إرسال معارضات رسمٌة  -(DRSPsسٌتم بدء مزودو خدمة حل النزاع المستقلون )
وٌتم إنهاء اإلجراءات بناء  على  -ودفع رسوم اإلرسال أثناء فترة إرسال المعارضة 

المستلمة. والهدؾ من إجراء المعارضة الرسمٌة هو توفٌر سبٌل لمن ٌرٌد  المعارضات

. ٌقوم مزودو خدمة حل ICANNاالعتراض على أحد طلبات االشتراك التً تم تقدٌمها إلى 
النزاع بتزوٌد المنتدى للفصل فً اإلجراءات بناء  على الموضوع المتعلق والخبرة المطلوبة.  
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رضات المرسلة حٌثما كان ذلك مناسبا، بناء على مزودي وسوؾ تحدث عملٌة دمج المعا
 خدمة حل النزاع. 

ا ذات صلة بؤحد أسس المعارضة أو أكثر من طلب التقدٌم  العامةتعلٌقات الوقد تكون  أٌض 

؛ إجراءات حل النزاع(. ٌكون لمزودي 3أساس. )لمعرفة أسس المعارضة، راجع الوحدة 

التً ٌتم  طلب التقدٌمالعامة  تعلٌقاتالالوصول إلى ( القدرة على DRSPخدمة حل النزاع )
 تلقٌها، وٌمكن لهم النظر فٌها. 

ونتٌجة إلجراء حل النزاع، سٌفوز مقدم الطلب )حٌث ٌمكن أن ٌنتقل الطلب فً هذه الحالة 
إلى المرحلة التالٌة( أو سٌفوز المعارض )حٌث لن ٌكمل الطلب فً هذه الحالة بعد ذلك أو 

لب الخضوع إلجراء حل التنافس(. وفً حالة وجود عدة معارضات، ٌجب سٌكون على الط
إجراءات حل النزاع فٌما ٌخص عملٌة التقدم لكً ٌتابع إلى  كلعلى كل متقدم أن ٌجتاز 

المرحلة التالٌة ذات الصلة. وسٌقوم مزود/ مزودو خدمة حل النزاع بإشعار المتقدمٌن بنتائج 
 إجراءات حل النزاع.      

متوقع أن ٌتم االنتهاء من إجراءات حل النزاع، حٌثما أمكن ذلك، بالنسبة لكل ومن ال

شهور. وفً حالة عدم القدرة على اإلٌفاء فً ؼضون هذه  5استمارات التقدم فً فترة أقصاها 

مع مزودي خدمة حل النزاع لخلق إجراءات حل مع إرسالها  ICANNالفترة، ستعمل 
 لمعلومات زمنٌة حدٌثة. 

  انسهسهخ فً انتُبفس 118.2.1.1

ٌتم تطبٌق التنافس على السلسلة فقط عندما ٌكون هناك أكثر من متقدم متؤهل لنفس سبلسل 

gTLD .أو السبلسل المشابهة 

ِزطبثمخ  ٠sDLTش١ش رٕبفظ اٌغالعً إٌٝ ع١ٕبس٠ٛ ٠شزًّ ػٍٝ أوثش ِٓ ؽٍت ِؤً٘ ٌغٍغٍخ 

زا، رش١ش "ِشبثٗ" إٌٝ اٌغالعً ِزشبثٙخ. فٟ وز١ت د١ًٌ ِمذَ اٌطٍت ٘ sDLTأٚ عالعً 

اٌّزشبثٙخ ٌٍغب٠خ ٌذسخخ أٔٙب رخٍك اززّب١ٌخ إثبسح اسرجبن اٌّغزخذَ فٟ زبٌخ رف٠ٛغ أوثش ِٓ 

 عٍغٍخ ٚازذح فٟ إٌّطمخ اٌدزس.

وٌنصح مقدمو الطلبات بحل حاالت النزاع على السبلسل بٌن أنفسهم قبل الوصول إلى مرحلة 
رة على الوصول إلى حل من قبل مقدمً الطلبات المتنافسة، حل النزاعات. وفً حالة عدم القد

ٌتم حل حاالت التنافس على السلسلة إما من خبلل تقٌٌم أولوٌة المجتمع )إذا قام مقدمً 
 الطلبات المعتمدٌن على المجتمع باختٌاره( أو من خبلل مزاد.

ٌُطلب من األطراؾ وفً حال التنافس بٌن سبلسل مقدم لها الطلب وتمثل أسماء جؽرافٌة، قد 

بالوحدة الثانٌة لمزٌد من  2.1.1.4اتباع عملٌة مختلفة لحل التنافس. انظر القسم الفرعً 
 المعلومات. 

ٌُطلق على السبلسل المقدم لها الطلب  مجموعات التنافس.  -والتً تكون متطابقة أو متشابهة-و
بات على أنه جزء من وٌنبؽً أن ٌعً جمٌع مقدمً الطلبات أنه فً حالة تحدٌد أحد الطل

مجموعة التنافس، فلن ٌتم بدء إجراءات حل التنافس على السلسلة حتى ٌتم االنتهاء من جمٌع 
نواحً التقٌٌم التً ٌتم إجراإها على جمٌع الطلبات الموجودة فً مجموعة التنافس، بما فً 

 ذلك حل النزاع، متى أمكن. 

ا فً الشكل  دم مقدمو طلبات أ وب وج جمٌعهم ، ٌق1.2وللتوضٌح، كما هو موضح أٌض 

وٌتم تحدٌدهم كمجموعة تنافس. وقد اجتاز مقدما  (EXAMPLEمثال )طلبات للحصول على 
باختٌار التقٌٌم  (ب)الطلبات أ وج التقٌٌم المبدئً، بٌنما فشل مقدم الطلب ب. وقام مقدم الطلب 
طلب ج، ثم انتقل الموسع. ثم قام طرؾ آخر بإرسال معارضة ضد الطلب الخاص بمقدم ال

مقدم الطلب ج إلى عملٌة حل النزاع. وٌجب على مقدم الطلب أ االنتظار لمعرفة ما إذا كان 
مقدما الطلبٌن ب وج قد أكمبل مرحلتً التقٌٌم الموسع وحل النزاع على التوالً، قبل تمكنه 

الطلب ب من المتابعة إلى مرحلة حل التنافس على السلسلة. وفً هذا المثال، ٌجتاز مقدم 
التقٌٌم الموسع، بٌنما ال ٌفوز مقدم الطلب ج فً إجراء حل النزاع. ثم ٌتم بعد ذلك متابعة حل 

 . أ وب ٌن مقدمً الطلببالسلسلة التنافس على 
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ٌجب أن تنتهً جمٌع الطلبات الموجودة فً مجموعة التنافس من جمٌع مراحل التقٌٌم  -1.2الشكل 

  للتنافس على السلسلة.وحل النزاع السابقة قبل بدء حال

 gTLDsوسٌتابع المتقدمون الذٌن اجتازوا إجراء حل التنافس على السلسة نحو تفوٌض 
 المطلوب تقدٌم طلب للحصول علٌها. 

وفً حالة وجود تقٌٌم أولوٌة المجتمع )انظر الوحدة الرابعة، إجراءات التنافس على  

ات المستلمة خبلل فترة التعلٌق العام مع بتزوٌد المقٌمٌن بالتعلٌق ICANNالسلسلة(، ستقوم 
وجود تعلٌمات بالنظر إلى المعلومات الوثٌقة الصلة بعٌن االعتبار عند التوصل إلى 

 استنتاجاتهم.        

شهور إلكمال حل التنافس على السلسلة بالنسبة لمجموعة  6إلى  2.5وٌتم تقدٌر مدة قدرها 
لكل حالة ألن هناك بعض حاالت التنافس ربما ٌتم التنافس. وسٌتباٌن الوقت المطلوب تبعا 

حلها إما فً تقٌٌم أولوٌة المجتمع أو من خبلل مزاد، بٌنما هناك آخرٌن ٌحتاجون كبل 
 العملٌتٌن.  

 انتفىٌضيشحهخ  إنى االَتمبل 119.2.1.1

وٌطلب من جمٌع المتقدمٌن الذٌن أكملوا وبنجاح كل المراحل ذات الصلة والموضحة فً 

المطلوب  gTLDsأن ٌنفذوا سلسلة من الخطوات النهائٌة قبل تفوٌض  1.1.2الفرعً  القسم
تقدٌم طلب للحصول علٌها فً منطقة الجذر. وتتضمن هذه الخطوات تنفٌذ اتفاقٌة السجل مع 

ICANN  ًوإكمال اختبار تقنً لما قبل التفوٌض للتؤكد من صحة المعلومات المقدمة ف
 الطلب.

ا بالنسبة وبعد التنفٌذ، ٌجب   ٌ ا وأداء  مرض  ٌ ا تقن أن ٌكمل ُمشؽل مزود االمتداد المحتمل إعداد 

إلى منطقة الجذر. إذا لم ٌتم الوفاء بمتطلبات  gTLDلعملٌات الفحص التقنً قبل تفوٌض 

فً منطقة الجذر فً اإلطار الزمنً  gTLDاختبار ما قبل التفوٌض بحٌث ٌتم تفوٌض نطاق 

حسبما ٌترائً لها هً  ICANNالمتداد، ٌمكن أن تختار منظمة المحدد فً اتفاقٌة مزود ا
 وحدها إنهاء اتفاقٌة مزود االمتداد.

وبمجرد االنتهاء من جمٌع هذه الخطوات بنجاح، ٌكون مقدم طلب االشتراك مإهبل  لتفوٌض 

 .DNSالمطلوب تقدٌم طلب للحصول علٌها إلى منطقة جذر  TLDسلسلة 

قال إلى خطوات التفوٌض ٌمكن االنتهاء منها فً حوالً شهرٌن، ومن المتوقع أن عملٌة االنت
رؼم أن هذا قد ٌستؽرق مزٌدا من الوقت اعتمادا على الطلب فً مستوى االستعداد لمرحلة 

ا.    ٌ  اختبار ما قبل التفوٌض وعدد الطلبات التً تخضع لهذه الخطوات حال

 انحٍبح نذوسح انضيٍُخ انجذاول  1.1.3
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قدٌرات الخاصة بكل مرحلة موضحة فً هذا القسم، ٌمكن أن ٌصبح زمن استنادا على الت

 شهور، كما ٌلً: 98الدورة بالنسبة لعملٌة التقدٌم المباشرة حوالً 

Initial Evaluation

Transition to Delegation

5 Months

2 Months

Administrative Check2 Months

 

 .شهور 98 المباشرة التقدٌم عملٌة دورة زمن ٌصبح أن ٌمكن - 3.1 الشكل

 2059م أكثر تعقٌدا أطول بكثٌر، كؤن ٌطول إلى ٌمكن أن ٌكون زمن الدورة لعملٌة تقدٌ
 شهرا فً المثال التالً:
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2 Months

Extended Evaluation

String Contention [May consist of Community Priority, Auction, or both]

Transition to Delegation

5 Months

5 Months

2.5 - 6 Months

2 Months

Dispute Resolution

Initial Evaluation

Objection 

Filing

Admin Completeness Check

ا

 .شهور 2019 المعقدة التقدٌم عملٌة دورة زمن ٌصبح أن ٌمكن - 1-4 لشكل
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 انُشش فتشاد 1.1.4

 أدناه. تتاح نتائج مراجعات الطلبات للعامة فً مراحل مختلفة من العملٌة، كما هو موضح

 نشر المحتوٌات الفترة

 ياإلدارفحص الإتمام نهاٌة أثناء 
خبلل  كل الطلباتاألجزاء العامة من ٌتم نشر سوؾ 

فحص الاكتمال  التً تجاوزت أسبوعٌن من بداٌة 2
 .اإلداري

 نهاٌة اكتمال الفحص اإلداري

 نتائج اكتمال الفحص اإلداري.

 بكرة الواردة.الم  GACتحذٌرات  المبكر GACفترة تحذٌر 

 أثناء التقٌٌم المبدئً

تحدٌثات الحالة لسحب التطبٌقات أو التؤهٌل لمزٌد 
 . من المراجعات

الناتجة عن  مجموعات التنافس على السبلسل
 .    مراجعة التشابه بٌن السبلسل

 نهاٌة التقٌٌم المبدئً

 ٌتم تحدٌث حالة الطلب بكل نتائج التقٌٌم األولً. 

 gTLDsبرامج  بشؤن GACمشورة 
 الجدٌدة

 الواردة. GACمشورة 

 نهاٌة التقٌٌم الموسع
 ٌتم تحدٌث حالة الطلب بكل نتائج التقٌٌم الموسع.

ٌتم نشر تقارٌر ملخص األعضاء االستشارٌٌن من 
 فترات التقٌٌم الموسعة.

 أثناء تقدٌم المعارضة / حل النزاع

التحدٌثات لبلعتراضات على معلومات تكون 
لحالة متاحة من خبلل مواقع الوٌب المجال وا

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

ICANN .بعد انتهاء فترة تقدٌم الطلبات 

أثناء حل النزاعات )تقٌٌم أولوٌة 
 المجتمع(

 ٌتم نشر نتائج تقٌٌم أولوٌة المجتمع عند اكتمالها.

 )ادالمز(أثناء حل التنافس 
 نتائج مزادات بمجرد اكتمالها. أٌة ٌتم نشر 

 االنتقال إلى التفوٌض
 ٌتم نشر اتفاقٌات مزود السجل عند إبرامها. 

 ٌتم توفٌر حالة اختبار ما قبل التفوٌض. 

 

  انطهت سٍُبسٌىهبد ًَىرج 1.1.5

ن اجتٌاز توضح السٌنارٌوهات التالٌة بإٌجاز عدد من الطرق التً ٌتمكن بها طلب االشتراك م
عملٌة التقٌٌم. وٌوجد بالجدول التالً أمثلة لبعض العملٌات والنتائج. وال ٌقصد أن ٌكون ذلك 

 ؽٍت االشزشان.قائمة  حصرٌة باالحتماالت. فهناك مجموعات محتملة ألسالٌب قد ٌتبعها 

تباٌن ٌوجد أٌضا الفترات المقّدرة لكل سٌنارٌو متضمنة بناء على المعلومات الحالٌة. وربما ت

 ICANNالفترات الفعلٌة بناء على عوامل عدة، تشمل العدد اإلجمالً للطلبات التً تلقتها 
خبلل فترة التقدٌم. وٌجب أن أإكد على أن معظم الطلبات ٌتوقع أن تمر خبلل العملٌة فً أقل 
 فترة ممكنة، بمعنى أنها لن تمر خبلل عملٌات التقٌٌم الموسع، أو حل النزاع أو عملٌات حل

Formatted Table

Formatted Table

Formatted Table



 الوحدة األولى

 (gTLDالعامة ) مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى
 
 

   مطروح للمناقشة وحسب -دلٌل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
131- 

 

التنافس على السلسلة. وعلى الرؼم من أن كل السٌنارٌوهات أدناه هً من أجل عملٌات تمتد 
شهور، إال أنه من المتوقع أن ٌتم إكمال كل الطلبات خبلل فترة  ثمانٌةتسعةألكثر من 

 شهور. ثمانٌةتسعة

 رقم

 السٌنارٌو

 التقٌٌم

 األولً

 التقٌٌم

 الموسع

 /المعارضة

 المعارضات

 المرسلة

 فسالتنا

 على

 السلسلة

 

 معتمدة

 بالنسبة

 لخطوات

 التفوٌض

 الوقت

 المنقضً

 المقّدر

 شهور 98 نعم ال ال ٌوجد ؼٌر متاح اجتٌاز 1

 شهور 413 نعم ال ال ٌوجد اجتٌاز رفض 2

 نعم نعم ال ٌوجد ؼٌر متاح اجتٌاز 3
.5110 - 

 شهرا 514

 ؼٌر متاح اجتٌاز 4
فوز مقدم 

 الطلب
 نعم ال

 شهور 413

 ؼٌر متاح ٌازاجت 5
فوز 

 المعارض
 ال ؼٌر متاح

 شهور 211

 شهور 76 ال ؼٌر متاح ؼٌر متاح خروج؟ رفض 6

 شهور 211 ال ؼٌر متاح ؼٌر متاح رفض رفض 7

 اجتٌاز رفض 8
فوز مقدم 

 الطلب
 نعم نعم

.5615 - 

 شهرا 2019

 اجتٌاز رفض 9
فوز مقدم 

 الطلب
 ال نعم

.5413 - 

 شهرا 817

 

فً  – جتٌاز التقٌٌم األولً وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافسا – 2سٌنارٌو رقم 
ا، ٌجتاز الطلب التقٌٌم األولً وال توجد حاجة لتقٌٌم موسع. ولم ٌتم  أكثر الحاالت وضوح 

إرسال أٌة معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالً ال ٌوجد نزاع لٌتم حله. وبما أنه ال ٌوجد 

م لها الطلب، ٌمكن للمتقدم دخول اتفاقٌة سجل  gTLDأي تنافس فٌما ٌخص سلسلة  المقدَّ
 وٌنتقل الطلب نحو التفوٌض. ومن المتوقع أن تكمل معظم الطلبات العملٌة خبلل هذه الفترة.

فً هذه الحالة، ٌفشل  – تنافسأوالتقٌٌم الموسع وعدم وجود معارضة  – 1سٌنارٌو رقم 
ٌم األولً. ٌصبح مقدم الطلب مإهبل  وٌطلب الطلب فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌ

ا للعناصر المناسبة. وهنا، ٌجتاز الطلب التقٌٌم الموسع. وعلى ؼرار السٌنارٌو  ا موسع  تقٌٌم 

، لم ٌتم إرسال أٌة معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالً ال ٌوجد نزاع لٌتم حله. 5رقم 

م لها الطلب، ٌمكن للمتقدم دخول  gTLDوبما أنه ال ٌوجد أي تنافس فٌما ٌخص سلسلة  المقدَّ
 اتفاقٌة سجل وٌنتقل الطلب نحو التفوٌض. 

فً هذه الحالة،  – تنافس أواجتٌاز التقٌٌم األولً وعدم وجود معارضة  – 3سٌنارٌو رقم 
ٌجتاز الطلب التقٌٌم األولً وبالتالً ال توجد حاجة لتقٌٌم موسع. ولم ٌتم إرسال أٌة معارضات 

رة المعارضة، وبالتالً ال ٌوجد نزاع لٌتم حله. ومع ذلك، توجد طلبات أخرى خاصة أثناء فت

ذاتها أو سلسلة مشابه لها، وبالتالً ٌوجد تنافس. وفً هذه الحالة، ٌفوز الطلب  gTLDبسلسلة 
وٌنتقل الطلب نحو  رغد١ًمقدم الطلب الدخول فً اتفاقٌة فٟ إخشاء زً اٌزٕبفظ، ٠ٚغزط١غ 

  اٌّزمذَ ثطٍت ثشأٔٙب. gTLDتفوٌض ِشزٍخ 

فً هذه  – اجتٌاز التقٌٌم األولً والفوز بالمعارضة وعدم وجود تنافس – 1سٌنارٌو رقم 
الحالة، ٌجتاز الطلب التقٌٌم األولً وبالتالً ال توجد حاجة لتقٌٌم موسع. ٌتم إرسال معارضة 

ا أثناء فترة المعارضة بؤي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أ حد المعترضٌن معتمد 

؛ إجراءات حل النزاع(. وتقوم لجنة مزود خدمة 3على أحد أسس المعارضة )راجع الوحدة 
حل النزاع باالستماع إلى المعارضة حٌث ٌكون حكمها لصالح مقدم الطلب. وٌستطٌع مقدم 

 الطلب الدخول فً اتفاقٌة سجل وٌنتقل الطلب نحو التفوٌض. 

فً هذه الحالة، ٌجتاز  –التقٌٌم األولً وعدم الفوز فً المعارضة اجتٌاز  – 5سٌنارٌو رقم 
الطلب التقٌٌم األولً وبالتالً ال توجد حاجة لتقٌٌم موسع. وٌتم إرسال عدة معارضات أثناء 
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فترة المعارضة من ِقبل معارض واحد أو أكثر باالعتماد على أساس واحد أو أكثر من 
م سماع كل معارضة من قبل لجنة مزود خدمة حل الدوافع األربعة ألسس المعارضة. وٌت

النزاع. وفً هذه الحالة، ٌكون حكم اللجان فً معظم المعارضات لصالح مقدم الطلب، ولكن 
ا ألنه تم إثبات إحدى المعارضات، فبل  ٌتم الحكم فً معارضة واحدة لصالح المعارض. ونظر 

 ٌتابع الطلب. 

فً هذه الحالة،  – ٌم األولً وانسحاب مقدم الطلبالفشل فً اجتٌاز التقٌ – 6سٌنارٌو رقم 
ٌفشل الطلب فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولً. وٌقرر مقدم الطلب سحب 

 ؽٍت االشزشان.الطلب بدال  من متابعة التقٌٌم الموسع. وال ٌتابع 

فً  – م الموسعالفشل فً اجتٌاز التقٌٌم األولً والفشل فً اجتٌاز التقٌٌ – 7سٌنارٌو رقم 
التقٌٌم األولً. ٌطلب مقدم ِٓ خٛأت أو أكثر  خبٔتهذه الحالة، ٌفشل الطلب فً تخطً 

ب الطلب  ب ِٛعؼ   ّ فً اجتٌاز التقٌٌم الموسع  اٌطبٌتللعناصر المناسبة. ومع ذلك، ٌفشل رم١١

ا. وال ٌتابع   ؽٍت االشزشان.أٌض 

فً هذه  – ضة والفوز فً التنافسالتقٌٌم الموسع والفوز فً المعار - 8سٌنارٌو رقم 
الحالة، ٌفشل الطلب فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولً. ٌصبح مقدم الطلب 

ا للعناصر المناسبة. وهنا، ٌجتاز الطلب التقٌٌم الموسع. ٌتم إرسال  ا موسع  مإهبل  وٌطلب تقٌٌم 
المذكورة فقط من قبل أحد  معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بؤي من الدوافع األربعة

ا على أحد أسس المعارضة. وتقوم لجنة مزود خدمة حل النزاع باالستماع  المعترضٌن معتمد 
إلى المعارضة حٌث ٌكون حكمها لصالح مقدم الطلب. ومع ذلك، توجد طلبات أخرى خاصة 

ٌفوز مقدم  ذاتها أو سلسلة مشابه لها، وبالتالً ٌوجد تنافس. وفً هذه الحالة، gTLDبسلسلة 
الطلب على الطلبات األخرى فً إجراء حل التنافس، وٌستطٌع مقدم الطلب الدخول فً اتفاقٌة 

 المطلوب تقدٌم طلب للحصول علٌها. gTLDسجل وٌنتقل الطلب نحو مرحلة تفوٌض 

فً هذه الحالة،  – التقٌٌم الموسع والمعارضة وعدم الفوز فً التنافس – 9سٌنارٌو رقم 
شتراك فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولً. ٌصبح مقدم الطلب ٌفشل طلب اال

ا للعناصر المناسبة. وهنا، ٌجتاز الطلب التقٌٌم الموسع. ٌتم إرسال  ا موسع  مإهبل  وٌطلب تقٌٌم 
معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بؤي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد 

ا  على أحد أسس المعارضة. وٌقوم أحد مزودي خدمة حل النزاع باالستماع المعترضٌن معتمد 
إلى المعارضة حٌث ٌكون حكمه فً صالح مقدم طلب االشتراك. ومع ذلك، توجد طلبات 

ذاتها أو سلسلة مشابه لها، وبالتالً ٌوجد تنافس. وفً هذه  gTLDأخرى خاصة بسلسلة 
 ؽٍت االشزشان.حل التنافس، وال ٌتابع آخر فً إجراء اشزشان الحالة، ٌفوز مقدم طلب 

بعد نجاح الطلب فً إكمال التقٌٌم األولً، والمراحل األخرى  – التفوٌض يشحهخ االنتقال إلى

، gTLDإذا أمكن ذلك، ٌطلب من المتقدم أن ٌكمل سلسلة من الخطوات مإداها إلى تفوٌض 

ً سابق للتفوٌض. راجع وإكمال اختبار تقن ICANNبما فً ذلك تنفٌذ اتفاقٌة تسجٌل مع 

 للحصول على وصؾ للخطوات المطلوبة فً هذه المرحلة.  5الوحدة 

 نطهت االشتشان انتبنٍخ انجىالد  1.1.6

بؤسرع وقت ممكن.  gTLDإلى إطبلق جوالت تالٌة لطلب االشتراك فً  ICANNتهدؾ 
كتمال هذه الجولة. وسٌعتمد التوقٌت الدقٌق على الخبرات المكتسبة والتؽٌٌرات المطلوبة بعد ا

والهدؾ هو أن تبدأ الجولة التالٌة للطلب خبلل عام واحد من تارٌخ انتهاء فترة تقدٌم الطلب 
  ثبٌدٌٛخ األ١ٌٚخ.الخاص 

الجدٌد على عملٌات تشؽٌل  gTLDقد تعهدت بمراجعة تؤثٌرات برنامج  ICANNكما أن 
ستقوم بتؤجٌل التفوٌضات فً  هاأنبعد جولة تقدٌم الطلبات األولى، كما نظام منطقة الجذر 

جولة تقدٌم الطلبات الثانٌة إلى أن ٌتم تحدٌد التفوٌضات التً تنتج من الجولة األولى وال 
 تعرض أمن أو استقرار نظام منطقة الجذر للخطر.

 انطهجبد يمذيً ثجًٍغ خبصخ يؼهىيبد  1.2

 

Formatted: Font: Not Bold, Not Italic



 الوحدة األولى

 (gTLDالعامة ) مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى
 
 

   مطروح للمناقشة وحسب -دلٌل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
151- 

 

 األههٍخ  1.2.1

بوضع جٌد التقدم بطلب للحصول على ٌحق ألٌة شركة أو منظمة أو مإسسة قائمة تتمتع 

الجدٌد. ولن ٌتم النظر إلى طلبات االشتراك المقدمة من األفراد أو الملكٌات  gTLDنطاق 
ٌٓ ٠زُ إٌظش إٌٝ اٌطٍجبد اٌّمذِخ ِٓ أٚ ١ٔبثخ ػٓ اٌى١بٔبد اٌمب١ٔٛٔخ غ١ش اٌّٛخٛدح  المنفردة.

بٟٔٛٔ )ػٍٝ عج١ً اٌّثبي، ِششٚع ثؼذ، أٚ اٌطٍجبد اٌزٟ رفزشع اٌزى٠ٛٓ اٌّغزمجٍٟ ٌى١بْ ل

  ِشزشن ػبٌك(.

 
الجدٌد المزود بآلٌات حماٌة أصحاب المصلحة  DLTgبتصمٌم برنامج  NNAIIقامت 

, وآلٌات تدقٌق DLTgالمتعددٌن. تهدؾ آلٌات فحص الخلفٌة, سمات اتفاقٌة التسجٌل لبرنامج 
 لمستخدم.البٌانات والوضع المالً جمٌعها إلى توفٌر الحماٌة للمسجل ول

 
ٌتطلب نموذج التقدٌم من المتقدمٌن توفٌر معلومات عن إنشاء الكٌان القانونً لطلب التقدم، 

هذا  وكذلك التعرؾ على المدٌرٌن والموظفٌن والشركاء والمساهمٌن الرئٌسٌٌن لهذا الكٌان.
نشر  ومواقع األفراد الواردة بطلب التقدٌم كجزء من الطلب بٌنما لن ٌتم أسماءوسٌتم نشر 

 المعلومات األخرى التً تم جمعها عن األفراد.
 

 طلبات لجمٌع الفردي والمستوى الكٌان مستوى من على كل الخلفٌة فحوصات وسُتجرى
ٌُجرى هذا االستفسار على أساس المعلومات الواردة فً األسئلة  من للتؤكد التقدم، األهلٌة. كما 

بعٌن االعتبار للمعلومات الواردة من  NICANكما ٌمكن أن تنظر  من نموذج التقدٌم. 11-1
 أي مصدر إذا كانت لها عبلقة بالمعاٌٌر فً هذا القسم.  

 
( اٌزفٛق اٌؼبَ فٟ األػّبي ٚاٌزبس٠خ 1فسض اٌخٍف١خ فٟ ِدب١ٌٓ فمؾ: ) NNAIIردشٞ 

( ربس٠خ عٍٛن اٌمشطٕخ اإلٌىزش١ٔٚخ. ٠زؼٍك اٌّؼ١بس اٌّغزخذَ ٌٍزبس٠خ اٌدٕبئٟ 2اٌدٕبئٟ؛ ٚ)

   س "خشائُ خ١بٔخ األِبٔخ" اٌّغزخذَ أز١بٔب  فٟ اٌظٕبػخ اٌّظشف١خ ٚاٌز١ٍ٠ّٛخ.ثّؼ١ب
 

الحٌوٌة،  نترنتٌتم تطبٌق اختبار الخلفٌة لحماٌة المصالح العامة عند تخصٌص موارد اإل

بالحق فً رفض أي طلبات مإهلة بخبلؾ ذلك، أو االتصال بمقدم  ICANNوتحتفظ منظمة 
 سئلة، بناء  على المعلومات الموجودة فً فحص الخلفٌة.  الطلب لطرح المزٌد من األ

 
 أي كٌان مع أو من بٌن األفرادمن  طلبات التقدٌمو فً ظل غٌاب الظروف االستثنائٌة

( فًٍب ٌهً، سٍتى و ن) -بألَىاع انًذسجخ فً )أ( انخبصخ ث يغ تأكٍذ اإلداَبد المقدمٌن

 .استجؼبدهى يٍ انجشَبيج

 

على  ؽٍت ِؤً٘, ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ال اٌسظش ICANNف١ٙب ترفض التً  اٌسبالدتشتمل .

  فشد ِشبس إ١ٌٗ ثبٌطٍت:أو أي  ,الحاالت التً ٌكون فٌها مقدم الطلب

 بؤي جرٌمةبجناٌة أو جنحةأدٌن فً ؼضون العشر سنوات المنصرمة  .أ 
لها عبلقة بؤنشطة حكومٌة مرتبطة أو تموٌلٌة، أو أدٌن من قبل 

و احتٌال ألمور ائتمانٌة، أو خضع لحكم المحكمة بارتكاب خرق أ

 وتعتبره مساوٌا بصورة حقٌقٌة لما سبق؛  ICANNقضائً ال تقبله 

خبلل العشر سنوات الماضٌة، قد عوقب من أي حكومة أو كٌان  .ب 
تنظٌمً للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو التضلٌل أو إساءة 

 استخدام االعتمادات المالٌة لآلخرٌن؛ 

ً ؼضون العشر سنوات المنصرمة بؤي أعمال تزوٌٌر ضرٌبً أُدٌن ف .ج 
 أو تهرب من االلتزامات الضرٌبٌة؛

أُدٌن فً ؼضون العشر سنوات المنصرمة فً شهادة الزور، أو  .د 
االبتزاز أو الفشل فً التعاون مع تحقٌقات فرض القانون، أو التقدم 

 بتصرٌحات خاطئة لوكالة ذات سلطة تنفٌذ قانونً أو ممثل لها؛
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أدٌن بجرٌمة تتعلق باستخدام الحاسبات اآللٌة أو أنظمة الهاتؾ أو  .ه 
 بهدؾ تسهٌل ارتكاب الجرٌمة؛نترنت االتصاالت أو اإل

تمت إدانته بؤٌة جرٌمة تشتمل استخدام السبلح، أو العنؾ أو التهدٌد  .و .ه 
 باستخدام العنؾ؛

تمت إدانته بؤي أعمال عنؾ أو اعتداء جنسً على األطفال، الكبار، أو  .ز .و 
 ؛ألفراد من ذوي اإلعاقةا

تمت إدانته بعمل ؼٌر مشروع من بٌع أو تصنٌع أو توزٌع عقاقٌر  .ح 
دوائٌة مخدرة أو قد أدٌن أو تم تسلٌمه بمقتضى عمل ؼٌر مشروع 

من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة االتجار  3الذي نصت علٌه الفقرة 
1811ؼٌر المشروع فً المخدرات والمإثرات العقلٌة لعام 

2
 ؛

تمت إدانته بعمل ؼٌر مشروع أو تم تسلٌمه بمقتضى عمل ؼٌر  .ط 
مشروع الذي نصت علٌه اتفاقٌة المم المتحدة لمكافحة الجرٌمة 

 ؛3،4 المنظمة عبر الحدود الوطنٌة )كافة البروتوكوالت(

تمت إدانته بمساعدة، أو تسهٌل، أو تٌسٌر أو تمكٌن أو التواطإ على  .ي .ز 
الجرائم المدرجة فً ؼضون األطر  ارتكاب، أو فشل فً اإلببلغ عن

 الزمنٌة المحددة أعبله؛

أصبح طرفا  فً دعوى كجزء من اتفاقٌة إقامة دعوى أو لدٌه قضٌة  .ك .ح 
بالمحكمة فً أي اختصاص قضائً مع احتمال صدور حكم حٌاله 
كمذنب أو إٌقاؾ التنفٌذ )أو ما ٌكافئ ذلك إقلٌمٌا ( عن أي الجرائم 

 نٌة المحددة أعبله؛الواردة فً ؼضون األطر الزم

تكون سارٌة وقت و ICANNأو ٌخضع لعدم الصبلحٌة من جانب  .ل .ط 
  ؛التفكٌر فً الطلب

التً تشٌر إلى مشاركة  النهائٌة المجحفة شارك فً بعض القرارات .م .ي 
مقدم الطلب أو الفرد المذكور باسمه فً الطلب فً أعمال القرصنة 

التشرٌعٌة  أو الجهات ،ANUAأو  ،PgDUاإللكترونٌة كما تحددها 
أو تورط فً خطؾ اسم نطاق مخالؾ بموجب ، األخرى المكافئة

UDRP جسٌم بموجب  اهلأو سوء نٌة أو تجACPA  جهات أو
تشكل ثبلثة أو أكثر من هذه القرارات مع  .تشرٌعٌة أخرى مكافئة

 القرار الصادر فً السنوات األربع األخٌرة بصفة عامة نمط.

لتؤكٌد لتعرٌؾ الضرورٌة بمعلومات ا ICANN تزوٌدفً  فشل .ن .ك 
التقدم بالطلب أو لحل المشكبلت التعرٌؾ أثناء عملٌة الهوٌة وقت 

  فحص الخلفٌة؛

فشل فً إثبات حسن النٌة للكشؾ عن جمٌع المعلومات  .س .ل 
 (. م ك) –المعنٌة ذات الصلة بالعناصر من )أ( 

 
لفة الذكر كجزء على جمٌع مقدمً الطلبات توفٌر تسفٌر كامل وتفصٌلً بشؤن أي األحداث سا

من الطلب. لن ٌتم النظر إلى الجرائم ذات الطابع الشخصً التً ال تفً بالمعاٌٌر المدرجة فً 
( فً فحص الخلفٌة الجنائٌة وال ٌتعٌن الكشؾ عنها. لن ٌتم اإلعبلن عن س ك) -)أ( 

  .NNAIIمعلومات فحص الخلفٌة من قبل منظمة 
                                                      

2
 trafficking.html-http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit 
3
 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html 
4
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من التقدم بطلب  NNAIIمسجلٌن المعتمدٌن لدى ٌتمكن ال --المشتركة للُمسجل  -الملكٌة 
االلتزام  DLTg. ورؼم ذلك، ٌتعٌن على جمٌع دوائر تسجٌل DLTgللحصول على برنامج 

على الوصول ؼٌر الممٌز للمسجلٌن  ،من بٌن أمور أخرى ،بقانون السلوك الذي ٌنص
معنٌة فٌما ٌتعلق بحقها فً إعادة أي طلب إلى الجهة المنافسة ال NNAIIالمعتمدٌن. تحتفظ 

 بؤي قضاٌا الملكٌة المشتركة.

االلتزام بجمٌع قوانٌن وضوابط واللوائح التنظٌمٌة  NNAIIٌتعٌن على  --االلتزام القانونً 
بالوالٌات المتحدة. وأحد هذه اللوائح التنظٌمٌة برنامج العقوبات االقتصادٌة والتجارٌة الذي 

وقد فُرضت   "( بوزارة الخزانة األمرٌكٌة.FOANٌدٌره مكتب مراقبة األصول األجنبٌة )"
هذه العقوبات على بعض البلدان، فضبل عن األفراد والكٌانات المدرجة بقائمة مكتب مراقبة 
األصول األجنبٌة للمواطنٌن المعٌنٌن خصٌصا واألشخاص الممنوعٌن )"قائمة شبكة التنمٌة 

خدمات لسكان البلدان الخاضعة توفٌر معظم السلع أو ال NNAIIتمنع  "(.NgIالمستدامة 
بصفة   دون إذن من الحكومة األمرٌكٌة أو إعفاء. NgISللعقوبات أو كٌاناتها الحكومٌة أو 

إلى الحصول على ترخٌص لتوفٌر السلع أو الخدمات لفرد أو  NNAIIعامة، لن تسعى 
د أو تقدٌم الخدمات لؤلفرا NNAIIوفٌما مضى، عندما طلب من  .NgIكٌان مدرج بقائمة 

 NNAII، ولكنها من سكان البلدان الخاضعة للعقوبات، سعت NgISالكٌانات التً ال تعد 
 FOANفً أٌة حالة بعٌنها، قد ٌقرر مكتب   لذلك وتم منحها التراخٌص كما هو مطلوب.

   عدم إصدار الترخٌص المطلوب.

 انًطهىثخ انىثبئك 1.2.2

استعداد لتقدٌم الوثائق التالٌة، والتً ٌجب ٌنبؽً أن ٌكون جمٌع مقدمً طلبات االشتراك على 
 اشزشان:أن تكون مرفقة بكل طلب 

وثائق التؤسٌس الخاصة بالمتقدم كنوع محدد للكٌان فٌما له  - دلٌل التأسٌس القانونً .5
 عبلقة بالقوانٌن المطبقة الخاصة بالسلطات القضائٌة. 

. ٌجب على المتقدمٌن أن ٌوفروا، بشكل مستقل، بٌانات مالٌة معتمدة اإلقرارات المالٌة .2
تمت مراجعتها ألحدث السنوات المالٌة المكتملة خاصة بكل المتقدم. وفً بعض 

 الحاالت، ٌمكن أن ٌتم توفٌر بٌانات مالٌة لم تتم مراجعتها.  

ترجمات للؽة  ٌجب تقدٌم التوثٌق الداعم باللؽة األصلٌة. ولٌست هناك ضرورة إلجراء
 اإلنجلٌزٌة.

ٌجب أن تكون جمٌع الوثائق صالحة وقت التقدٌم.  لمزٌد من التفاصٌل حول متطلبات هذه 
 الوثائق، راجع معاٌٌر التقٌٌم، الملحقة بالوحدة الثانٌة.

 وٌتطلب وجود بعض أنواع الوثائق فً حاالت معٌنة وحسب. 

اك طلب تخصٌصه على أنه فً حالة تخصٌص مقدم طلب االشتر – إقرار المجتمع .5

فسٌطلب منه تقدٌم إقرار تحرٌري لطلب  (،1.2.3معتمد على المجتمع )راجع القسم 
اشتراكه من ِقبل مإسسة واحدة قائمة أو أكثر ُتمثل المجتمع الذي قام بتحدٌده.  وٌمكن 
لمتقدم واحد أن ٌقدم اإلقرارات التحرٌرٌة لعدة مإسسات. وإذا تم تطبٌق ذلك، فسٌتم 

 تقدٌم فً قسم الطلبات فٌما ٌخص التخصٌص المعتمد على المجتمع.ال

واحد لطلب كامل. كما أن شكل ومضمون هذا اإلقرار ٌكون إقرار فعلى األقل ال بد من 
وفق رأى الطرؾ المقدم لئلقرار ومع ذلك ال بد وأن ٌشمل الخطاب بٌانا صرٌحا لدعم 

 المقدم لئلقرار. الطلب المقدم ومعلومات االتصال الخاصة بالكٌان

تقضً الحاجة بان ٌتم تقدٌم اإلقرارات المكتوبة مع طلب التقدٌم ولكن ٌمكن أن ٌقدم فً 
 منتدى تعلٌق طلب التقدٌم.

فً حالة تقدٌم مقدم الطلب طلب للحصول على  – دعم الحكومة أو عدم معارضتها .2

ا، فسٌطلب من مقدم الطلب تقدٌ gTLDسلسلة   ٌ ا جؽراف توثٌق إعبلن م التً تعد مصطلح 
دعم الحكومات ذات الصلة أو السلطات العامة ذات الصلة أو عدم معارضتها على 
طلبه. للحصول على مزٌد من المعلومات حول متطلبات األسماء الجؽرافٌة، راجع 
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راد اٌدغشاف١خ . ٚػٕذ اٌزطج١ك، ع١زُ رمذ٠ُ رٌه فٟ ثٕذ األعّبء 4-5-5-2القسم الفرعً 

 اٌطٍت. اٌدغشاف١خ ِٓاٌذالٌخ 

فً حالة إدراج مقدم الطلب لمصادر تموٌل  – توثٌق التزامات تموٌل الطرف الثالث .3
ا ،األطراؾ الثالثة فً طلبه، ٌجب علٌه تقدٌم أدلة على التزام الطرؾ  ،عندما ٌكون متاح 

 المتعهد باألموال. وعند التطبٌق، سٌتم تقدٌم ذلك، فً القسم المالً للطلب.

  انًجتًغ ػهى انًؼتًذ انتخصٍص 1.2.3

 .معتمًدا على المجتمعٌطلب من جمٌع المتقدمٌن تخصٌص ما إذا كان الطلب الخاص بهم 

 انتؼشٌفبد 1.2.3.1

من  المعتمدة على المجتمع gTLDمن أجل أؼراض هذا الدلٌل الخاص بالمتقدمٌن، تعد 
ص أو النوعٌة التً ٌتم تشؽٌلها من أجل صالح المجتمع المخطط له بوضوح. ٌتم التخصٌ

عدمه الذي ٌقرره المتقدم على أنه معتمدا على المجتمع كلٌة  بناء على رؼبة المتقدم. وٌمكن 
ألي متقدم أن ٌقوم بتخصٌص الطلب الخاص به على أنه معتمدا على المجتمع؛ ولكن، ٌطلب 
من كل متقدم قام بعملٌة التخصٌص أن ٌثبت وضعه كممثل للمجتمع الذي ٌحدده فً الطلب 

تقدٌم التصدٌقات المكتوبة لدعم الطلب. وٌمكن أن ٌتم طلب معلومات إضافٌة فً من خبلل 

وٌتوقع من مقدم الطلب الذي ٌرٌد  (.4من الوحدة  4.2 اٌجٕذحالة تقٌٌم أولوٌة المجتمع )راجع 

 المعتمد على المجتمع:  gTLDالحصول على 

 أن ٌبٌن العبلقة المستمرة مع المجتمع المخطط له بوضوح. .5

ذات عبلقة قوٌة وخاصة بالمجتمع  gTLDتقدٌم الطلب للحصول على سلسلة َ ةأْ ٠مٛ .2
 المسمى فً الطلب.

المقترح الخاص به،  gTLDأن ٌقترح تسجٌبل مخصصا وٌستخدم سٌاسات التسجٌل فً  .3
والتً تتساوى مع الؽرض القائم على ثّب فٟ رٌه إخشاءاد اٌزسمك ِٓ األِبْ إٌّبعجخ، 

 المجتمع الذي حدده.

صول على إقرار تحرٌري لطلبه من ِقبل مإسسة واحدة قائمة أو أكثر ُتمثل المجتمع الح .4
 الذي حدده.

وألؼراض التمٌٌز، سٌتم تحوٌل أي طلب لم ٌتم تخصٌصه على أنه معتمد على المجتمع إلى 

المعٌارٌة ألي ؼرض متوافق  gTLDوٌمكن استخدام . كطلب معٌاريما ٌلً فً هذه الوثٌقة 
الطلب ومعاٌٌر التقٌٌم، مع أخذ اتفاقٌة التسجٌل فً االعتبار. وقد تكون هناك مع مستلزمات 

عبلقة رسمٌة بٌن المتقدم المعٌاري ومسّجل نطاق حصري أو قطاع من المستخدمٌن وقد ال 
تكون هناك أٌة عبلقة. وقد ٌتم أو ال ٌتم تطبٌق قٌود األهلٌة أو قٌود المستخدم.  وتعنً كلمة 

 ا أن المتقدم لم ٌقم بتخصٌص الطلب على أنه معتمد على المجتمع.معٌاري ببساطة هن

  انطهت تخصٍص يمتضٍبد    1.2.3.2

وٌجب أن ٌفهم مقدمو الطلبات كٌؾ ٌمكن أن ٌكون التخصٌص المعتمد على المجتمع أو 
المعٌار مإثرا فً مراحل متابعة الطلب فً مراحل خاصة، وإذا كان الطلب ناجحا، فإن ذك 

، كما هو gTLDتنفٌذ اتفاقٌة التسجٌل وااللتزامات البلحقة كمشؽل تسجٌل  سٌإثر على
 موضح فً الفقرات التالٌة.

ٌنبؽً أن ٌعلم جمٌع مقدمً طلبات االشتراك أنه ٌمكن  – دػى انحكىيخ أو ػذو يؼبسضتهب
إرسال معارضة ضد أي طلب اشتراك بناء  على أسس معارضة المجتمع، حتى إذا لم ٌقم 

 gTLDاالشتراك بتخصٌص ذاته على أنه معتمد على المجتمع أو إذا لم ٌعلن أن مقدم طلب 

 النزاع. فغ؛ إجراءات 3ٌستهدؾ مجتمع محدد. راجع الوحدة 

ربما ٌشمل حل التنافس على السلسلة مكون واحد أو أكثر، استنادا  - التنافس على السلسلة
 لمتقدمون المعتمدون على المجتمع. على تكوٌن مجموعة التنافس واالختٌارات التً قام بها ا
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  فً أي وقت بعد تحدٌد التنافس. وسٌتم تشجٌع  األطرافٌمكن أن تتم التسوٌة بٌن
األطراؾ على االجتماع بالهدؾ لتسوٌة التنافس. ولدى المتقدمٌن دائما فرصة حل 
التنافس بصورة تطوعٌة مما ٌإدي إلى انسحاب واحد أو أكثر من المتقدمٌن قبل 

 إلى مرحلة حل التنافس. الوصول

 فقط فً حالة إذا قام المتقدم المعتمد على المجتمع  المجتمعسٌتم تقٌٌم أولوٌة و
والموجود ضمن مجموعة التنافس بتحدٌد هذا الخٌار. كما سٌتم عرض هذا الخٌار 
على جمٌع المتقدمٌن فً مجموعة التنافس بعد أن أكملت جمٌع الطلبات وبنجاح 

 ابقة.مراحل التقٌٌم الس

  إلى حاالت من التنافس ال ٌمكن حلها من قبل تقٌٌم أولوٌة المجتمع  المزادوسٌإدي
أو االتفاقٌة المبرمة بٌن األطراؾ. وٌتم اللجوء إلى المزاد على أنه وسٌلة حل 
التنافس األخٌرة. وإذا تم حدوث تقٌٌم أولوٌة المجتمع ولكنه لم ٌسفر عن وجود 

 ٌتم عمل مزاد لحل التنافس.فائز واضح، ففً هذه الحالة س

؛ إجراءات 4لبلطبلع على مناقشات تفصٌلٌة خاصة بإجراءات حل التنافس، راجع الوحدة 
 التنافس على السلسلة.

سٌخضع مقدم الطلب المعتمد على المجتمع إلى التزامات  – تنفٌذ العقد وما بعد التفوٌض

ة تتوافق مع القٌود المرتبطة بطرٌق gTLDتعاقدٌة معٌنة خاصة بما بعد التفاوض لتشؽٌل 

التؽٌٌرات على  ICANNوٌجب أن توافق بالتخصٌص المعتمد على المجتمع الخاص به. 

 gTLDمجتمع الخاصة بـ الالمادٌة التً تتم فً العقد، بما فً ذلك تلك التً تتم على طبٌعة 

افمخ ػٍٝ . أِب رسذ٠ذ اICANNٌّٛ، ٌمكن أن تتم مع موافقة إضافة إلى أٌة بنود ذات صلة

 .ICANNاٌزغ١١شاد اٌزٟ ٠طبٌت ثٙب ِمذَ اٌطٍت فغزخؼغ ٌسش٠خ رظشف 

ومن المقصود أن تشكل الطلبات المعتمدة على المجتمع فئة ضٌقة فٌما ٌخص الطلبات التً 
ٌوجد فٌها تجمعات متمٌزة بٌن المتقدمٌن، والمجتمع الذي ٌتم تقدٌم الخدمة له، عبلوة على 

م له gTLDسلسلة  ا الطلب. كما سٌتم التقٌٌم الخاص بتخصٌص المتقدمٌن له على أنه المقدَّ
معتمدا على المجتمع فقط فً حالة وجود موقؾ تنافس ٌإدي إلى تقٌٌم أولوٌة المجتمع. وعلى 
الرؼم من ذلك، فإنه فً حالة اعتماد الطلب، سٌكون أي متقدم ٌقوم بتخصٌص الطلب الخاص 

ا بموجب اتفاقٌة التسجٌل تنفٌذ القٌود المعتمدة على به على أنه معتمد على المجتمع ملزم
المجتمع والتً تم تحدٌدها فً الطلب. وٌنطبق هذا حتى فً حالة عدم وجود أي متقدمٌن 

 متنافسٌن.    

 انطهت تخصٍص تغٍٍشاد 1.2.3.3

ال ٌحق لمقدم الطلب تؽٌٌر تخصٌصه على أنه معٌارٌا أو معتمدا على المجتمع بعد تقدٌمه 

 لتتم معالجته. gTLDلحصول على طلب ل

 انجذٌذح gTLD َطبلبد فً انفًُ انمجىل ثًشبكم ٌتؼهك فًٍب إشؼبس  1.2.4

 ICANNة التسجٌل مع ٌٌجب على مقدمً الطلبات إدراك أن قبول طلباتهم ودخولهم فً اتفاق

ن . وتشٌر التجارب السابقة إلى أنترنتالجدٌدة مباشرة فً أرجاء اإل gTLDال ٌضمن تشؽٌل 
مشؽلً الشبكات قد ال ٌدعمون بشكل كامل على الفور نطاقات المستوى األعلى، حتى عندما 

، بم أن تعدٌل برمجٌات الطرؾ DNSتكون هذه النطاقات قد تم تفوٌضها فً منطقة جذر 
 الثالث قد ٌكون مطلوبا، وربما ال ٌحدث ذلك على الفور.

تحاول التحقق من صحة أسماء النطاقات وبالمثل، فإن تطبٌقات البرمجٌات فً بعض األحٌان 

 ICANNوقد ال تتعرؾ على نطاقات المستوى األعلى الجدٌدة أو ؼٌر المعروفة. وال تملك 
أي سلطة أو قدرة على تقبل البرامج التً تتطلب نطاقات المستوى األعلى الجدٌدة على الرؼم 

سارٌة المفعول، عبلوة على من أنها تقوم بشكل بارز باإلعبلن عن  نطاقات المستوى األعلى 
 تطوٌرها ألداة أساسٌة لمساعدة مقدمً الطلبات فً استخدام بٌانات منطقة الجذر الحالٌة.
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مقدمً الطلبات على االطبلع على هذه المشاكل وتوضٌحها لهم فً خطط  ICANNوتشجع 
عمل مع بدء التشؽٌل واإلطبلق. وقد ٌبذل المتقدمون الناجحون بؤنفسهم جهودا واسعة فً ال

 مقدمً الخدمات لتحقٌق قبول نطاقات المستوى األعلى.

وللحصول على الخلفٌة، ٌجب على المتقدمٌن مراجعة الموقع التالً 

acceptance/-http://www.icann.org/en/topics/TLD.  ٌجب على

فً منطقة الجذر  IDNواد التً تتعلق بتجارب سبلسل اختبار مراجعة الم IDNمقدمً 

 (.//:icann.org/idnhttp.)انظر 

  TLD َطبلبد ثتفىٌضبد ٌتؼهك إشؼبس  1.2.5

، DNSفقط فً منطقة جذر نظام  TLDقادرة على عمل تفوٌضات نطاقات  ICANNمنظمة 

مقابلة والسجبلت المرفقة.  DSمع أٌة سجبلت  NSاستخدام سجبلت والتً ٌتم التعبٌر عنها ب

مثل أنواع سجبلت نظام  TLDبوضع نطاقات  ICANNال توجد أٌة سٌاسة تسمح لمنظمة 

DNS  مثل( األخرىA أو ،MX أو ،DNAME.فً منطقة الجذر ) 

 وانششوط انجُىد  1.2.6

لشروط القٌاسٌة لعملٌة الطلب. ٌجب على مقدمً الطلبات الموافقة على مجموعة البنود وا

 من هذا الدلٌل. 6تتوفر البنود والشروط فً الوحدة 

 انًؼهىيبد تغٍٍش إشؼبس  1.2.7

فً أي وقت أثناء عملٌة التقٌٌم، إذا أصبحت المعلومات التً سبق وأن قدمها المتقدم ؼٌر 
عن طرٌق  تنترنصحٌحة أو ؼٌر دقٌقة، فٌجب على مقدم الطلب على الفور إخطار هٌئة اإل

تقدٌم أشكال مناسبة. ٌتضمن ذلك المعلومات المحددة لمقدم الطلب مثل التؽٌٌرات فً الوضع 
 المالً وأي تؽٌٌرات فً ملكٌة مقدم الطلب أو تحكمه.

ٚلذ ٠شًّ رٌه  الحق فً طلب إعادة تقٌٌم الطلب فً حالة وقوع تؽٌٌر مادي.  ICANNلـ 

ب إػبف١خ فٟ دٚسح ؽٍجبد رب١ٌخ.  ِ  سعٛ

بؤٌة تؽٌٌرات فً الظروؾ التً  ICANNمكن أن تإدي عدم القدرة على إببلغ منظمة ٌ
 ٌمكن أن تجعل أي معلومات متاحة فً الطلب ؼٌر صحٌحة أو مضللة إلى رفض الطلب.

 األيبٌ ػبنٍخ نهًُبطك انتطىػً انتصًٍى  1.2.8

اٌّغزٜٛ ٚأطسبة اٌّظٍسخ ثٙب زب١ٌب  ػٍٝ رط٠ٛش رخظ١ض ِسذد "ٔطبلبد  NNAIIرؼًّ 

٠ٕظت رشو١ض ٘زا اٌؼًّ زب١ٌب ػٍٝ ٚػغ  "(.sDDLTgاألػٍٝ ٌّٕطمخ األِبْ اٌّشرفغ" )"

ِؼ١بس الززّبي اػزّبدٖ ِٓ لجً ١٘ئخ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ٠ّىٕٙب إداسح ػ١ٍّبد ِشاخؼخ 

  اٌسغبثبد ٚاٌشٙبداد ػٍٝ أعبط ِغزمً.

ر ٚرذػُ رؼض٠ض اٌّّبسعبد األ١ِٕخ ٘زٖ اٌزغ١ّخ اٌزطٛػ١خ ٌٕطبلبد اٌّغزٜٛ األػٍٝ اٌزٟ رٛػ

فً حٌن ٌكون أي مسئول شركة تشؽٌل، بما فً ذلك مقدمً طلبات نطاقات  . ٚاٌغ١بعبد

gTLD  الجدٌدة الناجحة، عن المشاركة فً هذا البرنامج، إال أن تطوٌره وتشؽٌله ٌتجاوز

بشكل  HSTLD نطاق هذا الدلٌل المساعد. وال ٌعتمد اختٌار مقدم الطلب على متابعة تصمٌم
 تام على عملٌة التقٌٌم وٌتطلب إتمام مجموعة إضافٌة من المتطلبات.

، بما فً ذلك مواد وأنشطة HSTLDللحصول على المزٌد من المعلومات المتعلقة ببرنامج 
تطوٌر البرنامج الحالٌة، الرجاء الرجوع إلى الموقع 

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

en.htm. 
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كانت هناك دراسة موسعة، وتحلٌل، ومشاورات حول التحضٌر إلطبلق برنامج  حجم الجذر:
DLTg :مما ٌشٌر إلى أن إضافة   الجدٌدgTLDs  إلى منطقة جذر لن ٌإثر بالسلب على

  .gINأمان أو استقرار 
 

فً أي حال من األحوال لن  سنوٌا، وأنه TLDs 300-200وٌقدر أنه سٌتم تفوٌض من 
جدٌد إلى منطقة الجذر فً السنة. حٌث ٌإدي تحلٌل  gTLDs 1000تجري إضافة أكثر من 

معدل التفوٌض، والمشاورات مع المجتمع التقنً، ودورات الترقٌة التشؽٌلٌة المتوقعة العادٌة 
ر النظام الجدٌدة لن ٌكون لها تؤثٌر كبٌر على استقرا DLTgإلى استنتاج أن تفوٌضات 

هذا إلى جانب أن الصٌاؼة سوؾ تستمر أثناء وبعد الجولة األولى من تقدٌم الطلبات  الجذر.
كما ٌمكن أن تدار معدالت التفوٌض كما حٌث ٌمكن أن تستمر مناقشات قٌاس منطقة الجذر 

 ٌخطو البرنامج نحو التقدم.
 

جدٌد ٌكون  DLTgSورؼم ذلك, ٌجب أن تعً جمٌع الطلبات أن أي تفوٌض لبرنامج 
 .gINمشروط بؽٌاب مستمر للتؤثٌر السلبً الملحوظ الستقرار أو أمان 

 

 انًىاسد انالصيخ نًسبػذح يمذو انطهت 1.2.11

. ٌمكنك العثور على المزٌد من DLTgهناك عدد متنوع من الموارد البلزمة لمقدمً طلب 
على  NNAIIالمعلومات على موقع وٌب منظمة 

program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new.
5

 
 

 انذونٍخ انُطبلبد أسًبء طهجبد ثًمذيً خبصخ يؼهىيبد 1.3

التً ٌتم تقدٌم طلبات للحصول علٌها أسماء نطاقات  gTLDٌتوقع أن ٌكون بعض نطاقات 

ماء نطاقات تشمل الرموز المستخدمة فً التمثٌل المحلً للؽات هً أس IDNs .(IDN)دولٌة 

، (9 - 0رقام األوروبٌة العربٌة )(، واألa - zؼٌر المكتوبة باألبجدٌة البلتٌنٌة األساسٌة )

فً منطقة جذر  Aإدخال تسمٌات  IDN(. كما هو موضح أدناه، تتطلب نطاقات -والواصلة )

 .  DNSنظام 

 IDN ثأسًبء انخبصخ انًتطهجبد 1.3.1

توفٌر معلومات تشٌر إلى  IDNٌجب على مقدمً طلبات االشتراك للحصول على سلسلة 

والمتطلبات الفنٌة األخرى. ٌمكن العثور على بروتوكول  IDNAالتوافق مع بروتوكول 

IDNA  الموقع التالً  ػٍٝوالوثائق المتعلقة به

/rfcs.htmidnhttp://icann.org/en/topics/. 

المقدم لها الطلب على هٌئة كل من  gTLDٌجب أن ٌقوم مقدمو الطلبات بتقدٌم سبلسل 

 . Aعنوان بالحروؾ المحلٌة( و IDNالخاص بؤسماء  TLD)نطاق  Uعنوان 

 IDNA بسابقة IDN A. ٌبدأ كل عنوان IDNالخاص بعنوان  ASCIIهو شكل  Aوعنوان 

ACEثم ، "xn-- متبوعة بسلسلة عبارة عن مخرجات صالحة للوؼارٌتم "Punycode ،

حرف ا. وٌجب أن تتوافق  63هو  ASCIIبحٌث ٌكون الحد األقصى للطول اإلجمالً لحروؾ 

ا مع جمٌع متطلبات العنوان الذي ٌمكن تخزٌنه فً  بما فً ذلك  DNSالبادئة والسلسلة مع 

وفً  RFC 1123و RFC 1034المضٌؾ( المذكورة فً  )اسم LDHالتوافق مع قاعدة 
 مكان آخر.

، والذي ٌتوقع المستخدم أن ٌتم عرضه فً IDNهو شكل ٌونٌكود الخاص بعنوان  Uوعنوان 
 الطلبات.

                                                      
5
. gTLDاٌّشزشن زب١ٌب  ػٍٝ ٚػغ اٌزٛط١بد ٌذػُ اٌّٛاسد اٌالصِخ اٌّزبزخ ٌّمذِٟ ؽٍجبد  SO/ACاٌدذ٠ذ  ٠gTLDؼًّ اٌفش٠ك اٌّؼٕٟ ثذػُ ِمذَ ؽٍت  

 ثّدشد رسذ٠ذ٘ب. ICANNع١زُ ٔشش ِؼٍِٛبد زٛي ٘زٖ اٌّٛاسد ػٍٝ ِٛلغ ٠ٚت ِٕظّخ 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm


 الوحدة األولى

 (gTLDالعامة ) مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى
 
 

   مطروح للمناقشة وحسب -دلٌل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
221- 

 

هو  Uالحالٌة بؤبجدٌة سرٌانٌة، ٌكون العنوان  IDNعلى سبٌل المثال، باستخدام سلسلة اختبار 

<испытание وٌكون العنوان >A و >هxn--80akhbyknj4f ٌجب أن تتوفر .>

، كما ٌجب أن تتوفر Uمن خبلل التحوٌل من العنوان  Aالحصول على العنوان إمكانٌة 

 .Aمن خبلل التحوٌل من العنوان  Uإمكانٌة الحصول على العنوان 

ا بتقدٌم ما ٌلً فً وقت تقدٌم  IDN gTLDsوستتم مطالبة مقدمً الطلبات الخاصة بـ  أٌض 
 الطلب:

معنى إعادة البٌان باللؽة اإلنجلٌزٌة. سٌقوم مقدم الطلب بتقدٌم وصؾ موجز لما ستعنٌه  .5
 السلسلة أو تمثٌلها باللؽة اإلنجلٌزٌة.

التً ٌتم التقدم  TLD(. ٌحدد مقدم الطلب لؽة سلسلة ISO 639-1لؽة العنوان ) .2

 ة كذلك.لتمثٌل أسماء اللؽات وباللؽة اإلنجلٌزٌ ISOللحصول علٌها، حسب أكواد 

 gTLD(. سٌقوم مقدم الطلب بتحدٌد أبجدٌة سلسلة ISO 15924أبجدٌة العنوان ) .3

( الخاص بتمثٌل ISOالمقدم لها الطلب، وفق ا لكل من رمز منظمة المعاٌٌر الدولٌة )
 أسماء األبجدٌات وباللؽة اإلنجلٌزٌة.

نة فً العنوان نقاط ترمٌز ٌونٌكود. سٌقوم مقدم الطلب بسرد جمٌع نقاط الترمٌز المضم .4

U .وفق ا لنموذج ٌونٌكود الخاص بها 

ا إثبات بذلهم لجهود معقولة لضمان عدم إحداث سلسلة  .5 ٌجب على مقدمً الطلبات أٌض 

IDN  المرمزة ألٌة مشاكل فً األداء أو التشؽٌل. فعلى سبٌل المثال، تم تحدٌد مشاكل
إلى الٌسار والٌسار  موجودة فً سبلسل تتكون من رموز ذات اتجاه مختلط من الٌمٌن

إلى الٌمٌن عند مبلصقة األرقام لفاصلة المسار)أي النقطة(.
6
  

فً حالة تقدٌم مقدم الطلب طلب للحصول على سلسلة ذات مشاكل معلومة، ٌجب علٌه 
وضع وثٌقة بالخطوات التً سٌتم اتخاذها لخفض هذه المشاكل فً الطلبات. فً حٌن أنه 

مٌع المشاكل ٌمكن تجنبها، فمن المهم أن ٌتم تحدٌد أكبر لٌس من الممكن التؤكد من أن ج
عدد ممكن فً وقت مبكر وأن مشؽل السجل المحتمل ٌعد مدركا لهذه المسائل. وٌمكن 

)انظر  IDNAأن ٌصبح المتقدمٌن على دراٌة بهذه المسائل من خبلل فهم بروتوكول 

وعن  ,(/rfcs.htmidnhttp://www.icann.org/en/topics/الموقع 

)انظر  IDN wikiطرٌق المشاركة النشطة فً 

 ( حٌث ٌتم تقدٌم بعض مشاكل العرض.  //:icann.org/idnhttp.الموقع

تقدم أن ٌختار سلسلة تمثٌل العنوان بنظام الهجائٌة الصوتٌة. ٌجوز للم - [اختٌاري] .6

gTLD  م لها الطلب، تتم مبلحظتها حسب األبجدٌة الصوتٌة الدولٌة المقدَّ

(http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/.)  والحظ أنه لن ٌتم تقٌٌم أو
تستخدم كدلٌل لـ  إعطاء نقاط لهذه المعلومات.  وهذه المعلومات، إذا قدمت، سوؾ

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

                                                      
 

6
 http://stupid.domain.name/node/683 لموقع التالً ٌمكن االطبلع على األمثلة فً ا

http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
http://idn.icann.org/
http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/
http://stupid.domain.name/node/683


 الوحدة األولى

 (gTLDالعامة ) مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى
 
 

   مطروح للمناقشة وحسب -دلٌل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
231- 

 

 IDN جذاول 1.3.2

قائمة الرموز المإهلة للتسجٌل فً أسماء النطاق وفق ا لسٌاسة مزود  IDNٌوفر جدول 
االمتداد. وهً تحدد أٌة حروؾ متعددة تعتبر مساوٌة ألؼراض تسجٌل اسم النطاق 

 ثبٌزجبدي. أو أكثر ػٕذ اعزخذاَ زشف١ٓالحروؾ المتؽٌرة  رظٙشوؾ المتؽٌرة"(. )"الحر

 ػٍٝ IANA IDNفً مستودع  IDNٌمكن العثور على أمثلة جداول 

repository.html-idnhttp://www.iana.org/procedures/. 

للؽة أو األبجدٌة الخاصة  IDN، ٌجب أن ٌتم تقدٌم جداول IDN gTLDلبات فً حالة ط

الذي ٌتم التقدم للحصول علٌه )"جداول المستوى األعلى"(. كما ٌجب  gTLDبسلسلة نطاق 

ا لكل لؽة أو أبجدٌة ٌهدؾ مقدم الطلب إلى توفٌر تسجٌبلت  IDNأن ٌتم تقدٌم جداول  أٌض 

IDN ألدنى. بها فً المستوى الثانً أو ا 

 ٌكون كل مقدم طلب  مسئوال  عن تطوٌر جداول أسماء النطاقات الدولٌة، 

من  IDNبما فً ذلك مواصفات الحروؾ المتؽٌرة. وٌجب أن تتوافق الجداول مع إرشادات 

 وأٌة تحدٌثات لها، بما فً ذلك: ICANN7منظمة 

  ( االلتزام بالمعاٌٌر التقنٌة ألسماء النطاقات الدولٌةIDN.) 

  تخدام أسلوب قائم على التضمٌن )أي أن نقاط األكواد ؼٌر المسموح بها بشكل اس
 صرٌح من قبل شركة التسجٌل تكون محظورة(.

  :تعرٌؾ الحروؾ المتؽٌرة 

   استثناء نقاط األكواد ؼٌر المسموح بها بموجب اإلرشادات، مثل رموز رسم
 الخطوط، واإلطارات الرسومٌة، وعبلمات الترقٌم الهٌكلٌة.

   تطوٌر الجداول وسٌاسات التسجٌل بالتعاون مع أصحاب المصالح لمواجهة
 المشاكل العامة.

   إٌداع جداولIDN  فً مستودعIANA  لممارساتIDN  رف٠ٛغ)بمجرد 

TLD.) 

الخاصة بمقدم الطلبات على الحماٌة ضد ارتباط المستخدمٌن  IDNٌجب أن تساعد جداول 

ٌتم حث مقدمً الطلبات بشدة إلى التفكٌر فً . IDNالخاصة بـ  gTLDعند نشر نطاقات 
المشاكل اللؽوٌة ومشاكل نظام الكتابة التً ٌمكن أن تسبب مشاكل عند استخدام الحروؾ فً 

 أسماء النطاقات، كجزء من عملهم لتعرٌؾ الحروؾ المتؽٌرة. 

 المختلفة، من الموصى TLDلتجنب ارتباك المستخدم بسبب الممارسات المختلفة فً شركات 

الذٌن ٌقومون بتوفٌر تسجٌل  TLDبه أن ٌقوم مقدموا الطلبات بالتعاون مع مشؽلً نطاقات 
 أسماء النطاقات بنفس الحروؾ أو بحروؾ مشابهة من الناحٌة المرئٌة.  

ا ما تتم مشاركة اللؽات أو األبجدٌات عبر الحدود الجؽرافٌة. وفً بعض  كمثال على ذلك، ؼالب 
مر إلى ارتباك بٌن المستخدمٌن التابعٌن لمجتمع اللؽة أو األبجدٌة. الحاالت قد ٌإدي هذا األ

وٌمكن أن ٌحدث ارتباك بصري كذلك فً بعض الحاالت بٌن األبجدٌات المختلفة )على سبٌل 
 المثال، الٌونانٌة والروسٌة والبلتٌنٌة(.  

دٌمها. التً تم تق IDNٌطلب من مقدمً الطلبات وصؾ العملٌة المستخدمة لتطوٌر جداول 

 IDNالخاص بالمستخدم بجداول  IDNبمقارنة جدول  ICANNٌمكن أن تقوم منظمة 

أو التً تم تقٌمها إلى  IANAالخاصة بنفس اللؽات أو األبجدٌات التً تتواجد فً مستودع 

بؤي شكل آخر. إذا كانت هناك حاالت تعارض تم شرحها فً الطلب،  ICANNمنظمة 

 لتفاصٌل الخاصة بسبب االختبلفات.مقدم الطلب امن  ICANNفٌمكن أن تطلب منظمة 
بالنسبة لمقدمً الطلبات الذٌن ٌرؼبون فً تنفٌذ ومراجعة هذه المقارنات قبل تقدٌم الجدول إلى 

 ، تتاح أداة مقارنة الجداول.ICANNمنظمة 
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 بناء  على العوامل المذكورة أعبله. IDNجداول  ICANNتقبل منظمة 

اٌدزس, فً منطقة  TLDلة التً تم التقدٌم للحصول علٌها كنطاق بمجرد أن ٌتم تفوٌض السلس

. IDNمارسات لم IANAفً مستودع  ٌٍزغد١ً ٠IDNزؼ١ٓ ػٍٝ ِمذَ اٌطٍت رمذ٠ُ خذاٚي 
لمزٌد من المعلومات، راجع الجداول الموجودة على 

tables/-idnhttp://iana.org/domains/ ،التقدٌم على  ٚإسشبداد

repository.html-idnhttp://iana.org/procedures/   . 

 

 IDN نـ انًتُىػخ TLD َطبلبد 1.3.3

لتقدم التً تم ا gTLDتنجم السلسلة المتؽٌرة من استبدال حرؾ واحد أو أكثر فً سلسلة نطاق 

 الخاص بمقدم الطلب.  IDNللحصول علٌها بحرؾ آخر مؽاٌر بناء  على جدول 

 

واحدة ٌتم التقدم للحصول علٌها. وٌمكن أن ٌعلن مقدم  gTLDكل طلب ٌحتوي على سلسلة 

ا  ٚغُ رٌه, ٌٓ ٠زُ رف٠ٛغ عالعً . TLDأٌة سبلسل متؽٌرة خاصة بنطاق  ػٓالطلب أٌض 

sDLT ٔبِح اٌظٛسح اٌّزغ١شح ػجش ثشsDLT  اٌدذ٠ذ ززٝ ٠زُ رط٠ٛش زٍٛي اإلداسح ٌٍظٛسح

اٌّزغ١شح ٚرٕف١ز٘ب.
8  

  
ػٕذ رسذ٠ذ ػ١ٍّخ رف٠ٛغ اٌظٛسح اٌّزغ١شح، ٠ّىٓ أْ ٠طٍت ِٓ ِمذِٟ اٌطٍجبد رمذ٠ُ ِؼٍِٛبد 

اٌّزغ١شح، ٚلذ ٠زٛخت اٌّشبسوخ فٟ  DLTإػبف١خ ِثً رفبط١ً اٌزٕف١ز ١ٌ٢خ إداسح ٔطبلبد 

ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕطٛٞ ػٍٝ سعَٛ إػبف١خ ٚخطٛاد ِشاخؼخ ٠زُ رسذ٠ذ٘ب ػ١ٍّخ رم١١ُ رب١ٌخ، 

  ف١ّب ثؼذ.

 تكون السٌنارٌوهات التالٌة ممكنة أثناء عملٌة التقٌٌم:
 

المتقدم  DLTgٌعلن مقدم الطلب عن السبلسل المتؽٌرة فً سبلسل  .أ 
بطلب بشؤنها فً الطلب الخاص به. إذا كان الطلب ناجح، سٌتم 

المتقدم بطلب بشؤنها إلى مقدم الطلب. تتم  DLTgتفوٌض سلسلة 
اإلشارة إلى السبلسل المتؽٌرة المعلن عنها كمرجع مستقبلً. لن ٌتم 
تفوٌض السبلسل المتؽٌرة المعلن عنها إلى مقدم الطلب باإلضافة إلى 

المتقدم بطلب بشؤنها، ولن ٌكون لمقدم الطلب أي حق  DLTgسلسلة 
 لمعلن عنها.أو مطالبة بالسبلسل المتؽٌرة ا

 

الناجحة  gTLDٌتم تمٌٌز السبلسل المتؽٌرة المذكورة فً طلبات 
للطلب المعٌن وتتم إضافتها إلى "قائمة المتؽٌرات المعلن عنها" التً 

. تتاح قائمة بالسبلسل المتؽٌرة ICANNتتاح فً موقع وٌب منظمة 

 ccTLDالمعلقة )أي المعلن عنها( من المسار السرٌع لنطاقات 

 فً الموقع IDNة بـ الخاص

-n/fastidhttp://icann.org/en/topics/

en.htm-completion-evaluation-track/string . 
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ٌتقدم عدد كبٌر من مقدمً الطلب للحصول على السبلسل التً ٌتم  .ب 

على أنها صور متؽٌرة عن بعضها  NNAIIٌفها بواسطة منظمة تعر
البعض. ٌتم وضع هذا الطلبات فً مجموعة تنافس وتتبع إجراءات 

 (.4قرار التنافس الوارد بالوحدة الرابعة )
 

وال ٌشٌر إلى الصورة  DLTgٌتقدم مقدم الطلب بطلب لسلسلة  .ج 
 NNAIIالمتقدم بطلب بشؤنها. لن تسعى  DLTg المتؽٌرة لسلسلة

إلى تعرٌؾ السبلسل المتؽٌرة ما لم تتضح السٌنارٌوهات )ب( سالفة 
 .الذكر

  
 . 2.2.1.3.2ٌجب أن تتوافق جمٌع السبلسل المتؽٌرة مع متطلبات السلسلة المذكورة بالبند 

 
المقدمة فً  IDNجداول مع ستتم مراجعة السبلسل المتؽٌرة فً الطلب من أجل فحص ثباتها 

دم اعتماد أٌة سبلسل متؽٌرة مشار إلٌها على استخدام الحروؾ المتؽٌرة فً حالة عالطلب. 
بناء  على جداول المستوى األعلى التً تم تقدٌمها، ٌتم إببلغ مقدم الطلب وال ٌتم اعتبار 

ا من الطلب.   السلسلة المشار إلٌها جزء 

دم الطلب تجاه ال ٌوفر اإلعبلن عن السبلسل المتؽٌرة فً طلب ما أٌة حقوق أو حجوزات لمق
سلسلة معٌنة. وٌمكن أن تكون السبلسل المتؽٌرة فً قائمة المتؽٌرات المعلن عنها عرضة 

 للمراجعة التالٌة اإلضافٌة حسب عملٌة ومعاٌٌر ٌتم تحدٌدها فٌما بعد.
 

وٌجب أن نذكر هنا أنه فً حٌن ٌتم تحدٌد المتؽٌرات الخاصة بالتسجٌبلت الخاصة بالمستوى 

، قد تكون هناك قواعد ICANNالمجتمعات المحلٌة بدون تحقق منظمة  األدنى من قبل
التً ٌمكن السماح بها فً المستوى  للسبلسل المتؽٌرةخاصة ومعاٌٌر تحقق معٌنة محددة 

األعلى. ومن المتوقع أن تساهم معلومات المتؽٌرات التً تتاح من قبل مقدمً الطلبات فً 
على فهم أفضل للمشاكل والمساعدة فً تحدٌد  جولة تقدٌم الطلبات األولى فً الحصول

 خطوات المراجعة المناسبة ومستوٌات الرسوم المستقبلٌة.  

 

 انطهت تمذٌى 1.4

ٌستطٌع مقدمو الطلبات إكمال نموذج الطلب وتقدٌم الوثائق الداعمة باستخدام نظام تقدٌم 

طالب أوال  . وللوصول إلى النظام، ٌجب على كلICANNالخاص بـ  TLD (TAS)طلبات 

 .TASالتسجٌل كمستخدم 

، سٌتمكن مقدمو الطلبات من تقدٌم إجابات فً مربعات نص مفتوحة وتقدٌم TASوكمستخدمً 
الوثائق الداعمة المطلوبة كمرفقات. وتم تضمٌن القٌود المفروضة على حجم المرفقات 

 .TASباإلضافة إلى تنسٌقات الملؾ فً التعلٌمات الموجودة على موقع 

نماذج الطلبات أو المواد الداعمة التً ٌتم تقدٌمها عبر وسائل أخرى  ICANNقبل ولن ت

)أي عبر نسخة مطبوعة أو الفاكس أو البرٌد اإللكترونً(، ما لم ٌكن ذلك التقدٌم  TASخبلؾ 

 إلى مقدمً الطلبات. ICANNوفق ا لتعلٌمات محددة من 

 TLD اشتشان طهجبد تمذٌى َظبو إنى انىصىل 1.4.1

ا للوصول من صفحة وٌب نطاقات  TASن موقع سٌكو الجدٌدة  gTLDمتاح 

(program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new ،)
 DAD ٠زٛلغ ِٓ ِغزخذِٟ وسٌتم تمٌٌزه فً االتصاالت المتعلقة بفتح فترة تقدٌم الطلبات.

llww  اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّدّٛػخ اٌم١بع١خ ِٓ ِؼب١٠ش ششٚؽ االعزخذاَ ثّب فٟ رٌه زمٛق

   اٌّغزخذَ، االٌزضاِبد، ٚاٌم١ٛد راد اٌظٍخ ثبعزخذاَ إٌظبَ.
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 انًستخذيٍٍ تسجٍم 14.4.41

تقدٌم معلومات مبدئٌة، والتً ٌتم (  TAS)عمل ملؾ لمستخدم  TASٌتطلب تسجٌل مستخدمً 
للتحقق من هوٌة األطراؾ المشاركة فً الطلب. وإلٌكم نظرة عامة على استخدامها 

 المعلومات التً ٌتم تجمٌعها فً عملٌة تسجٌل المستخدم أدناه: 

 األسئلة الرقم

 االسم القانونً للمتقدم كامبل   1

 عنوان العمل الرئٌسً 2

 رقم هاتؾ المتقدم 3

 رقم فاكس المتقدم 4

اURLموقع الوٌب أو عنوان  5  ٌ  ، إذا كان ذلك سار

6 
جهة االتصال األولٌة:  االسم، واللقب، والعنوان، والهاتؾ، 

 والفاكس، والبرٌد اإللكترونً

7 
االسم، واللقب، والعنوان، والهاتؾ،  جهة االتصال الثانوٌة:

 والفاكس، والبرٌد اإللكترونً

 إثبات التؤسٌس القانونً 8

 رعٌة، أو الشركة المشتركةمعلومات التداول، أو الشركة الف 9

11 
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضرٌبٌة أو رقم سجل 

 ضرٌبة القٌمة المضافة أو ما ٌعادله لمقدم الطلب.

11 
تارٌخ المتقدم:  اإلدانات السابقة، وأنشطة االحتبلل 

 اإللكترونً

 تؤكٌد دفع العربون  )أ(12


من الكٌان الذي ٌقوم بتسجٌل المستخدم، باإلضافة  سٌتم تجمٌع مجموعة من بٌانات التعرٌؾ
إلى معلومات مقدم الطلب المذكورة أعبله. ٌمكن أن ٌكون المستخدم المسجل، على سبٌل 

ا، أو موظف ا ٌقوم بإكمال الطلب نٌابة عن مقدم الطلب.    المثال، وكٌبل ، أو مندوب 

ه من فتحات الطلب. على سبٌل تتطلب عملٌة التسجٌل من المستخدم طلب الرقم المرؼوب فٌ

وٌقوم  ،خمسة فتحات gTLDالمثال، ٌجب أن ٌطلب المستخدم الذي ٌنوي تقدٌم خمسة طلبات 
 لكل طلب من الطلبات الخمسة. النظام بتعٌٌن رقم معرؾ فرٌد للمستخدم

ا تقدٌم مبلػ عربون مقداره  دوالر أمرٌكً لكل فتحة  5,000كما ٌجب على المستخدمٌن أٌض 
وٌتم خصم مبلػ العربون هذا من رسوم التقٌٌم الخاصة بكل طلب. وٌساعد مطلب طلب. 

 العربون على تقلٌل خطر الوصول ؼٌر المعتمد إلى نظام الطلبات.

ٌتٌح لهم إدخال باقً معلومات  إرْ ثبٌٛطٛي TASبعد إكمال التسجٌل، ٌستلم مستخدمو نظام 

ٍِٛبد اٌزغد١ً اٌّزٛفشح ِٓ لجً ِمذَ ٠زُ رٛص٠غ فزسبد اٌطٍت ِغ ِؼ الطلب فً النظام. 

  اٌطٍت، ٚاٌزٟ لذ ال ٠زُ رغ١١ش٘ب ثّدشد رخظ١ض اٌفزسبد.

فً النسخة النهائٌة من الدلٌل تسجٌبلت مستخدمٌن جدٌدة بعد ]ٌتم إدخال التارٌخ لن ٌتم قبول 
 المساعد لمقدم الطلب[.

الطلب المقدمة عن  خطوات تجارٌة معقولة لحماٌة جمٌع بٌانات مقدم ICANNوسوؾ تتخذ 
 طرٌق الوصول ؼٌر المصرح به، ولكن ال ٌمكن التبرٌر ضد األفعال الكٌدٌة من األطراؾ

Formatted: para, Don't keep with next



 الوحدة األولى

 (gTLDالعامة ) مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى
 
 

   مطروح للمناقشة وحسب -دلٌل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
271- 

 

الثالثة التً ٌمكن، من خبلل تخرٌب النظام أو ؼٌرها من الوسائل، عمل الوصول ؼٌر 
  المصرح به لهذه البٌانات.

 انطهت ًَىرج 1444142

ٌقوم مقدم الطلب بإكمال أسئلة الطلب المتبقٌة.   بعد الحصول على فتحات الطلبات المطلوبة،
 وموضح هنا لمحة عامة عن المجاالت واألسئلة الواردة فً االستمارة:

 معلومات الطلب والسلسلة الرقم

 تؤكٌد دفع مبلػ رسوم التقٌٌم المتبقٌة )ب(12

 المقدم لها الطلب  gTLDسلسلة  13

 ، إذا كان ذلك مطبقاIDNمعلومات سلسلة  14

 ، إذا كان ذلك مطبقاIDNجداول  15

16 
 فً األداء أو التشؽٌل، إذا كان ذلك مطبقا IDNالحد من مشاكل 

17 
 تمثٌل السلسلة فً األبجدٌة الدولٌة

 الصوتٌة )اختٌاري(

  TLDمهمة/ ؼرض  18

 معتمد على المجتمع؟ TLDهل الطلب مقدم للحصول على  19

21 
قم بإٌضاح عناصر السٌاسات وإذا كان معتمد على المجتمع، ف

 المجتمعٌة والمقترحة

21 
هل ٌتم التقدٌم من أجل اسم جؽرافً؟  ولو كان كذلك، 

 فمطلوب وجود وثائق الدعم

 معاٌٌر الحماٌة لؤلسماء الجؽرافٌة على المستوى الثانً 22

23 
ٌجب توفٌر االسم والبٌان الكامل لكل خدمات خدمات التسجٌل: 

 التسجٌل

 )خارجٌة( سئلة التقنٌة والتشغٌلٌةاأل الرقم

 (SRSأداء نظام التسجٌل المشترك ) 24

25 EPP 

26 Whois 

 دورة حٌاة التسجٌل 27

 تخفٌؾ ومنع اإلساءة 28

 آلٌات حماٌة الحقوق 29
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  اآلمان )أ(31 

 (داخلٌة) األسئلة التقنٌة والتشغٌلٌة 

 حنظرة عامة فنٌة على التسجٌل المقتر اآلمان )ة(31

 نظرة عامة فنٌة على التسجٌل المقترح 31

 البنٌة 123

 قدرات قاعدة البٌانات 233

 التنوع الجؽرافً 343

 DNSالتوافق مع خدمة  453

 األِبْ 35

 IPv6إمكانٌة الوصول إلى  36

 سٌاسات وإجراءات النسخ االحتٌاطً للبٌانات 37

 مستودع البٌانات 38

 استمرارٌة شركة التسجٌل 39

 نقل السجل 41

 اختبار تجاوز الفشل 41

 عملٌات المراقبة وتصعٌد الخطؤ 42

43 DNSSEC 

44 IDNs )اختٌاري( 

 األسئلة المالٌة الرقم

 البٌانات المالٌة 45

 التكالٌؾ والتموٌل نموذج التقدٌرات: 46

 اإلعداد والتشؽٌل التكالٌؾ: 47

 التموٌل والعائدات 48
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 العقبات والتموٌبلت واألحجام  التخطٌط المحتمل: 49

 االستمرارٌة:  البٌانات المالٌة 51

 انطهت انؼًٍم أثُبء ػًهٍخ تمذٌى دػى    14442

ا الدعم إلى مقدمً الطلبات ممن ٌحق لهم الوصول إلى آلٌات الدعم أثناء  TASٌوفر نظام  أٌض 

ع إلى وثائق مرجعٌة ٌمكن المستخدمٌن من الرجو TASمعالجة الطلب. ٌتاح ارتباط دعم فً 
 )مثل األسئلة الشائعة وأدلة المستخدم(، أو االتصال بدعم العمبلء. 

عند االتصال بدعم العمبلء، ٌمكن أن ٌتوقع المستخدمون الحصول على رقم بطاقة تتبع لطلب 

وٌتم توجٌه  اتفاقٌات مستوى الخدمة المإسس.ساعة. 48الدعم، والحصول على إجابة خبلل 
إلى الشخص المناسب، بناء  على طبٌعة الطلب. على سبٌل المثال، ٌمكن أن ٌتم طلبات الدعم 

الفنٌة، إال أن السإال  TASتوجٌه طلب الدعم الفنً إلى اإلدارة المسئولة عن حل مشاكل نظام 
الذي ٌتعلق بطبٌعة المعلومات أو الوثائق المطلوبة فٌمكن توجٌهه  إلى جهة االتصال 

 الرد إلى الوثائق المرجعٌة المتاحة لكل مقدمً الطلبات. المناسبة. وتتم إضافة 

 نهطهت االحتٍبطً انُسخ ػًهٍخ 14443

بتوفٌر تعلٌمات بدٌلة  ICANN، ستقوم نترنتفً حالة عدم توفر نظام تقدٌم الطلبات على اإل
 لتقدٌم الطلبات.

 وانًذفىػبد انشسىو 145

عها. وتم تضمٌن تعلٌمات الدفع هنا ٌصؾ هذا القسم الرسوم التً ٌجب على مقدم الطلب دف
ا.  أٌض 

   gTLD َطبلبد تمٍٍى سسى 14541

ا من جمٌع مقدمً الطلبات.  gTLDٌعد رسم تقٌٌم نطاقات   585.000 رجٍغ اٌشعَٛمطلوب 

ا  فزسبد ؽٍت دوالر تودع وقت  5000رسوم التقٌٌم فً شكل  عذادوٌجب أِش٠ى١ ب, دوالر 

 مع الطلب 580,000المبلػ المتبقً وهو  عذادنما ٌتم ، بTASٌفً نظام  رغد١ًخ أٞ فزساٌ

التقٌٌم للطلب  إال بعد الحصول على رسوم تقٌٌم نطاق  ICANN. ولن تقوم منظمة اٌىبًِ

gTLD .]الكاملة بحلول ]الوقت[ ]التارٌخ

الجدٌدة. وقد تم تعٌٌن  gTLDلتؽطٌة التكالٌؾ المرتبطة ببرنامج  gTLDٌتم وضع رسم تقٌٌم 
سم لضمان أن البرنامج ٌعد مموال بشكل كامل واإلٌرادات تعد محاٌدة وؼٌر مدعومة هذا الر

، بما فً ذلك السجبلت العامة ICANN ـمن المساهمات الحالٌة من مصادر التموٌل التابعة ل

 .RIRوالمساهمات  ccTLD، وتبرعات TLDومسجلً 

لً، وفً معظم الحاالت، تؽطً جمٌع المراجعات البلزمة فً التقٌٌم األووتؽطً رسوم التقٌٌم 
أي مراجعات مطلوبة فً التقٌٌم الموسع. إذا حدثت مراجعة لخدمات التسجٌل الممتد، فسٌكون 

ولٌس هناك رسوم  (.1.5.2هناك رسما إضافٌا سٌتم تحمله لهذه المراجعة )انظر القسم 
الجؽرافٌة أو ة ذات الداللالجؽرافٌة إضافٌة لمقدم الطلب للتقٌٌم الموسع الخاص باألسماء 

المراجعات التقنٌة والتشؽٌلٌة والمالٌة. هذا، وتؽطً رسوم التقٌٌم أٌضا رسوم تقٌٌم أولوٌة 
 المجتمع فً الحاالت التً ٌحقق فٌها الطلب درجة النجاح.    

فً حاالت معٌنة، قد ٌتوفر استرداد جزء من الرسم لطلبات تم سحبها  -- استرداد الرسوم 
٠دٛص ٌّمذَ اٌطٍت ؽٍت إػبدح اٌز٠ًّٛ فٟ أٞ ٚلذ ززٝ ٠ٕزٟٙ ِٓ التقوٌم. قبل اكتمال عملٌة 

وسٌعتمد المبلػ المسترد على نقطة العملٌة التً تم  .NNAIIرٕف١ز ارفبل١خ اٌزغد١ً ِغ ِٕظّخ 
 عندها السحب، كما ٌلً:
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النسبة المئوٌة لرسم  استرداد الرسوم المتاحة للمتقدم

 التقٌٌم
 المبلغ المالً المسترد

ٌوما من تحذٌر  25فً ؼضون 

GACالمبكر 

 دوالرا أمرٌكٌا 000,548 80%

بعد إرسال الطلبات حتى إرسال 
 نتائج التقٌٌم األولً

 دوالرا أمرٌكٌا 530,000 70%

 دوالرا أمرٌكٌا 650000 %35 بعد إرسال نتائج التقٌٌم األولً
بعد اكتمال الطلب لحل النزاع، 
ول أو التقٌٌم الموسع، أو حل /حل

 التنافس على السلسلة

 

 دوالرا أمرٌكٌا 370000 20%

   الحلول

بعد إبرام مقدم الطلب التفاقٌة مع 

ICANN 

 ببل 

 

من رسوم  %20وبالتالً، فإن أي متقدم لم ٌكن ناجحا ٌعد مإهبل السترداد ما ال ٌقل عن 
 التقٌٌم إذا قام بسحب طلبه.  

 ٚػ١ٍٗ رمذ٠ُ DADذء اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي ٠جالمتقدم الذي ٌرؼب فً سحب الطلب ٌجب أن 

بما فً ذلك االتفاق على الشروط والظروؾ المبلئمة  إلػبدح اٌز٠ًّٛ،النموذج المطلوب 
للسحب.  وسٌتم إصدار استعادة األموال إلى المنظمة التً قدمت الدفع األصلً فقط. وتتم 

 ICANNم تكبدتها وسٌتم خصم أٌة رسو اٌجشٞ.استعادة جمٌع األموال من خبلل التحوٌل 
 مقابل التحوٌل المصرفً أو التعامل المصرفً من المبلػ المدفوع. 

ٌمكن للمشاركٌن فً التقدم إلى  --الفكرة  متقدما من ذوي جولة برهان 1222إشعار حول 

أن ٌكونوا مإهلٌن للحصول على  ICANNالتابعة لـ  2000 برهان الفكرةفً عملٌة 

 دوالرا أمرٌكٌا وٌخضع لـ: 86000واالئتمان ٌقع فً مبلػ االئتمان تجاه رسوم التقٌٌم. 

  من ٌلٌه فً ل نفس الهوٌة، المتقدم الذي ٌحم تقدٌم دلٌل وثائقً عن
المصلحة لهذا الكٌان ذاته، أو إحدى الشركات التابعة لنفس الجهة التً  
 ؛تقدمت مسبقا 

  تؤكٌدا على أن مقدم الطلب لم ٌمنح أي سلسلة نطاقTLD لة وفقا لجو

وأن المتقدم لٌس لدٌه مطالبات قانونٌة  2000طلب برهان الفكرة  

 ؛ و2000ناشئة عن عملٌة برهان الفكرة   

  ًتقدٌم الطلب، الذي ٌمكن تعدٌله من عملٌة التقدٌم التً قدمت أصبل ف

التً تفٌد بؤن هذا الكٌان تقدم  TLD، فٌما ٌخص نفس سلسلة 2000 

 .2000فكرة بطلب للحصول على جولة برهان ال 

ٌحق له الحصول على اعتماد واحد على  2000كل مشارك فً عملٌة طلب برهان الفكرة 

الجدٌدة بناء  على  gTLDاألكثر. وٌمكن المطالبة باعتماد واحد بحد أقصى لطلبات نطاقات 
العملٌة المذكورة فً هذا الدلٌل. وٌتم تحدٌد صبلحٌة الحصول على هذا االعتماد من قبل 

 .ICANNمنظمة 
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  انحبالد ثؼض فً انًطهىثخ انشسىو 14542

قد ٌطلب من مقدمً الطلبات دفع رسوم إضافٌة فً حاالت معٌنة حٌثما تكون خطوات العملٌة 
 المتخصصة قابلة للتطبٌق. وتتضمن هذه الرسوم المحتملة:

 ا،  - رسوم مراجعة خدمات مزود االمتداد هذه الرسوم رىْٛ إذا كان ذلك ممكن 

١٘ئخ اٌزم١١ُ مقابل التكالٌؾ اإلضافٌة التً تنجم عن إحالة طلب إلى  غذادِغزسمخ اٌ

لمراجعته بشكل إضافً. وسٌتم إخطار مقدمً  (RSTEPاٌفٕٟ ٌخذِبد اٌزغد١ً )
الطلبات فً حالة وجوب هذا الرسم. ومن المتوقع أن تكون تكالٌؾ فرٌق مراجعة 

RSTEP  ا أمرٌك 500000المكون من ثبلثة أفراد ا. وفً بعض الحاالت، دوالر   ٌ
ا  ا متزاٌد  قد تتم المطالبة بلجان مكونة من خمسة أعضاء أو قد ٌكون هناك فحص 

وفً حالة . RSTEPحٌث سٌؽطً مبلػ الرسوم تكلفة مراجعة مقابل تكلفة أكبر. 
إمكانٌة أن تدمج مراجعات خدمات السجل المقترحة مع العدٌد من الطلبات أو 

فً كل الرسوم بطرٌقة عادلة.  بتجزئة CANN Iمتقومقدمً الطلبات، فسوؾ 
حالة، سٌتم تقدٌم نصٌحة لمقدم الطلب بمراجعة التكلفة قبل بدئها. راجع القسم 

 من الوحدة الثانٌة بشؤن مراجعة خدمات السجل. 2.2.3الفرعً 

  ٌجب مرافقة هذا المبلػ ألي إرسال خاص بمعارضة  – النزاع فضرسم إرسال
سلها مقدم الطلب للمعارضة. تدفع الرسوم بشكل مباشر إلى رسمٌة وأٌة إجابة ٌر

موفر خدمات حل النزاع الساري بشكل مباشر بما ٌتوافق مع تعلٌمات دفع 

دوالر  5.000أن رسوم اإلرسال قد تتراوح بٌن  ICANNالمزود. وتقدر 

ا )أو أكثر( لكل طرؾ ولكل إجراء. راجع  5.000أمرٌكً و دوالر أمرٌكً تقرٌب 

لمعرفة  3المناسب لمعرفة تفاصٌل حول المبلػ ذا الصلة. راجع الوحدة  المزود
 إجراءات حل النزاع.

 فً حالة المعارضات الرسمٌة، ٌتم دفع هذا الرسم مباشرة  - الدفع المقدم للتكالٌف
إلى مزود خدمة حل النزاع المستخدم وفق ا إلجراءات هذا المزود وبٌان تكالٌفه. 

طرفً إجراء حل النزاع تقدٌم دفع مقدم من تكالٌؾ وبشكل طبٌعً، سٌطلب من 
ر لتؽطٌة تكلفة اإلجراء بالكامل. وقد ٌكون ذلك رسم كل ساعة بناء  على  مبلػ مقدَّ
ر أن ٌقضٌها أعضاء اللجنة فً الحالة )بما فً ذلك  عدد الساعات التً من المقدَّ

وإعداد  - فً حالة السماح بذلك -مراجعة عملٌات التقدٌم وتسهٌل االستماع 
ا. فً حالة توحٌد النزاعات ووجود أكثر من طرؾ،  ا ثابت  القرار( أو قد ٌكونه مبلؽ 

 ٌتم دفع المبالػ المقدمة بموجب قواعد مزود خدمة حل النزاع.   

وسٌسترد الطرؾ الفائز فً إجراء حل النزاع دفعه المقدم، بٌنما لن ٌسترد الطرؾ 
تكلفة اإلجراء.  فً حالة توحٌد النزاعات الخاسر أٌة أموال ومن ثم فإنه ٌتحمل 

ووجود أكثر من طرؾ، ٌتم إعادة المبالػ المقدمة بموجب قواعد مزود خدمة حل 
 النزاع.

رسوم المقاضاة هذه للقضٌة التً تشتمل على مبلػ ثابت  ICANNتقدر منظمة 

دوالر  أمرٌكً )أو أكثر( لكل قضٌة. وعبلوة على ذلك،  8000إلى  2000من 

أن إجراء مبنً على معدل بالساعة مع عضو لجنة واحد قد  ICANNتقدر 

دوالر أمرٌكً )أو أكثر( ومع  56.000دوالر أمرٌكً و 32.000ٌتراوح بٌن 

دوالر أمرٌكً  70.000لجنة مكونة من ثبلثة أعضاء قد ٌتراوح بٌن 

دوالر أمرٌكً )أو أكثر(. قد تكون هذه التقدٌرات أقل إذا لم تقم  522.000و
جنة بطلب عملٌات تقدٌم كتابٌة تتجاوز المعارضة واالستجابة، وال تسمح الل

باالستماع. الرجاء الرجوع إلى المزود المناسب لمعرفة المبالػ ذات الصلة أو 
 تعلٌمات الرسم.   

 فً حالة مشاركة مقدم الطلب فً تقٌٌم أولوٌة  - رسم تقٌٌم أولوٌة المجتمع
ن بمبلػ ٌؽطً تكلفة مراجعة الهٌئة الخاصة مجتمع، ٌجب دفع هذه الرسوم كعربو

ا بـ   ٌ دوالر أمرٌكً(. ٌجب دفع العربون  50.000بهذا الطلب )ٌقدر المبلػ حال
إلى الموفر المعٌن للتعامل مع تقٌٌمات أولوٌة المجتمع. وسٌتم إخطار مقدمً 
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من الوحدة الرابعة  4.2الطلبات فً حالة وجوب هذا الرسم. ارجع إلى القسم 
رؾ على الظروؾ التً ٌمكن أن ٌتم فٌها تقٌٌم أولوٌة المجتمع.  وتتم إعادة للتع

المبلػ المودع إلى مقدمً الطلبات ممن ٌحققون الحد المحدد لتقٌٌم أولوٌة المجتمع 
 أو أكثر.   

 فٌما ٌتعلق بالرسومبإخطار مقدمً الطلبات بالتوارٌخ النهائٌة للدفع  ICANNستقوم 
ا(. ال تشتمل هذه القائمة على الرسوم )رسوم التسجٌل السنوٌة( اإلضافٌة )إذا كان ذل ك ممكن 

 بعد إبرام اتفاقٌة مزود االمتداد.  ICANNالتً تدفع إلى منظمة 

 انذفغ طشق 14543

. ستتم التحوٌل البنكًمن خبلل  ICANNٌجب أن ٌتم تقدٌم األموال التً ترسل إلى منظمة 

.TASع من خبلل التحوٌل البرقً فً إتاحة التعلٌمات الخاصة بإجراء الدف
9
  

ٌجب أن ٌتم تقدٌم المدفوعات المقدمة إلى مزودي خدمات حل النزاع بما ٌتوافق مع تعلٌمات 
 المزود.

 تحىٌم يٍ طهت 14544

بؤيٍ من الرسوم التً ٌتم  رس٠ًٛ خبصلمقدمً الطلبات بطلب إصدار  TASتسمح واجهة 

لتوفٌر الراحة لمقدمً الطلبات الذٌن ٌطلبون . وتم وضع هذه الخدمة ICANNدفعها إلى 
 فاتورة لمعالجة المدفوعات.

 هزا انطهت يمذو دنٍم حىل األسئهخ 1.6

للحصول على الدعم وإجابات األسئلة التً تثار لدى مقدم الطلب أثناء إتمام نموذج الطلب، 

بالنسبة . وTASالمتاحة من خبلل نظام  دػُ اٌؼ١ًٌّجب أن ٌستخدم مقدم الطلب موارد 
لمقدمً الطلبات ؼٌر المتؤكدٌن من المعلومات التً ٌتم البحث عنها للرد على سإال ما أو 

المعلمات الخاصة بالوثائق المقبولة، ٌتم تشجٌعهم إلببلغ هذه األسئلة من خبلل قنوات الدعم 
المناسبة قبل تقدٌم الطلب. فمن شؤن ذلك أن ٌساعد على تجنب الحاجة إلى التواصل مع 

 قائمٌن على التقٌٌم لتوضٌح المعلومات، مما ٌزٌد من الفترة الزمنٌة المقترنة بالطلب.  ال

اٌّىبفئخ الطلبات  ٌزٛف١ش خ١ّغ. TASوٌمكن أن ٌتم تقدٌم الطلبات من خبلل ارتباط دعم 

 ثأعئٍخ ٚإخبثبد ِزبزخ ػ١ٍٕب . ICANN رزمذَإلى المعلومات،  ٌٍٛطٛي

بالمعلومات المتعلقة بالعملٌة أو المشاكل المحٌطة بإعداد ٌجب إرسال جمٌع الطلبات الخاصة 

على    ICANNكتابة  عبر قنوات الدعم المخصصة. ولن توافق  ICANNالطلب إلى 
طلبات مقدمً طلبات االشتراك للحصول على استشارات شخصٌة أو عبر الهاتؾ فٌما ٌتعلق 

ك الذٌن ٌقومون باالتصال بـ بإعداد طلب االشتراك . وستتم إحالة مقدمً طلبات االشترا

ICANN    للحصول على توضٌح حول النواحً المتعلقة بطلب االشتراك إلى المنطقة
 .نترنتالمخصصة لؤلسئلة واإلجابات عبر اإل

ا حول نماذج الطلب واإلجراءات فقط. ولن تقدم  ستوفر إجابات االستفسارات توضٌح 

ICANN ٌة.أٌة نصٌحة استشارٌة أو مالٌة أو قانون 
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لبرقً على أنه األسلوب المفضل للدفع، حٌث إنه ٌوفر وسٌلة دولٌة للوصول وٌمكن االعتماد علٌه للنقل الدولً لؤلموال. وهذا ٌتٌح وقد تم تحدٌد التحوٌل ا 

 فرصة تلقً الرسوم والبدء فً متابعة الطلبات بؤسرع وقت ممكن. ICANNلـ 



 بلطلا ومدقم لسري
 موسرو تابلطلا

مييقتلا

مييقتلا ةيلمع- ةديدجلا جمانرب- ةدوسم

 رارقتسا
DNS

ةلسلسلا هباشت  ءامسألا
ةيفارغجلا  ةينقتلا ةردقلاةيلاملا ةردقلا

ةيليغشتلاو
 تامدخ
لجسلا

ليربأ11- ةشقانملا ضارغأل- ةدوسم

 ميدقت ةرتف أدبت
تابلطلا

 تابلطلا ومدقم لجسي
 دادسوTAS ماظن يف

عاديإلا

 يلوألا مييقتلا جئاتن
)IE( ةروشنملا

ICANN تابلط
ةروشنملا

ةضراعملا ميدقت ةرتف ءاهتنا-

GAC ةنجل تاراشتسا مالتسا عقوت دعوم-

 صحف
ةيفلخلا

 مدقم عضخي له
 تاراشتسال بلطلا

GAC؟

 سلجم تارابتعا
ةرادإلا

ال

معن

اًموي 60– ركبملا ريذحتلا تارتف حتفو بلطلا ىلع قيلعتلا-
رهشأ 7– ضارتعالا ةرتف حتف-

 مدقم ىقلتي له
 اًريذحت بلطلا

؟اًركبم

 مدقم رارق ام
؟بلطلا

 ةعجارمل ةلهؤم ريغ
معنةيفاضإ باحسنا

ةعباتم

ال

 ةسسؤم أدبت
ICANNصحفيف

تانايبلالامتآا
ةيرادإلا

 ةسسؤم يهتنت
ICANNصحف نم 

 تانايبلا لامتآا
ةيرادإلا

ركبملا ريذحتلا تارتف قالغإو بلطلا ىلع قيلعتلا

 خيرات نم اًموي 21 تابلطلا يمدقم ىدل رفوتي
.مهرارق اوددحي ىتح ركبملا ريذحتلا ةرتف قالغإ

ركبملا ريذحتلا تارتف قالغإو بلطلا ىلع قيلعتلا



ةيفاضإ ةعجارمل ةلهؤم ريغ

؟تاضراعم ةيأ كانه له

بلطلا مدقم زاتجا له
؟عسوملا مييقتلا داوم عيمج

 ىلع سفانت كانه له
؟ةلسلسلا

 نم رثآأ وأ دحاو ماق له
 عمتجملا ىلع نيدمتعملا نيمدقتملا

؟عمتجملا ةيولوأ رايتخاب

 بلطلا مدقم نِّمَؤي
؟حيرص زئاف دجوي لهةلسلسلا حجانلا

ال

ال

V1.82- ةلوادملا ضارغأل- ةدوسم

ضيوفتلا

 حيضوتب بلطلا مدقم ماق له
؟تاضراعملا عيمج

معن

ال

ال معن

 ةعباتملل راتخملا بلطلا مدقم
)EE( عسوملا مييقتلا ىلإ

ال

ال

معن

ال

 لسالسلا يوذ نيمدقتملل له
 يتاذلا لحلا ىلع ةردقلا ةيسفانتلا

؟سفانتلل

معن

ال معنمعن

بلطلا مدقم زاتجا له
؟يئدبملا مييقتلا داوم عيمج

معن

 ةلسلسلا تاءارجإ
ةكبرملا

 ةبلاطملا تاءارجإ
ةينوناقلا قوقحلاب

 ةضراعم تاءارجإ
عمتجملا

 تاءارجإ
 ةماعلا ةحلصملا[

]ةدودحملا

 ةيولوأ مييقت
عمتجملا

 تاءارجإ
تادازملا

دقعلا ذيفنت

 لبق ام صحف
ضيوفتلا

 ،مييقتلا ةيلمع- ةديدجلا جمانرب- ةدوسم
ةيناثلا ةحفصلا

ال

معن

عازنلا لح عم عسوملا مييقتلا نمازتيس

 ءانب بلطلا ىلع ةضراعم ميدقت نكمي
 يف ةعبرألا ريياعملل داحتا يأ ىلع
 دق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .هسفن تقولا
 ىلع ةددعتم تاضراعم بلطلا هجاوي
.اهسفن ةضراعملا ريياعم


