كتيب دليل مقدم الطلب
لبرنامج gTLD
( 41يايو )3122
ٌجب على على مقدمً الطلبات المحتملٌن مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدلٌل للنظر ولم ٌتم
اعتماده بعد .حٌث ال تزال التفاصٌل المقترحة لبرنامج  DLTgالجدٌد تخضع لمزٌد من المداوالت
والتنقٌح.

 41مايو 3122

ِ 30ب2011 ٛ٠
ػض٠ض ٞاٌؼّ ً١اٌّشرمت،
ٔشىشن ػٍ ٝاشزشاوه ف ٟثشٔبِح ٔطبق اٌّسز ٜٛاألػٍ ٝاٌؼبَ اٌدذ٠ذ .س١ؼًّ ٘زا اٌجشٔبِح اٌشائغ ػٍ ٝئربحخ ئِىبٔ١خ ئٔشبء اٌّض٠ذ ِٓ
اٌخ١بساد ٌّسزخذِ ٟاإلٔزشٔذٚ ,رّى ٓ١اإلثذاعٚ ,رحف١ض إٌشبط االلزصبدٚ ,ٞخٍك فشص ػًّ خذ٠ذح حٛي اٌؼبٌُٙ٠ٚ .ذف ٘زا اٌجشٔبِح ئٌٝ
اٌزؼش٠ف ثٕطبلبد ثشٔبِح  gTLDاٌدذ٠ذح ِغ رٛف١ش ٚسبئً حّب٠خ خذ٠ذح ألصحبة اٌحمٛق ِٚسزخذِ ٟاإلٔزشٔذ فٔ ٟفس اٌٛلذ ٌخٍك ث١ئخ
ئٔزشٔذ أوثش أِبًٔب.
ِٕز ئٔشبء  ICANNف ٟػبَ  ،1998فمذ رُ رٛس١غ ح١ض أسّبء إٌطبلبد ٌ١شًّ فمظ ٔ 22طبلًب ِٓ ٔطبلبد اٌّسز ٜٛاألػٍ ٝاٌؼبِخٚ .اٌَٛ١
ٔم َٛثبٌزحض١ش إلطالق ثشٔبِح ِٓ شأٔٗ أْ ّ٠ثً ِشحٍخ خذ٠ذح ِٓ اٌزٕٛع ف ٟاٌٍغبدٚ ،اٌّشبسؤّٚ ،ٓ١برج األػّبي ػٍ ٝاإلٔزشٔذ.
خالي ٘زٖ اٌؼٍّ١خٌ ،مذ أذ٘شذ ِٓ ِمذاس اٌٛلذ ٚاٌدٙذ اٌز ٞوشسٗ أصحبة اٌّصبٌح ٌزحس ٓ١ثشٔبِح  gTLDاٌدذ٠ذٌٚ .مذ شىٍذ رؼٍ١مبرىُ
اٌحص١فخٚ ،اٌّذسٚسخٚ ،اٌّث١شح وً خبٔت ِٓ خٛأت ٘زا اٌجشٔبِح ،األِش اٌز ٞس١شىً ثذٚسٖ ِسزمجً اإلٔزشٔذ.
رّشً١ب ِغ اٌدذٚي اٌضِٕ ٟاٌّزجغ ٌذٕ٠ب٠ ،زُ رحذ٠ث دٌِ ً١مذَ اٌطٍت فِ ٟمذِخ االخزّبع اٌخبص ثّدٍس اإلداسح اٌّضِغ ػمذٖ  َٛ٠االثٕٓ١
اٌّٛافك ٚ .2011 ٛ١ٔٛ٠ 20رسزٕذ ٘زٖ اٌّسٛدح ػٍ ٝاٌزؼٍ١مبد اٌؼبِخ اٌز ٟرُ رٍمٙ١ب خالي األسبث١غ األسثؼخ األخ١شح ِٓ ِدّٛػخ ٚاسؼخ ِٓ
ضب اٌحٛاس اٌّثّش ٚاٌّسزّش ث ٓ١اٌٍدٕخ االسزشبس٠خ اٌحى١ِٛخ (ٚ )GACاٌّدٍسٚ ،اٌز ٞرٕدُ ػٕٗ
أصحبة اٌّصبٌحٚ .سٛف رؼىس أً ٠
رحسٕ١بد فٚ ٟسبئً حّب٠خ اٌؼالِبد اٌزدبس٠خ ٚاٌّسزٍٙىٚ .ٓ١ثبٌزٛاص ،ٞاشزشوذ اٌٍدٕخ االسزشبس٠خ اٌحى١ِٛخ (ٚ )GACاٌّدٍس فٟ
ِٕبلشبد ٘بِخ حٛي ػٍّ١خ رمذ ُ٠اٌّسبػذح ٌّمذِ ٟاٌطٍجبد اٌّحزٍّ ِٓ ٓ١اٌجٍذاْ إٌبِ١خ.
رإد ICANN ٞػٍّٙب ثٙذف سػب٠خ اٌّصٍحخ اٌؼبِخ ٚرٌه ِٓ خالي رٛف١ش شجىخ ئٔزشٔذ ػبٌّ١خ ِسزمشح ٚإِٓخ ِٛٚحذحٚ .ف ٟئطبس ِسبػٙ١ب
ٌزٕف١ز ِّٙزٙب اٌّزّثٍخ ف ٟرٛف١ش اٌشؤ٠خ اٌشبٍِخ ألٔظّخ اٌ ُّؼشف اٌفش٠ذح اٌخبصخ ثشجىخ اإلٔزشٔذ ،فأٙب رؼًّ أ٠ضً ب ػٍ ٝرؼض٠ض إٌّبفسخ
ٚاخز١بساد اٌّسزخذَٚ .ثذٚس٘ب رزٛافك ٔطبلبد ثشٔبِح  gTLDاٌدذ٠ذح ِغ ٘زٖ األ٘ذافٔٚ ،شىشوُ ػٍِ ٝب لذِزّ ِٓ ٖٛدػُ.
ٚرفضٍٛا فبئك اٌزمذ٠ش ٚاالحزشاَ،

سٚد ث١ىسزشَٚ
اٌشئ١س ٚاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ

مقدمة
خلفية برنامج  gTLDالجديدة
ٌمذ وبٔج ٔطبلبث  gTLDsاٌدذ٠ذة ف ٟغٍ١ؼت بشٔبِح ٘١ئت (ِٕ )ICANNز ئٔشبئٙبٚ .سٛف حفخر ٔطبلبث  gTLDاٌدذ٠ذة اٌّسخ ٜٛاألػٌٍ ٝشبىت اإلٔخشٔج،
بغشض حؼض٠ض اٌخٕٛعٚ ،حشد١غ إٌّبفستٚ ،ص٠بدة االسخفبدة ِٓ ٔظبَ أسّبء إٌطبلبث (.)DNS
ٚزبًٌ١ب ،حخى ْٛاٌشبىت ِٓ ٔ 22طبلًب ِٓ إٌطبلبث اٌؼبِت ػبٌ١ت اٌّسخٚ ٜٛأوثش ِٓ ٔ 252طبلًب ِٓ ٔطبلبث اٌّٛالغ ػبٌ١ت اٌّسخٌ ٜٛشِض اٌذٌٚت ٚاٌخ ٟحؼًّ
ػٍّٔ ٝبرج ِخخٍفتٚ .وً ٚازذ ِٓ إٌطبلبث ٌذِ" ٗ٠شغً حسدِ "ً١ؼٚ ،ٓ١ف ٟأغٍب اٌسبالث ،ببإلظبفت ئٌ ٝاحفبق اٌخسد ً١ب ٓ١اٌّشغً (أ ٚاٌىف١٘ٚ )ً١ئت
(٠ٚ .)ICANNؼذ ِشغً اٌخسدِ ً١سإٚالً ػٓ اٌؼٍّ١ت اٌفٕ١ت ٌٍٕطبق ،بّب ف ٟرٌه خّ١غ األسّبء اٌّسدٍت ف٘ ٟزا إٌطبق٘ .زا٠ٚ ،خذَ ٘زٖ إٌطبلبث اٌؼبِت
ػبٌ١ت اٌّسخ ٜٛأوثش ِٓ  ِٓ 022أفشاد اٌخسد٠ ِّٓ ،ً١خؼبٍِِ ْٛغ اٌّسدٍ ٓ١ألداء حسد ً١أسّبء إٌطبلبث ٚاٌخذِبث األخش ٜراث اٌصٍتٚ .سٛف ٛ٠فش
بشٔبِح  gTLDاٌدذ٠ذة ٚسٍ١ت ٌٍّشغٍ ٓ١اٌّسخٌٍٍّ ٓ١خمذَ بطٍب ٌٍسصٛي ػٍ ٝإٌطبلبث اٌؼبِت اٌدذ٠ذة ،ػالٚة ػٍٚ ٝظغ خ١بساث خذ٠ذة ٌٍّسخٍٙى ٓ١ف٘ ٟزا
اٌّدبيٚ .ػٕذِب ٠طٍك اٌبشٔبِح خٌٛت اٌطٍب األ ،ٌٝٚحخٛلغ ٘١ئت (ِ )ICANNدّٛػت ِخٕٛػت ِٓ غٍببث اٌسصٛي ػٍ ٝإٌطبلبث اٌؼبِت اٌدذ٠ذة ،بّب ف ٟرٌه
أسّبء إٌطبلبث اٌذ١ٌٚتِّ ،ب ٠خٍك ئِىبٔبث وب١شة السخخذاِبث خذ٠ذة ٚاالسخفبدة ِٓ ِسخخذِ ٟاإلٔخشٔج ف ٟخّ١غ أٔسبء اٌؼبٌُ.
ٚحّخذ خزٚس اٌبشٔبِح بؼٕب٠ت ف ٟأػّبي داٚالث س١بست اٌخط٠ٛش ِٓ لبً ِدخّغ ٘١ئت ( .)ICANNفف ٟأوخٛبش  ،2222أوٍّج ِٕظّت دػُ األسّبء اٌؼبِت
( - )GNSOئزذ ٜاٌدّؼ١بث اٌخ ٟحٕسك اٌس١بست اٌؼبٌّ١ت ٌإلٔخشٔج ف١٘ ٟئت ( - )ICANNػٍّٙب بصٛسة سسّ١ت اٌّؼٕ ٟبخط٠ٛش س١بسبث إٌطبلبث اٌؼبِت
اٌدذ٠ذة ٚٚافمج ػٍِ ٝدّٛػت ِىٔٛت ِٓ  90حٛص١ت ِٓ اٌخٛص١بث اٌّخؼٍمت ببٌس١بسبثٚ .لذ اشخشن ِّثٍِ ٛدّٛػت ٚاسؼت ِٓ األغشاف اٌّؼٕ١ت ِٓ -
اٌسىِٛبث ٚاألفشاد ٚاٌّدخّغ اٌّذٔٚ ٟسخبي األػّبي ٚدٚائش اٌٍّى١ت اٌفىش٠ت ِٚدخّغ اٌخىٌٕٛٛخ١ب  -ف ٟإٌّبلشبث ألوثش ِٓ  91شٙشًا بغشض اٌخصذٌّ ٞثً
٘زٖ اٌّسبئً اٌخ ٟحخؼٍك ببٌطٍبٚ ،فٛائذ إٌطبلبث اٌدذ٠ذة ِٚخبغش٘بِٚ ،ؼب١٠ش االخخ١بس اٌخٕ٠ ٟبغ ٟحطب١مٙبٚ ،و١ف ٕ٠بغ ٟحخص١ص إٌطبلبثٚ ،اٌششٚغ
اٌخؼبلذ٠ت اٌالصِت ٌسدالث  gTLDاٌدذ٠ذة بغشض اٌّع ٟلذ ًِب٘ .زاٚ ،لذ حُٛخج ػٍّ١ت حط٠ٛش اٌس١بست ٘زٖ بمشاس ِٓ ِدٍس ئداسة ٘١ئت (٠ )ICANNمعٟ
ببػخّبد س١بست ِّٔ ٛدخّؼ ٟفّ٠ٚ .2221 ٛ١ٔٛ٠ ٟىٓ االغالع ػٍِٛ ٝخض شبًِ ٌؼٍّ١ت ٚظغ اٌس١بسبث ٚإٌخبئح ػٍ ٝاٌّٛلغ اٌخبٌ:ٟ
.http://gnso.icann.org/issues/new -gtlds
٠ٚخشوض ػًّ ٘١ئت ( )ICANNا ْ٢ػٍ ٝاٌخٕف١ز :ئٔشبء غٍب ٚػٍّ١ت حمٌٍٕ ُ١١طبلبث اٌؼبِت اٌدذ٠ذة اٌخ ٟحخّبشِ ٝغ حٛص١بث اٌس١بست اٌؼبِتٚ ،حٛفش خبسغت
غش٠ك ٚاظست ٌٍّخمذٌٍِٛ ٓ١صٛي ئٌ ٝاٌخف٠ٛط ،بّب ف ٟرٌه ِٛافمت اٌّدٍس ػٍٙ١بٕ٠ٚ .ؼىس ٘زا اٌؼًّ اٌخٕف١ز فِ ٟسٛداث دٌ ً١ئخشاءاث اٌخمذَ ٚاٌخ ٟحُ
ئصذاس٘ب ٌٍخؼٍ١ك اٌؼبَٚ ،ػٍِ ٝسخٕذاث حٛظ١س١ت ِّب ٠ؼشض سؤ٠ت دل١مت ِٕٚطم١ت ٚساء بؼط االسخٕخبخبث اٌخ ٟحُ اٌخٛصً ئٌٙ١ب بشأْ ِٛاظ١غ ِسذدةٚ .لذ
أد ٜئدخبي اٌّدخّغ ِدذ ئٌ ٝحٕم١سبث ٌّسٛدة دٌ ً١ئخشاءاث اٌخمذَٚ .ببٌّثً ،حإسس ٘١ئت ( )ICANNاٌّٛاسد اٌالصِت إلغالق اٌبشٔبِح ٚحشغ ٍٗ١بٕدبذ.

ٌٍسصٛي ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبث اٌسبٌ١ت ٚاٌدذاٚي اٌضِٕ١ت ٚاألٔشطت راث اٌصٍت ببشٔبِح  gTLDاٌدذ٠ذةُ٠ ،شخ ٝاٌشخٛع ئٌِٛ ٝلغ
.http://www.icann.org/en/topics/new -gtld-program.htm

كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 1
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.

 03مايو 1322

الوحدة1
مقدمة لعملٌة التقدم إلى gTLD
تقدم هذه الوحدة نظرة عامة لمقدمً الطلبات حول عملٌة تقدٌم طلب للحصول على نطاق
المستوى األعلى الجدٌد ،وتتضمن تعلٌمات حول كٌفٌة إكمال الطلب وتقدٌمه والتوثٌق الداعم،
والتوثٌق الداعم الذي ٌجب على مقدم الطلب تقدٌمه مع الطلب،والرسوم المفروضة ووقت
تقدٌمها وكٌفٌة القٌام بذلك.
وتصؾ هذه الوحدة أٌضا الشروط المرتبطة بؤنواع معٌنة من الطلبات ،ومراحل دورة الطلب.
وٌوجد هناك مسرد بالمصطلحات ذات الصلة فً مسودة كتٌب دلٌل مقدم الطلب هذا.
ونوصً مقدمً طلبات االشتراك المحتملٌن قراءة محتوى هذه الوحدة بالكامل والتعرؾ علٌه
باإلضافة إلى الوحدات األخرى قبل بدء عملٌة تقدٌم طلب االشتراك ،لضمان معرفتهم لما هو
مطلوب منهم ،ومعرفة ما ٌمكن توقعه فً كل مرحلة من مراحل عملٌة تقٌٌم طلب االشتراك.
للحصول على المجموعة الكاملة من وثائق الدعم والمزٌد من المعلومات حول العملٌات
األصلٌة ،وتارٌخها وخلفٌة تفاصٌل التطوٌر لبرنامج نطاقات  ،gTLDالرجاء مراجعة الموقع
التالً.http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/
ٌعد كتٌب دلٌل مقدم الطلب هذا بمثابة تطبٌق لسٌاسة اإلجماع التً اتفق علٌها المجلس فٌما
ٌتعلق بتقدٌم  sDLTgجدٌدة ،وخضع للمراجعة عبر التعلٌقات العامة واالستشارات على
مدار عامٌن.

 1.1زمن دورة الطلب والجداول الزمنٌة
ٌقدم هذا القسم وصفا للمراحل التً ٌمر بها الطلب بمجرد تقدٌمه .وستجري بعض المراحل
لجمٌع الطلبات التً ٌتم تقدٌمها ،بٌنما ٌتم إجراء مراحل أخرى فً حاالت خاصة .وٌنبؽً أن
ٌكون مقدموا الطلبات على علم بالمراحل والخطوات المضمنة فً معالجة الطلبات المستلمة.

 1.1.1توارٌخ تقدٌم طلب االشتراك
تبدأ فتر تً تسجٌل المستخدم وتقدٌم الطلبات فً [الوقت] بالتوقٌت العالمً ([ )UTCبتارٌخ].
1

تنتهً فترة تسجٌل المستخدم فً [الوقت] بالتوقٌت العالمً ([ )UTCبتارٌخ].
تنتهً فترة تقدٌم الطلب فً [الوقت] بالتوقٌت العالمً ([ )UTCبتارٌخ].
نظرا العتبارات االستبلمٌ ،جب تقدٌم جمٌع الطلبات بطرٌقة إلكترونٌة عبر نظام تقدٌم
الطلبات على اإلنترنت بحلول موعد انتهاء فترة تقدٌم الطلب.
لن ٌتم النظر فً أي طلب ،عند عدم وجود ظروؾ استثنائٌة ،فً حالة:

1



لو تم استبلمها بعد إؼبلق فترة التقدٌم.



عدم اكتمال نموذج الطلب (إما أنه لم تتم اإلجابة على األسئلة بالكامل أو عدم
وجود الوثائق الداعمة المطلوبة) .لن ٌتم السماح لمقدمً الطلبات عادة بتقدٌم
طلباتهم بعد انتهاء التقدٌم.

سٌتم إدراج المعلومات الخاصة بكافة مراجع الوقت والتارٌخ بعد اعتماد مجلس إدارة  ICANNلدلٌل مقدمً الطلبات.
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الوحدة األولى
مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة ()gTLD


عدم دفع رسم التقٌٌم بحلول الموعد النهائً .راجع القسم  1.5للحصول على
معلومات حول الرسوم.

ٌنبؽً أن ٌدرك مقدمً الطلبات أنه نظرا إلى أن خطوات المعالجة المطلوبة (أي تسجٌل
المستخدمٌن على اإلنترنت وتقدٌم الطلب ورسوم التقدٌم ورسوم المصالحة)
واإلجراءات األمنٌة المطبقة فً نظام التسجٌل على اإلنترنت قد تستؽرق وقتا طوٌبل
ألداء كل الخطوات المطلوبة لتنفٌذ طلب كامل .وبناءا علٌهٌ ،تم تشجٌع مقدمً الطلب
لتقدٌم طلباتهم الكاملة والرسوم فً أقرب وقت ممكن عملٌا بعد بدء فترة تقدٌم الطلبات.
فاالنتظار حتى نهاٌة هذه المدة وبدء العملٌة قد ال ٌمنحنا وقتا كافٌا لتقدٌم الطلبات الكاملة
قبل انتهاء المدة الزمنٌة .وعلى هذا النحو .ووفقا لذلك ،لن ٌتم قبول تسجٌبلت المستخدم
الجدٌدة بعد التارٌخ المشار إلٌه أعبله.
وقد عملت  ICANNعلى مد المهلة أكثر من مرة لتإكد على أن نظام التقدم على اإلنترنت
سٌكون متاحا طوال فترة التقدٌم .وفً حالة عدم إتاحة النظام ،فسوؾ توفر ICANN
تعلٌمات بدٌلة لتقدٌم طلبات التقدم عبر موقع الوٌب الخاص بها.

 1.1.2مراحل معالجة الطلب
ٌوفر هذا القسم الفرعً نظرة عامة على المراحل المضمنة فً معالجة الطلبات التً تقدم إلى
منظمة  .ICANNالشكل ٌ 1-1قدم وصفا مبسطا عن عملٌة المعالجة .تم تحدٌد أقصر
الطرق وأكثرها استقامة بالخط العرٌض ،على الرؼم من عرض المراحل التً من المحتمل
أن تطبق أو ال تطبق أٌضا .بعد ذلك ٌتم وصؾ كل مرحلة باختصار.
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الشكل  - 1-1بمجرد التقدٌم إلى  ،ICANNستجتاز طلبات التقدم مراحل متعددة من المعالجة.

 1.1.2.1فترة تقدٌم الطلب
عند بدء فترة تقدٌم الطلبٌ ،صبح مقدمو الطلبات  -الذٌن ٌؤملون فً تقدٌم طلبات للحصول
على نطاقات  gTLDالجدٌدة  -مستخدمٌن مسجلٌن فً نظام طلبات نطاقات).TLD (TAS
بعد إكمال تسجٌل المستخدمٌ ،قوم المتقدمون بتقدٌم إٌداع لكل فتحة طلب (راجع البند )1.4
ٌتم التقدم 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 عامة وإثبات القدرة المالٌة باإلضافة إلى إثبات القدرة التقنٌة والعملٌةٌ .جب أٌضا
تقدٌم الوثائق الداعمة المذكورة فً القسم الفرعً  2-2-1من هذه الوحدة عبر نظام تقدٌم
الطلبات على اإلنترنت ،كما هو موضح فً األسئلة ذات الصلة.
كما ٌجب أن ٌقوم مقدمو الطلبات بتقدٌم رسوم التقٌٌم الخاصة بهم أثناء هذه الفترة .للحصول
على معلومات إضافٌة حول الرسوم والمدفوعات ،راجع القسم  1.5من هذه الوحدة.
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فكل مدخل طلب تقدٌم مخصص لـ  gTLDواحد فقط .حٌث ٌمكن لمقدم الطلب تقدٌم العدٌد
من الطلبات كما ٌرؼب .وعلى الرؼم من ذلك ،لٌس ثمة وسائل للتقدم للحصول على أكثر من
 gTLDواحد فً طلب تقدٌم وحٌد.
ومن المتوقع أن تستمر فترة تقدٌم الطلبات نحو ٌ .60وما .وعقب انتهاء فترة تقدٌم الطلبات،
سوؾ تقدم  ICANNلمقدمً الطلبات التحدٌثات الدورٌة عن حالة التقدم المحرز فً
تقدٌماتها.

 1.1.2.2فحص االكتمال اإلداري
بعد انتهاء فترة تقدٌم طلبات االشتراك على الفور ،ستبدأ  ICANNعملٌة فحص اكتمال جمٌع
طلبات االشتراكٌ .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.

ستقوم  ICANNبإرسال األجزاء العامة لكل الطلبات التً تعد مكتملة وجاهزة من أجل
عملٌة التقٌٌم فً ؼضون أسبوعٌن من إؼبلق فترة تقدٌم الطلبات .هناك بعض القضاٌا ذات
الصلة بالعملٌات أو المعلومات الداخلٌة :لن ٌتم إرسال إجابات المتقدم على مثل هذه األسئلة.
تتم عنونة كل سإال فً نموذج الطلب بإمكانٌة إرسال المعلومات .راجع المسمٌات التً تم
نشرها للمجموعة الكاملة من األسئلة فً ملحق الوحدة (.)2
ومن المتوقع أن ٌتم إتمام فحص االكتمال اإلداري لكل نماذج التقدم فً مدة قدرها  8أسابٌع
تقرٌبا ،قابلة للزٌادة على حسب حجم التقدم .وفً حالة إذا لم ٌمكن االنتهاء من كافة
االستمارات فً ؼضون هذه الفترة ،فستقوم  ICANNبإرسال معلومات حدٌثة عن العملٌة
ووقت انتهاء مقدّر.

 1.1.2.3فترة التعلٌق
تعتبر آلٌات التعلٌقات العامة جزءا من عملٌات تطوٌر وتنفٌذ وتشؽٌل السٌاسة الخاصة
بمنظمة  .ICANNوبناء على الشراكة الخاصة والعامة ،تتخصص  ICANNفً :حفظ
األمان واالستقرار التشؽٌلٌٌن لئلنترنت ،وتعزٌز التنافس ،وتحقٌق تمثٌل عرٌض لمجتمعات
اإلنترنت العالمٌة ،إضافة إلى تطوٌر سٌاسة مناسبة لمهمتها من خبلل عملٌة ارتقائٌة قائمة
على اإلجماع .وهذا ٌتضمن بالضرورة مشاركة العدٌد من مجموعات صاحب المصلحة فً
المناقشة العامة.
وستقوم  ICANNبفتح فترة للتعلٌق عند نشر الطلبات للجمهور على موقع  ICANNعلى
الوٌب (راجع القسم الفرعً  .)1.1.2.2توفر هذه الفترة الوقت للمجتمع لمراجعة وتقدٌم
التعلٌقات حول مواد الطلبات المنشورة (والمشار إلٌها بـ "تعلٌقات مقدم الطلب )".وسٌشترط
منتدى التعلٌق من المعلقٌن ربط التعلٌقات مع طلبات تقدٌم محددة واللجنة ذات الصلة .كما أن
التعلٌقات التً وردت فً ؼضون فترة ٌ 60وما من نشر مواد طلبات التقدٌم ستكون متاحة
للجان التقٌٌم ألداء مراجعات التقٌٌم المبدئً .تخضع هذه الفترة للتمدٌد إذا ما اقتضى حجم
الطلبات المقدمة أو الظروؾ األخرى ذلك .ولكً ٌقوم المعلقون بالنظر فً التعلٌقاتٌ ،جب
تلقً التعلٌقات فً منتدى التعلٌقات المخصص فً غضون الفترة الزمنٌة المحددة.
ٌبذل المقٌمون االجتهاد الواجب حول تعلٌقات طلب التقدٌم (أي تحدٌد عبلقتها بالتقٌٌم،
والتحقق من دقة المطالبات ،وتحلٌل مؽزى المراجع المذكورة) وأخذ المعلومات المتاحة من
قبل تلك التعلٌقات فً الحسبان .وفً الحاالت التً ٌإثر فٌها النظر فً التعلٌقات على نتٌجة
تسجٌل طلبات التقدٌمٌ ،سعى المقٌمون للحصول على توضٌح من مقدم الطلب .أما البٌانات
المتعلقة بالنظر فً التعلٌقات على طلبات التقدٌم التً أثرت على قرار التقٌٌم فستظهر فً
ملخص تقارٌر المق ٌّمٌن والتً سٌتم نشرها فً نهاٌة فترة التقٌٌم الممتدة.
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أما فٌما ٌتعلق بالتعلٌقات التً وردت بعد مدة ٌ 60وما فسٌتم حفظها وإتاحتها (باإلضافة إلى
التلقٌات التً ترد خبلل فترة التعلٌقات) إلجراء مزٌد من الدراسات علٌها كعملٌات فض
النزاع ،كما هو وارد أدناه.
ٌجب أن تعً كل الطلبات فً عملٌة طلبات  gTLDالجدٌدة بؤن منتدٌات التعلٌقات بمثابة آلٌة
للجمهور لكشؾ المعلومات والمشاكل ذات الصلة وإبرازها الهتمام جمٌع المسإولٌن عن
التعامل مع طلبات  gTLDالجدٌدة .أي شخص قد ٌقدم تعلٌقا فً منتدى التعلٌقات العامة.
التعلٌقات وعملٌة المعارضة الرسمٌةٌ :جب التمٌٌز بٌن تعلٌقات طلب التقدٌم التً قد تكون
ذات صلة بمهمة  ICANNالخاصة بتحدٌد ما إذا كانت الطلبات تفً بالمعاٌٌر الموضوعة
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
مجاالت محدودة خارج عملٌة التقٌٌم التً تقوم بها  ICANNالتً تتم على أساس المزاٌا
المتوافرة (راجع القسم الفرعً .)3.2
لن ٌتم النظر إلى التعلٌقات العامة على أنها معارضات رسمٌة .كما أنه لن ٌتم النظر فً
التعلٌقات حول األمور المرتبطة بالمعارضات الرسمٌة من قبل الهٌئات أثناء التقٌٌم المبدئً.
وهذه التعلٌقات سوؾ تتاح وٌمكن أن ٌتم النظر فٌها بعد ذلك من قبل هٌئة من الخبراء أثناء
إجراءات حل النزاع (انظر القسم الفرعً  .)1.1.2.9ومع ذلك ،وبوجه عام فإن تعلٌقات
طلب التقدٌم لدٌها دور محدود جدا فً عملٌة فض المنازعات.
تنافس السلسلةٌ :مكن النظر فً التعلٌقات المخصصة للجنة أولوٌة المجتمع والتً ترتبط
بالمعاٌٌر فً الوحدة  ،4أثناء تقٌٌم أولوٌة المجتمع.
إشعارات الحكومة :قد ترسل الحكومات إشعارا باستخدام منتدى تعلقات طلب التقدٌم لئلعبلن
عن المخاوؾ ذات الصلة بالقوانٌن الوطنٌة .رؼم ذلك ،ال ٌعد إعبلن الحكومة عن المخاوؾ
التً تنتابها فً حد ذاته بمثابة اعتراض رسمً .فبل ٌشكل اإلشعار المرسل من جانب
الحكومة أساس لرفض طلب برنامج  .gTLDوٌمكن للحكومة أن تجري اختٌارا الستخدام
آلٌة التعلٌق هذه لتقدٌم مثل هذا اإلشعار ،باإلضافة إلى أو كبدٌل إلجراء تحذٌر  GACالمبكر
المنصوص علٌه فً القسم الفرعً  1.1.2.4أدناه.
قد تتصل الحكومات مباشرة بمقدمً الطلبات باستخدام معلومات جهة االتصال المنشورة فً
الطلب ،على سبٌل المثال ،إلرسال إخطار بمخالفة سلسلة  gTLDالمتقدم بطلب بشؤنها
للقانون الوطنً ،ومحاولة إزالة أي المخاوؾ لدى مقدم الطلب.
التعلٌقات العامة :سٌظل هناك منتدى للتعلٌق العام مفتوحا خبلل كافة مراحل عملٌة التقٌٌم،
من أجل توفٌر السبل أمام الجمهور فً تقدٌم وطرح أٌة معلومات أو قضاٌا ذات صلة

 1.1.2.4تحذٌر  GACالمبكر
تزامنا مع فترة التعلٌق البالؽة ٌ 60وما قد تصدر اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ()GAC
التابعة لـ  ICANNإشعار تحذٌر  GACالمبكر فٌما ٌتعلق بطلب التقدٌم .وهذا من شؤنه أن
ٌزود مقدم الطلب بدلٌل أن الطلب ٌتم النظر إلٌه من قبل حكومة أو أكثر باعتبار أنه قد ٌكون
مثٌرا للمشاكل أو حساسا.
وال ٌتعدى تحذٌر  GACالمبكر كونه إشعارا فقط .فهو لٌس معارضة رسمٌة أو ٌإدي
مباشرة إلى عملٌة ٌمكن أن ٌنتج عنها رفض الطلب .ومع ذلك البد أن ٌتخذ تحذٌر GAC
المبكر على محمل الجد حٌث أنه ٌثٌر احتمالٌة أن ٌكون الطلب موضوع مشورة  GACبشؤن
 gTLDsالجدٌدة (طالع القسم  )1.1.2.7أو معارضة رسمٌة (راجع القسم الفرعً
 )1.1.2.6فً مرحلة متؤخرة من العملٌة.
ٌصدر تحذٌر  GACالمبكر نموذجٌا كنتٌجة إلشعار تتلقاه  GACمن حكومة واحدة أو أكثر
بؤن الطلب قد ٌكون مثٌرا للمشاكل ،على سبٌل المثال ٌحتمل أن ٌنتهك القانون القومً أو
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ٌتسبب فً عدم استقرار .كما ٌجوز إصدار تحذٌر  GACالمبكر ألي سبب  .ومن ثم قد تقوم
 GACبإرسال إشعار إلى المجلس – لتشكٌل تحذٌر  GACالمبكر .وسوؾ تقوم ICANN
بإخطار مقدمً الطلبات بتحذٌر  GACالمبكر فً أقرب وقت ممكن بعد تلقٌه من .GAC
هذا وال ٌتطلب إصدار تحذٌر  GACالمبكر إجماعا من  .GACوعلى أدنى تقدٌرٌ ،جب أن
ٌرسل تحذٌر  GACالمبكر لمجلس إدارة  ICANNكتابٌا وأن ٌكون تحت مسمى واضح
مثل تحذٌر  GACالمبكر .وقد ٌؤخذ هذا اإلشعار شكل رسالة برٌد الكترونً من رئٌس
 GACإلى مجلس إدارة  .ICANNومن أجل أن تصل تحذٌرات  GACالمبكرة لذروة
فاعلٌتهاٌ ،جب أن تحتوي على سبب التحذٌر وتحدٌد الدول المعارضة.
ٌحق لمقدم الطلب ،بمجرد تلقً تحذٌر  GACالمبكر ،أن ٌختار سحب طلب الحصول على
تعوٌض جزئً (راجع القسم الفرعً  ،)1.5.1أو أن ٌختار االستمرار فً الطلب (وهذا قد
ٌشمل لقاءا مع ممثلً الحكومة (الحكومات) ذات الصلة فً محاولة لمعالجة هذا الشؤن) .ومن
أجل الحصول على التعوٌض المنصوص علٌه فً القسم ٌ ،1.5.1تعٌن على مقدم الطلب
تقدٌم إشعار لـ  ICANNباختٌاره سحب الطلب فً ؼضون ٌ 21وما تقوٌمٌا اعتبارا من تلقً
تحذٌر  GACالمبكر.
وللحد من احتمالٌة تحذٌر  GACالمبكرٌ ،تم تشجٌع جمٌع مقدمً الطلب لتحدٌد عدم
االستقرار المحتمل قبل تقدٌم الطلب والعمل مع األطراؾ المعنٌة (بما فً ذلك الحكومات)
سلفا لتقلٌص المخاوؾ التً تتعلق بالطلب.

 1.1.2.5التقٌٌم المبدئً
سٌتم بدء التقٌٌم المبدئً على الفور بعد االنتهاء من فحص االكتمال اإلداري .وستتم مراجعة
جمٌع الطلبات المكتملة أثناء التقٌٌم المبدئً .فً بداٌة هذه الفترةٌ ،تم تنفٌذ فحص للخلفٌة على
الكٌان مقدم الطلب واألفراد المذكورٌن فً الطلب .وٌجب أن ٌمر الطلب من خبلل هذه
الخطوة فٌما ٌتصل بعملٌات التقٌٌم المبدئٌة.
وٌوجد عنصرٌن أساسٌٌن للتقٌٌم المبدئً:
 .1عملٌات المراجعة الخاصة بالسلسلة (فٌما ٌخص سلسلة  gTLDالتً تم التقدم
إلٌها) .وتشمل هذه العملٌات تحدٌد بؤنه ال ٌوجد احتمال لسلسلة  gTLDالتً تم
التقدم إلٌها أن تسبب أٌة مشاكل بشؤن مسائل األمن واالستقرار فً  ،DNSبما
فً ذلك المشكبلت التً ٌسببها التشابه بـ  TLDsأو األسماء المحجوزة.
.2

مراجعات مقدم الطلب (فٌما ٌتعلق بالكٌان الذٌن ٌقوم بالتقدٌم للحصول على نطاق
 gTLDوخدمات مزود االمتداد المقترحة المتعلقة به) .تتضمن عملٌات مراجعة
مقدم الطلب إثبات ما إذا كان لدى مقدم الطلب القدرات التقنٌة والتشؽٌلٌة والمالٌة
الضرورٌة لتشؽٌل سجل.

وبختام فترة التقٌٌم األولً ،ستقوم  ICANNبإرسال إشعار لكافة نتائج التقٌٌم األولً .وقد ٌتم
نشر هذه اإلخطارات على دفعات –بناء على حجم الطلبات المستلمة -على مدار فترة التقٌٌم
المبدئً.
ومن المتوقع أن ٌتم إتمام التقٌٌم األولً لكل االستمارات فً مدة أقصاها  5شهورٌ .تجاوز
حجم الطلبات المستلمة  500طلب ،وستجري معالجة الطلبات على دفعات ولن ٌتم الوفاء
الخط الزمنً المقٌد بـ  5أشهر .تقتصر الدفعة األولى على  500طلب وتقتصر الدفعات
التالٌة على  400بسبب محدودٌة السعة الناجمة عن التقٌٌم الممتد ،وتنافس السبلسل،
والعملٌات األخرى ذات الصلة بكل دفعة سابقة.
 2فً حٌن أن اإلرشاد التعرٌفً لم ٌتم إصداره ،إال أن  GACقد أشارت إلى أن الحلقات التً قد تإدي إلى نشوء حساسٌات تشمل الحلقات التً "توهم أنها
تمثل أو تجسد مجموعة معٌنة من األشخاص أو المصالح استنادا على المكونات التارٌخٌة أو الثقافٌة أو االجتماعٌة للهوٌة ،مثل الجنسٌة ،أو العرق أو
الجنس ،أو الدٌن ،أو ا العتقاد ،أو الثقافة أو المنشؤ االجتماعً الخاص أو المجموعة ،أو الرأي السٌاسً ،أو العضوٌة فً أقلٌة وطنٌة ،أو العجز ،أو السن،
و/أو اللؽة أو المجموعة اللؽوٌة (على سبٌل المثال ال الحصر) و"الحلقات التً تشٌر إلى قطاعات معٌنة ،مثل المجموعات التً تخضع لنظام وطنً (مث
 .bankو ) .pharmacyأو التً تصؾ أو تستهدؾ مجموعة محددة من األشخاص أو مجال األعمال المعرضة لبلحتٌال أو اإلساءة على اإلنترنت.
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ٌتم استخدام عملٌة ؼٌر ذات صلة بعملٌة تقدٌم الطلب لتحدٌد أولوٌة التقٌٌم .تعتمد هذه العملٌة
على نظام التذكرة عبر الشبكة أو معاٌٌر موضوعٌة أخرى.
ٌكون التقسٌم إلى دفعات مطلوبا ،سٌتم االنتهاء من مراجعة تشابه السبلسل الخاصة بجمٌع
الطلبات قبل تحدٌد دفعات أولوٌة التقٌٌم .بالنسبة للطلبات التً تم تعرٌفها كجزء من مجموعة
التنافس ،سٌتم االحتفاظ بمجموعة التنافس ككل معا فً نفس الدفعة .وفً حالة تحدٌد الدفعات،
سوؾ تقوم  ICANNبإرسال معلومات حدٌثة عن العملٌة والجدول الزمنً المقدر.ونبلحظ
أن قٌود المعالجة تحد من معدالت التفوٌض على الحالة الثابتة حتى فً حالة الحجم الكبٌر من
الطلبات .معدل التفوٌض السنوي لن ٌتخطى  1000فً العام على أي حال ,بصرؾ النظر
3
عن الطلبات المتلقاة.

 1.1.2.6إرسال المعارضة
ٌ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
 ICANNبإرسال قائمة باالستمارات المكتملة كما هو موضح فً القسم الفرعً ،1.1.2.2
وتستمر لفترة  7أشهر على وجه التقرٌب.
وٌجب على المعترضٌن إرسال مثل تلك االعتراضات الرسمٌة مباشرة إلى مزودي خدمة حل
النزاع ( ،)DRSPsولٌس إلى  .ICANNوسوؾ ٌتم إؼبلق فترة اإلرسال بعد نهاٌة فترة
التقٌٌم األولً ( راجع القسم الفرعً  ،)1.1.2.5مع وجود فترة أسبوعٌن بٌن إرسال نتائج
التقٌٌم األولً وبٌن إؼبلق فترة إرسال المعارضة .وستتم مناقشة المعارضات التً تم تقدٌمها
أثناء فترة إرسال المعارضة فً مرحلة حل النزاع الموضحة فً الفقرة  1.1.2.9وتمت
مناقشتها بالتفصٌل فً الوحدة .3
ٌنبؽً أن ٌعً جمٌع مقدمً الطلبات أن األطراؾ األخرى لدٌها الفرصة فً إرسال
معارضات ضد أي طلب أثناء فترة إرسال المعارضات .وستتاح الفرصة لمقدمً طلبات
االشتراك ذوي طلبات االشتراك محل المعارضة الرسمٌة إلرسال إجابة وفقا لقواعد
وإجراءات مزود خدمة حل النزاع .وفً حالة رؼبة أي مقدم طلب فً إرسال معارضة
رسمٌة ضد طلب آخر تم تقدٌمه ،فسٌقوم بذلك أثناء فترة إرسال المعارضة ،وذلك باتباع
إجراءات إرسال المعارضة فً الوحدة .3
ٌتم تشجٌع مقدمً الطلبات على تعرٌؾ مجاالت الحساسٌة اإلقلٌمٌة ،والثقافٌة ،ومصالح
الملكٌة وؼٌرها فٌما ٌتعلق بسبلسل  DLTواستخداماتها قبل التقدم بالطلب ،قدر اإلمكان،
وعقد مشاورات مع األطراؾ المعنٌة للتخلص من أي المخاوؾ مقدما.

 1.1.2.7تلقً مشورة  GACبشأن برامج  gTLDsالجدٌدة
ٌحق لـ  GACأن تقوم بتقدٌم مشورة سٌاسة عامة مباشرة إلى مجلس إدارة  ICANNبشؤن
أي طلب تقدٌمٌ .شٌر إجراء "مشورة  "GACالمتعلق بـ  gTLDالجدٌدة المنصوص علٌها
فً النموذج  3إلى ،لٌتم النظر فٌها من قبل مجلس اإلدارة أثناء عملٌة التقٌٌمٌ ،جب أن ٌتم
تقدٌم مشورة  GACبشؤن برامج  gTLDsالجدٌدة قبل نهاٌة فترة تقدٌم المعارضة .كما أن
تحذٌر  GACالمبكر ال ٌعتبر شرطا الستخدام عملٌة مشورة .GAC
4

فمشورة  GACبشان برامج  gTLDsالجدٌدة التً تشمل بٌان إجماع من  GACبؤنه ال
ٌنبؽً المضً قدما فً هذا الطلب المقدم (أو الشروط األخرى التً تضعها  GACللتعبٌر
عن هذا العزم) والتً تشمل أٌضا توضٌحا خبلل ألسس السٌاسة العامة لمثل هذه المشورة،
سوؾ تثٌر افتراضا لدى المجلس بؤنه ال ٌنبؽً الموافقة على هذا الطلب .وإذا لم ٌتصرؾ
المجلس بما ٌتفق مع هذا النوع من النصٌحة ،فبل بد له من تقدٌم المبرر المنطقً وراء ذلك.
لمعلومات تفصٌلٌة وإضافٌة عن اإلجراءات التً تتعلق بمشورة  GACبشؤن برامج
gTLDs؛ راجع النموذج .3
 3انظر مقال "سٌنارٌوهات معدل التفوٌض لبرامج  sDLTgالجدٌدة" على http://icann.org/en/topics/new-gtlds/delegation-rate-
 scenarios-new-gtlds-06oct10-en.pdfلعرض مناقشات إضافٌة.
 4تلتزم  GACبتوضٌح األساس الذي بنً علٌه النصٌحة باإلجماع.

دلٌل مقدم الطلب ( 03ماٌو )3122

1-6

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

 1.1.2.8التقٌٌم الموسع
ٌتم إتاحة التقٌٌم الموسع لمقدمً الطلبات الذٌن لم ٌجتازوا التقٌٌم األولً فقط.
ٌحق لمقدمً الطلبات الذٌن فشلوا فً عناصر معٌنة من التقٌٌم المبدئً المطالبة بإجراء التقٌٌم
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
الطلب والمقٌمٌن لتوضٌح المعلومات المضمنة فً الطلب .وال تقدم عملٌات المراجعة التً ٌتم
إجراإها فً التقٌٌم الموسع معاٌٌر تقٌٌم إضافٌة.
ٌمكن أن ٌلزم أن ٌدخل الطلب إلى التقٌٌم الموسع إذا أثارت خدمة أو أكثر من خدمات
التسجٌل المقترحة مشاكل ٌمكن أن تإثر على أمن أو استقرار نظام  .DNSوتوفر فترة
التقٌٌم الموسع إطارا زمنٌا لفحص هذه المشاكل .وسٌتم إخبار مقدمً الطلبات فً حالة طلب
هذه 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.
وفً ختام فترة التقٌٌم الموسع ،ستقوم  ICANNبإرسال كافة تقارٌر المقٌمٌن ،بواسطة اللجنة
االستشارٌة ،من فترات التقٌٌم األولً والموسع.
وفً حالة اجتٌاز طلب االشتراك للتقٌٌم الموسع ،فسٌنتقل إلى المرحلة التالٌة ذات الصلة .أما
إذا لم ٌنجح طلب االشتراك فً اجتٌاز التقٌٌم الموسع ،فلن ٌتابع بعد ذلك.
ومن المتوقع أن ٌتم االنتهاء من التقٌٌم الموسع لكل االستمارات فً فترة أقصاها  5شهور،
على الرؼم من أنه ٌمكن أن ٌتم مد هذه المهلة الزمنٌة استنادا على حجم التقدم .وأٌضا ،سوؾ
تقوم  ICANNبإرسال معلومات حدٌثة عن العملٌة والجدول الزمنً المقدر.

 1.1.2.9حل النزاع
ٌتم تطبٌق حل النزاع على مقدمً طلبات االشتراك التً تخضع استماراتهم لمعارضة رسمٌة
فقط.
سٌتم بدء مزودو خدمة حل النزاع المستقلون ( -)DRSPsمتى تم إرسال معارضات رسمٌة
ودفع رسوم اإلرسال أثناء فترة إرسال المعارضة  -وٌتم إنهاء اإلجراءات بناء على
المعارضات المستلمة .والهدؾ من إجراء المعارضة الرسمٌة هو توفٌر سبٌل لمن ٌرٌد
االعتراض على أحد طلبات االشتراك التً تم تقدٌمها إلى ٌ .ICANNقوم مزودو خدمة حل
النزاع بتزوٌد المنتدى للفصل فً اإلجراءات بناء على الموضوع المتعلق والخبرة المطلوبة.
وسوؾ تحدث عملٌة دمج المعارضات المرسلة حٌثما كان ذلك مناسبا ،بناء على مزودي
خدمة حل النزاع.
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
سٌكون على الطلب الخضوع إلجراء حل التنافس) .وفً حالة وجود عدة معارضاتٌ ،جب
على كل متقدم أن ٌجتاز كل إجراءات حل النزاع فٌما ٌخص عملٌة التقدم لكً ٌتابع إلى
المرحلة التالٌة ذات الصلة .وسٌقوم مزود /مزودو خدمة حل النزاع بإشعار المتقدمٌن بنتائج
إجراءات حل النزاع.
ومن المتوقع أن ٌتم االنتهاء من إجراءات حل النزاع ،حٌثما أمكن ذلك ،بالنسبة لكل
استمارات التقدم فً فترة أقصاها  5شهور .وفً حالة عدم القدرة على اإلٌفاء فً ؼضون هذه
الفترة ،ستعمل  ICANNمع مزودي خدمة حل النزاع لخلق إجراءات حل مع إرسالها
لمعلومات زمنٌة حدٌثة.

 1.1.2.10التنافس فً السلسلة
ٌتم تطبٌق التنافس على السلسلة فقط عندما ٌكون هناك أكثر من متقدم متؤهل لنفس سبلسل
 gTLDأو السبلسل المشابهة.
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ٌشٌر تنافس السبلسل إلى سٌنارٌو ٌشتمل على أكثر من طلب مإهل لسلسلة  gTLDمتطابقة
أو سبلسل  gTLDمتشابهة .فً كتٌب دلٌل مقدم الطلب هذا ،تشٌر "مشابه" إلى السبلسل
المتشابهة للؽاٌة لدرجة أنها تخلق احتمالٌة إثارة ارتباك المستخدم فً حالة تفوٌض أكثر من
سلسلة واحدة فً المنطقة الجذر.
وٌنصح مقدمو الطلبات بحل حاالت النزاع على السبلسل بٌن أنفسهم قبل الوصول إلى مرحلة
حل النزاعات .وفً حالة عدم القدرة على الوصول إلى حل من قبل مقدمً الطلبات المتنافسة،
ٌتم حل حاالت التنافس على السلسلة إما من خبلل تقٌٌم أولوٌة المجتمع (إذا قام مقدمً
الطلبات المعتمدٌن على المجتمع باختٌاره) أو من خبلل مزاد.
وفً حال التنافس بٌن سبلسل مقدم لها الطلب وتمثل أسماء جؽرافٌة ،قد ٌُطلب من األطراؾ
اتباع عملٌة مختلفة لحل التنافس .انظر القسم الفرعً  2.1.1.4بالوحدة الثانٌة لمزٌد من
المعلومات.
وٌُطلق على السبلسل المقدم لها الطلب -والتً تكون متطابقة أو متشابهة -مجموعات التنافس.
وٌنبؽً أن ٌعً جمٌع مقدمً الطلبات أنه فً حالة تحدٌد أحد الطلبات على أنه جزء من
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.
وللتوضٌح ،كما هو موضح أٌضا فً الشكل ٌ ،1.2قدم مقدمو طلبات أ وب وج جمٌعهم
طلبات للحصول على مثال ( ).EXAMPLEوٌتم تحدٌدهم كمجموعة تنافس .وقد اجتاز
مقدما الطلبات أ وج التقٌٌم المبدئً ،بٌنما فشل مقدم الطلب ب .وقام مقدم الطلب (ب) باختٌار
التقٌٌم الموسع .ثم قام طرؾ آخر بإرسال معارضة ضد الطلب الخاص بمقدم الطلب ج ،ثم
انتقل 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 من المتابعة إلى مرحلة حل التنافس على السلسلة .وفً هذا المثالٌ ،جتاز مقدم الطلب
ب التقٌٌم الموسع ،بٌنما ال ٌفوز مقدم الطلب ج فً إجراء حل النزاع .ثم ٌتم بعد ذلك متابعة
حل التنافس على السلسلة بٌن مقدمً الطلب أ وب.

الشكل ٌ - 1.2جب أن تنتهً جمٌع الطلبات الموجودة فً مجموعة التنافس من جمٌع مراحل التقٌٌم
وحل النزاع السابقة قبل بدء حال للتنافس على السلسلة.

وسٌتابع المتقدمون الذٌن اجتازوا إجراء حل التنافس على السلسة نحو تفوٌض gTLDs
المطلوب تقدٌم طلب للحصول علٌها.
وٌتم تقدٌر مدة قدرها  2.5إلى  6شهور إلكمال حل التنافس على السلسلة بالنسبة لمجموعة
التنافس .وسٌتباٌن الوقت المطلوب تبعا لكل حالة ألن هناك بعض حاالت التنافس ربما ٌتم
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حلها إما فً تقٌٌم أولوٌة المجتمع أو من خبلل مزاد ،بٌنما هناك آخرٌن ٌحتاجون كبل
العملٌتٌن.

 1.1.2.11االنتقال إلى مرحلة التفوٌض
وٌطلب من جمٌع المتقدمٌن الذٌن أكملوا وبنجاح كل المراحل ذات الصلة والموضحة فً
القسم الفرعً  1.1.2أن ٌنفذوا سلسلة من الخطوات النهائٌة قبل تفوٌض  gTLDsالمطلوب
تقدٌم طلب للحصول علٌها فً منطقة الجذر .وتتضمن هذه الخطوات تنفٌذ اتفاقٌة السجل مع
 ICANNوإكمال اختبار تقنً لما قبل التفوٌض للتؤكد من صحة المعلومات المقدمة فً
الطلب.
وبعد التنفٌذٌ ،جب أن ٌكمل مُشؽل مزود االمتداد المحتمل إعدادا تقنٌا وأداء مرضٌا بالنسبة
لعملٌات الفحص التقنً قبل تفوٌض  gTLDإلى منطقة الجذر .إذا لم ٌتم الوفاء بمتطلبات
اختبار ما قبل التفوٌض بحٌث ٌتم تفوٌض نطاق  gTLDفً منطقة الجذر فً اإلطار الزمنً
المحدد فً اتفاقٌة مزود االمتدادٌ ،مكن أن تختار منظمة  ICANNحسبما ٌترائً لها هً
وحدها إنهاء اتفاقٌة مزود االمتداد.
وبمجرد االنتهاء من جمٌع هذه الخطوات بنجاحٌ ،كون مقدم طلب االشتراك مإهبل لتفوٌض
سلسلة  gTLDالمطلوب تقدٌم طلب للحصول علٌها إلى منطقة جذر .DNS
ومن المتوقع أن عملٌة االنتقال إلى خطوات التفوٌض ٌمكن االنتهاء منها فً حوالً شهرٌن،
رؼم أن هذا قد ٌستؽرق مزٌدا من الوقت اعتمادا على الطلب فً مستوى االستعداد لمرحلة
اختبار ما قبل التفوٌض وعدد الطلبات التً تخضع لهذه الخطوات حالٌا.

 1.1.3الجداول الزمنٌة لدورة الحٌاة
استنادا على التقدٌرات الخاصة بكل مرحلة موضحة فً هذا القسمٌ ،مكن أن ٌصبح زمن
الدورة بالنسبة لعملٌة التقدٌم المباشرة حوالً  9شهور ،كما ٌلً:

Administrative Check

2 Months

Initial Evaluation

5 Months

Transition to Delegation

2 Months

الشكل ٌ - 1.3مكن أن ٌصبح زمن دورة عملٌة التقدٌم المباشرة  9شهور.

ٌمكن أن ٌكون زمن الدورة لعملٌة تقدٌم أكثر تعقٌدا أطول بكثٌر ،كؤن ٌطول إلى  20شهرا
فً المثال التالً:
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2 Months

Admin Completeness Check
Objection
Filing

5 Months

5 Months

2.5 - 6 Months

2 Months

Initial Evaluation

Extended Evaluation

Dispute Resolution

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

Transition to Delegation

ا
. شهور20  ٌمكن أن ٌصبح زمن دورة عملٌة التقدٌم المعقدة- 1-4 لشكل
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 1.1.4فترات النشر
تتاح نتائج مراجعات الطلبات للعامة فً مراحل مختلفة من العملٌة ،كما هو موضح أدناه.
الفترة
أثناء إتمام الفحص اإلداري

نشر المحتوٌات
األجزاء العامة من كل الطلبات (من المقرر نشرها
خبلل  2أسبوعٌن من بداٌة اكتمال الفحص
اإلداري).
نتائج اكتمال الفحص اإلداري.

نهاٌة اكتمال الفحص اإلداري
فترة تحذٌر  GACالمبكر
أثناء التقٌٌم المبدئً

تحذٌرات  GACالمبكرة الواردة.
تحدٌثات الحالة لسحب التطبٌقات أو التؤهٌل لمزٌد
من المراجعات.
مجموعات التنافس على السبلسل الناتجة عن
مراجعة التشابه بٌن السبلسل.
ٌتم تحدٌث حالة الطلب بكل نتائج التقٌٌم األولً.

نهاٌة التقٌٌم المبدئً

مشورة  GACالواردة.
مشورة  GACبشؤن برامج
 gTLDsالجدٌدة
نهاٌة التقٌٌم الموسع

أثناء تقدٌم المعارضة  /حل النزاع
أثناء حل النزاعات (تقٌٌم أولوٌة
المجتمع)
أثناء حل التنافس )المزاد(
االنتقال إلى التفوٌض

ٌتم تحدٌث حالة الطلب بكل نتائج التقٌٌم الموسع.
ٌتم نشر تقارٌر ملخص األعضاء االستشارٌٌن من
فترات التقٌٌم الموسعة.
تكون معلومات التحدٌثات لبلعتراضات على
المجال والحالة متاحة من خبلل مواقع الوٌب
الخاصة بموفري خدمة حل النزاعات.
ٌتم نشر إشعار بكل المعارضات من قبل منظمة
 ICANNبعد انتهاء فترة تقدٌم الطلبات.
ٌتم نشر نتائج تقٌٌم أولوٌة المجتمع عند اكتمالها.
ٌتم نشر أٌة نتائج مزادات بمجرد اكتمالها.
ٌتم نشر اتفاقٌات مزود السجل عند إبرامها.
ٌتم توفٌر حالة اختبار ما قبل التفوٌض.

 1.1.5نموذج سٌنارٌوهات الطلب
توضح السٌنارٌوهات التالٌة بإٌجاز عدد من الطرق التً ٌتمكن بها طلب االشتراك من اجتٌاز
عملٌة التقٌٌم .وٌوجد بالجدول التالً أمثلة لبعض العملٌات والنتائج .وال ٌقصد أن ٌكون ذلك
قائمة حصرٌة باالحتماالت .فهناك مجموعات محتملة ألسالٌب قد ٌتبعها طلب االشتراك.
ٌوجد أٌضا الفترات المقدّرة لكل سٌنارٌو متضمنة بناء على المعلومات الحالٌة .وربما تتباٌن
الفترات الفعلٌة بناء على عوامل عدة ،تشمل العدد اإلجمالً للطلبات التً تلقتها ICANN
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
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التنافس على السلسلة .وعلى الرؼم من أن كل السٌنارٌوهات أدناه هً من أجل عملٌات تمتد
ألكثر من تسعة شهور ،إال أنه من المتوقع أن ٌتم إكمال كل الطلبات خبلل فترة تسعة شهور.

رقم
السٌنارٌو

التقٌٌم
األولً

التقٌٌم
الموسع

المعارضة /
المعارضات
المرسلة

التنافس
على
السلسلة

معتمدة
بالنسبة
لخطوات
التفوٌض

الوقت
المنقضً
المقدّ ر

1

اجتٌاز

ؼٌر متاح

ال ٌوجد

ال

نعم

 9شهور

2

رفض

اجتٌاز

ال ٌوجد

ال

نعم

 14شهور

3

اجتٌاز

ؼٌر متاح

ال ٌوجد

نعم

نعم

4

اجتٌاز

ؼٌر متاح

فوز مقدم
الطلب

ال

نعم

5

اجتٌاز

ؼٌر متاح

فوز
المعارض

ؼٌر متاح

ال

6

رفض

خروج؟

ؼٌر متاح

ؼٌر متاح

ال

 7شهور

7

رفض

رفض

ؼٌر متاح

ؼٌر متاح

ال

 12شهور

8

رفض

اجتٌاز

فوز مقدم
الطلب

نعم

نعم

9

رفض

اجتٌاز

فوز مقدم
الطلب

نعم

ال

15 - 11.5

شهرا
 14شهور
 12شهور

20 - 16.5

شهرا
18 - 14.5

شهرا

سٌنارٌو رقم  – 1اجتٌاز التقٌٌم األولً وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافس – فً
أكثر الحاالت وضوحاٌ ،جتاز الطلب التقٌٌم األولً وال توجد حاجة لتقٌٌم موسع .ولم ٌتم
إرسال أٌة معارضات أثناء فترة المعارضة ،وبالتالً ال ٌوجد نزاع لٌتم حله .وبما أنه ال ٌوجد
أي تنافس فٌما ٌخص سلسلة  gTLDالمقدَّم لها الطلبٌ ،مكن للمتقدم دخول اتفاقٌة سجل
وٌنتقل الطلب نحو التفوٌض .ومن المتوقع أن تكمل معظم الطلبات العملٌة خبلل هذه الفترة.
سٌنارٌو رقم  – 2التقٌٌم الموسع وعدم وجود معارضة أوتنافس – فً هذه الحالةٌ ،فشل
الطلب فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولًٌ .صبح مقدم الطلب مإهبل وٌطلب
تقٌٌما موسعا للعناصر المناسبة .وهناٌ ،جتاز الطلب التقٌٌم الموسع .وعلى ؼرار السٌنارٌو
رقم  ،1لم ٌتم إرسال أٌة معارضات أثناء فترة المعارضة ،وبالتالً ال ٌوجد نزاع لٌتم حله.
وبما أنه ال ٌوجد أي تنافس فٌما ٌخص سلسلة  gTLDالمقدَّم لها الطلبٌ ،مكن للمتقدم دخول
اتفاقٌة سجل وٌنتقل الطلب نحو التفوٌض.
سٌنارٌو رقم  – 3اجتٌاز التقٌٌم األولً وعدم وجود معارضة أو تنافس – فً هذه الحالة،
ٌجتاز الطلب التقٌٌم األولً وبالتالً ال توجد حاجة لتقٌٌم موسع .ولم ٌتم إرسال أٌة معارضات
أثناء فترة المعارضة ،وبالتالً ال ٌوجد نزاع لٌتم حله .ومع ذلك ،توجد طلبات أخرى خاصة
بسلسلة  gTLDذاتها أو سلسلة مشابه لها ،وبالتالً ٌوجد تنافس .وفً هذه الحالةٌ ،فوز
الطلب فً إجراء حل التنافس ،وٌستطٌع مقدم الطلب الدخول فً اتفاقٌة تسجٌل وٌنتقل الطلب
نحو مرحلة تفوٌض  gTLDالمتقدم بطلب بشؤنها.
سٌنارٌو رقم  – 4اجتٌاز التقٌٌم األولً والفوز بالمعارضة وعدم وجود تنافس – فً هذه
الحالةٌ ،جتاز الطلب التقٌٌم األولً وبالتالً ال توجد حاجة لتقٌٌم موسعٌ .تم إرسال معارضة
أثناء فترة المعارضة بؤي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد المعترضٌن معتمدا
على أحد أسس المعارضة (راجع الوحدة 3؛ إجراءات االعتراض) .وتقوم لجنة مزود خدمة
حل النزاع باالستماع إلى المعارضة حٌث ٌكون حكمها لصالح مقدم الطلب .وٌستطٌع مقدم
الطلب الدخول فً اتفاقٌة سجل وٌنتقل الطلب نحو التفوٌض.
سٌنارٌو رقم  – 5اجتٌاز التقٌٌم األولً وعدم الفوز فً المعارضة – فً هذه الحالةٌ ،جتاز
الطلب التقٌٌم األولً وبالتالً ال توجد حاجة لتقٌٌم موسع .وٌتم إرسال عدة معارضات أثناء
فترة المعارضة من قبل معارض واحد أو أكثر باالعتماد على أساس واحد أو أكثر من
الدوافع األربعة ألسس المعارضة .وٌتم سماع كل معارضة من قبل لجنة مزود خدمة حل
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النزاع .وفً هذه الحالةٌ ،كون حكم اللجان فً معظم المعارضات لصالح مقدم الطلب ،ولكن
ٌتم الحكم فً معارضة واحدة لصالح المعارض .ونظرا ألنه تم إثبات إحدى المعارضات ،فبل
ٌتابع الطلب.
سٌنارٌو رقم  – 6الفشل فً اجتٌاز التقٌٌم األولً وانسحاب مقدم الطلب – فً هذه الحالة،
ٌفشل الطلب فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولً .وٌقرر مقدم الطلب سحب
الطلب بدال من متابعة التقٌٌم الموسع .وال ٌتابع طلب االشتراك.
سٌنارٌو رقم  – 7الفشل فً اجتٌاز التقٌٌم األولً والفشل فً اجتٌاز التقٌٌم الموسع – فً
هذه الحالةٌ ،فشل الطلب فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولًٌ .طلب مقدم
الطلب تقٌٌما موسعا للعناصر المناسبة .ومع ذلكٌ ،فشل الطالب فً اجتٌاز التقٌٌم الموسع
أٌضا .وال ٌتابع طلب االشتراك.
سٌنارٌو رقم  – 8التقٌٌم الموسع والفوز فً المعارضة والفوز فً التنافس – فً هذه
الحالةٌ ،فشل الطلب فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولًٌ .صبح مقدم الطلب
مإهبل وٌطلب تقٌٌما موسعا للعناصر المناسبة .وهناٌ ،جتاز الطلب التقٌٌم الموسعٌ .تم إرسال
معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بؤي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد
المعترضٌن معتمدا على أحد أسس المعارضة .وتقوم لجنة مزود خدمة حل النزاع باالستماع
إلى المعارضة حٌث ٌكون حكمها لصالح مقدم الطلب .ومع ذلك ،توجد طلبات أخرى خاصة
بسلسلة  gTLDذاتها أو سلسلة مشابه لها ،وبالتالً ٌوجد تنافس .وفً هذه الحالةٌ ،فوز مقدم
الطلب على الطلبات األخرى فً إجراء حل التنافس ،وٌستطٌع مقدم الطلب الدخول فً اتفاقٌة
سجل وٌنتقل الطلب نحو مرحلة تفوٌض  gTLDالمطلوب تقدٌم طلب للحصول علٌها.
سٌنارٌو رقم  – 9التقٌٌم الموسع والمعارضة وعدم الفوز فً التنافس – فً هذه الحالة،
ٌفشل طلب االشتراك فً تخطً جانب أو أكثر من جوانب التقٌٌم األولًٌ .صبح مقدم الطلب
مإهبل وٌطلب تقٌٌما موسعا للعناصر المناسبة .وهناٌ ،جتاز الطلب التقٌٌم الموسعٌ .تم إرسال
معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بؤي من الدوافع األربعة المذكورة فقط من قبل أحد
المعترضٌن معتمدا على أحد أسس المعارضة .وٌقوم أحد مزودي خدمة حل النزاع باالستماع
إلى المعارضة حٌث ٌكون حكمه فً صالح مقدم طلب االشتراك .ومع ذلك ،توجد طلبات
أخرى خاصة بسلسلة  gTLDذاتها أو سلسلة مشابه لها ،وبالتالً ٌوجد تنافس .وفً هذه
الحالةٌ ،فوز مقدم طلب اشتراك آخر فً إجراء حل التنافس ،وال ٌتابع طلب االشتراك.
االنتقال إلى مرحلة التفوٌض – بعد نجاح الطلب فً إكمال التقٌٌم األولً ،والمراحل األخرى
إذا أمكن ذلكٌ ،طلب من المتقدم أن ٌكمل سلسلة من الخطوات مإداها إلى تفوٌض ،gTLD
بما فً ذلك تنفٌذ اتفاقٌة تسجٌل مع  ICANNوإكمال اختبار تقنً سابق للتفوٌض .راجع
الوحدة  5للحصول على وصؾ للخطوات المطلوبة فً هذه المرحلة.

 1.1.6الجوالت التالٌة لطلب االشتراك
تهدؾ  ICANNإلى إطبلق جوالت تالٌة لطلب االشتراك فً  gTLDبؤسرع وقت ممكن.
وسٌعتمد التوقٌت الدقٌق على الخبرات المكتسبة والتؽٌٌرات المطلوبة بعد اكتمال هذه الجولة.
والهدؾ هو أن تبدأ الجولة التالٌة للطلب خبلل عام واحد من تارٌخ انتهاء فترة تقدٌم الطلب
الخاص بالجولة األولٌة.
كما أن  ICANNقد تعهدت بمراجعة تؤثٌرات برنامج  gTLDالجدٌد على عملٌات تشؽٌل
نظام منطقة الجذر بعد جولة تقدٌم الطلبات األولى ،كما أنها ستقوم بتؤجٌل التفوٌضات فً
جولة تقدٌم الطلبات الثانٌة إلى أن ٌتم تحدٌد التفوٌضات التً تنتج من الجولة األولى وال
تعرض أمن أو استقرار نظام منطقة الجذر للخطر.
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 1.2معلومات خاصة بجمٌع مقدمً الطلبات
 1.2.1األهلٌة
ٌحق ألٌة شركة أو منظمة أو مإسسة قائمة تتمتع بوضع جٌد التقدم بطلب للحصول على
نطاق  gTLDالجدٌد .ولن ٌتم النظر إلى طلبات االشتراك المقدمة من األفراد أو الملكٌات
المنفردة .لن ٌتم النظر إلى الطلبات المقدمة من أو نٌابة عن الكٌانات القانونٌة ؼٌر الموجودة
بعد ،أو الطلبات التً تفترض التكوٌن المستقبلً لكٌان قانونً (على سبٌل المثال ،مشروع
مشترك عالق).
قامت  ICANNبتصمٌم برنامج  gTLDالجدٌد المزود بآلٌات حماٌة أصحاب المصلحة
المتعددٌن .تهدؾ آلٌات فحص الخلفٌة ،سمات اتفاقٌة التسجٌل لبرنامج  ،gTLDوآلٌات تدقٌق
البٌانات والوضع المالً جمٌعها إلى توفٌر الحماٌة للمسجل وللمستخدم.
ٌتطلب نموذج التقدٌم من المتقدمٌن توفٌر معلومات عن إنشاء الكٌان القانونً لطلب التقدم،
وكذلك التعرؾ على المدٌرٌن والموظفٌن والشركاء والمساهمٌن الرئٌسٌٌن لهذا الكٌان .هذا
وسٌتم نشر أسماء ومواقع األفراد الواردة بطلب التقدٌم كجزء من الطلب بٌنما لن ٌتم نشر
المعلومات األخرى التً تم جمعها عن األفراد.
وس ُتجرى فحوصات الخلفٌة على كل من مستوى الكٌان والمستوى الفردي لجمٌع طلبات
التقدم ،للتؤكد من األهلٌة .كما ٌُجرى هذا االستفسار على أساس المعلومات الواردة فً األسئلة
 11-1من نموذج التقدٌم .كما ٌمكن أن تنظر  ICANNبعٌن االعتبار للمعلومات الواردة من
أي مصدر إذا كانت لها عبلقة بالمعاٌٌر فً هذا القسم.
تجري  ICANNفحص الخلفٌة فً مجالٌن فقط )1( :التفوق العام فً األعمال والتارٌخ
الجنائً؛ و( )2تارٌخ سلوك القرصنة اإللكترونٌةٌ .تعلق المعٌار المستخدم للتارٌخ الجنائً
بمعٌار "جرائم خٌانة األمانة" المستخدم أحٌانا فً الصناعة المصرفٌة والتموٌلٌة.
فً ظل غٌاب الظروف االستثنائٌة وطلبات التقدٌم من أي كٌان مع أو من بٌن األفراد مع
اإلدانات أو القرارات الخاصة باألنواع المدرجة فً (أ) ( -م) فٌما ٌلً ،سٌتم استبعادهم من
البرنامج.
أ.

أدٌن فً ؼضون العشر سنوات المنصرمة بؤي جرٌمة لها عبلقة
بؤنشطة حكومٌة مرتبطة أو تموٌلٌة ،أو أدٌن من قبل المحكمة بارتكاب
خرق أو احتٌال ألمور ائتمانٌة ،أو خضع لحكم قضائً ال تقبله
 ICANNوتعتبره مساوٌا بصورة حقٌقٌة لما سبق؛

ب .خبلل العشر سنوات الماضٌة ،قد عوقب من أي حكومة أو كٌان
تنظٌمً للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو التضلٌل أو إساءة
استخدام االعتمادات المالٌة لآلخرٌن؛
ج .أُدٌن فً ؼضون العشر سنوات المنصرمة بؤي أعمال تزوٌٌر ضرٌبً
أو تهرب من االلتزامات الضرٌبٌة؛
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د.

أُدٌن فً ؼضون العشر سنوات المنصرمة فً شهادة الزور ،أو
االبتزاز أو الفشل فً التعاون مع تحقٌقات فرض القانون ،أو التقدم
بتصرٌحات خاطئة لوكالة ذات سلطة تنفٌذ قانونً أو ممثل لها؛

ه.

أدٌن بجرٌمة تتعلق باستخدام الحاسبات اآللٌة أو أنظمة الهاتؾ أو
االتصاالت أو اإلنترنت بهدؾ تسهٌل ارتكاب الجرٌمة؛

و.

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

تمت إدانته بؤي أعمال عنؾ أو اعتداء جنسً على األطفال ،الكبار ،أو
األفراد من ذوي اإلعاقة؛

ح .تمت إدانته بعمل ؼٌر مشروع من بٌع أو تصنٌع أو توزٌع عقاقٌر
دوائٌة مخدرة أو قد أدٌن أو تم تسلٌمه بمقتضى عمل ؼٌر مشروع
الذي نصت علٌه الفقرة  3من اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة االتجار
5
ؼٌر المشروع فً المخدرات والمإثرات العقلٌة لعام  1988؛
ط .تمت إدانته بعمل ؼٌر مشروع أو تم تسلٌمه بمقتضى عمل ؼٌر
مشروع الذي نصت علٌه اتفاقٌة المم المتحدة لمكافحة الجرٌمة
7 6
المنظمة عبر الحدود الوطنٌة (كافة البروتوكوالت)  ،؛
ي .تمت إدانته بمساعدة ،أو تسهٌل ،أو تٌسٌر أو تمكٌن أو التواطإ على
ارتكاب ،أو فشل فً اإلببلغ عن الجرائم المدرجة فً ؼضون األطر
الزمنٌة المحددة أعبله؛
ك .أصبح طرفا فً دعوى كجزء من اتفاقٌة إقامة دعوى أو لدٌه قضٌة
بالمحكمة فً أي اختصاص قضائً مع احتمال صدور حكم حٌاله
كمذنب أو إٌقاؾ التنفٌذ (أو ما ٌكافئ ذلك إقلٌمٌا) عن أي الجرائم
الواردة فً ؼضون األطر الزمنٌة المحددة أعبله؛
ل.

أو ٌخضع لعدم الصبلحٌة من جانب  ICANNوتكون سارٌة وقت
التفكٌر فً الطلب؛

م.

شارك فً بعض القرارات النهائٌة المجحفة التً تشٌر إلى مشاركة
مقدم الطلب أو الفرد المذكور باسمه فً الطلب فً أعمال القرصنة
اإللكترونٌة كما هو محدد فً سٌاسة فض نزاعات أسماء النطاقات
الموحدة ( ،)UDRPأو قانون حماٌة المستهلكٌن من االحتبلل
اإللكترونً  ،ACPAأو الجهات التشرٌعٌة األخرى المكافئة ،أو
تورط فً خطؾ اسم نطاق مخالؾ بموجب  UDRPأو سوء نٌة أو
تجاهل جسٌم بموجب  ACPAأو جهات تشرٌعٌة أخرى مكافئة.
تشكل ثبلثة أو أكثر من هذه القرارات مع القرار الصادر فً السنوات
األربع األخٌرة بصفة عامة نمط.

ن .فشل فً تزوٌد  ICANNبمعلومات التعرٌؾ الضرورٌة لتؤكٌد الهوٌة
وقت التقدم بالطلب أو لحل المشكبلت التعرٌؾ أثناء عملٌة فحص
الخلفٌة.
س .فشل فً إثبات حسن النٌة للكشؾ عن جمٌع المعلومات المعنٌة ذات
الصلة بالعناصر من (أ) – (م).
ٌتتتم تطبٌتتق اختبتتار الخلفٌتتة لحماٌتتة المصتتالح العامتتة عنتتد تخصتتٌص متتوارد اإلنترنتتت الحٌوٌتتة،
وتحتفظ منظمة  ICANNبالحق فً رفض أي طلبات مإهلة بخبلؾ ذلتك ،أو االتصتال بمقتدم
الطلب لطرح المزٌد من األسئلة ،بناء على المعلومات الموجودة فً فحص الخلفٌة .على سبٌل
المثال ،فإن أي قرار نهائً وملزم قانونا تم الحصول علٌه متن ختبلل إنفتاذ القتانون التوطنً أو
هٌئة لحماٌة المستهلكٌن ٌقضً بؤن مقدم طلب قد تورط فً ممارسات تتدلٌس أو ؼتت تجتاري
وفقتتا لمتتا هتتو محتتدد فتتً المإسستتة المعنٌتتة بإرشتتادات التعتتاون والتطتتوٌر اإلقتصتتاددي لحماٌتتة
8
المستهلكٌن من الممارسات التدلٌسٌة أو الؽت التجتاري فتً جمٌتع أنحتاء العتالم قتد تستبب فتً
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html 5
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html 6
 7ومن المعترؾ أن كافة الدول لم توقع على اتفاقٌات األمم المتحدة المشار إلٌها سالفا .وتستخدم هذه االتفاقٌات فقط فً تحدٌد قائمة من الجرائم حٌت ٌتم
إجراء فحص الخلفٌة .ولم ٌشترط ضرورة أن ٌكون مقدم الطلب قد أدٌن وفقا التفاقٌة األمم المتحدة ولكن فقط أدٌن بجرٌمة مدرجة فً هذه االتفاقٌات للوفاء
بتلك المعاٌٌر.
http://www.oecd.org/document/56/0,3746,en_2649_34267_2515000_1_1_1_1,00.html 8
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رفض الطلب المقدم .وٌجوز لـ  ICANNاالتصال بمقدم الطلب مع أسئلة إضافٌة استتنادا إلتى
المعلومات التً ٌتم الحصول علٌها من عملٌة فحص الخلفٌة.
على جمٌع مقدمً الطلبات توفٌر تسفٌر كامل وتفصٌلً بشؤن أي األحداث سالفة الذكر كجزء
من الطلب .لن ٌتم اإلعبلن عن معلومات فحص الخلفٌة من قبل منظمة .ICANN
الملكٌة  -المشتركة لل ُمسجل ٌ --تمكن المسجلٌن المعتمدٌن لدى  ICANNمن التقدم بطلب
للحصول على برنامج  .gTLDورؼم ذلكٌ ،تعٌن على جمٌع دوائر تسجٌل  gTLDااللتزام
بقانون السلوك الذي ٌنص ،من بٌن أمور أخرى ،على الوصول ؼٌر الممٌز للمسجلٌن
المعتمدٌن .تحتفظ  ICANNبحقها فً إعادة أي طلب إلى الجهة المنافسة المعنٌة فٌما ٌتعلق
بؤي قضاٌا الملكٌة المشتركة.
االلتزام القانونً ٌ --تعٌن على  ICANNااللتزام بجمٌع قوانٌن وضوابط واللوائح التنظٌمٌة
بالوالٌات المتحدة .وأحد هذه اللوائح التنظٌمٌة برنامج العقوبات االقتصادٌة والتجارٌة الذي
ٌدٌره مكتب مراقبة األصول األجنبٌة ( )OFACبوزارة الخزانة األمرٌكٌة .وقد فُرضت هذه
العقوبات على بعض البلدان ،فضبل عن األفراد والكٌانات المدرجة بقائمة مكتب مراقبة
األصول األجنبٌة للمواطنٌن المعٌنٌن خصٌصا واألشخاص الممنوعٌن (قائمة شبكة التنمٌة
المستدامة  .)SDNتمنع  ICANNتوفٌر معظم السلع أو الخدمات لسكان البلدان الخاضعة
للعقوبات أو كٌاناتها الحكومٌة أو  SDNsدون إذن من الحكومة األمرٌكٌة أو إعفاء .بصفة
عامة ،لن تسعى  ICANNإلى الحصول على ترخٌص لتوفٌر السلع أو الخدمات لفرد أو
كٌان مدرج بقائمة  .SDNوفٌما مضى ،عندما طلب من  ICANNتقدٌم الخدمات لؤلفراد أو
الكٌانات التً ال تعد  ،SDNsولكنها من سكان البلدان الخاضعة للعقوبات ،سعت ICANN
لذلك وتم منحها التراخٌص كما هو مطلوب .فً أٌة حالة بعٌنها ،قد ٌقرر مكتب OFAC
عدم إصدار الترخٌص المطلوب.

 1.2.2الوثائق المطلوبة
ٌنبؽً أن ٌكون جمٌع مقدمً طلبات االشتراك على استعداد لتقدٌم الوثائق التالٌة ،والتً ٌجب
أن تكون مرفقة بكل طلب اشتراك:
.1

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

.2

اإلقرارات المالٌةٌ .جب على المتقدمٌن أن ٌوفروا ،بشكل مستقل ،بٌانات مالٌة معتمدة
تمت مراجعتها ألحدث السنوات المالٌة المكتملة خاصة بكل المتقدم .وفً بعض
الحاالتٌ ،مكن أن ٌتم توفٌر بٌانات مالٌة لم تتم مراجعتها.

ٌجب تقدٌم التوثٌق الداعم باللؽة األصلٌة .ولٌست هناك ضرورة إلجراء ترجمات للؽة
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.
 .1إقرار المجتمع – فً حالة تخصٌص مقدم طلب االشتراك طلب تخصٌصه على أنه
معتمد على المجتمع (راجع القسم  ،)1.2.3فسٌطلب منه تقدٌم إقرار تحرٌري لطلب
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
التقدٌم فً قسم الطلبات فٌما ٌخص التخصٌص المعتمد على المجتمع.
فعلى األقل ال بد من إقرار واحد لطلب كامل .كما أن شكل ومضمون هذا اإلقرار ٌكون
وفق رأى الطرؾ المقدم لئلقرار ومع ذلك ال بد وأن ٌحدد الخطاب الحلقة المستخدمة
لـ  gTLDوالكٌان المستخدم لذلك وٌشمل بٌانا صرٌحا بدعم الطلب المقدم مع توفٌر
معلومات االتصال الخاصة بالكٌان المقدم لئلقرار.
تقضً الحاجة بؤن ٌتم تقدٌم اإلقرارات المكتوبة مع طلب التقدٌم ولكن ٌمكن أن ٌقدم فً
منتدى تعلٌق طلب التقدٌم.

دلٌل مقدم الطلب ( 03ماٌو )3122

1-16

الوحدة األولى
مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة ()gTLD
 .2دعم الحكومة أو عدم معارضتها – فً حالة تقدٌم مقدم الطلب طلب للحصول على
سلسلة  gTLDتكون اسما جؽرافٌا (كما هو محدد فً هذا الدلٌل اإلرشادي) ،فسٌطلب
من مقدم الطلب تقدٌم توثٌق دعم الحكومات ذات الصلة أو السلطات العامة ذات الصلة
أو عدم معارضتها على طلبه .للحصول على مزٌد من المعلومات حول متطلبات
األسماء الجؽرافٌة ،راجع القسم الفرعً  .4-1-1-2وعند التطبٌق ،سٌتم تقدٌم ذلك فً
بند األسماء ذات الداللة الجؽرافٌة من الطلب.
 .3توثٌق التزامات تموٌل الطرف الثالث – فً حالة إدراج مقدم الطلب لمصادر تموٌل
األطراؾ الثالثة فً طلبهٌ ،جب علٌه ،عندما ٌكون متاحا ،تقدٌم أدلة على التزام الطرؾ
المتعهد باألموال .وعند التطبٌق ،سٌتم تقدٌم ذلك ،فً القسم المالً للطلب.

 1.2.3التخصٌص المعتمد على المجتمع
ٌطلب من جمٌع المتقدمٌن تخصٌص ما إذا كان الطلب الخاص بهم معتمدًا على المجتمع.

 1.2.3.1التعرٌفات
من أجل أؼراض هذا الدلٌل الخاص بالمتقدمٌن ،تعد  gTLDالمعتمدة على المجتمع من
النوعٌة التً ٌتم تشؽٌلها من أجل صالح المجتمع المخطط له بوضوحٌ .تم التخصٌص أو
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؛ ولكنٌ ،طلب
من كل متقدم قام بعملٌة التخصٌص أن ٌثبت وضعه كممثل للمجتمع الذي ٌحدده فً الطلب
من خبلل تقدٌم التصدٌقات المكتوبة لدعم الطلب .وٌمكن أن ٌتم طلب معلومات إضافٌة فً
حالة تقٌٌم أولوٌة المجتمع (راجع البند  4.2من الوحدة  .)4وٌتوقع من مقدم الطلب الذي ٌرٌد
الحصول على  gTLDالمعتمد على المجتمع:
.1

أن ٌبٌن العبلقة المستمرة مع المجتمع المخطط له بوضوح.

.2

أن ٌقوم بتقدٌم الطلب للحصول على سلسلة  gTLDذات عبلقة قوٌة وخاصة بالمجتمع
المسمى فً الطلب.

 .3أن ٌقترح تسجٌبل مخصصا وٌستخدم سٌاسات التسجٌل فً  gTLDالمقترح الخاص به،
بما فً ذلك إجراءات التحقق من األمان المناسبة ،والتً تتساوى مع الؽرض القائم على
المجتمع الذي حدده.
 .4الحصول على إقرار تحرٌري لطلبه من قبل مإسسة واحدة قائمة أو أكثر ُتمثل المجتمع
الذي حدده.
وألؼراض التمٌٌز ،سٌتم تحوٌل أي طلب لم ٌتم تخصٌصه على أنه معتمد على المجتمع إلى
ما ٌلً فً هذه الوثٌقة كطلب معٌاري .وٌمكن استخدام  gTLDالمعٌارٌة ألي ؼرض متوافق
مع مستلزمات الطلب ومعاٌٌر التقٌٌم ،مع أخذ اتفاقٌة التسجٌل فً االعتبار .وقد تكون هناك
عبلقة رسمٌة بٌن المتقدم المعٌاري ومسجّل 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
معٌاري ببساطة هنا أن المتقدم لم ٌقم بتخصٌص الطلب على أنه معتمد على المجتمع.

1.2.3.2

مقتضٌات تخصٌص الطلب

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
سٌإثر على تنفٌذ اتفاقٌة التسجٌل وااللتزامات البلحقة كمشؽل تسجٌل  ،gTLDكما هو
موضح فً الفقرات التالٌة.
تسوٌة االعتراض/النزاع – ٌنبؽً أن ٌعلم جمٌع مقدمً طلبات االشتراك أنه ٌمكن إرسال
معارضة رسمٌة ضد أي طلب اشتراك بناء على أسس معارضة المجتمع ،حتى إذا لم ٌقم
مقدم طلب االشتراك بتخصٌص ذاته على أنه معتمد على المجتمع أو إذا لم ٌعلن أن gTLD
ٌستهدؾ مجتمع محدد .راجع الوحدة 3؛ إجراءات االعتراض.
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التنافس على السلسلة  -ربما ٌشمل حل التنافس على السلسلة مكون واحد أو أكثر ،استنادا
على تكوٌن مجموعة التنافس واالختٌارات التً قام بها المتقدمون المعتمدون على المجتمع.


ٌمكن أن تتم التسوٌة بٌن األطراف فً أي وقت بعد تحدٌد التنافس .وسٌتم تشجٌع
األطراؾ على االجتماع بالهدؾ لتسوٌة التنافس .ولدى المتقدمٌن دائما فرصة حل
التنافس بصورة تطوعٌة مما ٌإدي إلى انسحاب واحد أو أكثر من المتقدمٌن قبل
الوصول إلى مرحلة حل التنافس.



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



وسٌإدي المزاد إلى حاالت من التنافس ال ٌمكن حلها من قبل تقٌٌم أولوٌة المجتمع
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
فائز واضح ،ففً هذه الحالة سٌتم عمل مزاد لحل التنافس.

لبلطبلع على مناقشات تفصٌلٌة خاصة بإجراءات حل التنافس ،راجع الوحدة 4؛ إجراءات
التنافس على السلسلة.
تنفٌذ العقد وما بعد التفوٌض – سٌخضع مقدم الطلب المعتمد على المجتمع إلى التزامات
تعاقدٌة معٌنة خاصة بما بعد التفاوض لتشؽٌل  gTLDبطرٌقة تتوافق مع القٌود المرتبطة
بالتخصٌص المعتمد على المجتمع الخاص به .التؽٌٌرات المادٌة التً تتم فً العقد ،بما فً
ذلك تلك التً تتم على طبٌعة المجتمع الخاصة بـ  gTLDإضافة إلى أٌة بنود ذات صلة،
ٌمكن أن تتم مع موافقة  .ICANNأما تحدٌد الموافقة على التؽٌٌرات التً ٌطالب بها مقدم
الطلب فستخضع لحرٌة تصرؾ  .ICANNأما المعاٌٌر المقترحة للموافقة على هذه
التؽٌٌرات فهً موضوع مناقشات السٌاسة.
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
سلسلة  gTLDالمقدَّم لها الطلب .كما سٌتم التقٌٌم الخاص بتخصٌص المتقدمٌن له على أنه
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
به على أنه معتمد على المجتمع ملزما بموجب اتفاقٌة التسجٌل تنفٌذ القٌود المعتمدة على
المجتمع والتً تم تحدٌدها فً الطلب .وٌنطبق هذا حتى فً حالة عدم وجود أي متقدمٌن
متنافسٌن.

 1.2.3.3تغٌٌرات تخصٌص الطلب
ال ٌحق لمقدم الطلب تؽٌٌر تخصٌصه على أنه معٌارٌا أو معتمدا على المجتمع بعد تقدٌمه
طلب للحصول على  gTLDلتتم معالجته.

 1.2.4إشعار فٌما ٌتعلق بمشاكل القبول الفنً فً نطاقات gTLD

الجدٌدة
ٌجب على مقدمً الطلبات إدراك أن قبول طلباتهم ودخولهم فً اتفاقٌة التسجٌل مع ICANN
ال ٌضمن تشؽٌل  gTLDالجدٌدة مباشرة فً أرجاء اإلنترنت .وتشٌر التجارب السابقة إلى أن
مشؽلً الشبكات قد ال ٌدعمون بشكل كامل على الفور نطاقات المستوى األعلى ،حتى عندما
تكون هذه النطاقات قد تم تفوٌضها فً منطقة جذر  ،DNSبم أن تعدٌل برمجٌات الطرؾ
الثالث قد ٌكون مطلوبا ،وربما ال ٌحدث ذلك على الفور.
وبالمثل ،فإن تطبٌقات البرمجٌات فً بعض األحٌان تحاول التحقق من صحة أسماء النطاقات
وقد ال تتعرؾ على نطاقات المستوى األعلى الجدٌدة أو ؼٌر المعروفة .وال تملك ICANN
أي سلطة أو قدرة على تقبل البرامج التً تتطلب نطاقات المستوى األعلى الجدٌدة على الرؼم
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من أنها تقوم بشكل بارز باإلعبلن عن نطاقات المستوى األعلى سارٌة المفعول ،عبلوة على
تطوٌرها ألداة أساسٌة لمساعدة مقدمً الطلبات فً استخدام بٌانات منطقة الجذر الحالٌة.
وتشجع  ICANNمقدمً الطلبات على االطبلع على هذه المشاكل وتوضٌحها لهم فً خطط
بدء التشؽٌل واإلطبلق .وقد ٌبذل المتقدمون الناجحون بؤنفسهم جهودا واسعة فً العمل مع
مقدمً الخدمات لتحقٌق قبول نطاقات المستوى األعلى.
وللحصول على الخلفٌةٌ ،جب على المتقدمٌن مراجعة الموقع التالً
ٌ .http://www.icann.org/en/topics/TLD-acceptance/جب على مقدمً
 IDNمراجعة المواد التً تتعلق بتجارب سبلسل اختبار  IDNفً منطقة الجذر (انظر
.)http://idn.icann.org/

 1.2.5إشعار ٌتعلق بتفوٌضات نطاقات TLD
منظمة  ICANNقادرة على عمل تفوٌضات نطاقات  TLDفقط فً منطقة جذر نظام
 ،DNSوالتً ٌتم التعبٌر عنها باستخدام سجبلت  NSمع أٌة سجبلت  DSمقابلة والسجبلت
المرفقة .ال توجد أٌة سٌاسة تسمح لمنظمة  ICANNبوضع نطاقات  TLDمثل أنواع
سجبلت نظام  DNSاألخرى (مثل  ،Aأو  ،MXأو  )DNAMEفً منطقة الجذر.
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 1.2.6البنود والشروط
ٌجب على مقدمً الطلبات الموافقة على مجموعة البنود والشروط القٌاسٌة لعملٌة الطلب.
تتوفر البنود والشروط فً الوحدة  6من هذا الدلٌل.

 1.2.7إشعار تغٌٌر المعلومات
فً أي وقت أثناء عملٌة التقٌٌم ،إذا أصبحت المعلومات التً سبق وأن قدمها المتقدم ؼٌر
صحٌحة أو ؼٌر دقٌقة ،فٌجب على مقدم الطلب على الفور إخطار هٌئة اإلنترنت عن طرٌق
تقدٌم أشكال مناسبةٌ .تضمن ذلك المعلومات المحددة لمقدم الطلب مثل التؽٌٌرات فً الوضع
المالً وأي تؽٌٌرات فً ملكٌة مقدم الطلب أو تحكمه.
لـ  ICANNالحق فً طلب إعادة تقٌٌم الطلب فً حالة وقوع تؽٌٌر مادي .وقد ٌشمل ذلك
رسوما إضافٌة فً دورة طلبات تالٌة.
ٌمكن أن تإدي عدم القدرة على إببلغ منظمة  ICANNبؤٌة تؽٌٌرات فً الظروؾ التً ٌمكن
أن تجعل أي معلومات متاحة فً الطلب ؼٌر صحٌحة أو مضللة إلى رفض الطلب.

 1.2.8التصمٌم التطوعً للمناطق عالٌة األمان
قامت إحدى مجموعات أصحاب المصلحة بـ  ICANNبالنظر فً تطوٌر تخصٌص خاص
ومحتمل لـ "نطاقات المستوى األعلى لمنطقة األمان المرتفع" (" .)"HSTLDsوٌمكن
العثور على التقرٌر النهائً للمجموعة على هذا الرابط
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/hstld-final-report11mar11-en.pdf
وٌمكن استخدام التقرٌر النهائً للتعرؾ على مزٌد من العمل .حٌث ستدعم  ICANNالجهود
المستقلة فً سبٌل تطوٌر مخصصات  TLDالتطوعٌة ذات مستوى األمان المرتفع ،والذي قد
ٌتوفر لمقدمً طلبات الحصول على  gTLDالراؼبٌن فً متابعة هذه التخصٌصات.

 1.2.9األمان واالستقرار
استقرار منطقة الجذر :كانت هناك دراسة موسعة ،وتحلٌل ،ومشاورات حول إطبلق برنامج
 gTLDالجدٌد ،مما ٌشٌر إلى أن إضافة  gTLDsإلى منطقة الجذر لن ٌإثر بالسلب على
أمان أو استقرار .DNS
وٌقدر أنه سٌتم تفوٌض من  TLDs 300-200سنوٌا ،وأنه فً أي حال من األحوال لن
تجري إضافة أكثر من  gTLDs 1000جدٌد إلى منطقة الجذر فً السنة .حٌث ٌإدي تحلٌل
معدل التفوٌض ،والمشاورات مع المجتمع التقنً ،ودورات الترقٌة التشؽٌلٌة المتوقعة العادٌة
إلى استنتاج أن تفوٌضات  gTLDالجدٌدة لن ٌكون لها تؤثٌر كبٌر على استقرار النظام
الجذر .هذا إلى جانب أن الصٌاؼة وإعداد التقارٌر سوؾ ٌستمران أثناء وبعد الجولة األولى
من تقدٌم الطلبات حٌث ٌمكن أن تستمر مناقشات قٌاس منطقة الجذر كما ٌمكن أن تدار
معدالت التفوٌض كما ٌخطو البرنامج نحو التقدم.
ورؼم ذلكٌ ,جب أن تعً جمٌع مقدمً الطلبات أن أي تفوٌض لبرنامج  gTLDsجدٌد ٌكون
مشروط بؽٌاب مستمر للتؤثٌر السلبً الملحوظ الستقرار أو أمان  DNSونظام منطقة الجذر
(وٌشمل ذلك عملٌة تفوٌض  TLDفً منطقة الجذر) .وفً حالة التعرؾ على أي تؤثٌر فً
هذا الشؤن وتعرضت عملٌة معالجة الطلبات للتؤخٌرٌ ،جب إخطار مقدمً الطلبات نظاما
وعلى الفور.
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 1.2.10الموارد الالزمة لمساعدة مقدم الطلب
هناك عدد متنوع من الموارد البلزمة لمقدمً طلبات  .gTLDعلى سبٌل المثالٌ ،جوز
لـ  ICANNوضع آلٌة لتوفٌر الدعم المالً لمقدمً الطلبات المإهلٌن ،باإلضافة إلى توفٌر
صفحة وٌب كمصدر معلوماتً لمقدمً الطلبات الساعٌن للحصول على المساعدة ،فضبل عن
المإسسات المقدمة للدعمٌ .مكنك العثور على المزٌد من المعلومات على موقع وٌب منظمة
 ICANNعلى http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-
9
.program.htm

 1.2.11تحدٌثات على الدلٌل اإلرشادي لمقدمً الطلبات
وفقا لما تم اعتماده من قبل مجلس إدارةٌ ،ICANNمثل هذا الدلٌل اإلرشادي األساس لبرنامج
 gTLDالجدٌد .وتحتفظ  ICANNبالحق فً إجراء تحدٌثات وتؽٌٌرات على دلٌل مقدمً
الطلبات فً أي وقت ،وٌشمل ذلك كنتٌجة محتملة للمعاٌٌر الفنٌة الجدٌدة ،كل من المستندات
المرجعٌة ،أو السٌاسات التً قد ٌتم اعتمادها خبلل سٌر عملٌة تقدٌم الطلبات .كما ٌتم إعبلن
هذه التحدٌثات أو المراجعات على موقع الوٌب الخاص بـ .ICANN

 1.3معلومات خاصة بمقدمً طلبات أسماء النطاقات الدولٌة
ٌتوقع أن ٌكون بعض نطاقات  gTLDالتً ٌتم تقدٌم طلبات للحصول علٌها أسماء نطاقات
دولٌة  (IDN). IDNsهً أسماء نطاقات تشمل الرموز المستخدمة فً التمثٌل المحلً للؽات
ؼٌر المكتوبة باألبجدٌة البلتٌنٌة األساسٌة ( ،)a - zواألرقام األوروبٌة العربٌة (،)9 - 0
والواصلة ( .)-كما هو موضح أدناه ،تتطلب نطاقات  IDNإدخال تسمٌات  Aفً منطقة جذر
نظام .DNS

 1.3.1المتطلبات الخاصة بأسماءIDN
ٌجب على مقدمً طلبات االشتراك للحصول على سلسلة  IDNتوفٌر معلومات تشٌر إلى
التوافق مع بروتوكول  IDNAوالمتطلبات الفنٌة األخرىٌ .مكن العثور على بروتوكول
 IDNAوالوثائق المتعلقة به على الموقع التالً
.http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm
ٌجب أن ٌقوم مقدمو الطلبات بتقدٌم سبلسل  gTLDالمقدم لها الطلب على هٌئة كل من
عنوان ( Uنطاق  TLDالخاص بؤسماء  IDNبالحروؾ المحلٌة) وعنوان .A
وعنوان  Aهو شكل  ASCIIالخاص بعنوان ٌ .IDNبدأ كل عنوان  IDN Aبسابقة،IDNA ACE
ثم " "xn--متبوعة بسلسلة عبارة عن مخرجات صالحة للوؼارٌتم  ،Punycodeبحٌث
ٌكون الحد األقصى للطول اإلجمالً لحروؾ  ASCIIهو  63حرفا .وٌجب أن تتوافق البادئة
والسلسلة معا مع جمٌع متطلبات العنوان الذي ٌمكن تخزٌنه فً  DNSبما فً ذلك التوافق
مع قاعدة ( LDHاسم المضٌؾ) المذكورة فً  RFC 1034و RFC 1123وفً مكان
آخر.
وعنوان  Uهو شكل ٌونٌكود الخاص بعنوان  ،IDNوالذي ٌتوقع المستخدم أن ٌتم عرضه فً
الطلبات.
على سبٌل المثال ،باستخدام سلسلة اختبار  IDNالحالٌة بؤبجدٌة سرٌانٌةٌ ،كون العنوان U
هو < >испытаниеوٌكون العنوان  Aهو <ٌ .>xn--80akhbyknj4fجب أن
تتوفر إمكانٌة الحصول على العنوان  Aمن خبلل التحوٌل من العنوان  ،Uكما ٌجب أن تتوفر
إمكانٌة الحصول على العنوان  Uمن خبلل التحوٌل من العنوان .A
وستتم مطالبة مقدمً الطلبات الخاصة بـ  IDN gTLDsأٌضا بتقدٌم ما ٌلً فً وقت تقدٌم
الطلب:
9

ٌعمل الفرٌق المعنً بدعم مقدم طلب  gTLDالجدٌد  SO/ACالمشترك حالٌا على وضع التوصٌات لدعم الموارد البلزمة المتاحة لمقدمً طلبات .gTLD
سٌتم نشر معلومات حول هذه الموارد على موقع وٌب منظمة  ICANNبمجرد تحدٌدها.
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 .1معنى إعادة البٌان باللؽة اإلنجلٌزٌة .سٌقوم مقدم الطلب بتقدٌم وصؾ موجز لما ستعنٌه
السلسلة أو تمثٌلها باللؽة اإلنجلٌزٌة.
 .2لؽة العنوان (ٌ .)ISO 639-1حدد مقدم الطلب لؽة سلسلة  TLDالتً ٌتم التقدم
للحصول علٌها ،حسب أكواد  ISOلتمثٌل أسماء اللؽات وباللؽة اإلنجلٌزٌة كذلك.
 .3أبجدٌة العنوان ( .)ISO 15924سٌقوم مقدم الطلب بتحدٌد أبجدٌة سلسلة gTLD
المقدم لها الطلب ،وفقا لكل من رمز منظمة المعاٌٌر الدولٌة ( )ISOالخاص بتمثٌل
أسماء األبجدٌات وباللؽة اإلنجلٌزٌة.
.4

نقاط ترمٌز ٌونٌكود .سٌقوم مقدم الطلب بسرد جمٌع نقاط الترمٌز المضمنة فً العنوان
 Uوفقا لنموذج ٌونٌكود الخاص بها.

.5

ٌجب على مقدمً الطلبات أٌضا إثبات بذلهم لجهود معقولة لضمان عدم إحداث سلسلة
 IDNالمرمزة ألٌة مشاكل فً األداء أو التشؽٌل .فعلى سبٌل المثال ،تم تحدٌد مشاكل
موجودة فً سبلسل تتكون من رموز ذات اتجاه مختلط من الٌمٌن إلى الٌسار والٌسار
10
إلى الٌمٌن عند مبلصقة األرقام لفاصلة المسار(أي النقطة).
فً حالة تقدٌم مقدم الطلب طلب للحصول على سلسلة ذات مشاكل معلومةٌ ،جب علٌه
وضع وثٌقة بالخطوات التً سٌتم اتخاذها لخفض هذه المشاكل فً الطلبات .فً حٌن أنه
لٌس من الممكن التؤكد من أن جمٌع المشاكل ٌمكن تجنبها ،فمن المهم أن ٌتم تحدٌد أكبر
عدد ممكن فً وقت مبكر وأن مشؽل السجل المحتمل ٌعد مدركا لهذه المسائل .وٌمكن
أن ٌصبح المتقدمٌن على دراٌة بهذه المسائل من خبلل فهم بروتوكول ( IDNAانظر
الموقع  ,)http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htmوعن طرٌق
المشاركة النشطة فً ( IDN wikiانظر الموقع  )http://idn.icann.org/حٌث ٌتم
تقدٌم بعض مشاكل العرض.

[ .6اختٌاري]  -تمثٌل العنوان بنظام الهجائٌة الصوتٌةٌ .جوز للمتقدم أن ٌختار سلسلة
 gTLDالمقدَّم لها الطلب ،تتم مبلحظتها حسب األبجدٌة الصوتٌة الدولٌة
( .)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/والحظ أنه لن ٌتم تقٌٌم أو إعطاء نقاط
لهذه المعلومات .وهذه المعلومات ،إذا قدمت ،سوؾ تستخدم كدلٌل لـ  ICANNفً الرد
على االستفسارات أو التحدث عن الطلب فً العروض العامة.
10

ٌمكن االطبلع على األمثلة فً الموقع التالً http://stupid.domain.name/node/683
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 1.3.2جداول IDN
ٌوفر جدول  IDNقائمة الرموز المإهلة للتسجٌل فً أسماء النطاق وفقا لسٌاسة مزود
االمتداد .وهً تحدد أٌة حروؾ متعددة تعتبر مساوٌة ألؼراض تسجٌل اسم النطاق
("الحروؾ المتؽٌرة") .تظهر الحروؾ المتؽٌرة عند استخدام حرفٌن أو أكثر بالتبادل.
ٌمكن العثور على أمثلة جداول  IDNفً مستودع  IDNالخاص بهئٌة أرقام اإلنترنت
المخصصة ( )IANAعلى
.http://www.iana.org/procedures/idn-repository.html
فً حالة طلبات ٌ ،IDN gTLDجب أن ٌتم تقدٌم جداول  IDNللؽة أو األبجدٌة الخاصة
بسلسلة نطاق  gTLDالذي ٌتم التقدم للحصول علٌه ("جداول المستوى األعلى") .كما ٌجب
أن ٌتم تقدٌم جداول  IDNأٌضا لكل لؽة أو أبجدٌة ٌهدؾ مقدم الطلب إلى توفٌر تسجٌبلت
 IDNبها فً المستوى الثانً أو األدنى.
ٌكون كل مقدم طلب مسئوال عن تطوٌر جداول أسماء النطاقات الدولٌة،
بما فً ذلك مواصفات الحروؾ المتؽٌرة .وٌجب أن تتوافق الجداول مع إرشادات  IDNمن
11
منظمة  ICANNوأٌة تحدٌثات لها ،بما فً ذلك:


االلتزام بالمعاٌٌر التقنٌة ألسماء النطاقات الدولٌة (.)IDN



استخدام أسلوب قائم على التضمٌن (أي أن نقاط األكواد ؼٌر المسموح بها بشكل
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 جداول  IDNفً مستودع  IANAلممارسات ( IDNبمجرد تفوٌض
.)TLD

ٌجب أن تساعد جداول  IDNالخاصة بمقدم الطلبات على الحماٌة ضد ارتباط المستخدمٌن
عند نشر نطاقات  gTLDالخاصة بـ ٌ .IDNتم حث مقدمً الطلبات بشدة إلى التفكٌر فً
المشاكل اللؽوٌة ومشاكل نظام الكتابة التً ٌمكن أن تسبب مشاكل عند استخدام الحروؾ فً
أسماء النطاقات ،كجزء من عملهم لتعرٌؾ الحروؾ المتؽٌرة.
لتجنب ارتباك المستخدم بسبب الممارسات المختلفة فً شركات  TLDالمختلفة ،من
الموصى به أن ٌقوم مقدموا الطلبات بالتعاون مع مشؽلً نطاقات  TLDالذٌن ٌقومون
بتوفٌر تسجٌل أسماء النطاقات بنفس الحروؾ أو بحروؾ مشابهة من الناحٌة المرئٌة.
كمثال على ذلك ،ؼالبا ما تتم مشاركة اللؽات أو األبجدٌات عبر الحدود الجؽرافٌة .وفً بعض
الحاالت قد ٌإدي هذا األمر إلى ارتباك بٌن المستخدمٌن التابعٌن لمجتمع اللؽة أو األبجدٌة.
وٌمكن أن ٌحدث ارتباك بصري كذلك فً بعض الحاالت بٌن األبجدٌات المختلفة (على سبٌل
المثال ،الٌونانٌة والروسٌة والبلتٌنٌة).
ٌطلب من مقدمً الطلبات وصؾ العملٌة المستخدمة لتطوٌر جداول  IDNالتً تم تقدٌمها.
ٌمكن أن تقوم منظمة  ICANNبمقارنة جدول  IDNالخاص بالمستخدم بجداول IDN
الخاصة بنفس اللؽات أو األبجدٌات التً تتواجد فً مستودع  IANAأو التً تم تقٌمها إلى
منظمة  ICANNبؤي شكل آخر .إذا كانت هناك حاالت تعارض تم شرحها فً الطلب،
فٌمكن أن تطلب منظمة  ICANNمن مقدم الطلب التفاصٌل الخاصة بسبب االختبلفات.
بالنسبة لمقدمً الطلبات الذٌن ٌرؼبون فً تنفٌذ ومراجعة هذه المقارنات قبل تقدٌم الجدول إلى
منظمة  ،ICANNتتاح أداة مقارنة الجداول.
تقبل منظمة  ICANNجداول  IDNبناء على العوامل المذكورة أعبله.
11

انظر http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-guidelines-26apr07.pdf
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بمجرد أن ٌتم تفوٌض السلسلة التً تم التقدٌم للحصول علٌها كنطاق  TLDفً منطقة الجذر,
ٌتعٌن على مقدم الطلب تقدٌم جداول  IDNللتسجٌل فً مستودع  IANAلممارسات .IDN
لمزٌد من المعلومات ،راجع الجداول الموجودة على
 ،http://iana.org/domains/idn-tables/وإرشادات التقدٌم على
.http://iana.org/procedures/idn-repository.html

 1.3.3نطاقات  TLDالمتنوعة ل ـIDN
تنجم السلسلة المتؽٌرة من استبدال حرؾ واحد أو أكثر فً سلسلة نطاق  gTLDالتً تم التقدم
للحصول علٌها بحرؾ آخر مؽاٌر بناء على جدول المستوى األعلى.
كل طلب ٌحتوي على سلسلة  gTLDواحدة ٌتم التقدم للحصول علٌها .وٌمكن أن ٌعلن مقدم
الطلب أٌضا عن أٌة سبلسل متؽٌرة خاصة بنطاق  .TLDوؼم ذلك ,لن ٌتم تفوٌض سبلسل
 gTLDالصورة المتؽٌرة عبر برنامج  gTLDالجدٌد حتى ٌتم تطوٌر حلول اإلدارة للصورة
12
المتؽٌرة وتنفٌذها .إن اإلعبلن عن الحلقات المتنوعة هو ألؼراض توفٌر المعلومات فقط
وال ٌتضمن أي حق أو مطالبة فً الحلقات المتنوعة المعلن عنها.
عند تحدٌد عملٌة تفوٌض الصورة المتؽٌرةٌ ،مكن أن ٌطلب من مقدمً الطلبات تقدٌم
معلومات إضافٌة مثل تفاصٌل التنفٌذ آللٌة إدارة نطاقات  TLDالمتؽٌرة ،وقد ٌتوجب
المشاركة فً عملٌة تقٌٌم تالٌة ،والتً ٌمكن أن تنطوي على رسوم إضافٌة وخطوات مراجعة
ٌتم تحدٌدها فٌما بعد.
تكون السٌنارٌوهات التالٌة ممكنة أثناء عملٌة تقٌٌم :gTLD
أٌ .علن مقدم الطلب عن السبلسل المتؽٌرة فً سبلسل  gTLDالمتقدم
بطلب بشؤنها فً الطلب الخاص به .إذا كان الطلب ناجح ،سٌتم
تفوٌض سلسلة  gTLDالمتقدم بطلب بشؤنها إلى مقدم الطلب .تتم
اإلشارة إلى السبلسل المتؽٌرة المعلن عنها كمرجع مستقبلً .لن ٌتم
تفوٌض السبلسل المتؽٌرة المعلن عنها إلى مقدم الطلب باإلضافة إلى
سلسلة  gTLDالمتقدم بطلب بشؤنها ،ولن ٌكون لمقدم الطلب أي حق
أو مطالبة بالسبلسل المتؽٌرة المعلن عنها.
ٌتم تمٌٌز السبلسل المتؽٌرة المذكورة فً طلبات  gTLDالناجحة
للطلب المعٌن وتتم إضافتها إلى "قائمة المتؽٌرات المعلن عنها" التً
تتاح فً موقع وٌب منظمة  .ICANNتتاح قائمة بالسبلسل المتؽٌرة
المعلقة (أي المعلن عنها) من المسار السرٌع لنطاقات ccTLD
الخاصة بـ  IDNفً الموقع
http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/string.evaluation-completion-en.htm
ٌجوزأن تقوم  ICANNبإجراء تحلٌل مستقل للحلقات المتنوعة المعلن عنها ،ولٌس
بالضرورة أن ٌشمل ذلك كافة الحلقات التً ٌسردها مقدم الطلب فً قائمة المتؽٌرات المعلنة.
بٌ .تقدم عدد كبٌر من مقدمً الطلب للحصول على السبلسل التً ٌتم
تعرٌفها بواسطة منظمة  ICANNعلى أنها صور متؽٌرة عن بعضها
البعضٌ .تم وضع هذا الطلبات فً مجموعة تنافس وتتبع إجراءات
قرار التنافس الوارد بالوحدة الرابعة (.)4
جٌ .تقدم مقدم الطلب بطلب لسلسلة  gTLDوال ٌشٌر إلى الصورة
المتؽٌرة لسلسلة  gTLDالمتقدم بطلب بشؤنها .لن تسعى ICANN
إلى تعرٌؾ السبلسل المتؽٌرة ما لم تتضح السٌنارٌوهات (ب) سالفة
الذكر.
12

وجه مجلس إدارة  ICANNإلى متابعة العمل فً إدارة الصور المتؽٌرة فً قراره الصادر فً  32سبتمبر ,3121

.http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.5
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ٌجب أن تتوافق كل سلسلة متؽٌرة ٌتم اإلعبلن عنها فً الطلب مع متطلبات السلسلة المذكورة بالبند
.2.2.1.3.2
ستتم مراجعة السبلسل المتؽٌرة المعلنة فً الطلب من أجل فحص ثباتها مع جداول المستوى
األعلى المقدمة فً الطلب .فً حالة عدم اعتماد أٌة سبلسل متؽٌرة مشار إلٌها على استخدام
الحروؾ المتؽٌرة بناء على جداول المستوى األعلى التً تم تقدٌمهاٌ ،تم إببلغ مقدم الطلب
وال ٌتم اعتبار السلسلة المشار إلٌها جزءا من الطلب.
ال ٌوفر اإلعبلن عن السبلسل المتؽٌرة فً طلب ما أٌة حقوق أو حجوزات لمقدم الطلب تجاه
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
األدنى من قبل المجتمعات المحلٌة بدون تحقق منظمة  ،ICANNقد تكون هناك قواعد
خاصة ومعاٌٌر تحقق معٌنة محددة للسبلسل المتؽٌرة التً ٌمكن السماح بها فً المستوى
األعلى .ومن المتوقع أن تساهم معلومات المتؽٌرات التً تتاح من قبل مقدمً الطلبات فً
جولة تقدٌم الطلبات األولى فً الحصول على فهم أفضل للمشاكل والمساعدة فً تحدٌد
خطوات المراجعة المناسبة ومستوٌات الرسوم المستقبلٌة.

 1.4تقدٌم الطلب
ٌستطٌع مقدمو الطلبات إكمال نموذج الطلب وتقدٌم الوثائق الداعمة باستخدام نظام تقدٌم
طلبات ) TLD (TASالخاص بـ  .ICANNوللوصول إلى النظامٌ ،جب على كل طالب
أوال التسجٌل كمستخدم .TAS
وكمستخدمً  ،TASسٌتمكن مقدمو الطلبات من تقدٌم إجابات فً مربعات نص مفتوحة
وتقدٌم الوثائق الداعمة المطلوبة كمرفقات .وتم تضمٌن القٌود المفروضة على حجم المرفقات
باإلضافة إلى تنسٌقات الملؾ فً التعلٌمات الموجودة على موقع .TAS
ولن تقبل  ICANNنماذج الطلبات أو المواد الداعمة التً ٌتم تقدٌمها عبر وسائل أخرى
خبلؾ ( TASأي عبر نسخة مطبوعة أو الفاكس أو البرٌد اإللكترونً) ،ما لم ٌكن ذلك
التقدٌم وفقا لتعلٌمات محددة من  ICANNإلى مقدمً الطلبات.

 1.4.1الوصول إلى نظام تقدٌم طلبات اشتراكTLD
سٌكون موقع  TASمتاحا للوصول من صفحة وٌب نطاقات  gTLDالجدٌدة
( ،)http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htmوسٌتم تمٌٌزه
فً االتصاالت المتعلقة بفتح فترة تقدٌم الطلباتٌ .توقع من مستخدمً  TASالموافقة على
المجموعة القٌاسٌة من معاٌٌر شروط االستخدام بما فً ذلك حقوق المستخدم ،االلتزامات،
والقٌود ذات الصلة باستخدام النظام.
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 14.4.41تسجٌل المستخدمٌن
ٌتطلب تسجٌل مستخدمً ( TASعمل ملؾ لمستخدم  )TASتقدٌم معلومات مبدئٌة ،والتً
ٌتم استخدامها للتحقق من هوٌة األطراؾ المشاركة فً الطلب .وإلٌكم نظرة عامة على
المعلومات التً ٌتم تجمٌعها فً عملٌة تسجٌل المستخدم أدناه:

الرقم

األسئلة

1

االسم القانونً للمتقدم كامبل

2

عنوان العمل الرئٌسً

3

رقم هاتؾ المتقدم

4

رقم فاكس المتقدم

5

موقع الوٌب أو عنوان  ،URLإذا كان ذلك سارٌا
جهة االتصال األولٌة :االسم ،واللقب ،والعنوان ،والهاتؾ،
والفاكس ،والبرٌد اإللكترونً
جهة االتصال الثانوٌة :االسم ،واللقب ،والعنوان ،والهاتؾ،
والفاكس ،والبرٌد اإللكترونً

8

إثبات التؤسٌس القانونً

9

معلومات التداول ،أو الشركة الفرعٌة ،أو الشركة المشتركة
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضرٌبٌة أو رقم سجل
ضرٌبة القٌمة المضافة أو ما ٌعادله لمقدم الطلب
تارٌخ المتقدم :اإلدانات السابقة ،وأنشطة االحتبلل
اإللكترونً

6
7

10
11
(12أ)

تؤكٌد دفع العربون

سٌتم تجمٌع مجموعة من بٌانات التعرٌؾ من الكٌان الذي ٌقوم بتسجٌل المستخدم ،باإلضافة
إلى معلومات مقدم الطلب المذكورة أعبلهٌ .مكن أن ٌكون المستخدم المسجل ،على سبٌل
المثال ،وكٌبل ،أو مندوبا ،أو موظفا ٌقوم بإكمال الطلب نٌابة عن مقدم الطلب.
تتطلب عملٌة التسجٌل من المستخدم طلب الرقم المرؼوب فٌه من فتحات الطلب .على سبٌل
المثالٌ ،جب أن ٌطلب المستخدم الذي ٌنوي تقدٌم خمسة طلبات  gTLDخمسة فتحات ،وٌقوم
النظام بتعٌٌن رقم معرؾ فرٌد للمستخدم لكل طلب من الطلبات الخمسة.
كما ٌجب على المستخدمٌن أٌضا تقدٌم مبلػ عربون مقداره  5,000دوالر أمرٌكً لكل فتحة
طلب .وٌتم خصم مبلػ العربون هذا من رسوم التقٌٌم الخاصة بكل طلب .وٌساعد مطلب
العربون على تقلٌل خطر الوصول ؼٌر المعتمد إلى نظام تقدٌم الطلبات على اإلنترنت.
بعد إكمال التسجٌلٌ ،ستلم مستخدمو نظام  TASإذن بالوصول ٌتٌح لهم إدخال باقً معلومات
الطلب فً النظامٌ .تم توزٌع فتحات الطلب مع معلومات التسجٌل المتوفرة من قبل مقدم
الطلب ،والتً قد ال ٌتم تؽٌٌرها بمجرد تخصٌص الفتحات.
لن ٌتم قبول تسجٌبلت مستخدمٌن جدٌدة بعد [ٌتم إدخال التارٌخ فً النسخة النهائٌة من الدلٌل
المساعد لمقدم الطلب].
وسوؾ تتخذ  ICANNخطوات تجارٌة معقولة لحماٌة جمٌع بٌانات مقدم الطلب المقدمة عن
طرٌق الوصول ؼٌر المصرح به ،ولكن ال ٌمكن التبرٌر ضد األفعال الكٌدٌة من األطراؾ
الثالثة التً ٌمكن ،من خبلل تخرٌب النظام أو ؼٌرها من الوسائل ،عمل الوصول ؼٌر
المصرح به لهذه البٌانات.
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 1444142نموذج الطلب
بعد الحصول على فتحات الطلبات المطلوبةٌ ،قوم مقدم الطلب بإكمال أسئلة الطلب المتبقٌة.
وموضح هنا لمحة عامة عن المجاالت واألسئلة الواردة فً االستمارة:

الرقم
(12ب)

معلومات الطلب والسلسلة
تؤكٌد دفع مبلػ رسوم التقٌٌم المتبقٌة

13

سلسلة  gTLDالمقدم لها الطلب

14

معلومات سلسلة  ،IDNإذا كان ذلك مطبقا

15

جداول  ،IDNإذا كان ذلك مطبقا
الحد من مشاكل  IDNفً األداء أو التشؽٌل ،إذا كان ذلك
مطبقا
تمثٌل السلسلة فً األبجدٌة الدولٌة
الصوتٌة (اختٌاري)

18

مهمة /ؼرض TLD

19

هل الطلب مقدم للحصول على  TLDمعتمد على المجتمع؟
وإذا كان معتمد على المجتمع ،فقم بإٌضاح عناصر السٌاسات
المجتمعٌة والمقترحة
هل ٌتم التقدٌم من أجل اسم جؽرافً؟ ولو كان كذلك ،فمطلوب
وجود وثائق الدعم

22

معاٌٌر الحماٌة لؤلسماء الجؽرافٌة على المستوى الثانً
خدمات التسجٌلٌ :جب توفٌر االسم والبٌان الكامل لكل
خدمات التسجٌل

16
17

20
21

23

األسئلة التقنٌة والتشغٌلٌة (خارجٌة)
24

أداء نظام التسجٌل المشترك ()SRS

25

EPP

26

Whois

27

دورة حٌاة التسجٌل

28

تخفٌؾ ومنع اإلساءة

29

آلٌات حماٌة الحقوق

(30أ)
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األسئلة التقنٌة والتشغٌلٌة (داخلٌة)
(30ب)

اآلمان

31

نظرة عامة فنٌة على التسجٌل المقترح

32

البنٌة

33

قدرات قاعدة البٌانات

34

التنوع الجؽرافً

35

التوافق مع خدمة DNS

36

إمكانٌة الوصول إلى IPv6

37

سٌاسات وإجراءات النسخ االحتٌاطً للبٌانات

38

مستودع البٌانات

39

استمرارٌة شركة التسجٌل

40

نقل السجل

41

اختبار تجاوز الفشل

42

عملٌات المراقبة وتصعٌد الخطؤ

43

DNSSEC

44

( IDNsاختٌاري)
األسئلة المالٌة
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45

البٌانات المالٌة

46

نموذج التقدٌرات :التكالٌؾ والتموٌل

47

التكالٌؾ :اإلعداد والتشؽٌل

48

التموٌل والعائدات

49

التخطٌط المحتمل :العقبات والتموٌبلت واألحجام

50

االستمرارٌة :مستند العملٌات المتواصلة
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 14442خدمة العمالء أثناء عملٌة تقدٌم الطلبات
ٌتم توفٌر المساعدة إلى مقدمً الطلبات خبلل فترة عملٌة تقدٌم الطلبات عن طرٌق مركز
خدمات مقدمً الطلبات ( .)ASCوسوؾ ٌتم تعٌٌن عمبلء لخدمة العمبلء فً مركز خدمات
مقدمً الطلبات ( )ASCمن أجل الرد على األسئلة ذات الصلة ببرنامج  gTLDالجدٌد،
وعملٌة تقدٌم الطلبات و.TAS

 14443عملٌة النسخ االحتٌاطً للطلب
فً حالة عدم توفر نظام تقدٌم الطلبات على اإلنترنت ،ستقوم  ICANNبتوفٌر تعلٌمات بدٌلة
لتقدٌم الطلبات.

1 45

الرسوم والمدفوعات

ٌصؾ هذا القسم الرسوم التً ٌجب على مقدم الطلب دفعها .وتم تضمٌن تعلٌمات الدفع هنا
أٌضا.

 14541رسم تقٌٌم نطاقاتgTLD
ٌعد رسم تقٌٌم نطاقات  gTLDمطلوبا من جمٌع مقدمً الطلبات .تبلػ الرسوم 185,000
دوالرا أمرٌكٌا ,وٌجب سداد رسوم التقٌٌم فً شكل  5,000دوالر تودع وقت طلب فتحة أي
تسجٌل فً نظام  ،TASبٌنما ٌتم سداد المبلػ المتبقً وهو  180,000مع الطلب الكامل .ولن
تقوم منظمة  ICANNالتقٌٌم للطلب إال بعد الحصول على رسوم تقٌٌم نطاق  gTLDالكاملة
بحلول [الوقت] [التارٌخ].
ٌتم وضع رسم تقٌٌم  gTLDلتؽطٌة التكالٌؾ المرتبطة ببرنامج  gTLDالجدٌدة .وقد تم
تعٌٌن هذا الرسم لضمان أن البرنامج ٌعد مموال بشكل كامل واإلٌرادات تعد محاٌدة وؼٌر
مدعومة من المساهمات الحالٌة من مصادر التموٌل التابعة لـ  ،ICANNبما فً ذلك
السجبلت العامة ومسجلً  ،TLDوتبرعات  ccTLDوالمساهمات .RIR
وتؽطً رسوم التقٌٌم جمٌع المراجعات البلزمة فً التقٌٌم األولً ،وفً معظم الحاالت ،تؽطً
أي مراجعات مطلوبة فً التقٌٌم الموسع .إذا حدثت مراجعة لخدمات التسجٌل الممتد ،فسٌكون
هناك رسما إضافٌا سٌتم تحمله لهذه المراجعة (انظر القسم  .)1.5.2ولٌس هناك رسوم
إضافٌة لمقدم الطلب للتقٌٌم الموسع الخاص باألسماء ذات الداللة الجؽرافٌة أو المراجعات
التقنٌة والتشؽٌلٌة والمالٌة .هذا ،وتؽطً رسوم التقٌٌم أٌضا رسوم تقٌٌم أولوٌة المجتمع فً
الحاالت التً ٌحقق فٌها الطلب درجة النجاح.
استرداد الرسوم  --فً حاالت معٌنة ،قد ٌتوفر استرداد جزء من الرسم لطلبات تم سحبها
قبل اكتمال عملٌة التقوٌمٌ .جوز لمقدم الطلب طلب إعادة التموٌل فً أي وقت حتى ٌنتهً من
تنفٌذ اتفاقٌة التسجٌل مع منظمة  .ICANNوسٌعتمد المبلػ المسترد على نقطة العملٌة التً تم
عندها طلب السحب ،كما ٌلً:
استرداد الرسوم المتاحة
للمتقدم
فً ؼضون ٌ 21وما تقوٌمٌا من
تحذٌر GACالمبكر
بعد إرسال الطلبات حتى إرسال
نتائج التقٌٌم األولً
بعد إرسال نتائج التقٌٌم األولً
بعد اكتمال الطلب لحل النزاع،
أو التقٌٌم الموسع ،أو حل /حلول
التنافس على السلسلة
الحلول
بعد إبرام مقدم الطلب التفاقٌة
مع ICANN
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المبلغ المالً المسترد

النسبة المئوٌة لرسم
التقٌٌم
%80

 148,000دوالرا أمرٌكٌا

%70

 130,000دوالرا أمرٌكٌا

%35
%20

 65,000دوالرا أمرٌكٌا
 37,000دوالرا أمرٌكٌا

ببل
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وبالتالً ،فإن أي متقدم لم ٌكن ناجحا ٌعد مإهبل السترداد ما ال ٌقل عن  %20من رسوم
التقٌٌم إذا قام بسحب طلبه.
المتقدم الذي ٌرؼب فً سحب الطلب ٌجب أن ٌبدء العملٌة من خبلل  DATوعلٌه تقدٌم
النموذج المطلوب إلعادة التموٌل ،بما فً ذلك االتفاق على الشروط والظروؾ المبلئمة
للسحب .وسٌتم إصدار استعادة األموال إلى المنظمة التً قدمت الدفع األصلً فقط .وتتم
استعادة جمٌع األموال من خبلل التحوٌل البري .وسٌتم خصم أٌة رسوم تكبدتها ICANN
مقابل التحوٌل المصرفً أو التعامل المصرفً من المبلػ المدفوع.
إشعار حول  2000متقدما من ذوي جولة برهان الفكرة ٌ --مكن للمشاركٌن فً التقدم إلى
عملٌة فً برهان الفكرة  2000التابعة لـ  ICANNأن ٌكونوا مإهلٌن للحصول على
االئتمان تجاه رسوم التقٌٌم .واالئتمان ٌقع فً مبلػ  86,000دوالرا أمرٌكٌا وٌخضع لـ:


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



تؤكٌدا على أن مقدم الطلب لم ٌمنح أي سلسلة نطاق  TLDوفقا لجولة
طلب برهان الفكرة  2000وأن المتقدم لٌس لدٌه مطالبات قانونٌة
ناشئة عن عملٌة برهان الفكرة 2000؛ و



تقدٌم الطلب ،الذي ٌمكن تعدٌله من عملٌة التقدٌم التً قدمت أصبل فً
 ،2000فٌما ٌخص نفس سلسلة  TLDالتً تفٌد بؤن هذا الكٌان تقدم
بطلب للحصول على جولة برهان الفكرة .2000

كل مشارك فً عملٌة طلب برهان الفكرة ٌ 2000حق له الحصول على اعتماد واحد على
األكثر .وٌمكن المطالبة باعتماد واحد بحد أقصى لطلبات نطاقات  gTLDالجدٌدة بناء على
العملٌة المذكورة فً هذا الدلٌل .وٌتم تحدٌد صبلحٌة الحصول على هذا االعتماد من قبل
منظمة .ICANN

 14542الرسوم المطلوبة فً بعض الحاالت
قد ٌطلب من مقدمً الطلبات دفع رسوم إضافٌة فً حاالت معٌنة حٌثما تكون خطوات العملٌة
13
المتخصصة قابلة للتطبٌق .وتتضمن هذه الرسوم المحتملة ما ٌلً:

13



رسوم مراجعة خدمات مزود االمتداد  -إذا كان ذلك ممكنا ،تكون هذه الرسوم
مستحقة السداد مقابل التكالٌؾ اإلضافٌة التً تنجم عن إحالة طلب إلى هٌئة التقٌٌم
الفنً لخدمات التسجٌل ( )RSTEPلمراجعته بشكل إضافً .وسٌتم إخطار
مقدمً الطلبات فً حالة وجوب هذا الرسم .ومن المتوقع أن تكون تكالٌؾ فرٌق
مراجعة  RSTEPالمكون من ثبلثة أفراد  50,000دوالرا أمرٌكٌا .وفً بعض
الحاالت ،قد تتم المطالبة بلجان مكونة من خمسة أعضاء أو قد ٌكون هناك فحصا
متزاٌدا مقابل تكلفة أكبر .حٌث سٌؽطً مبلػ الرسوم تكلفة مراجعة .RSTEP
وفً حالة إمكانٌة أن تدمج مراجعات خدمات السجل المقترحة مع العدٌد من
الطلبات أو مقدمً الطلبات ،فسوؾ تقوم  ICANNبتجزئة الرسوم بطرٌقة
عادلة .فً كل حالة ،سٌتم تقدٌم نصٌحة لمقدم الطلب بمراجعة التكلفة قبل بدئها.
راجع القسم الفرعً  2.2.3من الوحدة الثانٌة بشؤن مراجعة خدمات السجل.



رسم إرسال فض النزاع – ٌجب مرافقة هذا المبلػ ألي إرسال خاص بمعارضة
رسمٌة وأٌة إجابة ٌرسلها مقدم الطلب للمعارضة .تدفع الرسوم بشكل مباشر إلى
موفر خدمات حل النزاع الساري بشكل مباشر بما ٌتوافق مع تعلٌمات دفع
المزود .وتقدر  ICANNأن رسوم اإلرسال قد تتراوح بٌن  1,000دوالر
أمرٌكً و 5,000دوالر أمرٌكً تقرٌبا (أو أكثر) لكل طرؾ ولكل إجراء .راجع

سٌتم تحدٌث مبالػ الرسوم المقدرة والمنصوص علٌها فً هذا القسم  1.5.2فور مشاركة هٌئة مزودي الخدمات وتقرٌر الرسوم.
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المزود المناسب لمعرفة تفاصٌل حول المبلػ ذا الصلة .راجع الوحدة  3لمعرفة
إجراءات حل النزاع.


الدفع المقدم للتكالٌف  -فً حالة المعارضات الرسمٌةٌ ،تم دفع هذا الرسم مباشرة
إلى مزود خدمة حل النزاع المستخدم وفقا إلجراءات هذا المزود وبٌان تكالٌفه.
وبشكل طبٌعً ،سٌطلب من طرفً إجراء حل النزاع تقدٌم دفع مقدم من تكالٌؾ
مبلػ مقدَّر لتؽطٌة تكلفة اإلجراء بالكامل .وقد ٌكون ذلك رسم كل ساعة بناء على
عدد الساعات التً من المقدَّر أن ٌقضٌها أعضاء اللجنة فً الحالة (بما فً ذلك
مراجعة عملٌات التقدٌم وتسهٌل االستماع  -فً حالة السماح بذلك  -وإعداد
القرار) أو قد ٌكونه مبلؽا ثابتا .فً حالة توحٌد النزاعات ووجود أكثر من طرؾ،
ٌتم دفع المبالػ المقدمة بموجب قواعد مزود خدمة حل النزاع.
وسٌسترد الطرؾ الفائز فً إجراء حل النزاع دفعه المقدم ،بٌنما لن ٌسترد الطرؾ
الخاسر أٌة أموال ومن ثم فإنه ٌتحمل تكلفة اإلجراء .فً حالة توحٌد النزاعات
ووجود أكثر من طرؾٌ ،تم إعادة المبالػ المقدمة بموجب قواعد مزود خدمة حل
النزاع.
تقدر منظمة  ICANNرسوم المقاضاة هذه للقضٌة التً تشتمل على مبلػ ثابت
من  2,000إلى  8,000دوالر أمرٌكً (أو أكثر) لكل قضٌة .وعبلوة على ذلك،
تقدر  ICANNأن إجراء مبنً على معدل بالساعة مع عضو لجنة واحد قد
ٌتراوح بٌن  32,000دوالر أمرٌكً و 56,000دوالر أمرٌكً (أو أكثر) ومع
لجنة مكونة من ثبلثة أعضاء قد ٌتراوح بٌن  70,000دوالر أمرٌكً
و 122,000دوالر أمرٌكً (أو أكثر) .قد تكون هذه التقدٌرات أقل إذا لم تقم
اللجنة بطلب عملٌات تقدٌم كتابٌة تتجاوز المعارضة واالستجابة ،وال تسمح
باالستماع .الرجاء الرجوع إلى المزود المناسب لمعرفة المبالػ ذات الصلة أو
تعلٌمات الرسم.



رسم تقٌٌم أولوٌة المجتمع  -فً حالة مشاركة مقدم الطلب فً تقٌٌم أولوٌة
مجتمعٌ ،جب دفع هذه الرسوم كعربون بمبلػ ٌؽطً تكلفة مراجعة الهٌئة الخاصة
بهذا الطلب (ٌقدر المبلػ حالٌا بـ  10,000دوالر أمرٌكً)ٌ .جب دفع العربون
إلى الموفر المعٌن للتعامل مع تقٌٌمات أولوٌة المجتمع .وسٌتم إخطار مقدمً
الطلبات فً حالة وجوب هذا الرسم .ارجع إلى القسم  4.2من الوحدة الرابعة
للتعرؾ على الظروؾ التً ٌمكن أن ٌتم فٌها تقٌٌم أولوٌة المجتمع .وتتم إعادة
المبلػ المودع إلى مقدمً الطلبات ممن ٌحققون الحد المحدد لتقٌٌم أولوٌة المجتمع
أو أكثر.

ستقوم  ICANNبإخطار مقدمً الطلبات بالتوارٌخ النهائٌة للدفع فٌما ٌتعلق بالرسوم
اإلضافٌة (إذا كان ذلك ممكنا) .ال تشتمل هذه القائمة على الرسوم (رسوم التسجٌل السنوٌة)
التً تدفع إلى منظمة  ICANNبعد إبرام اتفاقٌة مزود االمتداد.

 14543طرق الدفع
ٌجب أن ٌتم تقدٌم األموال التً ترسل إلى منظمة  ICANNمن خبلل التحوٌل البنكً .ستتم
14
إتاحة التعلٌمات الخاصة بإجراء الدفع من خبلل التحوٌل البرقً فً .TAS
ٌجب أن ٌتم تقدٌم المدفوعات المقدمة إلى مزودي خدمات حل النزاع بما ٌتوافق مع تعلٌمات
المزود.

 14544طلب تحوٌل من
تسمح واجهة  TASلمقدمً الطلبات بطلب إصدار تحوٌل خاص بؤيٍ من الرسوم التً ٌتم
دفعها إلى  .ICANNوتم وضع هذه الخدمة لتوفٌر الراحة لمقدمً الطلبات الذٌن ٌطلبون
فاتورة لمعالجة المدفوعات.
14

وقد تم تحدٌد التحوٌل البرقً على أنه األسلوب المفضل للدفع ،حٌث إنه ٌوفر وسٌلة دولٌة للوصول وٌمكن االعتماد علٌه للنقل الدولً لؤلموال .وهذا
ٌتٌح لـ  ICANNفرصة تلقً الرسوم والبدء فً متابعة الطلبات بؤسرع وقت ممكن.
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الوحدة األولى
مقدمة لعملٌة التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة ()gTLD

 1.6األسئلة حول دلٌل مقدم الطلب هذا
للحصول على الدعم وإجابات األسئلة التً تثار لدى مقدم الطلب أثناء إتمام نموذج الطلب،
ٌجب أن ٌستخدم مقدم الطلب موارد دعم العمٌل المتاحة من خبلل مركز خدمات مقدمً
الطلبات ( .)ASCوبالنسبة لمقدمً الطلبات ؼٌر المتؤكدٌن من المعلومات التً ٌتم البحث
عنها للرد على سإال ما أو المعلمات الخاصة بالوثائق المقبولةٌ ،تم تشجٌعهم إلببلغ هذه
األسئلة من خبلل قنوات الدعم المناسبة قبل تقدٌم الطلب .فمن شؤن ذلك أن ٌساعد على تجنب
الحاجة إلى التواصل مع القائمٌن على التقٌٌم لتوضٌح المعلومات ،مما ٌزٌد من الفترة الزمنٌة
المقترنة بمعالجة الطلبات.
وفً الوقت الحالًٌ ،مكن أن ٌتم تقدٌم الطلبات من خبلل >.<newgtld@icann.org
لتوفٌر جمٌع الطلبات المكافئة للوصول إلى المعلومات ،تتقدم  ICANNبؤسئلة وإجابات
متاحة علنٌا.
ٌجب إرسال جمٌع الطلبات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملٌة أو المشاكل المحٌطة بإعداد
الطلب إلى مركز خدمات مقدمً الطلبات ) .)ASCولن توافق  ICANNعلى طلبات مقدمً
طلبات االشتراك للحصول على استشارات شخصٌة أو عبر الهاتؾ فٌما ٌتعلق بإعداد طلب
االشتراك .وستتم إحالة مقدمً طلبات االشتراك الذٌن ٌقومون باالتصال بـ ICANN
للحصول على توضٌح حول النواحً المتعلقة بطلب االشتراك إلى مركز خدمات مقدمً
الطلبات (.)ASC
ستوفر إجابات االستفسارات توضٌحا حول نماذج الطلب واإلجراءات فقط .ولن تقدم
 ICANNأٌة نصٌحة استشارٌة أو مالٌة أو قانونٌة.
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مسودة  -برنامج  gTLDالجديدة  -عملية التقييم
اٌرؼٍُك ػًٍ اٌطٍة وإغالق فرشاخ اٌرحزَش اٌّثىش
ذنرهٍ ِؤسسح
ِ ICANNن فحص
او رّ ا ي اٌ ث ُ ا ن ا خ
اإلداسَح

غٍثاخ ICANN
اٌّنشىسج

فحص
اٌخٍفُح

غُش ِؤهٍح ٌّشاجؼح
إظافُح

انسحاب

ِا لشاس ِمذَ
اٌطٍة؟

 اٌرؼٍُك ػًٍ اٌطٍة وفرح فرشاخ اٌرحزَش اٌّثىش – َ 60ىًِا -فتح فترة االعتراض –  7أشهر

اٌرؼٍُك ػًٍ اٌطٍة وإغالق فرشاخ اٌرحزَش اٌّثىش

هً َرٍمً ِمذَ
اٌطٍة ذحزًَشا
ِثىًشا؟

ال

َرىفش ٌذي ِمذٍِ اٌطٍثاخ َ 21ىًِا ِن ذاسَخ
إغالق فرشج اٌرحزَش اٌّثىش حرً َحذدوا لشاسهُ.

خ ذِ ا خ
اٌسجً

نؼُ

ذثذأ ِؤسسح
 ICANNفٍ فحص
او رّ ا ي اٌ ث ُ ا ن ا خ
اإلداسَح

ِراتؼح

اٌمذسج اٌّاٌُح

األسّاء
اٌجغشافُح

اٌمذسج اٌرمنُح
واٌرشغٍُُح

اسرمشاس
DNS

نرائج اٌرمُُُ األوٌٍ
) (IEاٌّنشىسج

 انرهاء فرشج ذمذَُ اٌّؼاسظح ِىػذ ذىلغ اسرالَ اسرشاساخ ٌجنح GACهً َخعغ ِمذَ
اٌطٍة السرشاساخ
GAC؟

ال
ِسىدج  -ألغشاض اٌّنالشح  11 -أتشًَ

A

نؼُ

اػرثاساخ ِجٍس
اإلداسج

ذشاته اٌسٍسٍح

َشسً ِمذِى اٌطٍة
اٌطٍثاخ وسسىَ
اٌرمُُُ

َسجً ِمذِى اٌطٍثاخ
فٍ نظاَ  TASوسذاد
اإلَذاع

ذثذأ فرشج ذمذَُ
اٌطٍثاخ

مسودة  -برنامج  gTLDالجديدة  -عملية التقييم،
ا ل ص ف حة ا ل ث ا ن ية

A
سُرضاِن اٌرمُُُ اٌّىسغ ِغ حً اٌنضاع

هً اجراص ِمذَ اٌطٍة
جُّغ ِىاد اٌرمُُُ اٌّثذئٍ؟

َّىن ذمذَُ ِؼاسظح ػًٍ اٌطٍة تناء
ػًٍ أٌ اذحاد ٌٍّؼاَُش األستؼح فٍ
اٌىلد نفسه .تاإلظافح إًٌ رٌه ،لذ
َىاجه اٌطٍة ِؼاسظاخ ِرؼذدج ػًٍ
ِؼاَُش اٌّؼاسظح نفسها.

ال
ِمذَ اٌطٍة اٌّخراس ٌٍّراتؼح
إًٌ اٌرمُُُ اٌّىسغ )(EE

نؼُ

ال
نؼُ

ال

هً هنان أَح ِؼاسظاخ؟

إجشاءاخ ِؼاسظح
اٌّجرّغ

إجشاءاخ
اٌّصٍحح اٌؼاِح
اٌّحذودج

نؼُ

ال

نؼُ

هً هنان ذنافس ػًٍ
اٌسٍسٍح؟

إجشاءاخ اٌّطاٌثح
تاٌحمىق اٌمانىنُح

هً لاَ ِمذَ اٌطٍة ترىظُح
جُّغ اٌّؼاسظاخ؟

َذخً ِمذَ اٌطٍة اٌرمُُُ اٌّىسغ )(EE
ألٌ اذحاد ٌٍؼناصش األستؼح اٌراٌُح:
اٌّىاسد اٌرمنُح واٌرشغٍُُح
ِ اٌ ٍ
األسّاء اٌجغشافُح
خذِاخ اٌسجً

إجشاءاخ اٌسٍسٍح
اٌّشتىح

هً اجراص ِمذَ اٌطٍة
جُّغ ِىاد اٌرمُُُ اٌّىسغ؟

ال

ال

نؼُ

غُش ِؤهٍح ٌّشاجؼح إظافُح

ذنفُز اٌؼمذ
نؼُ

هً ٌٍّرمذُِن روٌ اٌسالسً
اٌرنافسُح اٌمذسج ػًٍ اٌحً اٌزاذٍ
ٌٍرنافس؟

ال

فحص ِا لثً
اٌرفىَط

هً لاَ واحذ أو أوثش ِن
اٌّرمذُِن اٌّؼرّذَن ػًٍ اٌّجرّغ
تاخرُاس أوٌىَح اٌّجرّغ؟

نؼُ

ذمُُُ أوٌىَح
اٌّجرّغ

ال
ََؤِِّن ِمذَ اٌطٍة
اٌناجح اٌسٍسٍح

إجشاءاخ
اٌّضاداخ

ال

هً َىجذ فائض صشَح؟

التفويض
نؼُ

كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 2
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.
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الوحدة الثانية
إجراءات التقييم
ضٞػف ٛز ٙجُٞقذز ئؾشجءجش جُطوٝ ْ٤٤جُٔؼح٤٣ش جُٔغطخذٓس ك ٢ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ٗطحهحش
 DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ٓؼطٔذز ُِطل٣ٞغٝ .ع٤خؼغ ؾٔ٤غ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ُطوٓ ْ٤٤رذت،٢
ذٔ٘٤ح ع٤كطحؼ أُٝثي جُز٣ ُْ ٖ٣ؿطحصٝج ؾٔ٤غ جُؼ٘حطش ُطوٞٓ ْ٤٤عغ.
جُطو ْ٤٤جأل ٍٝجُٔطِٞخ  ٞٛانتقييى انًبدئي ،جُز ١ضو ّٞخالُ٘ٓ ٚظٔس  NNAIIذطو ْ٤٤عِغِس
ٗطحهحش  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِدٓٝ ،إٛالش ٓوذّ جُطِدٝ ،خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس جُط٢
٣وذٜٓح.
٣ٝطْ ئؾشجء جُطؤ٤٤حش جُطحُ٤س ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت:٢




ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذحُغِغِس


ضشحذ ٚجُغِغِس



جألعٔحء جُٔكؿٞصز



جعطوشجس gID



جألعٔحء جُؿـشجك٤س

ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذٔوذّ جُطِد


ئغرحش جُوذسز جُطو٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س



ئغرحش جُوذسز جُٔحُ٤س



ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذخذٓحش جُغؿَ ُِوؼح٣ح جُٔطؼِوس ذحعطوشجس gID

٣ؿد ػِ ٠جُطِد جؾط٤حص ؾٔ٤غ ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙالؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ .٢ع٤إد ١جُلشَ
ك ٢جؾط٤حص أ ٖٓ ١ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙئُ ٠جُلشَ ك ٢جؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔرذت.٢
٣طْ ضطر٤ن انتقييى انًىسع ك ٢جُكحالش جُط ٢ال ٘٣ؿف كٜ٤ح ٓوذّ جُطِد ك ٢جؾط٤حص جُطوْ٤٤
جُٔرذت .٢جٗظش جُوغْ  3-2أدٗح.ٙ

1-2

فحص الخلفية

٣طْ ئؾشجء ككض جُخِل٤س ػِٓ ٠غط:ٖ٤٣ٞ
(أ) جُطلٞم جُؼحّ ك ٢جألػٔحٍ ٝجُطحس٣خ جُؿ٘حت٢؛ ٝ
(خ) ضحس٣خ عِٞى جُوشط٘س جإلٌُطش٤ٗٝس.
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

٣طؼ ٖ٤ػِ ٠جُطِد جؾط٤حص ًال ٓغط ٢٣ٞككض جُخِل٤س ً٣ ٢طأُِٔ َٛطحذؼس .ضخؼغ ٗطحتؽ ككض
جُخِل٤س ُِطوٝ ْ٤٤كوح ً ُِٔؼح٤٣ش جُٔٞطٞكس ذحُر٘ذ (ٗ .)1-2-1ظشًج ُٔح ٣كطَٔ أٗ ٚؽر٤ؼس قغحعس
ُِٔحدز٣ ُٖ ،طْ ٗشش ضوحس٣ش ككض خِل٤س ٓوذّ جُطِد.
ضظق جُر٘ٞد جُطحُ٤س جُؼِٔ٤س جُط ٢ضغطخذٜٓح  NNAIIإلؾشجء ككض جُخِل٤س.

 1-1-2التفوق العام في األعمال والتاريخ الجنائي
ض٘ؿف جٌُ٤حٗحش جُٔطوذٓس ذٞطلٜح ٓإعغحش ضؿحس٣س ػِ٘٤س ٓغؿِس ٝرجش ع٤شز قغ٘س ك ٢أ١
أعٞجم جألٝسجم جُٔحُ٤س جُـ  25جألًرش ػِٓ ٠غط ٟٞجُؼحُْ (ًٔح ٣ذسؾٜح جالضكحد جُؼحُٔ ٢ألعٞجم
جألٝسجم جُٔحُ٤س) ك ٢جؾط٤حص ككض جُطلٞم جُؼحّ ك ٢جألػٔحٍ ٝجُطحس٣خ جُؿ٘حت٣ .٢ؼطٔذ ضكذ٣ذ
أًرش  25عٞم أٝسجم ٓحُ٤س ػِ ٠جُطك َ٣ٞجُشأعٔحُُِ ٢غٞم جُٔكِ٤س جُٔغؿَ كٜٗ ٢ح٣س آخش
1
ع٘س ضو٤ٔ٣ٞس قحُ٤س هرَ ذذج٣س ًَ دٝسز.
هرَ ضغؿ َ٤جٌُ٤حٕ ك ٢عٞم جألٝسجم جُٔحُ٤س٣ ،طؼ ٖ٤خؼٞػُ ٚلكض جُطلٞم جُِٔكٞظ ذٔح ك٢
رُي ذكع ؾحس ١ضطر٤و ٖٓ ٚهرَ أعٞجم جألٝسجم جُٔحُ٤سٝ ،جُٔ٘ظٔٝ ٖ٤جُر٘ٞى جالعطػٔحس٣س.
ذحػطرحسٛح ٓإعغس ٓو٤ذز ػحٓس٣ ،طؼشع جٌُ٤حٕ ُطأٓٓ ٖ٤غطٔش ٖٓ أطكحخ جُٔظحُف،
ٝجُٔكِِٝ ،ٖ٤جُٔ٘ظٔٝ ،ٖ٤جُٔؼحٓالش .ضططِد ؾٔ٤غ جُٔؼحٓالش جُٔحُ٤س ٓشجهرس ٝجٌُشق ػٖ
جُٔؼِٓٞحش جُٔحد٣س ق ٍٞجُٔذسجءٝ ،جُٔغإٝ ،ٖ٤ُٝجألشخحص جُشت٤غ ٖ٤٤ج٥خش ،ٖ٣ذٔح ك ٢رُي
جُغِٞى جإلؾشجٓ .٢ئؾٔحال ،ضِرٛ ٢ز ٙجُٔططِرحش أ ٝضطؿحٝص جُلكض جُز ١عطؿش.NNAII ٚ٣
ذحُ٘غرس ُٔوذٓ ٢جُطِد ؿ٤ش جُٔو٤ذ ٖ٣كٝ ٢جقذز ٖٓ ٛز ٙجُٔؼحٓالش ،عٞف ضوذّ NNAII
ٓؼِٓٞحش ضٔ٤٤ض ٌُِ٤حٕٝ ،جُٔغإٝ ،ٖ٤ُٝجُٔذسجءٝ ،أطكحخ جُٔظحُف جُشت٤غغ ٖ٤ئُ ٠خذٓس
ككض جُخِل٤س جُذ٤ُٝس .عٞف ٣غطخذّ ٓضٝد (ٓضٝد )ٝجُخذٓس جُٔؼح٤٣ش جُٔذسؾس ك ٢جُوغْ -2-1
ٝ 1ضؼ٤ذ جُ٘طحتؽ جُط ٢ضطحذن ٛز ٙجُٔؼح٤٣ش٣ ُٖ .طْ جعطخذجّ ع ٟٞجُٔؼِٓٞحش جُٔطحقس ػِ ٠جُ٘طحم
جُؼحّ كٛ ٢زج جالعطر٤حٕ.
القع أٗ ٖٓ ٚجُٔطٞهغ إٔ ٣وٓ ّٞوذّ جُطِد ذحٌُشق ػٖ جُٔشحًَ جُٔكطِٔس ك ٢ضكو٤ن ٓؼح٤٣ش
جُطِد٣ٝ ،وذّ أ ١ضٞػ٤ف أ ٝجعطلغحس كٝ ٢هص ضغِ ْ٤جُطِد .جُ٘طحتؽ جُٔغطخشؾس ٖٓ ػِٔ٤س
ككض جُخِل٤س عططْ ٓطحذوطٜح ٓغ ػِٔ٤حش جٌُشق جُٔوذٓس ٖٓ ٓوذّ جُطِد ٝضطْ ٓطحذؼس ٛزٙ
جُكحالش ُكَ جُوؼح٣ح جُخحطس ذحُط٘حهؼحش أ ٝجُٔٞجهق جإل٣ؿحذ٤س جُضجتلس جُٔكطِٔس.
ك ٢قحُس ػذّ ئسعحٍ أ٣س جعط٤ؼحقحش٣ ،ؿطحص جُطِد ػحٓس ٛزج جُؿضء ٖٓ ككض جُخِل٤س.

 1جٗظش http://www.world-exchanges.org/statistics/annual/2010/equity-markets/domestic-market-capitalization
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 2-1-2تاريخ القرصنة اإللكترونية
عٞف ضشجؾغ  NNAIIقحُس ٓوذٓ ٢جُطِد ٓوحذَ قحالش ٝ PgDUهٞجػذ جُر٤حٗحش جُوحٗ٤ٗٞس
ذحػطرحسٛح ٓؿذ٣س ٓحُ٤ح ً ُِر٤حٗحش جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضرٔٗ ٖ٤ؾ عِٞى جُوشط٘س جإلٌُطش٤ٗٝس ذٔٞؾد
جُٔؼح٤٣ش جُٔذسؾس ك ٢جُوغْ .1-2-1
٣طؼ ٖ٤ػِٓ ٠وذّ جُطِد إٔ ٣وذّ ضظش٣كحش ٓكذدز كٔ٤ح ٣طؼِن ذٜز ٙجألٗشطس ك ٢جُطِد.جُ٘طحتؽ
جُٔغطخشؾس أغ٘حء ػِٔ٤س جُلكض عططْ ٓطحذوطٜح ذؼِٔ٤حش جٌُشق جُٔوذٓس ٖٓ ٓوذّ جُطِد ٝضطْ
ٓطحذؼس ٛز ٙجُ٘ٔحرؼ ُكَ جُوؼح٣ح جُخحطس ذحُط٘حهؼحش أ ٝجُٔٞجهق جإل٣ؿحذ٤س جُضجتلس جُٔكطِٔس.
ك ٢قحُس ػذّ ئسعحٍ أ٣س جعط٤ؼحقحش٣ ،ؿطحص جُطِد ػحٓس ٛزج جُؿضء ٖٓ ككض جُخِل٤س.

2-2

التقييم المبدئي

٣طٌ ٕٞجُطو ْ٤٤جُٔرذتٞٗ ٖٓ ٢ػ ٖٓ ٖ٤جُٔشجؾؼس٣ٝ .طٌٞٗ ًَ ٕٞع ٖٓ ػذز ػ٘حطش.
ٓشجؾؼس جُغِغِس :ضش ًّض جُٔشجؾؼس جأل ٠ُٝػِ ٠عِغِس ٗطحهحش  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد
الخطرحس:


ٓح ئرج ًحٗص عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشحٜٗح ٓشحذٜس ُغالعَ أخشٔٓ ٟح
٣إد ١ئُ ٠جقطٔحٍ ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ؛



ٓٝح ئرج ًحٗص عِغِس ٗطحهحش  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد عطإغش ذظٞسز ػٌغ٤س ػِ٠
أٓحٕ  gIDأ ٝجعطوشجس،ٙ



ٓٝح ئرج ًحٕ هذ ضْ ضٞك٤ش دُ َ٤ػِ ٠جُٔٞجكوس جألعحع٤س ُِكٌٓٞس ك ٢قحُس جعطخذجّ
أعٔحء ؾـشجك٤س ٓكذدز.

ٓشجؾؼس ٓوذّ جُطِد :ضشًض جُٔشجؾؼس جُػحٗ٤س ػِٓ ٠وذّ جُطِد الخطرحس:


ٓح ئرج ًحٕ ٓوذّ جُطِد ٣طٔطغ ذحُوذسز جُطو٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ٝجُٔحُ٤س جُؼشٝس٣س ُطشـَ٤
عؿَ،



ٓٝح ئرج ًحٗص خذٓحش جُغؿَ جُطٞ٣ ٢كشٛح ٓوذّ جُطِد عطإغش ذشٌَ ػٌغ ٢ػِ٠
أٓحٕ  gIDأ ٝجعطوشجس.ٙ

 1-2-2عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة
ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢ضو NNAII ّٞذٔشجؾؼس ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش  DLTgجُؼحٓس
جُٔو ّذّ ُٜح جُطِد٣ٝ .طْ ضٞػ٤ف ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙذطلظ َ٤أًرش ك ٢جألهغحّ جُطحُ٤س.
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 1-1-2-2مراجعة تشابه السلسلة
ضطؼٖٔ ٛز ٙجُٔشجؾؼس ٓوحسٗس أ٤ُٝس ٌَُ عِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد
ذ٘طحهحش  LTgجُٔٞؾٞدزٝ ،جألعٔحء جُٔكؿٞصز (سجؾغ جُوغْ جُلشػٝ )2-1-2-2 ٢ؿ٤شٛح ٖٓ
جُغالعَ جُٔو ّذّ ُٜح جُطِدٝ .جُٜذف ٖٓ ٛز ٙجُٔشجؾؼس ضؿ٘د ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ ٝكوذ جُػوس
كً٘ gID ٢ط٤ؿس ُطل٣ٞغ جٌُػ٤ش ٖٓ جُغالعَ جُٔشحذٜس.
ٓالقظس :كً ٢ط٤د دُٓ َ٤وذّ جُطِد ٛزج ،ضش٤ش "ٓشحذ "ٚئُ ٠جُغالعَ جُٔطشحذٜس ُِـح٣س ُذسؾس
أٜٗح ضخِن جقطٔحُ٤س ئغحسز جسضرحى جُٔغطخذّ ك ٢قحُس ضل٣ٞغ أًػش ٖٓ عِغِس ٝجقذز ك ٢جُٔ٘طوس
جُؿزس.
ٜ٣ٝذف ككض جُطشحذ ٚجُرظش ١جُز٣ ١كذظ خالٍ جُطو ْ٤٤جُٔرذت ٢ئُ ٠ص٣حدز ػِٔ٤س جُٔؼحسػس
ٝقَ جُ٘ضجع جُط ٢ضط٘حً ٍٝحكس أٗٞجع جُطشحذ( ٚجٗظش جُٞقذز جُػحُػس ،ئؾشجءجش قَ جُ٘ضجع).
ٝع٤طْ ئؾشجء ٓشجؾؼس جُطشحذٛ ٚز ٙػِ٣ ٠ذ "٤ٛثس ضشحذ ٚعالعَ" ٓغطوِس.

 1-1-1-2-2المراجعات التي يتم إجراؤها
ضطؿغذ ٜٓٔس "٤ٛثس ضشحذ ٚجُغالعَ" ك ٢ضؼش٣ق أٝؾ ٚجُطشحذ ٚجُرظش ١ذ ٖ٤جُغالعَ ٝجُط٢
عطإد ١ئُٝ ٠ؾٞد جقطٔحُ٤س ئغحسز جسضرحى جُٔغطخذّ.
ٝضو ّٞجُ٤ٜثس ذٜٔٔس ضو ْ٤٤أٝؾ ٚجُطشحذ ٚجُط ٢ضإد ١ئُ ٠ئغحسز ئسضرحى جُٔغطخذّ ك ٢أسذؼس
ٓؿٔٞػحش ُطظ٘٤لحش جُظشٝف ،ػ٘ذ ٓوحسٗس:


عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٗطحهحش  LTgTجُكحُ٤س ٝجألعٔحء
جُٔكؿٞصز;



عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذَ عالعَ ٗطحم  DLTgجألخشٟ
جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح;



عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذَ جُغالعَ جُٔطِٞذس ًـ
ٝ ;NgI ccLTgT



عالعَ ٗطحم  NgI DLTgجٌُٔ ٖٓ ٕٞقشك ٖ٤جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٓوحذَ:
o

ًَ قشف ٓلش آخش.

o

أ٣س عِغِس  ADNNNأخشٌٗٞٓ ٟس ٖٓ قشكُ( ٖ٤كٔح٣س ػِٔ٤حش ضل٣ٞغ
 ccLTgجُٔغطورِ٤س جٌُٔٔ٘س).

انتشببه يع َطبقبث  DLTانحبنيت أو األسًبء انًحجىزة  -ضطؼٖٔ ٛز ٙجُٔشجؾؼس ضذه٤وًح
ٓؼحدًج ذ ًَ ٖ٤عِغِس ٖٓ جُغالعَ جُٔو َّذّ ُٜح جُطِد ٝهٞجتْ عالعَ  LTgجُكحُ٤س ٝجألعٔحء
جُٔكؿٞصز ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٘ٛحى ضشحذً ٚر٤ش ذ ٖ٤عِغِط ٖ٤ذك٤ع ٣طٞكش جقطٔحٍ قذٝظ ئسذحى
جُٔغطخذّ.
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ٝك ٢جُكحُس جُرغ٤طس جُط٣ ٢طؼشف ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػِٗ ٠طحم  LTgجُكحُ ٢أ ٝجألعٔحء
جُٔكؿٞصز٣ ُٖٝ ،غٔف ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػرش جإلٗطشٗص ذطوذ ْ٣جُطِد.
٣ٝشجػٓ ٢ػَ ٛزج جالخطرحس جُخحص ذحُغالعَ جُٔططحذوس ٓؼحٓالش ٗوحؽ جُطشٓ٤ض جُٔذسؾس ك ٢أ١
ؾذ NgI ٍٝر ١طِس .ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ ،ضطؼحَٓ جُرشٝضًٞٞالش ٓغ جُؼ٘ح ٖ٣ٝجٌُٔحكثس ًأشٌحٍ
ذذِ٣س ُ٘لظ جُؼ٘ٞجٕ ،ضؼذ "ٓ "off"ٝ "offػال أشٌحالً ذذِ٣س ُ٘لظ جُؼ٘ٞجٕ
(.)RFC 3490
ٓ ٌٖٔ٣ؼشكس ؾٔ٤غ  LTgTجُٔٞؾٞدز قحًُ٤ح ك٘ٓ ٢طوس جُؿزس ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://iana.org/domains/root/db/
ضؼذ ؾذج NgI ٍٝجُط ٢هذٓص ُـ ٓ NNAIIطحقس ػِ ٠جُٔٞهغ جُطحُ:٢
.http://www.iana.org/domains/idn-tables/

انتشببه يع سالسم  DDLTاألخري انًتقدو بطهب بشأَهب (يجًىعبث انسالسم انًتُبفست)
– ضخؼغ ؾٔ٤غ عالعَ  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ئُ ٠ض٘و٤ف ٓوحذَ ذؼؼٜح جُرؼغ ُِطؼشف
ػِ ٠أ ١جُغالعَ جُٔطشحذٜسٝ .ػ٘ذ ئؾشجء ضِي جُٔشجؾؼس ،عطو٤ٛ ّٞثس ضشحذ ٚجُغِغِس ذٞػغ
ٓؿٔٞػحش ض٘حكظ ٝجُط ٌٖٔ٣ ٢جعطخذجٜٓح كٓ ٢شجقَ ٓطأخشز ٖٓ جُطو.ْ٤٤
ضكطٓ ١ٞؿٔٞػس جُط٘حكظ ػِ ٠جغ٘ ٖ٤ػِ ٠جألهَ ٖٓ جُغالعَ جُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ٝجُٔططحذوس أٝ
جُٔشحذٜس ُرؼؼٜح جُرؼغُِ .كظ ٍٞػِٓ ٠ض٣ذ ٖٓ جُٔؼِٓٞحش قٓ ٍٞؿٔٞػحش جُط٘حكظ ٝقَ
جُط٘حكظ ،سجؾغ جُٞقذز  ،4ئؾشجءجش جُط٘حكظ ػِ ٠جُغِغِس.
٣طؼ ٖ٤ػِ٘ٓ ٠ظٔس  NNAIIئخطحس ٓوذٓ ٢جُطِرحش ذٞطل ْٜؾضء ٖٓ ٓؿٔٞػس جُط٘حكظ
ذٔؿشد جالٗطٜحء ٖٓ ضذه٤ن ضشحذ ٚجُغِغِس٣ٝ( .ط٤ف ٛزج كطشز أؽُٔ ٍٞوذٓ ٢جُطِرحش جُٔط٘حكغٖ٤
ُِطٞطَ ئُ ٠هشجس خحص ذ ْٜهرَ جُٞط ٍٞئُٓ ٠شقِس قَ جُط٘حكظًٔ ).ح ع٤طْ ٗشش ٓؿٔٞػحش
جُط٘حكظ ٛز ٙأ٣ؼًح ػِٞٓ ٠هغ ٣ٝد .NNAII
انتشببه يع سالسم َطبقبث  DLTانًطهىبت كُطبقبث ٝ -- DTT DLTعططْ ٓشجؾؼس
عالعَ ٗطحهحش  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد أ٣ؼً ح ُِطكون ٖٓ جُطشحذٓ ٚغ عالعَ ٗطحهحش LTg
جُٔطِٞذس ك ٢ػِٔ٤س جُططرغ جُغش٣غ جُخحطس ذ٘طحهحش ( NgI ccLTgجٗظش جُٔٞهغ
ٝ .)http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/عطو NNAII ّٞذحضخحر
جألعِٞخ جُطحُُ ٢كَ جُطؼحسع ك ٢قحُس قذٝظ ضؼحسخ ٓغ جُططرغ جُغش٣غ جُٔشضود ُ٘طحهحش
.NgI ccLTg
ك ٢قحُس ئًٔحٍ أقذ جُطِرحش ُِؼِٔ٤س جُخحطس ذ ٚهرَ ضوذ ْ٣ج٥خش ،ع٤طْ ضل٣ٞغ ٗطحم LTg
رُي٣ .ؼذ ؽِد ٗطحم  DLTgجُٔؿطحص ُؿٔ٤غ ٓشجقَ جُطو ْ٤٤ذ٘ؿحـ ،ذٔح ك ٢رُي كغ جُ٘ضجع
ٝض٘حكظ جُغِغِس ،قغد عش٣حٗٝ ،ٚجُٔطٔطغ ذأ٤ِٛس جُذخ ٍٞئُٓ ٠شقِس جضلحه٤س جُطغؿٌٓ ،َ٤طٔالً
ٝذ٘حء ػِ ٚ٤ال ٣ؿٞص ئٌٗحس أ٤ِٛط ٖٓ ٚهرَ ؽِد  NgI ccLTgجُٔطوذّ ذ ٚقذ٣ػح ًٝ .ذحُٔػَ٣ ،ؼذ
ؽِد ٗطحم  NgI ccLTgجُٔؿطحص ُِطو( ْ٤٤أ ،١ضْ جُطكون ًٓ٘ )ٚحٓالًُٝ ،زج ال ٣ؿٞص جعطرؼحدٙ
ذٞجعطس ؽِد  DLTgضْ جُطوذّ ذ ٚقذ٣ػًح.
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أ ١جُطِرحش ُِؼِٔ٤س جُٔ٘حظشزٝ ،ق٤ع ُْ ٣كظَ ؽِد ٗطحم DLTg
ٝك ٢قحُس ػذّ جعط٤لحء ٍ
ػِ ٠جُٔٞجكوس جُٔطِٞذس ٖٓ جُؿٜس جُكٌ٤ٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظس٣ ،غش ١ض٘ل٤ز ؽِد
ٗطحم  IDN ccTLDجُز ١ضْ جُطكون ٓ٘ٝ ،ٚال ضؿٞص جُٔٞجكوس ػِ ٠ؽِد ٗطحم ٣ .DLTgطْ
ضؼش٣ق جُٔظطِف "ضْ جُطكون ٓ٘ "ٚك ٢ض٘ل٤ز ػِٔ٤س جُططرغ جُغش٣غ ُ٘طحم  ،NgI ccLTgجُط٢
 ٌٖٔ٣جُؼػٞس ػِٜ٤ح ػِ ٠جُٔٞهغ .http://www.icann.org/en/topics/idn
ٝك ٢قحُس قظٓ ٍٞوذّ ؽِد ٗطحم  DLTgػِ ٠دػْ ،أ ٝػذّ ضِؤُ ٚ٤ؼحسػس ٖٓ جُؿٜس
جُكٌ٤ٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظسٓ ،غ جعطرؼحد ٓوذّ جُطِد ٗط٤ؿس ُٞؾٞد ض٘حكظ ٓغ عِغِس
ٓطِٞذس ك ٢ػِٔ٤س جُططرغ جُغش٣غ جُخحطس ذ٘طحهحش ٣ ،NgI ccLTgطحـ ػ٘ذتز ُٔوذّ جُطِد
جُكظ ٍٞػِٓ ٠رِؾ ًحَٓ قحٍ ضوذ ْ٣ؽِد ٗطحم  DLTgهرَ ٗشش ؽِد ٗطحهحش .ccLTg
يراجعت سالسم  DTTيكىَت يٍ حرفيٍ  -ئػحكس ئُ ٠ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُغحذوس ,ضخؼغ
عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح  ٢ٛٝػرحسز ػٖ عِغِس ٌٗٞٓ NgIس ٖٓ قشكٖ٤
ُِٔشجؾؼس ٖٓ ؾحٗد ٤ٛثس ضشحذ ٚجُغالعَ ُِركع ػٖ ضشحذ ٚذظشٓ ١غ:
أ)

أ ١ػ٘ٞجٕ ٌٓ ٖٓ ٕٞقشف ٝجقذ (ك ٢أٗ ١ض)ٝ ،

خ) أ٣س ض٤ُٞلس ٌٓٔ٘س ٖٓ  ٖٓ ٌٕٞٓ ADNNNقشك.ٖ٤
لن تجتاز سلسة نطاق  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها والمطابقة للحالة (أ) أو (ب) أعاله المراجعة.

 2-1-1-2-2أسلوب المراجعة
ع٤طْ ئخطحس "٤ٛثس ضشحذ ٚجُغالعَ" ؾضتً٤ح ٖٓ خالٍ ضغؿُٞ َ٤ؿحس٣طٔ٣ ٢طؼِن ذحُطشحذٚ
جُرظش ١ذ ًَ ٖ٤عِغِس ٖٓ جُغالعَ جُٔوذَّ ُٜح جُطِد  ًَٝعِغِس ٖٓ عالعَ ٗطحهحش LTg
جألخش ٟجُكحُ٤س ٝجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد ٝجألعٔحء جُٔكؿٞصزٝ .عٞ٤كش جُطغؿٓ َ٤ؼ٤حسًج ٓٞػٞػً٤ح
الػطرحسجش جُ٤ٜثسً ،ؿضء ٖٓ ػِٔ٤س ضكذ٣ذ جُغالعَ جُط ٖٓ ٢جُٔكطَٔ إٔ ضإد ١ئُ ٠قذٝظ
ئسذحى .ذظلس ػحٓس٣ ،طؼ ٖ٤ػِٓ ٠وذٓ ٢جُطِرحش ضٞهغ إٔ ضغؿ َ٤جُطشحذ ٚجُرظش ١جُٔشضلغ ٣ش٤ش
ئُ ٠جسضلحع جقطٔحُ٤س ػذّ جؾط٤حص جُطِد جُٔوذّ ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَٝ .ػِ ٠جُشؿْ ٖٓ رُي،
ضؿذس ٓالقظس إٔ جُطغؿٓ َ٤ح  ٞٛئال ٓإشش كوؾ ٝإٔ جُوشجس جُٜ٘حتُِ ٢طشحذ ٚسجؾغ ًًِ٤ح ُكٌْ
جُ٤ٜثس.
٣طٞكش جُِٞؿحس٣طْٝ ،ئسشحدجش جُٔغطخذّٓٝ ،ؼِٓٞحش خِل٤س ئػحك٤س ُٔوذٓ ٢جُطِرحش ُألؿشجع
جُٔطؼِوس ذحالخطرحس ٝجُٔؼِٓٞحشٝ 2.عُ ٌٕٞ٤ذٓ ٟوذٓ ٢جُطِرحش جُوذسز ػِ ٠جخطرحس جُغالعَ
ٝجُكظ ٍٞػِٗ ٠طحتؽ ٖٓ خالٍ ٗظحّ جُطوذّ هرَ ضوذ ْ٣جُطِد.

2جٗظش جُٔٞهغhttp://icann.sword-group.com/algorithm/
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٣ذػْ جُِٞؿحس٣طْ جُشٓٞص جُشحتؼس ك ٢جألذؿذ٣حش جُؼشذ٤سٝ ،جُظ٤٘٤سٝ ،جُغ٤ش٣حُ٤سٝ ،جُذ٣لحٗ٤س،
ٝجُٗٞ٤حٗ٤سٝ ،جُ٤حذحٗ٤سٝ ،جٌُٞس٣سٝ ،جُالض٤٘٤سًٔ .ح ٓ ٌٚ٘ٔ٣وحسٗس جُغالعَ رجش جألذؿذ٣حش جُٔخطِلس
ذرؼؼٜح.
ًٔح عطأخز جُ٤ٜثس ذؼ ٖ٤جُطوذ٣ش جألقشف جُٔطلحٝضس ،جُٔؼشكس ك ٢أ ١ؾذُ ٍٝـحش رجش طِس ،ػ٘ذ
جُطٞطَ ُوشجسجضٜح جُٜ٘حت٤س .ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ ،ضٞػغ جُغالعَ ؿ٤ش جُٔطشحذٜس ذظش٣ح ً ٝجُٔكذدز
ًغالعَ ٓ LTgطلحٝضس جعط٘حدجً ُؿذ ،NgI ٍٝكٓ ٢ؿٔٞػس ض٘حكظًٔ .ح ضخؼغ عالعَ LTg
3
جُٔطلحٝضس جُٔذسؾس ًؿضء ٖٓ جُطِد جُٔوذّ ُطكِ َ٤ضشحذ ٚجُغالعَ.
عطو ّٞجُ٤ٜثس ذلكض ذ٤حٗحش جُِٞؿحس٣طْ ٝئؾشجء ٓشجؾؼطٜح جُخحطس ُِطشحذ ٚذ ٖ٤جُغالعَ
ٓٝؼشكس ٓح ئرج ًحٗص ضشضؤُ ٢غط ٟٞجُغِغِس جُٔشذٌسٝ .ك ٢قحُس ٝؾٞد عالعَ كٗ ٢ظٞص ال
٣ذػٜٔح جُِٞؿحس٣طْ ذؼذ ،ضٌ ٕٞػِٔ٤س جُطو ٖٓ ْ٤٤ؾحٗد جُ٤ٜثس ٣ذ٣ٝس ذحٌُحَٓ.
ٝعطغطخذّ جُ٤ٜثس ٓؼ٤حسًج ػح ًٓح ُالخطرحس جُخحص ذطكذ٣ذ ٝؾٞد جُغِغِس جُٔشذٌس أّ الًٔ ،ح :٢ِ٣
يعيبر انسهسهت انًربكت  -ضٞؾذ جُغِغِس جُٔشذٌس ػ٘ذٓح ضٌ٘ٛ ٕٞحى عِغِس ٓشحذٜس ذشذز ألخشٟ
ذظشً٣ح ذك٤ع ٣كطَٔ إٔ ضٌ ٕٞخحدػس أ ٝضغرد ئسذح ًًحٝ .القطٔحٍ قذٝظ جسضرحى٣ ،ؿد إٔ
 ٖٓ ٕٞ ٌ٣جُٔكطَٔ٤ُٝ ،ظ ٖٓ جٌُٖٔٔ ككغد إٔ ٣ظٜش جالسضرحى ٖٓ ٝؾٜس ٗظش ٓغطخذّ
جإلٗطشٗص جُؼحد ١جُٔؼطذٍٝ .أ ١جسضرحؽ ذ ٖ٤جُغِغِط٣ ٖ٤إد ١ئُ ٠ضشحذٜٜٔح ٣ؼطرش عررًح ؿ٤ش ًحف
ُِكٌْ ذحقطٔحٍ قذٝظ جسضرحى.

َ 3-1-1-2-2تبئج يراجعت تشببه انسهسهت
 ٖٓٝشإٔ ؽِد جُطوذّ جُز٣ ُْ ١ؿطحص ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَ ذغرد جُطشحذٓ ٚغ ٗطحم LTg
جُكحُ ٢أال ٣ؿطحص جُطو ْ٤٤جُٔرذت ُٖٝ ،٢ضٌ٘ٛ ٕٞحى ٓشجؾؼحش أخشٓ ٟطحقسٝ .ق٤ػٔح ُْ ٣ؿطحص
جُطِد ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَ ،ع٤طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد ك ٢أهشخ ٝهص ٣طْ ك ٚ٤جالٗطٜحء ٖٓ
جُٔشجؾؼس.
٣ٝطْ ئدسجؼ ؽِد جُطوذّ ُِكظ ٍٞػِ ٠ئقذ ٟجُغالعَ جُٔشحذٜس ؾذًج ُغِغِس  DLTgضْ جُطوذّ
ذطِد ذشأٜٗح أخش ،ٟكٓ ٢ؿٔٞػس ض٘حكظ.

 3ك ٢قحُس ئدسجؼ ٓوذّ جُطِد ُِٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ ػٜ٘ح ك ٢جُطِد جُٔوذّ ٖٓ ؾحٗر( ٚجٗظش جُلوشز جُلشػ٤س  ،)3-3-1ضُؿش ١جُ٤ٜثس ضكِ٤الً ُِغالعَ جُٔذسؾس ُِطأًذ
ٖٓ أٜٗح ضٔػَ طٞسجً ٓطـ٤شز ٝكوحً ُؿذ NgI ٍٝجُٔوذّ ٖٓ ؾحٗد ٓوذّ جُطِد .هذ ٣طؼٖٔ جُطكِ َ٤ػوذ ٓوحسٗس ذ ٖ٤ؾذج NgI ٍٝجُٔوذٓس ٖٓ ؾحٗد ٓوذّ جُطِد
ٝجُؿذج ٍٝجألخش ٟجُوحتٔس ُ٘لظ جُِـس أ ٝجُ٘ضٝ ,ضٞؾ ٚ٤أ٣س ضغحؤالش ُٔوذّ جُطِد.
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أٓح ؽِد جُطوذّ جُز ١جؾطحص ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغالعَ كال ٣ضجٍ خحػؼًح ُِٔؼحسػس ٖٓ هرَ ٓشـَ
 LTgجُكحُ ٢أ ٖٓ ٝؾحٗد ٓوذّ ؽِد ٗطحهحش  DLTgآخش ك ٢ؾُٞس ؽِد جُطوذّ جُكحُ.٢
ٝضططِد ٛز ٙجُؼِٔ٤س ئسعحٍ ٓؼحسػس ئسذحى جُغِغِس ذٞجعطس ٓؼطشع ٓخ ٍّٞذطوذٛ ْ٣زٙ
جُٔؼحسػسٝ .ال ضوطظش ٛز ٙجُلثس ٖٓ جُٔؼحسػس ػِ ٠جُطشحذ ٚجُرظش .١ذَ ػِ ٠جُؼٌظٌٖٔ٣ ،
إٔ ٣وذّ جُٔؼحسع ٓؼحسػس ػِ ٠جإلسذحى جُ٘حضؽ ػٖ أٞٗ ١ع ٖٓ أٗٞع جُطشحذ( ٚذٔح ك ٢رُي
جُطشحذ ٚجُرظش ،١أ ٝجُغٔؼ ،٢أ ٝجُطشحذ ٚك ٢جُٔؼُِ٘ .)٠كظ ٍٞػِٓ ٠ض٣ذ ٖٓ جُٔؼِٓٞحش قٍٞ
ػِٔ٤س جُٔؼحسػس ،سجؾغ جُٞقذز  ،3ئؾشجءجش قَ جُ٘ضجع.
ٌمكن أن ٌقوم مقدم الطلب بإرسال معارضة ضد طلب نطاق  DLTgآخر على أساس إرباك
السلسلة .وٌمكن أن تؤدي تلك المعارضة ،فً حالة نجاحها ،إلى تغٌٌر تكوٌن مجموعات
التنافس األولٌة بحٌث سٌتم اعتبار سالسل نطاقات  DLTgالمقدم لها الطلب فً تنافس مباشر
مع بعضها (انظر الوحدة الرابعة ،إجراءات التنافس على السلسلة) .ولن تؤدي عملٌة
المعارضة إلى استبعاد الطلب من مجموعة التنافس.

 2-1-2-2األسماء المحجوزة
ضطْ ٓوحسٗس ًَ ؽِرحش جُطوذّ ٖٓ أؾَ عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ذوحتٔس ٖٓ
جألعٔحء جُٔكؿٞصز رجش جُٔغط ٟٞجألػُِ ٠ؼٔحٕ ػذّ ظٜٞس عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح
جُطِد كٛ ٢ز ٙجُوحتٔس.
هحتٔس جألعٔحء جُٔكؿٞصز رجش جُٔغط ٟٞجألػِ٠
CINFRFA

SRNVRNS-FCRC

RNN

CTCA

منظمة FACRR

RgFLNN-NIA

CIRFA

FRSI

NFIR

CNFR

FRLI

SRNVRNS-NNNL

منظمة CSN

FRLRNRFA

NSSCA

AARSN

غٌر صحٌح

SSCA

مثال*

FNLI

اختبار*

ICA

FSLI

LTg

منظمة IRSN

TCARFA

SINFS

SRNVRNS-ILTg

TNACT

SSS

FCI

TNACTINSL

FCRC

RFA

*الحظ أنه باإلضافة إلى السالسل الواردة أعاله ،ستحتفظ  FACRRأٌضا بالترجمات
الخاصة بالمصطلحٌن " "tsetو" "slpmaxsبلغات متعددة .أما باقً السالسل فهً
محجوزة فقط فً الشكل المتضمن أعاله.
ٝع٤طؼشف ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػِ ٠جالعْ جُٔكؿٞص ،ك ٢قحُس ئدسجؼ ٓوذّ جُطِد العْ ٓكؿٞص
ػِ ٠أٗ ٚعِغِس  DLTgجُٔوذَّ ُٜح جُطِد٣ ُٖٝ ،غٔف ذطوذ ْ٣جُطِد.
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ٝذحإلػحكس ئُ ٠رُي ،ضطْ ٓشجؾؼس عالعَ ٗطحم  DLTgجُٔوذ ّّ ُٜح خالٍ ٓشجؾؼس ضشحذٚ
جُغِغِس ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ٓشحذٜس ألقذ جألعٔحء جُٔكؿٞصز٣ ُٖ .ؿطحص ؽِد عِغِس DLTg
جُط٣ ٢طْ ضؼش٣لٜح ػِ ٠أٜٗح ٓشحذٜس ؾذًج العْ ٓكؿٞص ٛز ٙجُٔشجؾؼس.
٣طْ جإلػالٕ ػٖ جألعٔحء جُٞجسدز ذوحتٔس جُٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ ػٜ٘ح (جٗظش ذ٘ذ  )3 -3 -1ػِ٠
ٓٞهؼ٣ٝ ٚد ٓ٘ظٔس ٣ٝ NNAIIؿش ١جُطؼحَٓ ٓؼٜح ذشٌَ أعحعٓ ٢ػَ جألعٔحء جُٔكؿٞصز،
قط٣ ٠طْ ضط٣ٞش قِ ٍٞجإلدجسز جُٔخطِلس ٝئسعحٍ ٗطحهحش  TLDجُٔخطِلس .ذٔؼ٘٣ ُٖ ،٠ؿطحص
جُطِد جُٔوذّ ذشإٔ عِغِس  DLTgجُٔطحذوس أ ٝجُٔشحذٜس ُغِغِس ٝجسدز ذوحتٔس جُٔطـ٤شجش جُٔؼِٖ
ػٜ٘ح ٛز ٙجُٔشجؾؼس.

 3-1-2-2مراجعة استقرار SND
ضكذد ٛز ٙجُٔشجؾؼس ٓح ئرج ًحٗص عِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد عطإد ١ئُ ٠قذٝظ ػذّ
جعطوشجس كٝ .gID ٢ك ٢ؾٔ٤غ جُكحالش ،ع٤طؼٖٔ رُي ٓشجؾؼس ُِطأًذ ٖٓ جُطٞجكن ٓغ
جُٔططِرحش جُطو٘٤س ٝجُٔططِرحش جألخش ٟجُخحطس ذغالعَ (ػ٘حٝ .DLTg )ٖ٣ٝك ٢ذؼغ
جُكحالش جالعطػ٘حت٤س ،هذ ضٌ٘ٛ ٕٞحى قحؾس ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ُذسجعس جُٔشحًَ جُٔكطِٔس
ُالعطوشجس جُطوُ٘ ٢غِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد.
ِٓكٞظس٣ :ؿد إٔ ٣طؼشف ؾٔ٤غ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ػِ ٠جُٔشٌالش جُٔك٤طس ذحعطؼالٓحش TLD
جُرحؽِس ػِٓ ٠غط ٟٞجُؿزس جُخحص ذ٘ظحّ .DNS

أي مشغل جسل  TLDقد تطرح عليه اس تعالمات غري متوقعة وبعض هطاقات  TLDقد تواجه حشدً ا هائ ًال من
الاس تعالمات غري املتوقعة .للمزيد من املعلومات ،اهظر تقرير اللجنة الاستشارية للمان ولالس تقرار )(SSAC
بشأن هذا املوضوع عىل الراب
http://www.icann.org/en/committees/security/sac045.pdf.
بعض الإحصاءات املنشورة متوفرة كذكل عىل الراب http://stats.l.root-servers.org/.
ستتخذ  ICANNخطوات لتنبٌه مقدمً الطلبات بشأن المشكالت المطروحة فً
 SAC045وستعمل على تشجٌع المتقدم على التأهب لتقلٌل احتمالٌة حدوث
مصاعب تشغٌلٌة التً قد تتسبب فً حدوث مشكلة بشأن االستقرار أو التوفر
للمسجلٌن بها ومستخدمٌها .مع ذلك ،لٌس هذا اإلشعار سوى نصٌحة للمتقدمٌن وال
ٌمثل جزءا من التقٌٌم ،إال إذا كانت السلسلة تطرح مشكالت أمان واستقرار كبٌرة
على النحو المذكور فً القسم التالً

 1-3-1-2-2استقرار  :SNDإجراء مراجعة السلسلة
٣ؿد أال ضإغش ػ٘ح DLTg ٖ٣ٝجُؿذ٣ذز ذشٌَ ػٌغ ٢ػِ ٠أٓحٕ  gIDأ ٝجعطوشجسٝ .ٙعطوّٞ
 ،NNAIIخالٍ كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢ذاؾشجء ٓشجؾؼس أ٤ُٝس ػِٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ عالعَ
 DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ٝرُي:


ُِطأًذ ٖٓ جُطضجّ عالعَ  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد ذحُٔططِرحش جُٔٞػكس ك٢
جُوغْ ،2-3-1-2-2



ٝضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص أ ١عِغِس ضػ٤ش ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذحألٓحٕ أ ٝجالعطوشجس
 ٌٖٔ٣إٔ ضططِد ٓض٣ذًج ٖٓ جُٔشجؾؼس.

ٝضٞؾذ ئٌٓحٗ٤س ٓ٘خلؼس ؾذًج ذإٔ  ٌٕٞ٣جُطكِ َ٤جُٔٞعّغ ػشٝسً٣ح ُِغِغِس جُط ٢ضطٞجكن ذشٌَ
ًحَٓ ٓغ ٓططِرحش جُغِغِس جُٞجسدز ك ٢جُوغْ جُلشػٛ ٖٓ 2-3-1-2-2 ٢ز ٙجُٞقذزٓٝ .غ رُي،
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ضٞكش ػِٔ٤س ٓشجؾؼس جالعطوشجس قٔح٣سً ئػحك٤س ك ٢قحُس ئغحسز ٓشٌالش أٓحٕ أ ٝجعطوشجس ؿ٤ش
ٓطٞهؼس كٔ٤ح ٣طؼِن ذغِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد.
كٓ ٢ػَ ٛز ٙجُكحُس ،كإ ٤ٛثس جعطوشجس  gIDعطو ّٞذاؾشجء ٓشجؾؼس ٓٞعؼس ُطِد جُطوذّ
ُغِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ .٢عطو ّٞجُ٤ٜثس ذطكذ٣ذ ٓح ئرج
ُْ ضِطضّ جُغِغِس ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس أ ٝض٘شة قحُس ضإغش ذظٞسز ػٌغ٤س ػِ ٠جإلٗطحؾ٤س أٝ
صٖٓ جالعطؿحذس أ ٝجالضغحم أ ٝضشجذؾ جالعطؿحذحش ئُ ٠خٞجدّ جإلٗطشٗص أ ٝجُ٘ظْ جألخ٤شزٓ ،غ
ًطحذس جُطوحس٣ش ق ٍٞرُي.
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أ ٖٓ ١جألقٞجٍ
ئرج هشسش جُ٤ٜثس إٔ جُغِغِس ضِطضّ ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِسٓ ،غ ػذّ ظٜٞس ٍ
جُٔزًٞسز أػال ،ٙكإ ؽِد جُطوذّ ع٤ؿطحص ٓشجؾؼس جعطوشجس .gID
ٝك ٢قحُس ئضخحر جُ٤ٜثس ُوشجس ٘٣ض ػِ ٠ػذّ جُطضجّ جُغِغِس ذحُٔؼح٤٣ش جُل٘٤س رجش جُظِس أ ٝأٜٗح
ضطغرد ك ٢قحُس ضإغش ػٌغ٤ح ً ػِ ٠جُغؼس جإلٗطحؾ٤س أ ٝصٖٓ جالعطؿحذس أ ٝجالضغحم أ ٝضشجذؾ
جالعطؿحذحش ُخٞجدّ جإلٗطشٗص أ ٝجُ٘ظْ جُطشك٤س ،كِٖ ٣ؿطحص جُطِد جُطو ْ٤٤جُٔرذتًٔ ٢ح أٗ ُٖ ٚضطْ
ٓطحذؼطٝ .ٚئرج ٓح ضْ ضكذ٣ذ إٔ جُغِغِس ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضغرد ٓشحًَ خحطس ذٔغحتَ جألٖٓ
ٝجالعطوشجس ك ،gID ٢كغٞف ٣طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد ك ٢أهشخ ٝهص ٣طْ ك ٚ٤جالٗطٜحء ٖٓ
ٓشجؾؼس جالعطوشجس .gID
4

 2-3-1-2-2متطلبات السلسلة

عطو NNAII ّٞذٔشجؾؼس ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد ُؼٔحٕ ضٞجكوٜح ٓغ
جُٔططِرحش جُٔٞػَّكس ك ٢جُلوشجش جُطحُ٤س.
ك ٢قحُس جٗطٜحى عِغِس  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ألٛ ٖٓ ١ز ٙجُوٞجػذ٣ ُٖ ،ؿطحص جُطِد
ٓشجؾؼس جعطوشجس ٣ ُٖٝ .gIDطْ ئؾشجء أ٣س ٓشجؾؼحش أخش.ٟ
انجسء األول  --انًتطهببث انفُيت نكم انعُبويٍ (انسالسم)  -جُٔططِرحش جُل٘٤س ُؼ٘حٗ ٖ٣ٝطحهحش
جُٔغط ٟٞجألػِ ٠جُطحُ٤س.
1-1

2-1
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٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘ٞجٕ ( ADNNNأ ،١جُؼ٘ٞجٕ جُزُ٣ ١رع عًٌِ٤ح) طحُ ًكحًٔ ،ح ٞٛ
ٓٞػف ك ٢جُٔؼح٤٣ش جُطو٘٤س ألعٔحء جُ٘طحهحش :جُط٘ل٤ز ٝجُٔٞجطلحش (,)DoN 103R
ٝضٞػ٤ف ٓٞجطلحش ٝ )DoN 21F1( gIDأ ١ضكذ٣ػحش ذٜح٣ٝ .طؼٖٔ ٛزج ٓح
:٢ِ٣
1-1-1

٣ؿد أال ٣كط ١ٞجُؼ٘ٞجٕ ػِ ٠أًػش ٖٓ  63سٓ ًضج.

2-1-1

ضطْ ٓؼحِٓس جألقشف جٌُر٤شز ٝجُظـ٤شز ػِ ٠أٜٗح ٓططحذوس.

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘ٞجٕ  ADNNNجعْ جعطؼحكس طحُكًح ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔر ٖ٤ك٢
جُٔؼح٤٣ش جُل٘٤س ٓٞجطلحش ؾذٓ ٍٝؼ٤ل ٢جإلٗطشٗص ذٞصجسز جُذكحع gOg
(ٓٝ ,)RFC 952ططِرحش ٓؼ٤ل ٢جإلٗطشٗص– جُططر٤ن ٝجُذػْ (،)RFC 1123
ٝضو٘٤حش جُططر٤ن جُخحطس ذحُطكون ٖٓ جألعٔحء ٝضكِٜ٣ٞح( ,)RFC 3696جعٔحء
جُ٘طحم جُذ٤ُٝس ك ٢جُطِرحش (ٝ ,)RFCs 5890-5894()NgIAأ ١ضكذ٣ػحش
ُٜح٣ٝ .طؼٖٔ ٛزج ٓح :٢ِ٣
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1-2-1

ػِ ٠ػ٘ٞجٕ  ADNNNإٔ ٣طٌ ٕٞذأًِٔ ٖٓ ٚقشٝف (قشٝف
أذؿذ٣س أ ،)١-أٝ

2-2-1

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُؼ٘ٞجٕ ػرحسز ػٖ ػ٘ٞجٕ  NgIA Aطك٤ف (ٓو٤ذ
ػِٗ ٠ك ٞئػحكٝ ٢كوح ً ُِٔر ٖ٤ك ٢جُؿضء جُػحٗ )2( ٢أدٗح)ٙ

انجسء انثبَي  -يتطهببث أسًبء انُطبقبث اندونيت – ض٘طرن ٛز ٙجُٔططِرحش كوؾ ػِٗ ٠طحهحش
جُٔغط ٟٞجألػِ ٠جُٔكطِٔس جُط ٢ضغطخذّ سًٓ ٞصج ذخالف  ٖٓٝ .ADNNNجُٔطٞهغ إٔ ٓ ٌٕٞ٣وذٓٞ
جُطِرحش جُخحطس ذؼ٘حٗ ٖ٣ٝطحم جُٔغط ٟٞجألػِ ٠جُذٛ ٢ُٝز ٙػِ ٠جؽالع ذٔؼح٤٣ش NgIA
جُخحطس ذلش٣ن ػَٔ ٘ٛذعس جإلٗطشٗص (ٓٝ )NTLoؼح٤٣ش ٌٞ٤ٗٞ٣د ٝجُٔظطِكحش جُٔشضرطس
ذأعٔحء جُ٘طحهحش جُذ٤ُٝس.
1-2

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُؼ٘ٞجٕ ػ٘ٞجٕ ٝ Aكوح ً ُطؼش٣ل ٚك ،NgIA ٢ضْ ضكٝ( ٖٓ ِٚ٣ٞهحذَ
ُِطك َ٣ٞئُ )٠ػ٘ٞجٕ ٓ Pطٞجكن ٓغ جُطؼش٣ق جُٔٞػف كٓٝ ،NgIA ٢و٤ذ ػِ٠
ٗك ٞئػحك ٢ذحُوحتٔس ؿ٤ش جُشحِٓس جُطحُ٤س ألٝؾ ٚجُطو٤٤ذ:
1-1-2

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ػ٘ٞجٕ  Aطك٤ف ٝكوح ً ُـ .NgIA

2-1-2

٣طؼ ٖ٤إٔ ضٌ ٕٞهٔ٤س جُخحط٤س جُٔشطوس ُؿٔ٤غ ٗوحؽ جُطشٓ٤ض جُٔغطخذٓس
ك ٢جُؼالٓس ٝ ،Uكوح ً ُطؼش٣لٜح ك UIATNg ،NgIA ٢أ ٝقغد
5
جُغ٤حم (ٓظكٞذس ذوٞجػذ ع٤حم ٝجػكس).

3-1-2

٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣جُطظ٘٤ق جُؼحّ ُؿٔ٤غ ٗوحؽ جُطشٓ٤ض ،جُٔؼشف ذٞجعطس
 ٖٓ ،NgIAذ.)Ll, Lo, Lm, Mn( ٖ٤

4-1-2

٣ؿد إٔ ضٌ ٕٞجُؼالٓس ٓ Uطٞجكوس ضٔح ًٓح ٓغ ٗٔٞرؼ جُٔؼح٣شز ؼًٔ ،ح ٞٛ
ٓٞػف كِٓ ٢كن ٓؼ٤حس جٌُٞ٤ٗٞ٤د سهْ ٔٗ :15حرؼ ٓؼح٣شز ٌٞ٤ٗٞ٣د.
جٗظش أ٣ؼًح جألٓػِس ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://unicode.org/faq/normalization.html

5-1-2

٣ؿد إٔ ضطٌ ٕٞجُؼالٓس  Uذحٌُحَٓ ٖٓ سٓٞص ُٜح ٗلظ خحط٤س جالضؿح،ٙ
أ ٝضِرً ٢حكس ٓططِرحش جُوحػذز  ٌَُ Bidiؽِد جُطؼِ٤ن ( )RFCسهْ
.5893

 ٖٓٝ 5جُٔطٞهغ إٔ أدٝجش جُطك َ٣ٞجُخحطس ذـ  DNA Nع ٞف ضٌٓ ٕٞطحقس هرَ ذذج٣س كطشز ضوذ ْ٣جُطِدٝ ،أٗ ٚعٞف ٣طْ جُطكون ٖٓ طكس جُؼالٓحش جُٔٞؾٞدز
ضكص ٝ .IDNAكٛ ٢ز ٙجُكحُس ،كإ جُؼ٘ح ٖ٣ٝجُظحُكس ٝكوًح ُإلطذجس جُغحذن ٖٓ جُرشٝض٤ُٝ )IDNA2003( ًٍٞٞظ ٝكوًح ُرشٝض ُٖ IDNA ًٍٞٞضل ٢ذٜزج
جُؼ٘ظش ٖٓ جُٔططِرحش .أٓح جُؼ٘ح ٖ٣ٝجُظحُكس ٝكوًح ٌُال جإلطذجس ٖٓ ٖ٣جُرشٝض ًٍٞٞكاٜٗح عطل ٢ذٜزج جُؼ٘ظش ٖٓ جُٔططِرحشٝ .ذحُ٘غرس ُِؼ٘ح ٖ٣ٝجُظحُك٤س
ٝكوًح ُرشٝض٤ُٝ IDNA ًٍٞٞظ ٝكوًح ُرشٝض ،IDNA2003 ًٍٞٞكاٜٗح هذ ضل ٢ذحُٔططِرحش؛ ٓٝغ رُيُ٘٣ ،ظف ٓوذٓ ٞجُطِرحش ذشذز ذٔالقظس إٔ ٓذز كطشز
جالٗطوحٍ ذ ٖ٤جُرشٝض ٖ٤ًُٞٞال  ٌٖٔ٣ضوذ٣شٛح قحًُ٤ح أ ٝػٔحٜٗح ك ٢أ ١ئؽحس صٓ٘ٓ ٢ؼٝ .ٖ٤ع٤طْ ضط٣ٞش جُذػْ ُرشٝض IDNA ًٍٞٞك ٢ذ٤ثحش ضطر٤وحش جُرشجٓؽ
جألٝعغ ضذس٣ؿً٤حٝ .أغ٘حء رُيُ٘ ٌٕٞ٣ ،طحهحش  LTgجُظك٤كس ٝكوًح ُرشٝض٤ُٝ ،IDNA ًٍٞٞظ  ،IDNA2003كؼحُ٤س ٓكذٝدز.
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2-2

٣ؿد إٔ ٣ل ٢جُؼ٘ٞجٕ ذحُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس ٖٓ ئسشحدجش ض٘ل٤ز أعٔحء جُ٘طحهحش
جُذ٤ُٝس جُخحطس ذٔ٘ظٔس  .NNAIIجٗظش
http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation٣ٝ .guidelines.htmشَٔ رُي هحتٔس جُوٞ٤د ؿ٤ش جُشحِٓس جُطحُ٤س:
1-2-2

٣ؿد أخز ؾٔ٤غ ٗوحؽ جُطشٓ٤ض جُٔٞؾٞدز ك ٢أ ٖٓ ١جُؼ٘ح ٖ٣ٝجُلشد٣س ٖٓ
جألذؿذ٣س رجضٜح ًٔح ٓ ٞٛكذد كِٓ ٢كن ٓؼ٤حس ٌٞ٤ٗٞ٣د سهْ  :24خٞجص
أذؿذ٣حش ٌٞ٤ٗٞ٣د.

2-2-2

٣غٔف ذٞؾٞد جعطػ٘حءجش ٖٓ جُوغْ  1-2-2ذحُ٘غرس ُِـحش رجش جُؼٞجذؾ
جُٜؿحت٤س ٝجُوٞجػذ جُٔٞػٞػس جُط ٢ضططِد جعطخذج ًٓح ٓخطِطًح ألذؿذ٣حش
ٓطؼذدز ٌُٖٝ .قطٓ ٠غ ٛزج جالعطػ٘حء ،كإ جألقشف جُٔشذٌس ذظش٣ح ُٖ
٣غٔف ذحُطؼح٣ش كٓ ٢ؿٔٞػس ٝجقذز ٖٓ جُ٘وحؽ ٓح ُْ ٣ؿش ١ضكذ٣ذٖٓ ٙ
ؾحٗد ُغ٤حعس جُؼحٓس ذٞػٞـ.

الجزء الثالث  -متطلبات السياسة الخاصة بنطاقات المستوى األعلى العامة – تنطبق هذه
المتطلبات على جمٌع سالسل نطاق المستوى األعلى المحتملة المقدّم لها باعتبارها نطاقات
.DLTge
1 -3

ٌجب أن تتألف سالسل  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها فً  CSAFFمن ثالثة
أحرف مختلفة بصرٌا أو أكثر .سالسل  CSAFFالمكونة من حرفٌن اثنٌن لٌست
مسموح بها ،وذلك لتفادي وقوع تضارب فً رموز الدول الحالٌة والمستقبلٌة
على أساس معٌار .ISO 3166-1

2 -3

ٌجب أن تتألف سالسل  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها فً  FgRمن حرفٌن
مختلفٌن بصرٌا أو أكثر فً النص ،حسب المالئمة 6.ولكن الحظ أنه لن تتم
الموافقة على سلسلة  FgRالمكونة من اثنٌن من األحرف فً حالة:
 1-2-3تتشابه بصرٌا مع أي عنوات ٌتكون من حرف واحد (فً أي نص)؛ أو
 2-2-3تتشابه بصرٌا مع أٌة تولٌفة  CSAFFممكنة من حرفٌن.
انظر مراجعة تشابه السالسل فً الفقرة الفرعٌة  1-1-2-2للحصول على
معلومات إضافٌة حول هذه المتطلبات.

6

الحظ أن مجموعة العمل المشتركة  cNSO-GNSO IDNقدمت توصٌات تشٌر إلى ضرورة مراجعة هذا القسم للسماح بعالمات  IDN Gtldأحادٌة
الحروف .انظر التقرٌر النهائً لـ JIGعلى االرتباط  .http://gnso.icann.org/drafts/jig-final-report-30mar11-en.pdfأنماط التنفٌذ الخاصة بهذه
التوصٌات ما تزال قٌد التطوٌر إلعدادها للنقاش المجتمعً.
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 4-1-2-2مراجعة األسماء الجغرافية
٣ؿد إٔ ضؼٖٔ ؽِرحش جُكظ ٍٞػِ ٠عالعَ ٗطحم  DLTgئ٣الء جالػطرحس جُٔ٘حعد ُٔظحُف
جُكٌٓٞحش أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس ك ٢جألعٔحء جُؿـشجك٤س٣ .طْ ٝطق جُٔططِرحش ٝجإلؾشجءجش جُط٢
عططرؼٜح  NNAIIك ٢ػِٔ٤س جُطو ْ٤٤ك ٢جُلوشجش جُطحُ٤س٘٣ٝ .رـ ٢ػِ ٠جُٔطوذٓٓ ٖ٤شجؾؼس ٛزٙ
جُششٝؽ قط٣ ُْ ُٞ ٠ظذهٞج إٔ عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔكذدز  ٢ٛجعْ ؾـشجك .٢ضخؼغ ؾٔ٤غ
عالعَ  DLTgجُٔطوذّ ذطِد ذشأٜٗح ؽروح ً ُِٔططِرحش جُٞجسدز ذٜزج جُر٘ذ ،ذظشف جُ٘ظش ػٔح ئرج
ًحٕ جُطِد ٘٣ض ػِٓ ًٚٗٞ ٠خظظح ً العْ ؾـشجك.٢
7

 1-4-1-2-2معاملة أسماء الدول أو المناطق

ُٖ ضطْ جُٔٞجكوس ػِ ٠ؽِرحش جُكظ ٍٞػِ ٠جُغالعَ ٝجُط ٢ضؼذ أعٔحء د ٍٝأ٘ٓ ٝحؽن ،ألٜٗح
ُ٤غص ٓطحقس ك ٢ئؽحس ذشٗحٓؽ ٗطحم  DLTgجُؿذ٣ذ ك ٢ؾُٞس جُطوذّ ٛز .ٙضُؼطرش جُغِغِس جعْ
دُٝس أ ٝئهِ ْ٤ئرج:
أ.

ًحٗص ػرحسز ػٖ سٓض ٌٓ ٖٓ ٕٞغالغس أقشف أذؿذ٣س ٓذسؾس كٓ ٢ؼ٤حس
.ISO 3166-1

خ.

ًحٗص جع ًٔح ذظ٤ـس ؽِ٣ٞس ٓذسؼ كٓ ٢ؼ٤حس  ،ISO 3166-1أً ٝحٗص
ضشؾٔس ُالعْ ر ١جُظ٤ـس جُطِ٣ٞس ئُ ٠أُ ١ـس أخش.ٟ

ؼ.

ًحٗص جعٔح ً ذظ٤ـس هظ٤شز ٓذسؾًح ك ٢جُٔؼ٤حس  ،ISO 3166-1أٝ
ًحٗص ضشؾٔس ُالعْ ر ١جُظ٤ـس جُوظ٤شز ئُ ٠أُ ١ـس أخش.ٟ

د.

ًحٗص ػرحسز ػٖ جسضرحؽ جعْ ذظ٤ـس ؽِ٣ٞس أ ٝط٤ـس هظ٤شز ٓغ سٓض
ضْ ضخظ٤ظ ٚػِ ٠أٗ" ٚضْ قؿض ٙذشٌَ جعطػ٘حت "٢ذٞجعطس ًٝحُس
ٓطحذؼس .ISO 3166

.ٙ

ئرج ًحٗص ذٔػحذس ٌٓ ٌٖٔ٣ ٕٞكظِ ٚالعْ دُٝس ضْ ضخظ٤ظ ٚك" ٢هحتٔس
أعٔحء جُذ ٍٝجُوحذِس ُِلظَ" أ ٝػرحسز ػٖ ضشؾٔس العْ ٣ظٜش ذحُوحتٔس،
ذأ٣س ُـس .جٗظش جُِٔكن كٜٗ ٢ح٣س ٛز ٙجُٞقذز.
ًحٗص ضرذ٣الً أٗ ٝوالً أل ١جعْ ٖٓ جألعٔحء جُٔطؼ ّٔ٘س ك٢
.ٝ
جُر٘ٞد "أ" ئُٝ ."ٝ" ٠ضطؼٖٔ ػِٔ٤س جُطرذ َ٣ئصجُس جُٔغحكحش ٝئدخحٍ
ػالٓحش جُطشهٝ ْ٤ئػحكس أدٝجش جُ٘ك ٞجُطؼش٣ل٤س ٓػَ "جٍ" أ ٝئصجُطٜح.
٣ٝؼطرش جُ٘وَ ضـ٤٤شًج ك ٢ضشض٤د جالعْ ر ١جُظ٤ـس جُطِ٣ٞس أ ٝجُوظ٤شز،
ػِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ "DpezCcicNupcR" ،أ."NTcsICTNsalsI" ٝ
ئرج ًحٗص جع ًٔح ضؼشف ذ ٚدُٝس ٓح ػًٔٓ ٞحًٔ ،ح  ٞٛغحذص
.١
ذحُذُ ٖٓ َ٤إٔ جُذُٝس ٣طْ جالػطشجف ذٜح ػرش رُي جالعْ ٖٓ خالٍ
جُٔ٘ظٔحش كٔ٤ح ذ ٖ٤جُكٌٓٞحش أ ٝجُٔ٘ظٔس جُطكحُل٤س.

 7ضغطرؼذ أعٔحء جُذٝ ٍٝجُٔ٘حؽن ٖٓ جُؼِٔ٤س ذ٘ح ًء ػِ ٠ضٞؾٜ٤حش جُِؿ٘س جالعطشحس٣س جُكٌ٤ٓٞس ك ٢جُرالؿحش جألخ٤شز جُط ٢ضٞػف جُٔرذأ ٓ ٖٓ 2-2رحدب جُِؿ٘س CAN
ذشإٔ ٗطحهحش  DLTgجُؿذ٣ذز ٌُ ٢ضش٤ش ئُ ٠إٔ جُغالعَ جُط ٢ضٔػَ أ ٝضخطظش جعْ جُذُٝس أ ٝجُٔ٘طوس ذظٞسز ًر٤شز ٘٣رـ ٢إٔ ٣طْ جُطؼحَٓ ٓؼٜح ٖٓ خالٍ
 ccUgUجُٔورِس ٌٖٔ٣ٝ ،إٔ ُ٣غٔف ُغالعَ ؾـشجك٤س أخش ٟكٗ ٢طحم  DLTgئرج ًحٕ رُي ػٖٔ جضلحم ٓغ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔخطظس.
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2-4-1-2-2
الحكومة

األسماء الجغرافٌة التً تحتاج إلى دعم

أٗٞجع جُغالعَ جُٔو ّذّ ُٜح جُطحُ٤س  ٢ٛػرحسز ػٖ أعٔحء ؾـشجك٤س ٓؼطرشز ٣ٝؿد إٔ ٣شكن ٓؼٜح
ٝغحتن جُذػْ أ ٝػذّ جُٔؼحسػس جُظحدسز ػٖ جُكٌٓٞحش أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس:
.1

ؽِد أل ١عِغِس  ٢ٛػرحسز ػٖ ضٔػ ،َ٤ذأُ ١ـس ،ػٖ جعْ ٓذ ٖ٣ػحطٔس أل ١دُٝس
أٓ ٝوحؽؼس ٝجسدز كٓ ٢ؼ٤حس .ISO 3166-1

.2

ؽِد جعْ ٓذ٘٣س ،ق٤ع ٣وٓ ّٞوذّ جُطِد ذاظٜحس جُشؿرس ك ٢جعطخذجّ ٗطحم DLTg
ُألؿشجع جُٔشضرطس ذحعْ جُٔذ٘٣س.
تمثل أسماء المدن تحدٌات راهنة ألنها ربما تكون أٌضا عبارات عامة أو أسماء
تجارٌة ،وفً كثٌر من الحاالت ال توجد أسماء مدن فرٌدة .وعلى عكس األنواع
األخرى من األسماء الجغرافٌة ،لٌس هناك قوائم تم إنشاؤها ٌمكن استخدامها
كمراجع هدف فً عملٌة التقٌٌم .وهكذا ،فإن أسماء المدن لٌست محمٌة عالمٌا.
ومع ذلك ،ال تتٌح العملٌة وسائل للمدن والمتقدمٌن للتعاون معا حٌثما كانت هناك
رغبة بذلك.
سٌخضع طلب الحصول على اسم المدٌنة لمتطلبات األسماء الجغرافٌة (أي،
سٌتطلب وثائق دعم أو عدم معارضة من الحكومات أو السلطات العامة المختصة)
إذا:
(أ) كان ٌتضح من بٌانات مقدم الطلب ضمن طلب التقدم أن ٌستخدم مقدم
الطلب  LTgفً المقام األول ألغراض ترتبط باسم المدٌنة ،و
(خ) كانت السلسلة المقدّم لها هً اسم مدٌنة على النحو الوارد فً وثائق المدٌنة
8
الرسمٌة.

8

ٌجب أال تعتمد حكومات المدن التً تتخوف من السالسل التً تمثل تكرارات ،أو أسماء مستعارة أو استدعاءات قرٌبة من اسم المدٌنة على عملٌة التقٌٌم
كوسٌلة أساسٌة لحماٌة مصالحها فً السلسلة .وبدال من ذلكٌ ،مكن للحكومة اختٌار تقدٌم اعتراض رسمً على طلب التقدم الذي تعارضه الهٌئة
المختصة ،أو ٌمكنها تقدٌم الطلب الخاص بها للحصول على السلسلة.
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.3

ؽِد أل ١عِغِس  ٢ٛػرحسز ػٖ ضطحذن ده٤ن ُـ جعْ ٌٓحٕ ٝؽ٘ ٢كشػٓ ,٢ذسؼ ك٢
جُٔؼ٤حس ً ،ISO 3166-2ذُٝس أٓ ٝوحؽؼس أٝ ٝال٣س.

.4

جُطوذّ ذطِد ُغِغِس ٓذسؾس ًاهِ ْ٤ضحذغ ُٔ٘ظٔس جُ٤ٗٞ٤غٌ٣ 9 ٞظٜش ك ٢هحتٔس "ضٌٖ٣ٞ
جُٔ٘حؽن جُؿـشجك٤س (جُوحس٣س) جٌُرشٝ ٟجُٔ٘حؽن جُؿـشجك٤س جُػحٗ٣ٞس ٝجُٔؿٔٞػحش
10
جالهطظحد٣س جُٔكذدز ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔؿٔٞػحش".
ك ٢قحُس ضوذ ْ٣ؽِد ُِكظ ٍٞػِ ٠عِغِس ٝجسدز ذأ ١جُوٞجتْ جُٔزًٞسز أػال٣ ،ٙطؼٖ٤
ضٞك٤ش ٝغحتن دػْ ٖٓ  ٪60ػِ ٠جألهَ ٖٓ جُكٌٓٞحش جُٞؽ٘٤س جُٔخطظس ك ٢جإلهِ،ْ٤
ٝأال ٘ٛ ٌٕٞ٣حى أًػش ٖٓ ذ٤حٕ جػطشجع ًطحذٝ ٢جقذ ٖٓ ػِ ٠جُطِد ٓوذّ ٖٓ
ئقذ ٟجُكٌٓٞحش جُٔخطظس ك ٢جإلهِ/ٝ ْ٤أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔطظِس ذحُوحسز أٝ
جإلهِ.ْ٤
ق٤ػٔح ٣طْ ضطر٤ن هحػذز ٘ٛ ٌٕٞ٣ٝ ،٪ 60حى ٓ٘حؽن ٓشطشًس ك ٖٓ ًَ ٢جُوحتٔط،ٖ٤
كإ جُطشً٤رس جُٔ٘حؽو٤س جُٔطؼٔ٘س ك" ٢ضشً٤رس ٓ٘حؽن جُٔحًش ٝجُؿـشجك( ٢جُوحس٣س)،
ٝجُٔ٘حؽن جُلشػ٤س جُؿـشجك٤سٝ ،جُطٌطالش جالهطظحد٣س جُٔ٘طوحز ٝجُطٌطالش جألخش"ٟ
ضأخز جألعرو٤س.

ضؼطرش أ ١عِغِس ٓ DLTgو ّذّ ُٜح ذطِد ،ضوغ ػٖٔ جُلثحش ٖٓ  1ئُ 4 ٠جُٔزًٞسز أػال،ٙ
ٓٔػِس العْ ؾـشجكٝ .٢ك ٢قحُس ٝؾٞد أ ١شي ،ضوغ ػِٓ ٠وذّ جُطِد ٓغإ٤ُٝس جعطشحسز
جُكٌٓٞحش ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝئدسجؼ دػٜٔح أ ٝػذّ ٓؼحسػطٜح هرَ ضوذ ْ٣جُطِد،
ُِكُِٞ٤س د ٕٝأ٣س جػطشجػحش ٓكطِٔس ٝجُطؼحَٓ جُٔغرن ٓغ أ ١ؿٔٞع ٣طؼِن ذحُغِغِس
ٝجُٔططِرحش جُوحذِس ُِططر٤ن.
جُغالعَ جُط ٢ضطؼٖٔ جع ًٔح ؾـشجكً٤ح ٌُٖ ال ضططحذن ٓؼًٔ( ٚح ٓ ٞٛزًٞس كٛ ٢زج جُوغْ) ُٖ ٣طْ
جػطرحسٛح أعٔحء ؾـشجك٤س ػِ ٠جُ٘ك ٞجُٔ٘ظٞص ػِٜ٤ح ك ٢جُوغْ ٝ 2.2.1.4.2ػِ ُٖ ٚ٤ضغطِضّ
ٝغحتن جُذػْ جُكٌ ٢ٓٞأغ٘حء ػِٔ٤س جُطو.ْ٤٤

 9جٗظش .http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/
 10جٗظش .http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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ذحُ٘غرس ٌَُ ؽِد ،عطكذد ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س أ ١جُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس ضٌٓ ٕٞخطظس جعط٘حدًج
ئُٓ ٠ذخالش ٓوذّ جُطِد ٝجُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس ٝػِٔ٤ط ٢جُركع ٝجُطكِ َ٤جُخحطط ٖ٤ذٝ .ٚك٢
قحُس ٝؾٞد أًػش ٖٓ ؾٜس قٌ٤ٓٞس أ ٝعِطس ػحٓس ٓخطظس ُغِغِس  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد،
٣ؿد ػِٓ ٠وذّ جُطِد ضوذٝ ْ٣غحتن جُذػْ أ ٝػذّ جُٔؼحسػس ٖٓ ًحكس جُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس
ٝجُغِ طحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٖٓٝ .جُٔطٞهغ إٔ ٘٣طرن رُي ػِ ٠قحُس ٝؾٞد جعْ ٌٓحٕ ٝؽ٘٢
كشػ.٢
ضطٔػَ ٓغإ٤ُٝس ٓوذّ جُطِد ك:٢


ضكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص عِغِس  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد جُخحطس ذ ٚضوغ ػٖٔ أ ١كثس
ٖٓ جُلثحش جُٔزًٞسز أػال ٙأّ ال؛



ٝضكذ٣ذ جُكٌٓٞحش أ ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝجُطشحٝس ٓؼٜح؛ ٝ



ٝضكذ٣ذ ٓغط ٟٞجُذػْ جُكٌ ٢ٓٞجُٔطِٞخ.

ملحوظةٌ :عتبر تقرٌر أي مستوى من الحكومة وأي جهة إدارٌة تكون هً
المسؤولة عن إرسال خطابات الدعم أو عدم االعتراض مسألة تحددها كل إدارة
قومٌة.
على مقدمً الطلبات الرجوع إلى دائرة السلطة القضائٌة ذات الصلة لتحدٌد
مستوى الدعم المناسب.

ال ٣إدٓ ١ططِد ضؼٔٝ ٖ٤غ٤وس جُذػْ ُرؼغ جُطِرحش ئُ ٠جعطػ٘حء جُطِرحش أ ٝئػلحتٜح ٖٓ إٔ
ضٌ ٕٞؿشػح ً ُالػطشجػحش كٗ ٢طحم جُٔؿطٔغ (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ 1-1-3 ٢ك ٢جُٞقذز
جُػحُػس)ٝ ،جُط ٌٖٔ٣ ٢إٔ ضطؼشع جُطِرحش ُِشكغ ذٔٞؾرٜح ػِ ٠أعحط جالػطشجػحش جُط ٢ضش٤ش
ئُٞٓ ٠هق ٓؼحسع ذشذز ٖٓ جُٔؿطٔغ جُٔغطٜذف.

 3-4-1-2-2متطلبات التوثيق
٣ؿد إٔ ضطؼٖٔ ػِٔ٤س ضٞغ٤ن جُذػْ أ ٝػذّ جُٔؼحسػس خطحذًح ٓٞهّؼًح ٖٓ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس
جُؼحٓس جُٔخطظسٓ .غ جإلدسجى جُؿ٤ذ إٔ ٛزج جألٓش ع٤خطِق ػرش جُذٝجتش ٝجألٗظٔس جُوؼحت٤س
جُٔخطِلس٣ ،ؿد إٔ ٞ٣هّغ ػِ ٠جُخطحخ جُٞص٣ش جُٔغإ ٍٝػٖ ئدجسز أعٔحء جُٔؿحٍ أ ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح
جالضظحالش ٝجُٔؼِٓٞحش ( )NNLأ ٝجُشإ ٕٝجُخحسؾ٤س أٌٓ ٝطد ست٤ظ جُٞصسجء أ ٝجُشت٤ظ
جُز ١ضطرؼ ٚضِي جُذٝجتش جُوحٗ٤ٗٞس رجش جُظِس؛ أ ٝأقذ ًرحس جُٔٔػِ ٖ٤جُطحذؼ٤ُِٜ ٖ٤ثس أ ٝجُٞصجسز
ٝجُٔغث ٍٞػٖ ئدجسز أعٔحء جُٔؿحٍ أ ٝضٌُ٘ٞٞؾ٤ح جالضظحالش ٝجُٔؼِٓٞحش أ ٝجُشث ٕٞجُخحسؾ٤س
أٌٓ ٝطد ست٤ظ جُٞصسجءُٔ .غحػذز ٓوذّ جُطِد ػِ ٠ضكذ٣ذ جُؿٜس جُكٌ٤ٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس
جُط ٢هذ ضٌٓ ٕٞخطظس ذحعْ ؾـشجكٓ ٢وطشـ ،هذ ٣شؿد ٓوذّ جُطِد ك ٢جعطشحسز ٓٔػَ جُِؿ٘س
11
جالعطشحس٣س جُكٌ٤ٓٞس ( )CANجُٔخطض ذٜزج جُشإٔ.
٣ؿد إٔ ُ٣ظٜش جُخطحخ ذٌَ ٝػٞـ دػْ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس أ ٝػذّ ٓؼحسػطٜح ُطِد
ٓوذّ جُطِد ذحإلػحكس ئُ ٠ئذذجء ضل ّْٜجُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس ُِغِغِس جُٔطِٞذس ٝجعطخذجٜٓح
جُٔضٓغ.

 11جٗظش http://gac.icann.org/gac-members
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ًٔح ٣ؿد إٔ ُ٣ظٜش جُخطحخ ضل ّْٜجُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس أٗ٣ ٚطْ ؽِد جُغِغِس ٖٓ خالٍ
ػِٔ٤س ضوذ ْ٣ؽِد ٝ DLTgإٔ ٓوذّ جُطِد ػِ ٠جعطؼذجد ُور ٍٞجُظشٝف جُط ٢ع٤طْ ضٞك٤ش
جُغِغِس ك ٢ظِٜح ،أ ،١جُذخ ٍٞك ٢جضلحه٤س ضغؿٓ َ٤غ  NNAIIضلشع ػشٝسز جُطٞجكن ٓغ
ع٤حعحش جإلؾٔحع ٝدكغ جُشع( .ّٞجٗظش جُٞقذز جُخحٓغس ُٔ٘حهشس جالُطضجٓحش جُخحطس ذٔشـَ
ششًس ضغؿ.)DLTg َ٤
٘ٛٝحى ػ٘٤س ٖٓ أقذ خطحذحش جُذػْ ٓطحقس ًِٔكن ذٜز ٙجُٞقذز.
٣ؿٞص ُٔوذٓ ٢جُطِد ٝجُكٌٓٞحش ئؾشجء ٓ٘حهشحش ق ٍٞدػْ جُكٌٓٞس أل ١ؽِد ك ٢أٝ ١هص.
ًٔح ٗكع ٓوذٓ ٢جُطِد ػِ ٠ذذء ٛز ٙجُٔ٘حهشحش ك ٢أٓ ٍٝشقِس ٌٓٔ٘س ٝضٌٔ ٖ٤جُكٌٓٞحش ٖٓ
ٓطحذؼس جُؼِٔ٤حش جُط ٢هذ ضٌ ٕٞػشٝس٣س ُِ٘ظش ك ٢ئػذجد خطحخ دػْ أ ٝػذّ جػطشجع
ٝجػطٔحدٝ ٙئطذجس.ٙ
 ٖٓٝجُٔٓ ْٜالقظس إٔ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس ؿ٤ش ِٓطضٓس ٜٗحتً٤ح ذطٞك٤ش ٝغحتن جُذػْ أٝ
ػذّ جُٔؼحسػس سدًج ػِ ٠ؽِد ٓوذّ جُطِد.
ٖٓ جٌُٖٔٔ ًزُي إٔ ضغكد قٌٓٞس ٓح دػٜٔح ُطِد كٝ ٢هص ضحٍ ،ذٔح ك ٢رُي ذؼذ ضل٣ٞغ
ٗطحهحش gTLDجُؿذ٣ذزٝ ،رُي ئرج ًحٕ ٓشـَ جُغؿَ هذ قحد ػٖ جُششٝؽ جألطِ٤س جُخحطس
ذحُذػْ أ ٝػذّ جالػطشجع .ػِٓ ٠وذٓ ٢جُطِد إٔ ٣ؼِٔٞج إٔ  ICANNضؼٜذش ُِكٌٓٞس ذأٗٚ
ك ٢قحٍ قذٝظ ٗضجع ذ ٖ٤قٌٓٞس ٓح (أ ٝعِطس ػحٓس) ٓٝشـَ جُغؿَ جُز ١هذّ ٝغحتن جُذػْ ٖٓ
ضِي جُكٌٓٞس أ ٝضِي جُغِطس جُؼحٓس ،كإ  ICANNستهتسو بأي أير يهسو قبَىًَب ٖٓ ٓكٌٔس
ك ٢دجتشز جُغِطس جُوؼحت٤س جُخحطس ذحُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُؼحٓس جُط٘ٓ ٢كص دػٜٔح ألقذ
جُطِرحش.

 4-4-1-2-2إجراء مراجعة األسماء الجغرافية
عطو٤ٛ ّٞثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUذطأً٤ذ ٓح ئرج ًحٗص ًَ عِغِس ٖٓ عالعَ DLTg
جُٔوذّ ُٜح جُطِد ضٔػَ جع ًٔح ؾـشجكً٤حٝ ،عطوً ّٞزُي ذحُطكون ٖٓ طِس ٝغحتن جُذػْ ٝطكطٜح
ػ٘ذ جُؼشٝسز.
ٝعطو٤ٛ ّٞثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUذٔشجؾؼس ًحكس جُطِرحش جُٔغطِٔس٤ُٝ ،ظ كوؾ جُطِرحش
جُط ٢أشحس كٜ٤ح ٓوذّ جُطِد ئُ ٠إٔ عِغِس  DLTgجُط٣ ٢طوذّ ذطِد ُٜح  ٢ٛجعْ ؾـشجك.٢
ذحُ٘غرس أل ١ؽِد ضوذّ ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س إٔ عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح ضؼطرش
جع ًٔح ُذُٝس أُ٘ٔ ٝطوس (ًٔح ٞٓ ٞٛػف كٛ ٢ز ٙجُٞقذز)٣ ُٖ ،ؿطحص ٛزج جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء
جُؿـشجك٤س ٝع٤طْ سكؼًٔ .ٚح ُٖ ضٌ٘ٛ ٕٞحى أ٣س ٓشجؾؼحش ئػحك٤س ٓطحقس.
ٝذحُ٘غرس أل ١ؽِد ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUإٔ عِغِس ٗطحم  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح
جُطِد ُ٤غص جع ًٔح ؾـشجكً٤ح ٣ططِد دػ ًٔح قًٌ٤ٓٞح (ًٔح ٞٓ ٞٛػف كٛ ٢ز ٙجُٞقذز) ،ع٤ؿطحص
جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء جُؿـشجك٤س د ٕٝؽِد أ ١خطٞجش ئػحك٤س.
ٝذحُ٘غرس أل ١ؽِد ضوشس ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ( )CIUإٔ عِغِس  DLTgجُٔو ّذّ ُٜح جُطِد
 ٢ٛجعْ ؾـشجك٣ ٢ططِد دػ ًٔح قًٌ٤ٓٞح ،عطإًذ جُ٤ٜثس إٔ ٓوذّ جُطِد هذ هذّ ٝغحتن جُذػْ
جُٔطِٞذس ٖٓ ًحكس جُؿٜحش جُكٌ٤ٓٞس ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظسٝ ،إٔ جالضظحالش جُٞجسدز ٜٓ٘ح
طك٤كس ٝضشطَٔ ػِ ٠جُٔكط ٟٞجُٔطِٞخ ٌٖٔ٣ٝ .إٔ ضإًذ  NNAIIطكس جالضظحالش ػٖ
ؽش٣ن ضشحٝسٛح ٓغ جُغِطحش جُذذِٓٞحع٤س جُٔخطظس أ ٝأػؼحء جُِؿ٘س جالعطشحس٣س جُكٌ٤ٓٞس
جُطحذؼس ُٔ٘ظٔس  NNAIIذشإٔ جُكٌٓٞس أ ٝجُغِطس جُؼحٓس جُٔؼ٘٤س ذحُغِطس جُٔخطظس ٗٝوطس
جالضظحٍ جُٔ٘حعرس ػٖٔ ئدجسز جالضظحالش جُخحطس ذٜح.
ٝهذ ضطٞجطَ ٤ٛثس جألعٔحء جُؿـشجك٤س ٓغ ً٤حٕ جُطٞه٤غ ػِ ٠جُخطحخ ُطأً٤ذ ػضٜٓح ٝكٜٜٔح
ُِششٝؽ جُط ٢ضْ كٜ٤ح ضوذ ْ٣جُذػْ ُطِد جُطوذّ.
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ٝك ٢جُكحالش جُط ٢ال ٣وذّ كٜ٤ح ٓوذّ جُطِد جُٞغحتن جُٔطِٞذس ،ع٤طْ جالضظحٍ ذٔوذّ جُطِد
ٝئذالؿ ٚذحُٔطِٞخٝ ،ع٤طْ ٓ٘ك ٚئؽحسًج صًٓ٘٤ح ٓكذٝدًج ُطوذ ْ٣جُٞغحتن .كارج ًحٕ ٓوذّ جُطِد
هحدسًج ػِ ٠ضوذ ْ٣جُٞغحتن جُٔطِٞذس هرَ جٗطٜحء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذتًٝ ،٢حٗص جُٞغحتن ضل٢
ذحُٔططِرحش ،كغ٤ؿطحص ٓوذّ جُطِد ٓشجؾؼس جألعٔحء جُؿـشجك٤س .أٓح ئر ُْ  ٌٖ٣هحدسًج ،كغ٤كظَ
ػِٝ ٠هص ئػحكُِ ٢كظ ٍٞػِ ٠جُٞغحتن جُٔطِٞذس؛ ٓٝغ رُي ،ئرج ُْ ٣وذّ ٓوذّ جُطِد جُٞغحتن
ذكِ ٍٞجُطحس٣خ جُٔكذد (ُٔح ال ٣وَ ػٖ ًٓ ٞ٣ 00ح ٖٓ ضحس٣خ جإلشؼحس) ،كغُ٤ؼطرش جُطِد ؿ٤ش
ًحَٓ ٝع ٌٕٞ٤ؿ٤ش ٓإُٔ َٛض٣ذ ٖٓ جُٔشجؾؼس ٌٖٔ٣ٝ .إٔ ٣وٓ ّٞوذّ جُطِد ذاػحدز ضوذ ْ٣جُطِد
ؾٞالش ؽِد القوس ،ئرج سؿد ك ٢رُي ،ذ٘ح ًء ػِ ٠جُشعٝ ّٞجُٔططِرحش جُخحطس ذؿٞالش جُطِد
جُٔكذدز.

فً حالة وجود أكثر من طلب واحد للحصول على سلسلة ُت ِّ
مثل اسما جغرافٌا محددا
كما هو موضح فً هذا القسم واعتبار أن الطلبات تحظى باعتمادات الحكومة
الضرورٌة ،سٌتم تعلٌق الطلبات فً انتظار حل من مقدمً الطلبات .وإذا لم ٌتوصل
مقدمو الطلب إلى حل فً موعد ال ٌتجاوز تارٌخ انتهاء جولة طلب االشتراك (كما
هو معلن من قِبل منظمة  )ICANNأو التارٌخ الذي تبدأ فٌه منظمة  ICANNجولة
تالٌة لطلب االشتراك ،أٌهما أقرب ،س ُترفض الطلبات وستتم إعادة األموال مستحقة
الرد لمقدمً الطلب وفقا للشروط الموضحة فً القسم .1.5
ومع ذلك ،فً حال تشكلت مجموعة تنافس من طلبات متعددة مزودة بوثائق دعم
صادرة من نفس الحكومة أو السلطة العامة ،فسٌشرع مقدمو الطلبات فً تنفٌذ
إجراءات حل التنافس المنصوص علٌها فً الوحدة  4عندما تطالبهم الحكومة أو
السلطة العامة بتوفٌر الوثائق.

وفً حالة طلب واحد للحصول على سلسلة تمثل اسما جغرافٌا فً أحد مجموعات التنافس مع
طلبات لسالسل مشابهة لم ٌتم تحدٌدها على أنها أسماء جغرافٌة ،سٌتم حل التنافس على
السلسلة باستخدام إجراءات التنافس على السلسلة الموضحة فً الوحدة الرابعة.

 2-2-2عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب
ضضجًٓ٘ح ٓغ ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُخحطس ذغِغِس  DLTgجُٔو َّذّ ُٜح جُطِد جُٔزًٞسز ك ٢جُوغْ
جُلشػ ،1-2-2 ٢عطو NNAII ّٞذٔشجؾؼس جُوذسز جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ٝجُٔحُ٤س ٝخذٓحش جُغؿَ
جُ ُٔوط َشقس ُٔوذّ جُطِد٣ٝ .طْ ضٞػ٤ف ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛز ٙذطلظ َ٤أًرش ك ٢جألهغحّ جُطحُ٤س.
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 1-2-2-2المراجعة الفنية/التشغيلية
عُ٤ؿ٤د ٓوذّ جُطِد ،ك ٢ؽِر ،ٚػِٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس (جٗظش جألعثِس  44 -24كٞٔٗ ٢رؼ
جُطوذّ) ذٜذف ضؿٔ٤غ ٓؼِٓٞحش ق ٍٞهذسجض ٚجُل٘٤س ٝخطط ٚجُخحطس ذطشـٗ َ٤طحم DLTg
جُٔوطشـ.
ٝال ُ٣طِد ٖٓ ٓوذٓ ٢جُطِرحش إٔ ٌٞٗٞ٣ج هذ هحٓٞج ذ٘شش عؿَ  DLTgكؼِ ٢الؾط٤حص جُٔشجؾؼس
جُل٘٤س/جُطشـ٤ِ٤سٝ .ع ٖٓ ٌٕٞ٤جُؼشٝسٓ ،١غ رُي ،ذحُ٘غرس ُٔوذّ جُطِد إٔ ُ٣ظٜش ئدسج ًًح
ٝجػكًح ًٝزُي ضكو٤ن ذؼغ جُؼَٔ جألعحع ٢ضؿح ٙجُ٘ٞجق ٢جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ُطشـ َ٤عؿَ
ٝ .DLTgذحُطحُ ،٢عٓ ًَ ٌٕٞ٤وذّ ؽِد ٣ؿطحص جُطو ْ٤٤جُلً٘ٝ ٢حكس جُخطٞجش جألخشٓ ٟطحُرًح
ذأًحٍ جالخطرحس جُلُ٘ٔ ٢ح هرَ جُطل٣ٞغ هرَ ضل٣ٞغ ٗطحم  DLTgجُؿذ٣ذ .جسؾغ ئُ ٠جُٞقذز
جُخحٓغس ،جالٗطوحٍ ئُ ٠جُطل٣ٞغُِ ،كظ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش ئػحك٤س.

 2-2-2-2انًراجعت انًبنيت
عُ٤ؿ٤د ٓوذّ جُطِد ،ك ٢ؽِر ،ٚػِٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ جألعثِس (جٗظش جألعثِس  50-45كٞٔٗ ٢رؼ
جُطِد) ذٜذف ضؿٔ٤غ ٓؼِٓٞحش ق ٍٞهذسجض ٚجُٔحُ٤س ُطشـ َ٤ضغؿٗ َ٤طحم ٝ DLTgخططٚ
جُٔحُ٤س ك ٢جُطكؼ٤ش ُالعطوشجس ؽ َ٣ٞجُٔذُ٘ ٟطحم  DLTgجُؿذ٣ذ.
ٗٝظشًج ألٕ جألٗٞجع ٝجألٛذجف جُٔخطِلس ُِغؿَ هذ ضرشس سدٝدًج ٓخطِلس ُألعثِس جُلشد٣س ،عٞ٤ؾٚ
جُٔو ٕٞٔ٤جٗطرحًٛح خحطًح ئُ ٠جضغحم جُطِد خالٍ ؾٔ٤غ جُٔؼح٤٣ش .كؼِ ٠عر َ٤جُٔػحٍ ،خطؾ
جُطذس٣ؽ جُخحطس ذٔوذّ جُطِد جُط ٢ضكذد أؾٜضز جُ٘ظحّ ُؼٔحٕ ًلحءض ٚك ٢جُطشـ َ٤كٓ ٢غطٟٞ
ضخضٓ ٖ٣كذد ٣ؿد إٔ ضٌٓ ٕٞطغوس ٓغ خطط ٚجُٔحُ٤س ُطأٓ ٖ٤جألؾٜضز جُؼشٝس .١ذٔؼ٘ ٠إٔ
ٓؼح٤٣ش جُطو ْ٤٤ضخطِق ذحخطالف خطؾ ٓوذّ جُطِد ُطٞك٤ش جُٔشٗٝس.

3-2-2-2

أسلوب التقييم

عطو٤ٛ ّٞثحش ضو ْ٤٤ك٘٤س ٓٝحُ٤س ٓطخظظس ذاؾشجء ٓشجؾؼحش ك٘٤س/ضشـ٤ِ٤س ٓٝحُ٤سٝ ،كوًح ُِٔؼح٤٣ش
جُٔوشسز ٝآُ٤س جُطغؿ َ٤جُٔطؼٔ٘س ًٔشكن ٓغ ٛز ٙجُٞقذز٣ٝ .طْ ئؾشجء ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس ٛزٙ
جعط٘حدًج ػِ ٠جُٔؼِٓٞحش جُط٣ ٢وذٜٓح ًَ ٓوذّ ُِطِد ُٔ٘ظٔس  NNAIIك ٢ئؾحذحض ٚػِ ٠جألعثِس
جُٔطشٝقس ك ٢جعطٔحسز جُطوذّ.
ٝهذ ٣طِد جُٔو ّٕٞٔ٤ضٞػ٤كحش أٓ ٝؼِٓٞحش ئػحك٤س أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت .٢ذحُ٘غرس ٌَُ
ؽِد ٖٓ ؽِرحش جُطوذّ ،ع٤طْ ضٞق٤ذ جألعثِس جُطٞػ٤ك٤س ٝئسعحُٜح ئُٓ ٠وذّ جُطِد ٖٓ ًَ ٤ٛثس.
ٝعٞف ٣طحـ ُِٔطوذّ ذزُي جُلشطس ُطٞػ٤ف أ ٝجعطٌٔحٍ ؽِد جُطوذّ ك ٢ضِي جُٔ٘حؽن ق٤ع ضْ
ضوذ ْ٣جُطِد ٖٓ ؾحٗد جُٔوٝ .ٖ٤ٔ٤عطكذظ ٛز ٙجالضظحالش ػرش ٗظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػرش
جإلٗطشٗص )ٝ .(TASعطشَٔ ٓػَ ٛز ٙجالضظحالش ِٜٓس هذسٛح أعرٞػحٕ ُٔوذّ جُطِد ٖٓ أؾَ
جإلؾحذسٓ ،ح ُْ ٣زًش خالف رُيٝ .عطظرف أٓ ١ؼِٓٞحش ضٌٔ٤ِ٤س ٞ٣كشٛح ٓوذّ جُطِد ؾض ًءج ٖٓ
جُطِد.
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٣طكَٔ ٓوذّ جُطِد ٓغإ٤ُٝس جُطأًذ ٖٓ جإلؾحذس ػِ ٠جألعثِس ذحٌُحَٓ ٝئسكحم جُٞغحتن جُٔطِٞذس.
٣ٝؼطرش جُٔوٓ ّٕٞٔ٤إ ،ٖ٤ِٛئال أٗ ْٜؿ٤ش ُِٓضَٓ ،ٖ٤ذطِد ٓؼِٓٞحش ئػحك٤س أ ٝدُ َ٤ئػحكٖٓ ٢
ٓوذّ جُطِد ْٛٝ ،أ٣ؼًح ؿ٤ش ِٓضٓ ٖ٤ذإٔ ٣ؼؼٞج ك ٢جػطرحس ْٛأٓ ١ؼِٓٞحش أ ٝأدُس ؿ٤ش
ٓطٞكشز ك ٢جُطِد ٝضْ ضوذٜٔ٣ح ذكِٞٓ ٍٞػذ جالٗطٜحءٓ ،ح ُْ ٣طِد جُٔو ِّٕٞٔ٤رُي ذٞػٞـ.

 3-2-2مراجعة خدمات السجل
ضضجًٓ٘ح ٓغ ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جألخش ٟجُط ٢ضكذظ أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢عطوNNAII ّٞ
ذٔشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُٔوذّ جُطِد ُِطكون ٖٓ أ ١ضأغ٤شجش ػٌغ٤س ٓكطِٔس ػِ٠
وطشقس ك ٢ؽِر.ٚ
جألٓحٕ أ ٝجالعطوشجسٝ .عُ٤طِد ٖٓ ٓوذّ جُطِد ضوذ ْ٣هحتٔس ذخذٓحش جُغؿَ جُ ُٔ َ

1-3-2-2

التعريفات

 ٌٖٔ٣ضؼش٣ق خديبث انسجم ذأٜٗح:
.1

ػِٔ٤حش ضشـ  َ٤جُغؿَ جُؼشٝس٣س ُِٜٔحّ جُطحُ٤س :جعطالّ جُر٤حٗحش ٖٓ جُٔغؿِ ٖ٤كٔ٤ح
٣طؼِن ذطغؿ٤الش أعٔحء جُ٘طحهحش ٝخٞجدّ جألعٔحء؛ ٝضض٣ٝذ جُٔغؿِ ٖ٤ذٔؼِٓٞحش
جُكحُس جُٔطؼِوس ذخٞجدّ جُٔ٘طوس جُخحطس ذ٘طحم LTg؛ ٗٝشش ِٓلحش ٓ٘طوس ٗطحم
LTg؛ ٝضشـ َ٤خٞجدّ ٓ٘طوس جُغؿَ؛ ٝجإلػالٕ ػٖ جالضظحٍ ٝؿ٤شٛح ٖٓ
جُٔؼِٓٞحش كٔ٤ح ٣طؼِن ذؼِٔ٤حش ضغؿ َ٤خحدّ جعْ جُ٘طحم كٗ ٢طحم ًٔ LTgح
ضطحُد ذزُي جضلحه٤س ٓضٝد جالٓطذجد؛

.2

ٓ٘طؿحش ٝخذٓحش أخش٣ ٟؿد ػِٓ ٠شـَ جُغؿَ ضوذٜٔ٣ح ذغرد ضأع٤ظ ع٤حعس
جإلؾٔحع؛

ٝ .3أ٘ٓ ١طؿحش ٝخذٓحش أخشُٔ ٌٖٔ٣ ٟشـَ جُغؿَ كوؾ ضوذٜٔ٣ح ،ذغرد ضخظ٤ظٜح
ُٔشـَ ٓضٝد جالٓطذجد.
ع٤طْ جخطرحس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص عطؼَٔ ػِ ٠ئغحسز ٓشٌالش ًر٤شز
ضطؼِن ذحالعطوشجس أ ٝجألٓحٕ ٌٖٔ٣ .جالؽالع ػِ ٠أٓػِس ُِخذٓحش جُٔوطشقس ُِغؿالش جُكحُ٤س
ػِ ٠جُٔٞهغ ٝ .http://www.icann.org/en/registries/rsep/كٓ ٢ؼظْ جُكحالش،
جؾطحصش ٛز ٙجُخذٓحش ٛزج جُطكو٤ن ذ٘ؿحـ.
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 ٌٖٔ٣جالؽالع ػِ ٠خذٓحش جُغؿَ جُط ٢ضوذٜٓح ششًحش ضغؿ َ٤كِٓ ٢كوحش جضلحه٤س ٓضٝد
جالٓطذجد .جٗظش جُٔٞهغ
.http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm
 ٌٖٔ٣جُؼػٞس ػِ ٠ضؼش٣ق ًحَٓ ُخذٓس جُغؿَ ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
ٝذحُ٘غرس ألؿشجع ٛز ٙجُٔشجؾؼس٣ ،طْ ضؼش٣ق جألٓحٕ ٝجالعطوشجس ًٔح :٢ِ٣
وطشقس ػِ ٠جألٓحٕ ئُ )1( ٠جإلػالٕ ؿ٤ش جُ ُٔش َّخض
األيبٌ ٣ -ش٤ش ضأغ٤ش خذٓس جُغؿَ جُ ُٔ َ
ُر٤حٗحش جُغؿَ أ ٝضؼذِٜ٣ح أ ٝئدسجؾٜح أ ٝئصجُطٜح ،أ )2( ٝجُٞط ٍٞؿ٤ش جُ ُٔشخض ُِٔؼِٓٞحش أٝ
جُٔٞجسد جُٔٞؾٞدز ػِ ٠جإلٗطشٗص أ ٝئػالٜٗح ذٞجعطس ضشـ َ٤جألٗظٔس ٝكوًح ُؿٔ٤غ جُٔؼح٤٣ش
جُٔورُٞس.
االستقرار ٣ -ش٤ش جُطأغ٤ش ػِ ٠جالعطوشجس ئُ ٠إٔ خذٓس جُغؿَ جُ ُٔوط َشقس ( )1ال ضطٞجكن ٓغ
جُٔؼح٤٣ش رجش جُظِس جُٔؼٔ ٍٞذٜح جُٔؼطٔذز ٝجُٔ٘شٞسز ذٞجعطس ٤ٛثس ٓؼح٤٣ش ٓإعغس ذشٌَ ؾ٤ذ
ٓٝؼطشف ذٜح ٓٝؼطٔذزٓ ،ػَ ضطرغ جُٔؼح٤٣ش أ ٝأكؼَ جُٔٔحسعحش جُكحُ٤س ُطِد جُؼشٝع
( )DoNرجش جُظِس جُِط٣ ٢ذػٜٔح  ،NTLoأ )2( ٝئٗشحء قحُس ضإغش ذشٌَ ػٌغ ٢ػِ ٠جُغؼس
جإلٗطحؾ٤س أ ٝصٖٓ جالعطؿحذس أ ٝجالضغحم أ ٝضشجذؾ جالعطؿحذحش ذخٞجدّ جإلٗطشٗص أ ٝجُ٘ظْ
جُٜ٘حت٤س ،ق٤ع ضؼَٔ ٝكوًح ُِٔؼح٤٣ش رجش جُظِس جُٔؼٔ ٍٞذٜح جُٔؼطٔذز ٝجُٔ٘شٞسز ذٞجعطس ٤ٛثس
ٓؼح٤٣ش ٓإعغس ذشٌَ ؾ٤ذ ٓٝؼطشف ذٜح ٓٝؼطٔذزٓ ،ػَ ضطرغ جُٔؼح٤٣ش أ ٝأكؼَ جُٔٔحسعحش
جُكحُ٤س ُطِد جُؼشٝع ( )DoNرجش جُظِس ٝذحالػطٔحد ػِٓ ٠ؼِٓٞحش جُطل٣ٞغ أ ٝئدجسز
جُخذٓحش جُخحطس ذ ُٔشـَ جُغؿَ.

2-3-2-2

الخدمات المعتادة

خذٓحش جُغؿَ جُطحُ٤س  ٢ٛخذٓحش ٓؼطحدز ٣وذٜٓح ٓشـَ ششًس جُطغؿ:َ٤


جعطالّ جُر٤حٗحش ٖٓ جُ ُٔغؿِ ٖ٤كٔ٤ح ٣طؼِن ذطغؿ َ٤أعٔحء جُ٘طحهحش ٝخٞجدّ جألعٔحء



ٗٝشش ِٓلحش ٓ٘طوس LTg



ٗشش جالضظحٍ ٝجُٔؼِٓٞحش جألخش ٟكٔ٤ح ٣طؼِن ذؼِٔ٤حش ضغؿ َ٤خحدّ جعْ جُ٘طحم



جٓطذجدجش أٓحٕ gID

أ ٖٓ ١خذٓحش جُغؿَ ٛز ٙذطش٣وس كش٣ذز
٣ؿد إٔ ٞ٣ػف ٓوذّ جُطِد ٓح ئرج ًحٕ ٓوشسًج ضوذٍ ْ٣
ئُٗ ٠طحم .LTg
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٣ٝؿد ضٞػ٤ف أ ١خذٓحش عؿَ ئػحك٤س ضؼطرش كش٣ذز ُغؿَ  DLTgجُٔوطشـ ذحُطلظ٣ .َ٤طْ
ضٞك٤ش جُطٞؾٜ٤حش جُخحطس ذطٞػ٤ف خذٓحش جُغؿَ ػِ ٠جُٔٞهغ
.http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html

3-3-2-2

محتويات منطقة DLS

تستقبل  FACRRعددا من االستفسارات حول استخدام أنواع السجالت المختلفة فً منطقة
السجل ،بسبب اقتراح الكٌانات لنماذج عمل ونماذج فنٌة مختلفة .وتعد محتوٌات المنطقة
المسموح بها لمنطقة نطاق  LTgهً:


عؿَ .Aep DOA



عؿالش ٝ Aep IDئُكحم ٓ٘طوس جالخطظحص ُخٞجدّ  gIDجُخحطس ذ٘طحهحش
.LTg



عؿالش ٝ IDئُكحم ٓ٘طوس جالخطظحص ُخٞجدّ  gIDجُخحطس ذحألعٔحء جُٔغؿِس
كٗ ٢طحم .LTg



عؿالش ُ gDألعٔحء جُٔغؿِس كٗ ٢طحم .LTg



جُغؿالش جُٔشضرطس ذطٞه٤غ ٓ٘طوس ٗطحم ( LTgأgIDSTDٝ DDDNCٝ ١
.)NSEC3ٝ IDTNٝ

ٌجب أن ٌقوم مقدم الطلب الذي ٌرغب فً وضع أٌة أنواع سجالت أخرى فً منطقة نطاق
 LTgبتوضٌح عرضه فً قسم خدمات التسجٌل الخاصة بطلب التقدم بالتفصٌل .وسٌتم تقٌٌم
ذلك ،كما ٌمكن أن ٌؤدي إلى إجراء تقٌٌم لتحدٌد ما إذا كانت الخدمة من شأنها أن تشكل
مخاطر ذات تأثٌر سلبً على أمن واستقرار  .gRSوٌنبغً على المتقدمٌن أن ٌكونوا على
علم بأن الخدمة المبنٌة على أساس استخدام سجالت موارد  gRSاألقل شٌوعا فً منطقة
نطاق  ،LTgحتى لو تمت الموافقة علٌها فً مراجعة خدمات التسجٌل ،قد ال تعمل على
النحو المنشود بالنسبة لجمٌع المستخدمٌن نظرا لعدم وجود دعم لطلب التقدم.

4-3-2-2

األسلوب

عططؼٖٔ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ُٔوذّ جُطِد ضكذ٣ذًج أً٤ُٝح ُٔح ئرج ًحٗص أ ١خذٓحش
عؿَ ٓوطشقس ضػ٤ش ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذوؼح٣ح جألٓحٕ ٝجالعطوشجس ٝضططِد ٓض٣ذًج ٖٓ
جالػطرحس.
ٝئرج أظٜش جُطكذ٣ذ جأل ٢ُٝأٗ ٚسذٔح ضٌ٘ٛ ٕٞحى ٓشٌالش ًر٤شز ضطؼِن ذحألٓحٕ أ ٝجالعطوشجس
(ًٔح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُوغْ جُلشػ )1-3-2-2 ٢ضك٤ؾ ذحُخذٓس جُٔوطشقس ،كغ٤طْ ضٔ٤٤ض جُطِد
ُ٤خؼغ ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ٖٓ هِرَ ٤ٛثس جُطو ْ٤٤جُطوُ٘ ٢خذٓحش جُغؿَ ( ،)DDLTUجٗظش جُٔٞهغ
ٝ .))http://www.icann.org/en/registries/rsep/rstep.htmlع٤طْ ئؾشجء ٛزٙ
جُٔشجؾؼس ،ئٕ ٝؾذش ،أغ٘حء ٓشقِس جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ (سجؾغ جُوغْ .)3-2
ٝك ٢قحُس ضٔ٤٤ض ؽِد ُ٤خؼغ ُٔشجؾؼس ٓٞعؼس ُٞجقذز أ ٝأًػش ٖٓ خذٓحش جُغؿَ ،كغططْ
ٓطحُرس ٓوذّ جُطِد ذشع ّٞئػحك٤س ُطـط٤س ضٌِلس جُٔشجؾؼس جُٔٞعؼسٝ .ع٤طْ ئخطحس ٓوذّ جُطِد
ذأ٣س سع ّٞئػحك٤س ٓغطكوس ٣ؿد ضكظِٜ٤ح هرَ ذذء جُٔشجؾؼس جُٔٞعؼس.
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 4-2-2سحب مقدم الطلب للطلب
ُٔ ٌٖٔ٣وذّ جُطِد جُز٣ ُْ ١ؿطض جُطو ْ٤٤جُٔرذت ٢إٔ ٣غكد ؽِر ٚكٛ ٢ز ٙجُٔشقِس ٝإٔ ٣طِد
جعطشدج ًد ؾضتً٤ح ألٓٞجُ( ٚجسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ ٖٓ 5-1 ٢جُٞقذز جأل.)٠ُٝ

3-2

التقييم الموسع

 ٌٖٔ٣إٔ ٣طِد ٓوذّ جُطِد جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ك ٢قحُس كشَ جُطِد ك ٢جؾط٤حص ٓٞجد جُطو ْ٤٤جُٔرذت٢
جُٔطؼِوس ذـ:


جألعٔحء جُؿـشجك٤س (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ .)4-1-2-2 ٢ال ضٞؾذ سع ّٞئػحك٤س
ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٛ ٢ز ٙجُكحُس.



ئغرحش جُوذسز جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ .)1-2-2-2 ٢ال ضٞؾذ
سع ّٞئػحك٤س ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٛ ٢ز ٙجُكحُس.



ئغرحش جُوذسز جُٔحُ٤س (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػ .)2-2-2-2 ٢ال ضٞؾذ سع ّٞئػحك٤س
ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٛ ٢ز ٙجُكحُس.



خذٓحش جُغؿَ (جسؾغ ئُ ٠جُوغْ جُلشػٝ .)3-2-2 ٢القع إٔ ٛزج جُركع ٣ططِد
سع ًٔح ئػحكً٤ح (سعْ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ) ،ئرج ًحٕ ٓوذّ جُطِد ٣شؿد ك٢
جُٔطحذؼسُِ .كظ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش ق ٍٞجُشعٝ ّٞجُذكغ ،جٗظش جُوغْ ٖٓ 5-1
جُٞقذز جأل.٠ُٝ

ال ٣طؼٖٔ جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ أ ١ضـ٤٤ش كٓ ٢ؼح٤٣ش جُطو .ْ٤٤كغٞف ضُغطخذّ ٗلظ جُٔؼح٤٣ش جُ ُٔغطخذٓس
ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتُٔ ٢شجؾؼس جُطِد ك ٢ػٞء جُطٞػ٤كحش جُط٣ ٢وذٜٓح ٓوذّ جُطِد.
ذذ ًءج ٖٓ جُٞهص جُز٣ ١طغِْ كٓ ٚ٤وذّ جُطِد ئشؼحسًج ذلشَ جؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔرذتُ ٌٕٞ٣ ،٢ذ15 ٚ٣
ًٓ ٞ٣ح ضوً٤ٔ٣ٞح ُطوذ ْ٣ئشؼحس ؽِد جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ئُ .NNAII ٠أٓح ئرج ُْ ٣طِد ٓوذّ جُطِد
جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ذٞػٞـ (ٝهحّ ذذكغ سع ّٞئػحك٤س ك ٢قحُس ضكو٤ن خذٓحش جُغؿَ) ،كِٖ ٣طحذغ
جُطِد.

كتٌب دلٌل مقدم الطلب ( 03ماٌو )1322

2-24

الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

 1-3-2التقييم الموسع لألسماء الجغرافية
فً حالة أن طلب التقدم الذي تم تحدٌده على أنه اسم جغرافً ٌحتاج إلى دعم حكومً ،ولكن
لم ٌقدم صاحب الطلب فٌه دلٌل على الدعم أو عدم المعارضة من جمٌع الحكومات أو
السلطات العامة المختصة بحلول نهاٌة فترة التقٌٌم المبدئً ،فسٌكون أمام مقدم الطلب وقت
إضافً فً فترة التقٌٌم الموسع من أجل الحصول على هذه الوثائق وتقدٌمها.
فً حال قدّم مقدم الط لب الوثائق لهٌئة األسماء الجغرافٌة فً الموعد المطلوب ،فإن الهٌئة
س ُتجري مراجعة للوثائق على النحو المفصل فً القسم  .4-1-2-2أما إذا لم ٌقدم مقدم الطلب
الوثائق فً الموعد المطلوب (على األقل ٌ 00وما من تارٌخ اإلشعار) ،فلن ٌجتز طلب التقدم
التقٌٌم الموسع ،ولن ٌتم إجراء أٌة مراجعات أخرى.

 2-3-2التقييم الفني/التشغيلي أو المالي الموسع
٘٣طرن ٓح  ٢ِ٣ػِ ٠جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ جُز٣ ١طْ ئؾشجؤ ٙػِ ٠جُوذسز جُطو٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س أ ٝجُٔحُ٤س
ُٔوذّ جُطِدًٔ ،ح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُوغْ جُلشػ.2-2-2 ٢
ع ٌٕٞ٤ػِٓ ٠وذّ جُطِد جُز ١ؽِد ضؤً ٤٤ح ٓٞعؼًح جُذخ ٍٞئُٗ ٠ظحّ ضوذ ْ٣جُطِرحش ػرش
جإلٗطشٗص )ٓ (TASشز أخشٝ ٟضٞػ٤ف ئؾحذحض ٚػِ ٠ضِي جألعثِس أ ٝجألهغحّ جُط ٢قظَ كٜ٤ح
ػِٗ ٠وحؽ ضٌل ٢الؾط٤حصٛح (أ ،ٝك ٢قحُس أ ١ؽِد ق٤ع  ٌٕٞ٣هذ ضْ جؾط٤حص جألعثِس ػِ ٠قذز
 ٌُٖٝئؾٔحُٓ ٢ؿٔٞع جُذسؾحش ًحٕ د ٕٝجُٔغط ٟٞجُالصّ الؾط٤حص "جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،"٢ضِي
جألعثِس أ ٝجألهغحّ جُط ٌٖٔ٣ ٢كٜ٤ح جُكظ ٍٞػِٗ ٠وحؽ ئػحك٤س)٣ٝ .ؿد إٔ ضٌ ٕٞجإلؾحذحش
جعطؿحذسً ُطوش٣ش جُٔو ٖ٤ّٔ٤جُز٣ ١ش٤ش ئُ ٠عرد جُلشَ ،أ ٝضٞكش أ ١ضٞػ٤ف ال ُٔ٣ػَ ضـ٤٤شًج
ؾٛٞشً٣ح ك ٢جُطِدٝ .ال ُٔ ٌٖٔ٣وذٓ ٢جُطِرحش جعطخذجّ كطشز جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ العطرذجٍ أؾضجء ٖٓ
جُٔؼِٓٞحش جُؿذ٣ذز ذحُ٘غرس ُِٔؼِٓٞحش جُط ٢ه ّذٜٓح ك ٢ؽِرحض ْٜجألطِ٤س ،ذٔؼ٘ ٠ضـ٤٤ش جُطِد
ٓحدً٣ح.
ع٤طٔطغ ٓوذّ جُطِد جُز٣ ١شحسى ك ٢ضوٞٓ ْ٤٤عغ ق ٍٞجُٔشجؾؼحش جُل٘٤س /جُطشـ٤ِ٤س أ ٝجُٔحُ٤س
ذحُخ٤حس ُٔشجؾؼس ؽِر ٚػِ ٠أ٣ذٗ ١لظ جألػؼحء جالعطشحس ٖ٤٣جُٔخطظ ٖ٤ذحُطوٝ ْ٤٤جُز ٖ٣هحٓٞج
ذحُٔشجؾؼس أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔرذت ،٢أ ٝذحُخ٤حس ُطِد ٓؿٔٞػس ٓخطِلس ٖٓ جألػؼحء
جالعطشحسُِٔ ٖ٤٣شجؾؼس أغ٘حء جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ.
٣غٔف جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ذٔض٣ذ ٖٓ ضرحدٍ جُٔؼِٓٞحش ذ ٖ٤جُٔوٓٝ ٖ٤ّٔ٤وذّ جُطِد ٖٓ أؾَ ضٞػ٤ف
جُٔؼِٓٞحش جُٔطؼٔ٘س ك ٢جُطِد ذشٌَ أًرشٝ .عطظرف ٛز ٙجُٔؼِٓٞحش جُطٌٔ٤ِ٤س ؾض ًءج ٖٓ
جُطِدٝ .عططؼٖٔ ٛز ٙجالضظحالش ٓٞػذًج ٜٗحتً٤ح العطؿحذس ٓوذّ جُطِد.
ٝعطو NNAII ّٞذاخطحس ٓوذٓ ٢جُطِرحش كٜٗ ٢ح٣س كطشز جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ كٔ٤ح ٣طؼِن ذ٘ؿحقْٜ
ك ٢جؾط٤حص ٙأّ الٝ .ك ٢قحُس جؾط٤حص جُطِد ُِطو ْ٤٤جُٔٞعغ ،كغ٘٤طوَ ئُ ٠جُٔشقِس جُطحُ٤س ٖٓ
جُؼِٔ٤س .أٓح ئرج ُْ ٘٣ؿف ؽِد جالشطشجى ك ٢جؾط٤حص جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ،كِٖ ٣طحذغ ذؼذ رُي٣ ُٖٝ .طْ
ئؾشجء أ٣س ٓشجؾؼحش أخش.ٟ
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

 3-3-2التقييم الموسع لخدمات السجل
٘٣طرن ٛزج جُوغْ ػِ ٠جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ُخذٓحش جُغؿًَٔ ،ح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُوغْ
جُلشػ.3-2-2 ٢
ئرج ضٔص ئقحُس خذٓحش جُغؿَ جُ ُٔوط َشقس ئُ٤ٛ ٠ثس جُطو ْ٤٤جُلُ٘ ٢خذٓحش جُغؿَ ()DDLTU
إلؾشجء ٓشجؾؼس ٓٞعؼس ،كغطو ّٞجُ٤ٜثس ذطشٌ َ٤كش٣ن ٓشجؾؼس ٣طٌ ٖٓ ٕٞأػؼحء ٣طٔطؼٕٞ
ذحُٔإٛالش جُٔ٘حعرس.
ٝع٤طٌ ٕٞكش٣ن جُٔشجؾؼس ذشٌَ ػحّ ٖٓ  3أػؼحء ذ٘ح ًء ػِٓ ٠ذ ٟضؼو٤ذ خذٓس جُغؿَ
جُ ُٔوط َشقس ٌٖٔ٣ٝ .ئؾشجء جُٔشجؾؼس خالٍ  30ئًُٓ ٞ٣ 45 ٠ح ػ٘ذ جعطخذجّ ٤ٛثس ٌٓٗٞس ٖٓ
 3أػؼحءٝ .ع٤طْ ضكذ٣ذ رُي ك ٢جُكحالش جُط ٢ضٌ٘ٛ ٕٞحى قحؾس ئُ٤ٛ ٠ثس ٌٓٗٞس ٖٓ
 5أػؼحء هرَ ذذء جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ٌٖٔ٣ٝ .ئؾشجء جُٔشجؾؼس كًٓ ٞ٣ 45 ٢ح أ ٝأهَ ػ٘ذ جعطخذجّ
٤ٛثس ٌٓٗٞس ٖٓ  5أػؼحء.
ٝعطـط ٢جُٔذكٞػحش جُخحطس ذشعْ ٓشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُط٣ ٢ذكؼٜح ٓوذّ جُطِد ضٌِلس
ٓشجؾؼس ٤ٛثس  .DDLTUسجؾغ ئؾشجءجش جُذكغ ك ٢جُوغْ  ٖٓ 5-1جُٞقذز جأل ُٖٝ .٠ُٝضرذأ
ٓشجؾؼس ٤ٛثس  DDLTUقط٣ ٠طْ جعطالّ جُذكغ.
ٝئرج ٝؾذش ٤ٛثس  DDLTUأٗ ٌٖٔ٣ ٚضوذ ْ٣خذٓس أ ٝأًػش ٖٓ خذٓحش جُغؿَ جُ ُٔوط َشقس ُٔوذّ
جُطِد دٝ ٕٝؾٞد خطش جُطأغ٤ش جُؼٌغ ٢جُكو٤و ٢ػِ ٠جألٓحٕ أ ٝجالعطوشجس ،كغ٤طْ ضؼٔٛ ٖ٤زٙ
جُخذٓحش ك ٢جضلحه٤س جُطغؿ َ٤جُخحطس ذٔوذّ جُطِد ٓغ ٝ .NNAIIئرج ٝؾذش ٤ٛثس DDLTU
إٔ جُخذٓس جُ ُٔوط َشقس عطإد ١ئُٝ ٠ؾٞد خطش جُطأغ٤ش جُؼٌغ ٢جُكو٤و ٢ػِ ٠جألٓحٕ أٝ
جالعطوشجس ،كوذ ٣خطحس ٓوذّ جُطِد ٓطحذؼس ؽِر ٚذذ ٕٝجُخذٓس جُ ُٔوط َشقس أ ٝعكد ؽِر ٚجُخحص
ذ٘طحم ٝ .DLTgكٛ ٢ز ٙجُكحُسُ ٌٕٞ٣ ،ذٓ ٟوذّ جُطِد ًٓ ٞ٣ 15ح ضوً٤ٔ٣ٞح إلذالؽ ٓ٘ظٔس
 NNAIIذ٘٤طُٔ ٚطحذؼس جُطِدٝ .ئرج ُْ ٣وذّ ٓوذّ جُطِد رُي جإلشؼحس ذٞػٞـ خالٍ ٛزج
جإلؽحس جُضٓ٘ ،٢كِٖ ضطْ ٓطحذؼس جُطِد ذؼذ رُي.

4-2

األطراف المشتركة في التقييم

ِ٣ؼد ػذد ٖٓ جُخرشجء جُٔغطوًِٝ ٖ٤زُي جُٔؿٔٞػحش دٝسًج ك ٢ئؾشجء ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس
جُٔخطِلس ك ٢ػِٔ٤س جُطوٞ٣ٝ .ْ٤٤ؾذ كٛ ٢زج جُوغْ ٝطق ٓخطظش ُِ٤ٜثحش جُٔخطِلسٝ ،أدٝجسٛح
ك ٢جُطوٝ ،ْ٤٤جُظشٝف جُط٣ ٢ؼِٔ ٕٞك ٢ظِٜح.
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الوحدة الثانٌة
إجراءات التقٌٌم

 1-4-2الهيئات ودورها
عطو ّٞهيئت تشببه انسالسم ذطوٓ ْ٤٤ح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضإد ١عِغِس  DLTgجُٔوطشقس
ئُ ٠ئسذحى جُٔغطخذّ ذغرد جُطشحذٓ ٚغ أ ١جعْ ٓكؿٞص ،أ ٝأٗ ١طحم  LTgقحُ ،٢أ ٝأ١
ٓ NgI ccLTgطِٞخ ،أ ٝأ ١عِغِس  DLTgؾذ٣ذز ٓوذّ ُٜح جُطِد ك ٢ؾُٞس جُطِد
جُكحُ٤س٣ٝ .كذظ ٛزج أغ٘حء ٓشجؾؼس ضشحذ ٚجُغِغِس ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت٤ُِٜ ٌٖٔ٣ .٢ثس أ٣ؼح ٓشؾؼس
ؾذج NgI ٍٝجُٔوذٓس ٖٓ هرَ ٓوذٓ ٢جُطِد ًؿضء ٖٓ ػِٔ.ٚ
عطو ّٞهيئت استقرار  TTDذطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضإغش أ ١عِغِس ٓوطشقس ػِ٠
جعطوشجس ٣ٝ .gIDكذظ ٛزج أغ٘حء ٓشجؾؼس جعطوشجس عِغِس  gIDك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذت.٢
عطو ّٞهيئت األسًبء انجغرافيت ذٔشجؾؼس ًَ ؽِد ٖٓ جُطِرحش ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٗطحم
 DLTgجُٔوذّ ُ ٚجُطِد ٔ٣ػَ جع ًٔح ؾـشجكً٤حًٔ ،ح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُذُ َ٤جُٔغحػذٝ .ك ٢قحُس
ً ٕٞجُغِغِس ججع ًٔح ؾـشجكً٤ح ٣ططِد دػْ جُكٌٓٞس ،كغطو ّٞجُ٤ٜثس ذحُطأًذ ٖٓ ضوذ ْ٣جُٞغحتن
جُٔطِٞذس ٓغ جُطِد ٝجُطكون ٖٓ أٜٗح ٝجسدز ٖٓ جُكٌٓٞحش ٝجُغِطحش جُؼحٓس جُٔخطظس ٝأٜٗح
طك٤كس.
عطو ّٞهيئت انتقييى انفُي ذٔشجؾؼس جٌُٔٗٞحش جُل٘٤س ٌَُ ؽِد ٝكوًح ُِٔؼح٤٣ش جُٞجسدز ك ٢دَُ٤
ٓوذّ جُطِد ،ذحإلػحكس ئُ ٠ػِٔ٤حش ضشـ َ٤جُغؿَ جُٔوطشقسُ ،طكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ُذٓ ٟوذّ
جُطِد جُوذسز جُل٘٤س ٝجُطشـ٤ِ٤س ػِ ٠ضشـ َ٤عؿَ ٝ DLTgكوح ُٔح ٓ ٞٛوطشـ ك ٢جُطِد.
٣ٝكذظ ٛزج أغ٘حء ػِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُل٘٤س/جُطشـ٤ِ٤س ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ ،٢سذٔح ٣كذظ أ٣ؼًح ك٢
جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ئرج جخطحس رُي ٓوذّ جُطِد.
عطو ّٞهيئت انتقييى انًبني ذٔشجؾؼس ًَ ؽِد ٖٓ جُطِرحش كٓ ٢وحذَ جُٔؼح٤٣ش جُطؿحس٣س ٝجُٔحُ٤س
ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س جُٔؼٔ٘س ك ٢دُٓ َ٤وذّ جُطِدُ ،طكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٗص ُذٓ ٟوذّ جُطِد جُوذسز جُٔحُ٤س
ػِ ٠جُكلحظ ػِ ٠عؿَ ٝ DLTgكوح ُٔح ٓ ٞٛوطشـ ك ٢جُطِد٣ٝ .كذظ ٛزج أغ٘حء ػِٔ٤حش
جُٔشجؾؼس جُٔحُ٤س ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ ،٢سذٔح ٣كذظ أ٣ؼًح ك ٢جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ ئرج جخطحس رُي ٓوذّ
جُطِد.
عطو ّٞهيئت انتقييى انفُي نخديبث انسجم ( )PDDSRذٔشجؾؼس خذٓحش جُغؿَ جُٔوطشقس ك٢
جُطِد ُطكذ٣ذ ٓح ئرج ًحٕ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ضػ٤ش خطش ٝهٞع ضأغ٤ش ػٌغً ٢ر٤ش ػِ ٠جألٓحٕ أٝ
جالعطوشجس٣ٝ .كذظ ٛزج ،ئٕ ٝؾذ ،أغ٘حء كطشز جُطو ْ٤٤جُٔٞعغ.
ُِ٣ٝضّ أػؼحء ًَ جُ٤ٜثحش ذحالُطضجّ ذوٞجػذ جُغِٞى جُٔوشسز ٝئسشحدجش ضؼحسخ جُٔظحُف ك٢
ٛز ٙجُٞقذز.
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 2-4-2عملية اختيار الهيئة
ٓ٘ظٔس  NNAIIكٛ ٢ز ٙجُؼِٔ٤س جُخحطس ذحخط٤حس جُ٤ٜثس ٓ ٢ٛضٝد أؽشجف غحُػس ٓإُِ َٛو٤حّ
ذؼِٔ٤حش جُٔشجؾؼس جُٔخطِلسٝ 12.ذحإلػحكس ئُ ٠خرشجء ٓٞػٞع جُركع جُٔكذد جُٔطِٞذٌَُ ٖ٤
٤ٛثسِ٣ ،ضّ ٝؾٞد ٓإٛالش ٓكذدز ،ضطؼٖٔ:


ٌجب أن ٌكون مزود الخدمة قادرا على أن ٌدعو لالجتماع  -أو لدٌه القدرة على
الدعوة لالجتماع  -هٌئات متنوعة من مختلف أنحاء العالم وأن ٌكون قادرا على
تقٌٌم الطلبات من كافة المناطق بالعالم ،بما فً ذلك الطلبات الخاصة بنطاقات
.IDN gTLD



ٌجب أن ٌكون المزود على دراٌة بمعاٌٌر  ،IETF IDNAومعاٌٌر ٌونٌكود،
و NIAذات الصلة ،والمصطلحات المرتبطة بأسماء .FgR



ٌجب أن ٌكون المزود قادرا على التدرج سرٌعا لتلبٌة طلبات تقٌٌم عدد غٌر
معروف من الطلبات .ال ٌُعرف ،حالٌا ،عدد الطلبات التً ستتم مراجعتها ،ومدى
تعقٌدها ،وما إذا كانت عموما تخص نطاقات  DLTg CSAFFأو  DLTgغٌر
.CSAFF



ٌجب أن ٌكون المزود قادرا على تقٌٌم الطلبات ضمن اإلطارات الزمنٌة المطلوبة
للتقٌٌم المبدئً والموسع.

وسٌتم إشراك المزودٌن وإعالنهم رسمٌا ،على موقع  FACRRعلى اإلنترنت قبل افتتاح
فترة تقدٌم الطلبات.

 3-4-2إرشادات قواعد السلوك لألعضاء االستشاريين
إن الغرض من قواعد السلوك ("قواعد") الخاصة ببرنامج طلبات نطاقات  DLTgالجدٌدة
("برنامج") هو منع تضارب المصالح الحقٌقً والظاهري والسلوك غٌر األخالقً من قِبل
أي عضو استشاري مختص بالتقٌٌم ("عضو استشاري").
فٌجب أن ٌتصرف األعضاء االستشارٌون أنفسهم باعتبارهم متخصصٌن مفكرٌن ،وجدٌرٌن،
ومحضرٌن جٌدا ،وغٌر متحٌزٌن طوال عملٌة تقدٌم الطلبات .وٌتوقع من األعضاء
االستشارٌٌن االلتزام باإلنصاف والمعاٌٌر السلوكٌة العالٌة أثناء التأكد من مجتمع اإلنترنت،
وناخبٌه ،وعموم الموضوعٌة ،والنزاهة ،والسرٌة ،والمصداقٌة .وال تقبل التصرفات غٌر
األخالقٌة ،أو حتى ظهور التسوٌة .وٌتوقع من األعضاء االستشارٌٌن االلتزام بالمبادئ التالٌة
فً تنفٌذ مسؤولٌاتهم الملقاة على عاتقهم .وٌقصد بهذه القواعد تلخٌص المبادئ وال ٌجب أن
ٌتم اعتبار أي شًء فٌها واجبات محدودة ،أو التزامات ،أو متطلبات قانونٌة ٌجب أن ٌلتزم
بها األعضاء االستشارٌون.

 12جٗظش .http://icann.org/en/topics/new-gtlds/open-tenders-eoi-en.htm
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التحيز ٌ --جب على األعضاء االستشارٌٌن:


عدم تقدٌم جداول أعمال شخصٌة أو جداول أعمال غٌر معتمدة من قِبل منظمة
 FACRRفً تقٌٌم الطلبات؛



وفحص الحقائق الموجودة كما هً ولٌس فحصها متأثرة بسمعة ماضٌة ،أو
بحسابات اإلعالم ،أو بٌانات غٌر محققة الصحة حول الطلب الجاري تقٌٌمه؛



ومنع أنفسهم من المشاركة فً تقٌٌم طلب ما ،إذا كان هناك عامل مٌل ،على حد
علمهمٌ ،مكن أن ٌؤثر علٌهم فٌما ٌتعلق بالتقٌٌم؛



منع أنفسهم من أنشطة التقٌٌم إذا كانت لدٌهم فلسفة معارضة لنوع معٌن من
مقدمً الطلبات أو من الطلبات ،أو تم تسجٌلهم على أنهم قاموا بعمل نقد عام
حول نوع معٌن من مقدمً الطلبات أو من الطلبات.

التعويض/الهدايا ٌ --جب أال ٌطلب األعضاء االستشارٌون أو ٌقبلوا أي تعوٌض أٌا كان أو
أي هداٌا مادٌة من مقدم الطلب الذي تتم مراجعته أو أي تابع لمقدم الطلبٌ( .جب أن تتضمن
الهداٌا المادٌة أي هدٌة تزٌد قٌمتها عن  25دوالرا أمرٌكٌا).
إذا كان تقدٌم تذكار صغٌر أمرا مهما فً ثقافة مقدم الطلب ،فٌمكن لألعضاء االستشارٌٌن
قبول ذلك التذكار ،إال أنه ٌجب أال تتجاوز قٌمتها  25دوالرا أمرٌكٌا .وفً حالة الشكٌ ،جب
ٌأخذ العضو االستشاري جانب الحٌطة برفض الهداٌا من أي نوع.
تضارب المصالح ٌ --جب أن ٌتصرف األعضاء االستشارٌون وفقا لـ "إرشادات تضارب
مصالح برنامج طلبات نطاقات  DLTgالجدٌدة" (راجع القسم الفرعً .)1-3-4-2
السرية  --السرٌة جزء متمم لعملٌة التقٌٌمٌ .جب أن ٌتمكن األعضاء االستشارٌون من
الوصول إلى المعلومات الحساسة إلجراء التقٌٌماتٌ .جب أن ٌحافظ األعضاء االستشارٌون
على سرٌة المعلومات التً تأتمنهم علٌها منظمة  FACRRومقدم الطلب وأي معلومات
سرٌة مقدمة إلٌهم من أي مصدر ،إال فً حالة أن ٌكون الكشف عنها مفوضا قانونا أو تم
ترخٌص ذلك من قِبل  .FACRRتتضمن "المعلومات السرٌة" كافة عناصر البرنامج
والمعلومات التً ٌتم تجمٌعها كجزء من العملٌة  -والتً تتضمن على سبٌل المثال ال الحصر:
الوثائق ،والمقابالت ،والمناقشات ،والترجمات الفورٌة ،والتحلٌالت  -فٌما ٌتعلق بمراجعة أي
طلب نطاق  DLTgجدٌد.
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اإلقرار ٌ --جب على جمٌع األعضاء االستشارٌٌن قراءة هذه القواعد قبل البدء فً خدمات
التقٌٌم وكذلك توضٌح قٌامهم بذلك واستٌعابهم للقواعد توضٌحا كتابٌا.

 1-3-4-2إرشادات تضارب المصالح لألعضاء االستشاريين
من المعترف به أن مزودي األطراف الثالثة ٌمكنهم أن ٌتمتعوا بعدد كبٌر من الموظفٌن فً
عدة بالد ٌعملون فً خدمة العدٌد من العمالء .وفً الحقٌقة ،هناك احتمالٌة بأن عددا من
األعضاء االستشارٌٌن قد ٌكونون معروفٌن جدا داخل مجتمع شركات التسجٌل  /المُسجلٌن
وأنهم قد قدموا خدمات مهنٌة لعدد من مقدمً الطلبات المحتملٌن.
وللحماٌة من احتمالٌة وجود تأثٌر فً غٌر محله وضمان تقٌٌم الطلبات بطرٌقة موضوعٌة
ومستقلة ،قامت  FACRRبوضع إرشادات وإجراءات مفصّلة لتضارب المصالح سٌلتزم
باتباعها األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم .وللمساعدة فً ضمان اتباع تلك
اإلرشادات بطرٌقة صحٌحة ،ستقوم  FACRRبما ٌلً:


مطالبة جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالتقٌٌم (المزود
واألفراد) لالعتراف وتوثٌق تفهم بشأن إرشادات تضارب المصالح.



مطالبة جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالكشف عن جمٌع
العالقات التجارٌة العاملة فً أي وقت خالل األشهر الستة الماضٌة.



حٌثما كان ذلك ممكنا ،تحدٌد المزودٌن األساسٌٌن واالحتٌاطٌٌن
وتأمٌنهم من أجل هٌئات التقٌٌم.



تأسٌس وتنفٌذ عملٌة ،اتفاقا مع ،األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن
بالتقٌٌم لتحدٌد التعارضات وإعادة تعٌٌن الطلبات إن أمكن إلى مزود
أطراف ثالثة ثانوي أو محتمل للقٌام بعملٌات المراجعة.

فترة التوافق ٌ --جب أن ٌلتزم جمٌع األعضاء االستشارٌٌن المختصٌن بالتقٌٌم بإرشادات
تضارب المصالح بدءا من تارٌخ بدء فترة تقدٌم الطلبات وانتهاء باإلعالن العام من قبل
منظمة للنتائج النهائٌة لكافة الطلبات المقدمة من مقدم الطلب محل المناقشة.
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إرشادات  --اإلرشادات التالٌة هً الحد األدنى من المعاٌٌر التً ٌجب أن ٌلتزم بها األعضاء
االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم .ومن المعترف به أنه من الممكن التنبؤ بكافة الظروف التً
ٌمكن أن ٌحدث فً ظلها تضارب فً المصالح وتغطٌتها كذلك .وفً هذه الحاالتٌ ،جب أن
ٌقوم العضو االستشاري المختص بالتقٌٌم بتقٌٌم ما إذا كانت الحقائق والظروف الحالٌة
ستؤدي إلى أن ٌستنتج شخص عاقل وجود تضارب فعلً فً المصالح.
األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم وأعضاء العائلة المقربٌن:
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ٌجب أال ٌكونوا محل تعاقد ،أو لدٌهم أو مضمنون فً مقترح حالً
بتقدٌم خدمات مهنٌة لمقدم الطلب أو نٌابة عنه أثناء فترة التوافق.



ٌجب أال ٌكون لدٌهم حالٌا أو ٌكونوا ملتزمٌن بالحصول على أي
مصلحة عند مقدم طلب ذي مصلحة خاصة.



ٌجب أال ٌكون لدٌهم حالٌا أو ٌكونوا ملتزمٌن بالحصول على أكثر من
 ٪1من األوراق المالٌة المتداولة الممٌزة المدرجة علنا لمقدم الطلب
أو غٌرها من مصالح الملكٌة



ٌجب أال ٌكونوا متورطٌن أو لدٌهم مصلحة فً شركة مشتركة ،أو
شراكة ،أو غٌرها من الترتٌبات التجارٌة مع مقدم الطلب.



ٌجب أال ترد أسماؤهم فً دعوى قضائٌة مع مقدم الطلب أو ضده



وٌجب أال ٌكونوا:
o

أعضاء مجلس إدارة ،أو مسؤولٌن ،أو موظفٌن ،أو
ٌشغلون منصبا مساوٌا لمنصب عضو إدارة لمقدم الطلب؛

o

أو أن ٌكونوا مروجٌن ،أو ضامنٌن ،أو أوصٌاء تصوٌت
لمقدم الطلب؛

o

أو أوصٌاء عن أي معاش أو ائتمان مترك الفائدة لمقدم
الطلب.
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تعريفات--
األعضاء االستشارٌون المختصون بالتقٌٌم :العضو االستشاري المختص بالتقٌٌم هو أي فرد
مرتبط بمراجعة الطلب .وٌشمل ذلك أي أعضاء استشارٌٌن ابتدائٌٌن أو ثانوٌٌن أو محتملٌن
كطرف ثالث قامت  FACRRبإشراكهم لمراجعة طلبات التقدم الخاصة بنطاق
 DLTgالجدٌد.
وأعضاء العائلة المقربٌن :عضو العائلة القرٌب هو زوج ،أو من هو فً درجته ،أو تابع (ذو
صلة أم ال ) للعضو االستشاري المختص بالتقٌٌم.
الخدمات المهنٌة :منها على سبٌل المثال ال الحصر :الخدمات القانونٌة ،والمراجعة المالٌة،
والتخطٌط المالً  /االستثمار ،والخدمات المقدمة بمعاونة مصادر خارجٌة ،والخدمات
االستشارٌة مثل المراجعة التجارٌة  /اإلدارٌة  /الداخلٌة ،والضرائب ،وتكنولوجٌا المعلومات،
وخدمات شركة التسجٌل  /المُسجل.

 2-3-4-2قانون المخالفات السلوكية
أي عضو استشاري مختص بالتقٌٌم ٌقوم بخروقات لهذه القواعد ،سواء كان متعمدا أم ال،
ستتم مراجعته من قِبل  FACRRالتً قد تقدم توصٌات بالتدابٌر الرادعة ،إذا ارتأت
ضرورتها .قد تكون الخروقات الخطرة للقواعد ناتجة عن إقصاء الشخص أو األشخاص أو
المزود المتورط فً الخرْ ق.
فً حال قررت  FACRRأن العضو االستشاري قد انتهك قانون المخالفات السلوكٌة،
فستصبح النتٌجة هً تجاهل مراجعة ذلك العضو لجمٌع الطلبات المحالة ،مع إخضاع طلبات
التقدم المتأثرة لمراجعة من قبل أعضاء الهٌئة الجدد.
٣ؿٞص ضوذ ْ٣شٌح ٟٝق ٍٞجٗطٜحًحش هحٗ ٕٞجُٔخحُلحش جُغِ٤ًٞس ٖٓ هرَ جُؼؼ ٞجالعطشحسُ ١ـ
 NNAIIػٖ ؽش٣ن جُطؼِ٤ن جُؼحّ ٝآُ٤حش دػْ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ،ؽٞجٍ كطشز جُطوٝ .ْ٤٤ضشعَ
شٌح ٟٝجُٔطوذٓ ٖ٤ذشإٔ جُ٤ٜثحش ػرش ه٘ٞجش جُذػْ جُٔكذدز (جٗظش جُوغْ جُلشػًٔ .)2-4-1 ٢ح
 ٌٖٔ٣ضوذ ْ٣شٌح ٟٝجُؿٜٔٞس (أ ١ؿ٤ش جُٔطوذٓ )ٖ٤ػٖ ؽش٣ن ٓ٘طذ ٟجُطؼِ٤ن جُؼحًّٔ ،ح ٞٛ
ٓٞػف ك ٢جُٞقذز سهْ .1
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 4-4-2قنوات االتصال
ضطٞجكش ه٘ٞجش ٓكذدز ُِذػْ جُل٘ ٢أ ٝضرحدٍ جُٔؼِٓٞحش ٓغ ٓ٘ظٔس ٤ٛٝ NNAIIثحش جُطوْ٤٤
ُٔوذٓ ٢جُطِرحش أغ٘حء كطشض ٢جُطو ْ٤٤جُٔرذتٝ ٢جُٔٞعّغ .كٖٔ ؿ٤ش جُٔ٘حعد جالضظحٍ ذأقذ أػؼحء
٤ٛثس ٓٞظل ،NNAII ٢أ ٝأػؼحء ٓؿِظ جإلدجسز ،أ ٝؿ٤ش ٖٓ ْٛجألكشجد جُز٣ ٖ٣إد ٕٝدٝسًج
ك ٢ػِٔ٤س جُطو ْ٤٤ذٜذف جُطأغ٤ش ػِ ٠جُوشجس أ ٝجُكظ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞحش عش٣س ق ٍٞؽِرحش جُطوذّ
ه٤ذ جُٔشجؾؼسٝ .ك ٢عر َ٤جُؼذجُس ٝجُٔؼحِٓس جُٔ٘ظلس ُؿٔ٤غ ٓوذٓ ٢جُطِرحش ،ع٤طْ ضكً َ٣ٞحكس
ضِي جالضظحالش ئُ ٠ه٘ٞجش جالضظحٍ جُٔ٘حعد.
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هسودة  -برناهج نطاقاث  gTLDالجذيذة  -التقيين الوبذئي والتقيين الووسع
انخأكٍذ عهى أٌ انطهب يكخًم وجبهس نهخقٍٍى أثُبء فحص
االكخًبل اإلداري
فحص الخلفيت
ٌراجع يىفر انطرف
اَخر خهفٍت يقذو انطهب.
التقيين الوبذئي  -هراجعت هقذم الطلب

خذهاث السجل
انًراجعت انًبذئٍت نخذيبث
سجم يقذو انطهب واإلحبنت
إنى هٍئت انخقٍٍى انخقًُ
نخذيبث انسجم)(RSTEP
نهًراجعت اإلضبفٍت أثُبء
انخقٍٍى انًىسع عُذ انضرورة

القذرة الواليت
حراجع انهٍئت انًبنٍت
إجبببث يقذو انطهب
عهى األسئهت ووثبئق
انذعى.

التقيين الوبذئي  -هراجعت السالسل

القذرة الفنيت والتشغيليت
حراجع انهٍئت انفٍُت
وانخشغٍهٍت إجبببث يقذو
انطهب عهى األسئهت
ووثبئق انذعى.

استقرار DNS
حًج يراجعت جًٍع انسالسم
وفً حبالث اسخثُبئٍتًٌ ٬كٍ
نهٍئت اسخقرار  DNSإجراء
يراجعت يىسعت نًشكالث
االسخقرار انفًُ انًحخًهت.

األسواء الجغرافيت
ححذد هٍئت األسًبء انجغرافٍت يب
إرا كبَج انسهسهت انًقذو بشأَهب
طهب عببرة عٍ اسى جغرافً
ٌسخهسو حىفٍر انذعى انحكىيً.

تشابه السلسلت
يراجعبث هٍئت حشببه انسالسم
انًقذو بشأَهب طهب نضًبٌ عذو
وجىد حشببه وثٍق بُطبقبث TLD
انقبئًت أو األسًبء انًحجىزة.
حعقذ هٍئت حشببه انسالسم
يقبرَت بٍٍ جًٍع انسالسم
انًقذو بشأَهب طهببث وحعًم
عهى إَشبء يجًىعبث حُبفس.

حؤكذ انهٍئت عهى
حىفٍر وثبئق انذعى
حسب انحبجت.

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

هم اجخبز يقذو انطهب جًٍع
عُبصر انخقٍٍى انًبذئً؟

َعى

ٌُخقم يقذو انطهب إنى
انخطىاث انخبنٍت.

َعى

عًهٍت انخقٍٍى انًىسع

هم اجخبز يقذو انطهب جًٍع
يىاد انخقٍٍى انًىسع؟

ال

هم اخخبر يقذو انطهب
يخببعت التقيين الووسع؟

َعى

ال

غٍر يؤههت
نًراجعت إضبفٍت

ًٌكٍ إجراء انخقٍٍى انًىسع ألي يٍ
انعُبصر األربعت انخبنٍت أو جًٍعهب:
انقذرة انفٍُت وانخشغٍهٍت
·
انقذرة انًبنٍت
·
األسًبء انجغرافٍت
·
خذيبث انسجم
·
ونكٍ نٍسج يخصصت نخشببه انسالسم
أو اسخقرار DNS
ال

ملحق :قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها
وف ًقا للسٌاسات المتنوعة المقترحة من قبل  ،NNAIIترتبط القٌود المفروضة على طلب نطاق  DLTgحول أسماء الدول والمناطق بالقوائم الموجودة
فً حقول الملكٌة لمعاٌٌر  .ISO 3166-1على الصعٌد الوطنً ،تشتمل معاٌٌر  ،ISO 3166-1على حقل "اسم إنجلٌزي مختصر" وهو االسم
الشائع لبلد ما وٌمكن استخدامه فً عملٌات الحماٌة تلك؛ ورغم ذلك ،ال ٌمثل هذا فً بعض الحاالت االسم الشائعٌ .طلب هذا السجل إضافة عناصر
محمٌة إضافٌة مشتقة من تعرٌفات فً معاٌٌر  .ISO 3166-1وٌتم تضمٌن توضٌح للفئات المتنوعة فٌما ٌلً.
قائمة أسماء الدول التي يمكن فصلها
الرمز
xn
xi

االسم اإلنجلٌزي المختصر
جزر أالند
جزر الساموا األمرٌكٌة

xa
xD

أنجوال
أنتٌجا وباربودا

xk

أسترالٌا

oa
ox

بولٌفٌا ،متعددة الجنسٌات
البوسنة والهرسك

oh

البرازٌل

oa

منطقة الخلٌج الهندي البرٌطانً

ob

بروناي دار السالم

vl

كابً فٌردي

yo
vC

جزر التماسٌح االستوائٌة
شٌلً

vv

جزر كوكوس (كٌلنج)

va

كولومبٌا

yk

كوموروس

vy
vh
cv
Dg

جزر الكوك
كوستارٌكا
اإلكوادور
غٌنٌا االستوائٌة

ky

جزر فالكالند (مالفٌناس)

ka
فٌجً

جزر فاروي
فٌجً

.NC
1B
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
B1
A
A
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
B1
A
N

اسم ٌمكن فصله
أالند
توتوٌال
جزٌرة سوٌن
كابٌندا
أنتٌجوا
باربودا
جزٌرة رٌدوندا
جزٌرة لورد هاوي
جزٌرة ماكواري
جزٌرة آشمور
جزٌرة كارتٌر
جزر بحر كورال
بولٌفٌا متعددة الجنسٌات
البوسنة
والهرسك
جزٌرة فرناندو دي نورونها
جزر مارتٌم فاز
جزٌرة ترٌنداد
مجموعة جزر أرشٌبٌالجو
دٌٌجو جارسٌا
بروناي
نٌجارا بروناي دار السالم
ساو تٌاجو
ساو فٌسٌنتً
تمساح استوائً كبٌر
جزٌرة عٌد الفُصح
جزر جوان فٌرناندٌز
جزٌرة ساال واي جومٌز
جزٌرة سان أمبروسٌو
جزٌرة سان فٌلٌكس
جزر كوكوس
جزر كلٌنج
جزٌرة مالبٌلو
جزٌرة سان أندرٌس
جزٌرة بروفٌدٌنسٌا
أنجوان
جراندي كومور
موهٌلً
راروتونجا
جزٌرة الكوكو
جزر جاالباجوس
جزٌرة أنوبون
جزٌرة بوٌكو
رٌو مونً
جزر فالكالند
مالفٌناس
فاروي
فانوا لٌفو

()kf

fk

جزر بولٌنٌزٌا الفرنسٌة

jk

األقالٌم الفرنسٌة الجنوبٌة

Dh

الٌونان

Dg

جرٌنادا

Df

جوادٌلوب

mk

جزٌرة هٌرد وجزر ماكدونالد

lx

الكرسً المقدس (والٌة الفاتٌكان)

mb
الهند ()ob

الهندوراس
الهند

oh
yo

إٌران ،جمهورٌة إٌران
كٌرٌباتً

yf
yh
Cx
Co
ky
ko

كورٌا ،الجمهورٌة الشعبٌة الدٌمقراطٌة
كورٌا ،جمهورٌة
جمهورٌة الوس الشعبٌة الدٌمقراطٌة
الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة
مقدونٌا ،الجمهورٌة الٌوغوسالفٌة السابقة
مالٌزٌا

km

جزر مارشال

kk

مورٌشٌوس

kk

مٌكرونٌزٌا ،الوالٌة الفٌدرالٌة

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
B1
B1
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N

فٌتً لٌفو
جزٌرة روتوما
الجزر الجنوبٌة
جزر جامبٌر
جزر ماركٌساس
مجموعة جزر المجتمع
تاهٌتً
جزر تواموتو
جزٌرة كلٌبرتون
جزر أمستردام
مجموعة جزر كروزٌت
جزر كٌرجٌلٌن
جزٌرة سانت باول
جبل أتهوس
**
الجزر الجرٌنادٌة الجنوبٌة
كارٌاكو
ال دٌسٌراد
ماري-جاالنتً
لو سانت
جزٌرة هٌرد
جزر ماكدونالد
المرسً المقدس
الفاتٌكان
جزر سوان
جزر أمٌندٌفً
جزر أماندامان
جزر الكادٌف
جزٌرة مٌنٌكوي
جزر نٌكوبار
اإلسالمٌة
جزر جٌلبرت
تاراوا
بانابا
جزر الٌن
كٌرٌتٌماتً
جزر الفونٌكس
أبارٌرٌنجا
جزٌرة إندٌربٌري
كورٌا الشمالٌة
كورٌا الجنوبٌة
الوس
لٌبٌا
**
صباح
ساراواك
جولٌٌت
كواجالٌن
ماجورو
جزر أجالٌجا
ضفة كارجادوس كاراجوس الرملٌة
جزر ردودرٌجز
مٌكرونٌزٌا
جزر كاروالٌن (انظر أٌضًا )fm
شووك
كوزاراي
بوهنبً
ٌاب

kg

مولدوفا ،جمهورٌة

xb

جزر هولندا أنتٌلز

bv
kf

جزؤ كالٌدونٌا الجدٌدة
جزر مارٌانا الشمالٌة

ak
fm

عُمان
باالو

fi
fD

المنطقة الفلسطٌنٌة ،فلسطٌن
بابٌوا (غٌنٌا الجدٌدة)

fb

جزر بتكارن

hc

رٌنٌون

hk

االتحاد الروسً

im

سانت هٌلٌن ،أسٌنشن ،وترٌستان دكونا

yb

سانت كٌتس ونٌفٌس

fk

سانت بٌٌر ومٌكٌلون

lv

سانت فٌنسٌنت والغرٌنادٌنٌز

mi

جزر الساموا

ij

ساو تومً وبرٌنسٌبً

iv

سٌشٌل

io

جزر سلٌمان

px

جنوب أفرٌقٌا

Di

جورجٌا الجنوبٌة وجزر ساندوٌتش الجنوبٌة

if

سفالبارد وجان ماٌن

B1
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
A
A
A
N
N
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A

مولدوفا
مولدافٌا
أنتٌلز
بوناٌر
كورسو
سابا
سانت إستاتٌوس
سانت مارتٌن
جزر لوٌالتً
جزر مارٌانا
ساٌبان
شبه جزٌرة مُسندام
جزر كارولٌن (انظر  kkأٌضًا)
بابٌلثواب
المحتلة
مجموعة جزر بٌسمارك
جزر سلٌمان الشمالٌة
بوجاٌنفٌل
جزٌرة دوسً
جزٌرة هندرسون
جزٌرة أوٌنو
باساس الهندٌة
جزٌرة أوروبا
جزٌرة جلورٌوزو
جزٌرة جوان دي نوفا
جزٌرة تورومٌلٌن
روسٌا
إقلٌم كالٌنٌنجراد
سانت هٌلٌن
أسٌنشن
ترٌستان دكونا
جزٌرة جوغ
مجموعة جزر ترٌستان دي كونها
سانت كٌستس
نٌفٌس
سانت بٌري
مٌكٌلون
سانت فٌنسٌنت
الغرٌنادٌنٌز
جزر الغرٌنادٌن الشمالٌة
بٌكٌا
جزٌرة سانت فٌنسنت
سافاي
أبولو
ساو تومً
برٌنسٌبً
ماهً
جزر ألدابرا
جزر أمٌرانتً
جزر كوزمولٌدو
جزر فراكوهار
جزر سانتا كروز
جزر سلٌمان الجنوبٌة
جوادالكانال
جزٌرة مارٌون
جزٌرة األمٌر إدوارد
جورجٌا الجنوبٌة
جزر ساندوٌتش الجنوبٌة
سفالبارد

io

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

A
N
B1

جان ماٌن
جزٌرة الدببة
سورٌا

تاٌوان
()jm

تاٌوان ،المقاطعة الصٌنٌة

B1

تاٌوان

jp
jC
ja
jj

تنزانٌا ،جمهورٌة
تٌمور-لٌستً
تونجا
ترٌنداد وتوباجو

jv

جزر تركس وكاٌكوس

jl
اإلمارات
العربٌة
المتحدة
()xc
ki
kk

توفالو
اإلمارات العربٌة المتحدة

N
N
B1
N
N
A
A
A
A
N
B1

جزر بٌنغو
بٌسكادورس
المتحدة
أوٌكوزي
تونجاتابو
ترٌنداد
توباجو
جزر تركس
جزر كاٌكوس
فانافوتً
اإلمارات

الوالٌات المتحدة
الجزر النائٌة الصغٌرة بالوالٌات المتحدة

lk

فانواتو

lc

فنزوٌال ،جمهورٌة

lD

جزر فٌرجن ،جزر

lo

جزر فٌرجن ،جزر

mk

والٌس وفوتونا

oc

الٌمن

B2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
B1
N
B1
N
N
N
N
B1
N
N
N
A
A
N
N
N
N

أمٌركا
جزٌرة بٌكر
جزٌرة هاوالند
جزٌرة جارفٌس
جزٌرة جونستون االستوائٌة
سلسلة صخور كٌنج مان
جزر مٌدواي
جزٌرة بالمٌرا
جزٌرة واٌك
جزٌرة نافاسا
إٌفاتً
سانتو
فنزوٌال
جزٌرة بٌرد
فٌرجن بالوالٌات المتحدة
أنٌجادا
سٌاج جوست فان
تورتوال
فٌرجن جوردا
فٌرجن بالوالٌات المتحدة
سانت كروٌكس
سانت جون
سانت طوماس
والٌس
فوتونا
جزر هوورن
جزر والٌس
أوفٌا
جزٌرة سوكورتا

الصٌانة
ستتم صٌانة سجل أسماء الدول التً ٌمكن فصلها ونشرها بواسطة موظفً .NNAII

فً كل مرة ٌتم فٌها تحدٌث معاٌٌر  ISO 3166-1بمدخل جدٌد ،ستتم إعادة تقٌٌم هذا السجل لتحدٌد ما إذا كانت التغٌرات التً تم إدخالها على
المعاٌٌر تضمن التغٌرات فً المدخالت على السجل .سٌكون التقٌٌم بنا ًء على المعاٌٌر المدرجة فً قسم "األهلٌة" من هذه الوثٌقة.
ال تحتوي الرموز التً تحجزها وكالة صٌانة على أي تضمٌن على هذا السجل ،وتعتبر المدخالت المشتقة من الرموز المعٌنة بشكل عادي فقط والتً
تظهر فً قائمة  ISO 3166-1مؤهلة.
فً حالة نبذ أحد رموز  NSIمن معاٌٌر  ،ISO 3166-1فٌجب رفض أي مدخل مشتق من ذلك الرمز.
األهلية
ٌُشتق كل تسجٌل فً هذا السجل من الخواص المحتملة التالٌة:
الفئة أ:

ٌتألف االسم اإلنجلٌزي المختصر لمعاٌٌر  ISO 3166-1من عدة أجزاء ٌمكن فصلها تتكون الدولة وف ًقا لها من
هٌئات فرعٌة بارزة .وٌكون كل جزء من هذه األجزاء التً ٌمكن فصلها مؤهالً فً حقه الخاص باعتباره اسم
دولة .فعلى سبٌل المثالٌ ،تكون "أنتٌجا وباربودا" من "أنتٌجا" و"باربودا"

الفئة ب:

ٌحتوي االسم اإلنجلٌزي المختصر ( )Bأو االسم اإلنجلٌزي الكامل ( )2لمعاٌٌر  ISO 3166-1على لغة
إضافٌة تتعلق بنوع هٌئة الدولة ،ال ُتستخدم غالبًا فً االستخدام الشائع عند اإلشارة إلى الدولة .فعلى سبٌل المثال،
"جمهورٌة فنزوٌال" أحد األسماء الدول المختصرة الذي ٌشار إلٌه فً االستخدام الشائع بـ "فنزوٌال"
**مقدونٌا عبارة عن اسم قابل للفصل فً سٌاق هذه القائمة؛ ورغم ذلك ،فنتٌجة للنزاع الدائم المدرج فً وثائق
األمم المتحدة بٌن الجمهورٌة الهٌللٌنٌة (الٌونان) والجمهورٌة الٌوغوسالفٌة السابقة لمقدونٌا على االسم ،لن ٌتم
منح أي الدولتٌن حق االنتساب أو حقوق فً اسم "مقدونٌا" حتى فض النزاع على االسم .انظر
.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/240/37/IMG/N9324037.pdf

الفئة جـ:

ٌحتوي عمود مالحظات  ISO 3166-1الذي ٌحتوي على مرادفات اسم الدولة ،أو الهٌئات الوطنٌة الفرعٌة،
كما ٌشار إلٌه بـ "ٌشار إلٌه غالبًا بـ" ،أو "ٌتضمن" ،أو "ٌتألف من" ،أو "متنوع" أو "الجزر الرئٌسٌة".

فً أول حالتٌنٌ ،جب أن تكون قائمة السجل مشتقة مباشر ًة من االسم اإلنجلٌزي المختصر بإزالة كلمات وأدوات تعرٌف .وال تتضمن قوائم السجل هذه
مصطلحات عامٌة أو غٌر رسمٌة ُتستخدم لإلشارة إلى الدولة.
ٌتم حساب األهلٌة بترتٌب الفئات .على سبٌل المثال ،إذا كان من الممكن اشتقاق مصطلح من الفئتٌن "أ" و"جـ" ،فإنه ٌتم إدراجه فقط باعتباره الفئة "أ".

ملحق الوحدة 2
نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومً
[ٌنبغً تقدٌم هذا الخطاب على ورقة رسمٌة]

منظمة NNAII
Suite 330, 4676 Admiralty Way
Marina del Rey, CA 90292
انتبه :عملٌة تقٌٌم  DLTgالجدٌدة
الموضوع :خطاب دعم للحصول على [ LTgمطلوب]]
ٌؤكد هذا الخطاب على الدعم الكامل من قبل [الكٌان الحكومً] لطلب [ ]LTgالمقدم إلى  NNAIIبواسطة [مقدم الطلب] فً برنامج  DLTgالجدٌد.
وبصفتً [وزٌر/أمٌن عام/منصب] أؤكد أن لدي من التفوٌض [الحكومة /سلطة عامة] لمراسلتك فً هذا الموضوع[ .تفسٌر الكٌان الحكومً ,الهٌئة ذات
الصلة ,القسم ,المكتب ,أو الوكالة ,وما هٌة الوظائف والمسؤولٌات]
سٌتم استخدام  DLTgفً [تحدٌد مدى فهمك لكٌفٌة استخدام االسم من قبل مقدم الطلب .قد ٌشمل هذا السٌاسات الخاضعة للتطوٌر بشأن من ٌمكنه
تسجٌل االسم ،ونظام التسعٌر والهٌاكل اإلدارٌة ].عملت [الحكومة/سلطة عامة/قسم] عن قرب مع مقدم الطلب على تطوٌر هذا العرض.
تدعم [الحكومة/السلطة العامة] هذا الطلب ,وهكذا ,تتفهم أنه فً حالة نجاح الطلبٌ ,لتزم [مقدم الطلب] بإبرام اتفاقٌة تسجٌل مع  .NNAIIوعندئذ،
ٌلتزم بدفع رسوم لمنظمة  NNAIIوااللتزام بسٌاسات اإلجماع الموضوعة من خالل عملٌات سٌاسة أصحاب المصلحة المتعددة بـ .NNAII
كما تدرك [الحكومة /السلطة العامة] على نحو إضافً أنه فً حالة نشوب نزاع بٌن [الحكومة/السلطة العامة] ومقدم الطلب ,ستعمل منظمة NNAII
بموجب أمر قضائً ملزم قانونٌا صادر عن محكمة فً دائرة السلطة القضائٌة التً تتبعها [الحكومة /السلطة العامة].
[اختٌاري] ٌتم تقدٌم هذا الطلب فً صورة طلب ٌستند إلى المجتمع ,وهكذا ٌكون من المدرك أن اتفاقٌة التسجٌل تعكس القٌود المجتمعٌة المقترحة فً
الطلب .فً حالة عدم التزام التسجٌل بهذه القٌود ,تشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراء فض النزاع على قٌود التسجٌل.
[اختٌاري] إننً أنصح أنه فً حال نجاح هذا الطلب ،فستقوم [الحكومة /السلطة العامة] بإبرام اتفاق منفصل مع مقدم الطلب .حٌث سٌحدد هذا االتفاق
الشروط التً ندعمه بموجبها فً عملٌة تشغٌل النطاق ،وكذلك الظروف التً بموجبها ٌمكن أن نسحب هذا الدعم .ولن تكون هٌئة ( )NNAIIطرفا
فً هذا االتفاق ،وسٌكون تنفٌذ هذا االتفاق بشكل كامل فً ٌد الحكومة [الحكومة /السلطة العامة].

كما تتفهم [الحكومة /السلطة العامة] قٌام الهٌئة االستشارٌة لألسماء الجغرافٌة المشاركة بدعم من  ,NNAIIمن بٌن أشٌاء أخرى ,ببذل مجهودات
بشأن تصدٌق هذه الوثٌقة .وأود أن أنوّ ه أنه فً حال طلب معلومات إضافٌة أثناء هذه العملٌة ،فسٌتم االتصال بـ [اسم وتفاصٌل جهة االتصال] فً
المقام األول.
أشكركم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب.
مع خالص الشكر
توقٌع من الجهة الحكومٌة /الهٌئة العامة ذات الصلة

ملحق النموذج 2
معايير وأسئلة التقييم
نظرً ا ألنه تم تأسٌس  ICANNفً  1991كمنظمة غٌر ربحٌة تضم أصحاب مصلحة متعددٌن ،فقد كان أحد أهدافها الرئٌسٌة تعزٌز المنافسة فً سوق
أسماء النطاقات .وتعتبر المهمة التً تسعى لها  ICANNتحدٌ ًدا هً اإلبقاء على التعاون وإٌجاد عملٌات تضمن التنافس وتحافظ على مصالح
المستهلكٌن – بدون التأثٌر على أمان اإلنترنت واستقراره .وٌتضمن ذلك دراسة  gTLDsالجدٌدة وتنفٌذها .حٌث ٌعد هدف  ICANNهو وضع
المعاٌٌر والتقٌٌم فً إطار من الموضوعٌة قدر اإلمكان.
وفً الوقت الذي تنظر فٌه  ICANNإلى  gTLDsالجدٌدة بوصفها عامل مهم لتعزٌز االختٌار واالبتكار والمنافسة فً إطار خدمات تسجٌل النطاق،
فقد تم التوصل إلى قرار بدء جوالت طلب اشتراك  gTLDالجدٌدة القادمة تلك بعد عملٌة مشاورة مُفصَّلة ومُطولة مع جمٌع الدوائر االنتخابٌة لمجتمع
اإلنترنت العالمً.
ٌمكن ألي منظمة قطاع عام أو خاص تقدٌم طلب بإنشاء  gTLDجدٌدة وتشغٌلها .وعلى الرغم من ذلك ،فال تعد العملٌة بنفس سهولة تسجٌل أحد أسماء
نطاقات المستوى الثانً أو شراؤه .حٌث أنه بدالً من ذلك ٌتم فً عملٌة تقدٌم الطلب تقٌٌم المرشحٌن القادرٌن على إدارة سجل واختٌارهم ،وٌعد ذلك هو
العمل الذي تتم فٌه إدارة نطاقات المستوى األعلى مثل  .COMأو  .INFOعلى سبٌل المثال .وسٌكون على مقدمً الطلبات الجدد الوفاء بمعاٌٌر
التشغٌل والمعاٌٌر الفنٌة للمحافظة على استقرار اإلنترنت وإمكانٌة تشغٌله.

مبادئ معايير التقييم الفني والمالي لـ gTLDالجديدة
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مبادئ المحافظة تعد تلك هً الجولة األولى مما ٌعد عملٌة متواصلة لتقدٌم  TLDsالجدٌدة بما فً ذلك أسماء النطاقات الدولٌة .ولذلك،
تتطلب معاٌٌر تلك الجولة من مقدمً الطلبات تقدٌم تحلٌل منطقً وعمٌق للمتطلبات الفنٌة لتشغٌل سجل والنموذج التجاري المقترح.



ٌنبغً أن ٌتسم ك ٌل من المعاٌٌر والتقٌٌم بالموضوعٌة قدر اإلمكان.


ٌعد أحد األهداف الهامة لعملٌة  TLDالجدٌدة  -بوضع هذا الهدف فً االعتبار – هو تنوٌع محتوٌات حٌز األسماء مع وجود نماذج
سجالت تجارٌة مختلفة وجماهٌر مستهدفة .وستتسبب المعاٌٌر التً تتسم بالموضوعٌة ولكنها تتجاهل االختالفات فً النماذج التجارٌة
والجماهٌر المستهدفة  -فً بعض الحاالت – فً جعل العملٌة منعزلة .وال ٌحتاج النموذج التجاري لسجل ٌستهدف مجتمع صغٌر –
على سبٌل المثال – إلى أن ٌكون له القوة نفسها فً التموٌل والبنٌة الفنٌة األساسٌة كسجل ٌهدف إلى التنافس مع  gTLDsالكبٌرة.
ولذلك فلن توفر المعاٌٌر الموضوعٌة الخالصة مثل حتمٌة توافر كمٌة معٌنة من األموال المرونة التً تسمح بدراسة نماذج تجارٌة
مختلفةٌ .جب أن توفر العملٌة إطار عمل موضوعً للتقٌٌم ،ولكن مع السماح بالموائمة تبعًا للنماذج التجارٌة المختلفة التً ٌقوم
مقدمً الطلبات بتقدٌمها .فً نطاق إطار العمل ،سوف ٌتم تقٌٌم إجابات المتقدم وفقا ً للمعاٌٌر الخاصة بالنموذج المقترح.



لذلك ٌنبغً أن تتسم المعاٌٌر بالمرونة  :وأن تكون لها المقدرة على التكٌف مع خطة العمل ،شرٌطة أن تكون الخطة متناسقة وأن
تستطٌع الصمود فً جمٌع الظروف.



ٌمكن للمعاٌٌر أن تكون موضوعٌة فً مجاالت حماٌة مسجل النطاق ،على سبٌل المثال:
 تقدٌم التموٌل لمواصلة عملٌات التشغٌل فً حالة فشل السجل.
 االرتباط بمستودع البٌانات وخطط الطوارئ عند الفشل ومتطلبات التخطٌط لالستمرار.



ٌجب أن ٌفرض التقٌٌم التوازن الصحٌح بٌن تأسٌس العمل والمنافسة الفنٌة لمقدم الطلب لتشغٌل سجل (لخدمة مصالح مسجلً النطاقات)،
مع عدم طلب الترتٌب المفصل للمعلومات أو إصدار حكم مماثل ألحكام قد تصدر عن أحد أصحاب الملكٌة الخاصة .ال تسعى ICANN
لتحقٌق نجاح تجاري ولكنها عوضًا عن ذلك تسعى لتشجٌع االبتكار وفً نفس الوقت توفٌر حماٌة معٌنة لمسجلً النطاق.



ٌجب أن تتم إضافة سجالت جدٌدة بطرٌقة تحافظ على استقرار وأمان  .DNSولذلك ،تقوم  ICANNبتوجٌه أسئلة متعددة لكً ٌتسنى
لمقدم الطلب إبداء تفهمه للمتطلبات الفنٌة لتشغٌل سجل ICANN .سوف تطالب المتقدم بإبداء توافق فعلً مع المتطلبات الفنٌة للتشغٌل قبل
التفوٌض .وٌتماشى ذلك مع الشروط األساسٌة الحالٌة لـ .TLD
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كل من المعاٌٌر والنقاط .وتتضمن األمثلة على ذلك أن ٌطلب من مقدم الطلب ما ٌلً:
تم التأكٌد على حماٌة مسجل النطاق فً ٍ
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تقدٌم خطة لحدوث الطوارئ وفشل السجل عن طرٌق تخصٌص الموارد المالٌة لتموٌل الحل المستمر لألسماء لحٌن العثور على
مشغل بدٌل أو ٌمكن إعطاء إشعار موسع لمسجلً النطاقات،
بعض من وسائل الحماٌة من خالل السوق،
إبداء مقدرة على فهم حاالت الطوارئ والتخطٌط لها لتوفٌر
ٍ
االلتزام بمتطلبات استقرار وأمان  DNSكما هو موضح بالقسم التقنً ،و
توفٌر إمكانٌة إمكانٌة الوصول إلى أكبر مجموعة من من الخدمات.

جوانب من األسئلة الموجهة في الطلب ومعايير التقييم

تهدف األسئلة الفنٌة والمالٌة إلى إعالم مقدم الطلب وتوجٌهه بخصوص جوانب بدء السجل والتشغٌل .سٌجد مشغل السجل المُنشأ أن األسئلة صرٌحة،
بٌنما سٌجدها مقدمً الطلبات عدٌمً الخبرة جزءًا طبٌعًٌا من التخطٌط.
التقٌٌم والنقاط (موضحة بشكل مفصل أدناه) ستؤكد على:



إلى أي حد كانت األسئلة شاملة؟ هل هً مدروسة بدقة وهل تقدم أسسًا كافٌة للتقٌٌم؟



إبداء القدرة على تشغٌل السجل وتموٌله على أسس مستمرة:





تموٌل المصادر لدعم عملٌات التشغٌل الفنٌة بطرٌقة تضمن االستقرار واألمان وتدعم النفقات المخطط لها،
المرونة والصمود فً جمٌع الظروف وتوقع حدوث الطوارئ،
التموٌل للقٌام بالعملٌات فً حالة الفشل.



إظهار قدرة الخطة الفنٌة على توفٌر أفضل الممارسات للسجل وتحدٌد الجوانب التً قد تؤدي إلى زٌادة مشاكل استقرار وأمان .DNS



ضمان تكامل الخطة وتناسقها وتوافقها (ال ٌتم تقٌٌم اإلجابات على األسئلة بشكل منفرد ولكن بالمقارنة مع غٌرها):
بشكل كاف للمتطلبات الفنٌة،
 تغطٌة التموٌل
ٍ
 تغطٌة التموٌل للتكالٌف،
 تحدٌد المخاطر وتناولها ،بالمقارنة مع جوانب الخطة األخرى.

تحديد النقاط

.3
التقٌٌم


ٌجب توجٌه األسئلة وطرح المعاٌٌر والنقاط ومنهجٌة التقٌٌم بالتوافق مع المبادئ الموضحة ساب ًقا فً القسم  .Iوبمراعاة ذلك ،ستقوم
مجموعة متنوعة من األعضاء االستشارٌٌن حول العالم بتشكٌل لجنة التقٌٌم .سٌضمن تنوع المقٌٍّمٌن والوصول إلى الخبراء فً جمٌع
مناطق العالم أن تؤخذ فً االعتبار القواعد الثقافٌة والفنٌة والتجارٌة السائدة فً المناطق التً تأتً منها الطلبات عند تقٌٌمها.



ستتكون فرق التقٌٌم المستقلة من لجنتٌن مستقلتٌن .ستقوم إحداهما بتقٌٌم الطلبات وف ًقا للمعاٌٌر المالٌة .وتقوم األخرى بتقٌٌم الطلبات وف ًقا
للمعاٌٌر المالٌة ومعاٌٌر التشغٌل .ونظرً ا لوجوب التكامل بٌن التخطٌط الفنً والمالً ،سوف تعمل اللجان معا ً وتنسق عملٌة نقل المعلومات
عند الضرورة .سٌقوم الخبراء اآلخرون ذو الصلة (على سبٌل المثال ،فً المجال الفنً ومجال التدقٌق والمجال القانونً ومجال التأمٌن
والمجال المالً) فً المناطق ذات الصلة بتقدٌم المشورة عند الحاجة.



سٌتم اتخاذ االحتٌاطات الالزمة لضمان عدم تحصل أيٍ من أعضاء فرق التقٌٌم على أٌة مصلحة أو ارتباط قد ٌتم اعتباره تعارض مصالح
حقٌقً أو محتمل مع أحد مقدمً الطلبات أو أحد الطلباتٌ .جب على كافة األعضاء االلتزام بقانون اإلجراء وإرشادات تضارب المصالح
الموجودة بالنموذج .2



ستتم االتصاالت بٌن فرق التقٌٌم ومقدمً الطلبات عبر واجهة .على اإلنترنت  .خالل مرحلة التقٌٌم قد ٌقوم القائمون بطرح مجموعة من
األسئلة التوضٌحٌة لمقدم الطلب الذي قد ٌستجٌب لها مقدم الطلب من خالل الواجهة.

السرٌة :ستقوم  ICANNبنشر الطلبات بعد انتهاء فترة تقدٌم الطلبات .وٌشٌر نموذج الطلب إلى األجزاء التً سٌتم نشرها.
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تحدٌد النقاط


سٌتم تقٌٌم اإلجابات وف ًقا لكل معٌار .سٌتم احتساب النقاط تبعًا لجدول النقاط المرتبط بكل سؤال أو مجموعة من األسئلة .وفً العدٌد من
األسئلةٌ ،تم منح نقطتٌن لإلجابة التً تتخطى المتطلبات ونقطة واحدة لإلجابة التً تلبً المتطلبات وال ٌتم منح أٌة نقاط لإلجابة التً تفشل
فً تلبٌة المتطلبات .فً العدٌد من األسئلة ،نقطة واحدة هٌفً العدٌد من األسئلة ،نقطة واحدة هً ٌحصل كل سؤال على " "1مما ٌجعل كل
سؤال "صحٌح وٌجتازٌ/رسب".



فً سؤال االستمرار بالقسم المالً (انظر السؤال رقم  ،)00إلى  3نقاط إذا قدم مقدم الطلب – أثناء مرحلة تقدٌم الطلبات – نوع من
السندات المالٌة ٌضمن استمرار عملٌات تشغٌل السجل فً حالة الفشل التجاريٌ .مكن لهذه النقطة اإلضافٌة ضمان اجتٌاز المعاٌٌر المالٌة
بالنسبة لمقدمً الطلبات الذٌن ٌحصلون على الحد األدنى لتجاوز المعاٌٌر لكل معٌار على حدةٌ .عد الهدف من هذا العبء مكافئة مقدمً
الطلبات ممن ٌقومون بإجراء ترتٌبات مبكرة لحماٌة مسجلً النطاق وقبول الخطط التجارٌة التً تنطوي على مجازفة ولكنها توفر الحماٌة
لمسجلً النطاق.



لكل منها إما رصٌد صفر من
ٌوجد  21سؤاالً بخصوص المواضٌع الفنٌة وعملٌات التشغٌل .لكل سؤال معٌار ونقاط خاصة به .وٌحتسب ٍ
النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتٌن كما هو موضح أعاله .أحد األسئلة (عملٌات تنفٌذ  )IDNاختٌاري .بخالف األسئلة االختٌارٌةٌ ،جب أن
ٌحصل الطلب على نقطة واحدة أو أكثر فً جمٌع المعاٌٌر الفنٌة ومعاٌٌر عملٌات التشغٌل وإال فسٌفشل فً التقٌٌم.



ٌجب أن ٌ .بلغ إجمالً النقاط الفنٌة  22نقطة أو أكثر لنجاح الطلب ٌعنً ذلك أن مقدم الطلب ٌمكنه النجاح عن طرٌق:




تلقً نقطة على كافة األسئلة بما ٌتضمن السؤال االختٌاري ونقطتٌن على كل سؤال إجباري أو
تلقً نقطة واحدة على كافة األسئلة بما ٌتضمن السؤال االختٌاري ونقطتٌن على األقل للسؤال اإلجباري.

تتطلب تلك المنهجٌة الحصول على حد أدنً من النقاط للنجاح فً كل سؤال ومتوسط نقاط أعلى بقلٌل من الحد األدنى المطلوب لكل سؤال
للنجاح.


توجد ست أسئلة مالٌة وست مجموعات معٌارٌة تحتسب عبر تقٌٌم اإلجابات لواحد أو أكثر من األسئلة فعلى سبٌل المثالٌ ،تطلب السؤال
المتعلق بتكالٌف تشغٌل السجل وجود تناسق بٌن الخطط الفنٌة (الموضحة فً إجابات األسئلة الفنٌة وإجابات أسئلة عملٌات التشغٌل)
والتكالٌف (الموضحة فً إجابات أسئلة التكالٌف).



تحتسب النقاط بالنسبة للمعاٌٌر المالٌة إما رصٌد صفر من النقاط أو نقطة واحدة أو نقطتٌن كما هو موضح أعاله باستثناء سؤال االستمرار،
الذي ٌصل إلى  3نقاط ما أمكنٌ .جب أن تحصل جمٌع األسئلة على نقطة واحدة على األقل وإال سٌفشل الطلب فً التقٌٌم.



ٌجب أن تكوت النقاط اإلجمالٌة على ستة معاٌٌر  1أو أكثر لمقدم الطلب وذلك لكً ٌجتاز األسئلةٌ .عنً ذلك أن مقدم الطلب ٌمكنه النجاح
عن طرٌق:





احتساب نقاط  3على معٌار على معٌار االستمرارٌة أو
احتساب نقطتٌن على أي معٌارٌن مالٌٌن.

وٌمكن للمتقدمٌن الذٌن لم ٌتجاوزوا التقٌٌم األولً الدخول فً عملٌة تقٌٌم مطولة كما هو موضح فً النموذج  .2ال ٌوجد اختالف بالنسبة
لطرٌقة احتساب النقاط.

أ3-

بٌانات مقدم الطلب

م
1

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

االسم القانونً الكامل لمقدم الطلب (هٌبة التأسٌس التً قد
تدخل فً اتفاقٌة السجل مع )ICANN
عنوان المقر الربٌسً لنشاط مقدم الطلب .سٌتم استخدام
هذا العنوان لؤلؼراض التعاقدٌة .ؼٌر مسموح بالصنادٌق
البرٌدٌة.
رقم الهاتؾ لمقدم الطلب مكان التجارة الربٌسً.

نعم

4

رقم الفاكس لمقدم الطلب مكان التجارة الربٌسً.

نعم

5

الموقع أو  ،URLإن وجد

نعم

جهة االتصال الرئٌسٌة
الخاصة بمقدم الطلب

6

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتؾ

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البرٌد اإللكترونً

نعم

جهة االتصال الثانوٌة
لهذا الطلب

7

االسم

نعم

اللقب

نعم

العنوان

نعم

رقم الهاتؾ

نعم

رقم الفاكس

نعم

عنوان البرٌد اإللكترونً

نعم

إثبات التأسٌس القانونً

8

(أ) الشكل القانونً للطلب( .على سبٌل المثال الشراكة
والتعاون والمؤسسة التً ال تهدؾ للربح).
(ب) تحدٌد القومٌة الخاصة أو أي قانون سلطة قضابٌة
آخر ٌحدد نوع الكٌان المحدد فً ( 8أ).

نعم

2
3

9

(ج) قم بإرفاق دلٌل تأسٌس مقدم الطلب مثل نوع الكٌان
المحدد فً السؤال ( 8أ) أعبله بما ٌتوافق مع القوانٌن
المعمول بها والمحددة بالسؤال ( 8ب)
(أ) فً حالة تداول الكٌان المتقدم بالطلب بشكل عام ،قدم
البدل والرمز.

نعم

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

إجابات األسبلة  12 - 1مطلوبة لٌكون الطلب
كامبل .ال ٌتم احتساب نقاط اإلجابات.

نعم

سوؾ تتلقى جهة االتصال الربٌسٌة كافة االتصاالت
المتعلقة بالطلب .قد ٌستجٌب أي من جهة االتصال
الربٌسٌة أو الثانوٌة .فً حالة االختبلؾ سوؾ ٌتم
التعامل مع االتصال الوارد من االتصال الربٌسً
على أنه االتصال المخولٌ .جب إعداد كلتا جهتً
االتصال المدرجتٌن الستقبال االستعبلمات من
الجمهور.

سٌتم نسخ جهة االتصال الثانوٌة على كافة
االتصاالت فٌما ٌتعلق بالطلب .قد ٌستجٌب أي من
جهة االتصال الربٌسٌة أو الثانوٌة.

نعم

فً حالة وجود أسبلة متعلقة بإثبات التأسٌس فإن
مقدم الطلب قد ٌكون علٌه تقدٌم تفاصٌل إضافٌة مثل
القومٌة الخاصة أو ؼٌرها من القوانٌن التً تنطبق
على مثل هذا النوع من الهٌبات

نعم

لن ٌتم تقٌٌم الطلبات ؼٌر المرفقة بإثبات تأسٌس
قانونً ألكثر من ذلك.

نعم

أ-5

خلفٌة مقدم الطلب

م

السؤال

10

(ب) إذا كان الكٌان المتقدم بالطلب شركة تابعة ،قدمت
الشركة األم.
(ج) إذا كان الكٌان المتقدم بالطلب مشروعا ً مشتركاً ،ذكر
جمٌع الشركاء فً المشارٌع المشتركة.
رقم البطاقة التعرٌفٌة التجارٌة ورقم البطاقة الضرٌبٌة
ورقم تسجٌل  VATأو ما ٌكافا الطلب.
(أ) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدابمة) ووظٌفة كل المدٌرٌن (أي أعضاء مجلس إدارة
مقدم الطلب إن أمكن).

11

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم
نعم
ن
بشكل جزبً

ٌنبؽً على مقدم الطلب أن ٌنتبه من إدراج كافة
األسماء والوظابؾ لؤلشخاص على سبٌل الرد على
هذه األسبلة وأن تنشر كجزء من الطلب .حٌث إن
معلومات العقد المدرجة لؤلشخاص مقتصرة على
أؼراض التعرٌؾ وحسب ولن نشرها كجزء من
الطلب.
ٌمكن إجراء الفحص الربٌسً ألفراد بعٌنهم فً الرد
على الطلب على السؤال  .11أي أخطاء مادٌة أو
تحرٌؾ (أو إؼفال للمعلومات المادٌة) قد ٌؤدي إلى
رفض الطلب.
ٌؤكد مقدم الطلب على صدور إذن بشر أسماء
ووظابؾ األشخاص المدرجٌن فً الطلب.

(ب) أدخل االسم بالكامل ،ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدابمة) ،ووظٌفة جمٌع المسبولٌن والشركاء .الموظفون
من مكاتب اإلدارة العلٌا للشركة أو الهٌبة التجارٌة مثبلً
المدٌر التنفٌذي ونابب الربٌس والسكرتٌر والمدٌر المالً.
سٌتم إدراج الشركاء فً سٌاق الشراكة أو فً شكل الهٌبة
القانونٌة.

بشكل جزبً

(ج) أدخل االسم بالكامل ومعلومات االتصال (اإلقامة
الدابمة للمكان الفردي أو مكان العمل الربٌسً للكٌان)
ووظٌفة جمٌع المساهمٌن الذٌن ٌملكون ما ال ٌقل عن
 %15من أسهم الشركة ،مع نسبة األسهم التً ٌحتفظ بها
كل منهما.
(د) بالنسبة للهٌبة المقدمة للطلب والتً لٌس لها مدٌرٌن أو
مسبولٌن أو شركاء أو مساهمٌن فأدخل االسم بالكامل
وبٌانات التواصل (والمقر الدابم أو الربٌسً لعمل الفرد)
ووظابؾ سابر األفراد ذوي المسؤولٌات القانونٌة أو
التنفٌذٌة للهٌبة المتقدمة بالطلب.
(هـ) بٌان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورٌن أعبله:

بشكل جزبً

أوالً :فً ؼضون السنوات العشر الماضٌة ،قد اتضح أن
أي جرٌمة متصلة بأنشطة اإلدارة المالٌة أو الشركات ،أو
أنه قد تم الحكم من قبل محكمة بوجود احتٌال أو خرق
لواجب األمانة ،أو كان موضوعا لحكم قضابً وهذا هو
المعادل الجوهري ألي من هذه.

بشكل جزبً

ال

قد ال تعترؾ  ICANNبطلب مختلؾ على أساس
عملٌة مراقبة الخلفٌة .انظر القسم  1.2.1من دلٌل
مقدم الطلب.

ثانٌاً :خبلل العشر سنوات الماضٌة ،قد عوقب من أي
حكومة أو كٌان تنظٌمً للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن

أ-6

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

الكذب أو التضلٌل أو إساءة استخدام االعتمادات المالٌة
لآلخرٌن؛
ثالثاً :خبلل السنوات العشر الماضٌة تمت معاقبته على أٌة
أفعال احتٌال مقصودة ذات صلة بالضرابب أو تهرب
مقصود من المسبولٌات الضرٌبٌة؛
رابعاً :خبلل السنوات العشر الماضٌة تمت معاقبته على
الحنث بالٌمٌن أو القسم كاذبا ً أو لعدم التعاون مع وكاالت
التحقق من تنفٌذ القانون أو قام بعمل بٌانات خاطبة لوكالة
تعزٌز القانون أو الممثل الخاص بها؛
خامساً :تمت إدانته من قبل بأي جرٌمة تشمل استخدام
أجهزة الحاسوب أو نظم الهاتؾ أو االتصاالت أو
االنترنت من أجل تسهٌل ارتكاب جرٌمة؛
سادساً :تم اتهامه سابقا ً بأٌة جرٌمة تتضمن استخدام سبلح
أو القوة أو التهدٌد تحت القوة؛
سابعاً :تم اتهامه سابقا ً بأي أفعال عنؾ أو إساءة جنسٌة
لؤلطفال أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقات؛
ثامناً :تمت إدانته من قبل بتهمة البٌع أو التصنٌع ؼٌر
القانونً أو توزٌع المخدرات الطبٌة أو تمت إدانته أو سلم
بنجاح فً أي اتهام بارتكاب جنحة منصوص علٌها فً
المادة  3من اتفاق األمم المتحدة ضد االتجار ؼٌر
المشروع فً المخدرات والمؤثرات العقلٌة لعام 1988؛
تاسعاً :تمت إدانته أو سلم بنجاح من أي تهمة منصوص
علٌها فً اتفاق األمم المتحدة ضد الجرٌمة المنظمة (جمٌع
البرتوكوالت)؛
عاشراً :تم اتهامه بالمساعدة أو العون أو تسهٌل أو ارتكاب
أو عدم اإلببلغ عن أي من الجرابم المدرجة خبلل فترة
زمنٌة جٌدة كما هً المحددة أعبله؛
حادي عشر :كان ضمن دعوى قضابٌة كجزء من اتفاقٌة
دعاوى أو لدٌه قضٌة بالمحكمة فً أٌة دوابر قضابٌة أو
كان مذنبا ً أو صدر حكم قضابً بحقه (أو شًء مساوي
لذلك إقلٌمٌاً) عن أي من الجرابم المدرجة خبلل فترة
زمنٌة مناسبة محددة أعبله؛
اثنا عشر :أو خاضعا ً لعدم الصبلحٌة من جانب ICANN
وهً سارٌة وقت تقدٌم هذا الطلب.
إذا حدثت أي أحداث مما سبق ،فٌرجى ذكر األمر
بالتفصٌل.

أ-7

م

رسم التقٌٌم

12

سلسلة  gTLDالمقدم
لها الطلب

السؤال

(و) بٌان ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من األشخاص
المذكورٌن أعبله لم ٌشارك فً أي قرارات تشٌر إلى أن
مقدم الطلب المذكور قد شارك فً السطو اإللكترونً،
على النحو المحدد فً السٌاسة الموحدة لتسوٌة نزاعات
أسماء النطاقات ( ،)UDRPومكافحة السطو اإللكترونً
وقانون حماٌة المستهلك من االحتبلل اإللكترونً،
( ،)ACPAأو التشرٌعات األخرى المقابلة ،أو كان
ً
متورطا فً أعمال السطور على أسماء النطاقات بموجب
السٌاسة الموحدة لتسوٌة نزاعات أسماء النطاقات UDRP
أو النٌة السٌبة أو اإلهمال الجسٌم بموجب  ACPAأو
التشرٌعات المقابلة.
(ز) الكشؾ عن ما إذا كان مقدم الطلب أو أي من
األشخاص المذكورٌن أعبله قد شارك فً أي إجراء
قانونً اإلدارٌة أو ؼٌره من ادعاءات التعدي على الملكٌة
الفكرٌة والمتصلة بالتسجٌل أو استخدام اسم النطاق .مع
تقدٌم تفسٌرات متعلقة بكل حالة.
(ح) ٌقدم تفسٌرا ألٌة معلومات إضافٌة خلفٌة قد تكون
موجودة بشأن مقدم الطلب أو أي شخص ورد اسمه فً
الطلب ،والتً قد تؤثر على التأهل ،بما فً ذلك أي إدانات
جنابٌة ؼٌر محددة أعبله.
أدخل معلومات التأكٌد الخاصة بطرٌقة دفع رسوم
(أ)
التقٌٌم (على سبٌل المثال ،رقم تأكٌد التحوٌل البنكً
المباشر).

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

قد ال تعترؾ  ICANNبطلب مختلؾ على أساس
عملٌة مراقبة الخلفٌة .انظر القسم  1.2.1من دلٌل
مقدم الطلب للحصول على التفاصٌل.

ال

قد ال تعترؾ  ICANNبطلب آخر مؤهل على
أساس عملٌة مراقبة الخلفٌة .انظر القسم  1.2.1من
دلٌل مقدم الطلب للحصول على التفاصٌل.

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

ال

ال

(ب)

اسم الدافع

ال

(ج)

عنوان الدافع

ال

(د)

رقم البنك

ال

(ه)

عنوان البنك

ال

(و)

رقم المٌبلد

ال

13

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

نعم

14

(أ) عند تقدٌم الطلب لـ  ،IDNتقدٌم عنوان A
(ٌبدأ بـ ".)"xn--

نعم

تدفع رسوم التقٌٌم فً شكل ودابع فً وقت تسجٌل
المستخدم ،وٌقدم المبلػ المتبقً فً وقت تقدٌم الطلب
بالكاملٌ .طلب المعلومات فً السؤال  12فً كل
دفع.

ال ٌتم احتساب نقاط إلجابات األسبلة 17 – 13
ولكنها تستخدم ألؼراض التحقق وقاعدة البٌانات.
عنوان  Uهو سلسلة  IDNAصالحة من رموز
ً
رمزا واح ًدا على األقل خبلؾ
ٌونٌكود ،تتضمن
رموز .ASCII

أ-8

م

السؤال

(ب) إذا كان  ،IDNفقم بتوفٌر المعنى أو إعادة صٌاؼة
السلسلة باللؽة اإلنجلٌزٌة أو بمعنى آخر وصؾ للمعنى
الحرفً للسلسلة من وجهة نظر مقدم الطلب.
(ج) إذا كان  ،IDNفقم بتوفٌر لؽة العنوان (كبلهما باللؽة
اإلنجلٌزٌة والمشار إلٌها بـ .)ISO-639-1
(د) إذا كان  ،IDNفقم بتوفٌر لؽة العنوان (كبلهما باللؽة
اإلنجلٌزٌة والمشار إلٌها بـ .)ISO 15924
(هـ )إذا كان  ،IDNفقم بإدراج جمٌع نقاط الترمٌز
المضمنة فً عنوان  Uوفقا ً لنموذج ٌونٌكود.
15

إن كان ،IDNفقم برفع جداول  IDNللسجل
(أ)
المقترحٌ .جب أن ٌتضمن جدول :IDN
 .1سلسلة  gTLDالمقدم لها ذات الصلة بالجداول،
 .2نص أو لؽة المصمم (كما هً محددة فً
،)BCP 47
 .3رقم إصدار الجدول،
 .4تارٌخ السرٌان (ٌوم-شهر-عام) و
 .5اسم جهة االتصال وعنون البرٌد اإللكترونً ورقم
الهاتؾ.
التشجٌع على تقدٌم جداول  IDNبتنسٌق مستند إلى
المعاٌٌر.
(ب) وصؾ العملٌة المستخدمة ألؼراض التنمٌة من
الجداول المقدمة  ،IDNبما فً ذلك المشاورات والمصادر
المستخدمة.

16

17
المهمة/الغرض

18

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

على سبٌل المثال السلسلة " "HELLOسٌتم
إدراجها U+006C U+0065 U+0048
.U+006F U+006C
فً حالة تقدٌم طلب للحصول على ،gTLD IDN
ٌجب تقدٌم جداول  IDNللؽة أو لتطبٌق البرنامج
النصً من أجل سلسلة ٌ .gTLDجب إرسال
جداول  IDNلكل لؽة أو نص ٌنوي مقدم الطلب
عرض تسجٌبلت  IDNعلى المستوى الثانً به.

نعم

(ج) قابمة المتؽٌرات لسلسلة  gTLDالمقدم لها وفق
جداول  IDNذات الصلة.

نعم

قم بوصؾ جهود مقدم الطلب لضمان عدم وجود مشكبلت
تشؽٌل أو مشكبلت فً األداء تتعلق بسلسلة gTLD
المطلوبة .عند العلم بوجود هذه المشكبلت ،قم بوصؾ
الخطوات التً سٌتم اتخاذها للحد من هذه المشكبلت
بالبرامج والطلبات األخرى.
اختٌاري.
تقدٌم عرض تقدٌمً للملصق طبقا ً للهجابٌة الصوتٌة
الدولٌة (.)http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/
(أ) وصؾ المهمة/الؽرض من نطاق  gTLDالمقترح.

نعم

عدم تفوٌض سبلسل  TLDالمتؽٌرة نتٌجة لهذا
الطلب .سوؾ ٌتم التحقق من السبلسل المختلفة
لبلتساق وإن أقر الطلب فسٌتم إدخالها على قابمة
المعلنة للخٌارٌن  IDNللسماح بتخصٌص آلٌة إدارة
متؽٌرة واحدة فً المستقبل إلنشاء آلٌة إلدارة البدٌل
للمستوى األعلى .تضمٌن سبلسل  TLDالمختلفة
بهذا الطلب للمعلومات وحسب مع انعدام الحقوق أو
رفع الدعاوى لهذه السبلسل عند الطلب.

نعم

سٌتم استخدام هذه المعلومات حال توفرها كدلٌل
لـ  ICANNفً االتصاالت المتعلقة بالطلب.

نعم

والقصد من المعلومات التً تم جمعها فً اإلجابة
على السؤال  18إلببلغ استعراض فترة ما بعد
إطبلق برنامج  gTLDالجدٌد ،من منظور تقٌٌم
التكالٌؾ والمنافع النسبٌة التً تحققت فً فضاء
 gTLDالموسع.

أ-9

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

للنظر فً الطلب بالكامل فٌجٌب أن تكون اإلجابات
على هذا القسم أؼدق مفصلة بشكل كاؾ لئلببلغ
بدراسة فً المستقبل بشأن خطط النتابج المقابلة.
ستتم مراجعة برنامج  gTLDsالجدٌد كما جاء فً
القسم  9.3بتأكٌد االلتزامات .وسوؾ ٌشمل هذا
النظر فً تشجٌع مدى أو مقدمة أسماء gTLDs
على توسٌع المنافسة ،وثقة المستهلك واختٌار
المستهلك ،فضبل عن فعالٌة (أ) عملٌة الطلب
والتقٌٌم ،و (ب) الضمانات التً وضعت للتخفٌؾ
من القضاٌا المشاركة فً المقدمة أو التوسع.
وستكون المعلومات المجموعة فً هذا القسم أحد
مصادر اإلدخال للمساعدة على إببلغ هذه المراجعة.
ال ٌتم استخدام هذه المعلومات كجزء من التقٌٌم أو
التسجٌل للطلب ،إال بقدر ما أن المعلومات التً قد
تتداخل مع أسبلة أو المناطق التً ٌتم تقٌٌم وسجل
بها.
ٌجب على مقدم الطلب الذي ٌرؼب فً تعٌٌن هذا
الطلب على أساس مجتمعً ضمان أن تكون هذه
االستجابات متسقة مع ردودها على السؤال
 20أدناه.

أ-10

م

السؤال

(ب) كٌؾ تتوقع أن ٌكون اقتراح  gTLDالخاص بك
مكسبا ً للمسجلٌن ومستخدمً اإلنترنت وؼٌرهم؟ ٌجب
أن تتطرق اإلجابات للنقاط التالٌة:
.1

ما هو الهدؾ من  gTLDالمقترح الخاص
بك من حٌث مجاالت التخصص،
ومستوٌات الخدمة ،أو سمعته؟

.2

ماذا كنت تتوقع من  gTLDالمقترح
خاصتك أن ٌضٌؾ إلى الفضاء الحالً،
من حٌث المنافسة ،والتماٌز ،أو االبتكار؟

.3

ما هً أفضل األهداؾ التً ٌشتمل علٌها
 gTLDالمقترح الخاص بك فً ٌتعلق
باإلفادة من الخبرة؟

.4

تقدم وصفا كامبل لسٌاسات مقدم طلب
تسجٌل الهدؾ فً دعم األهداؾ المذكورة
أعبله.

.5

هل سٌفرض  gTLDالمقترح الخاص بك
أٌة تدابٌر لحماٌة الخصوصٌة أو معلومات
سرٌة من المسجلٌن أو المستخدمٌن؟ فإن
كان ذلك كذلك فمن فضلك صؾ أي من
هذه اإلجابات.

.6

صؾ ما إذا كان فً وسابل التوعٌة
واالتصاالت ما سوؾ ٌساعد على تحقٌق
المنافع المتوقعة الخاصة بك.

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم

أ-11

م
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التخصٌص المعتمد على
المجتمع

السؤال

(ج) ما هً القواعد التشؽٌلٌة التً ستتبعها للحد من أو
تقلٌص التكالٌؾ االجتماعٌة (مثل تكالٌؾ المصادر
المالٌة أو الوقت وكذلك األنواع العدٌدة من إمكانٌة
تعرض المستهلكٌن لهجمات)؟ ما هً الخطوات
األخرى التً ستتبعها لتقلٌص الظروؾ/التكالٌؾ
السلبٌة الملقاة على المستهلكٌن؟ ٌجب أن تتطرق
اإلجابات للنقاط التالٌة:
.1

كٌؾ ٌمكن حل الطلبات المتعددة السم
مجال معٌن ،على سبٌل المثال ،عن طرٌق
المزاد أو على أساس ٌأتً هذا أوالً ،وهل
تمت خدمته؟

.2

بٌان أي من فوابد التكلفة للمسجلٌن الذي
كنت تنوي تنفٌذه (التسعٌر ذي الفابدة على
سبٌل المثال والخصومات التمهٌدٌة،
وخصومات التسجٌل بالجملة).

.3

الحظ أن اتفاق التسجٌل ٌتطلب أن ٌعرض
على أمناء السجبلت الحصول على خٌار
تسجٌل اسم النطاق لفترات تتراوح بٌن
سنة إلى عشر سنوات وفقا لتقدٌر أمٌن
السجل ،ولكن ال ٌزٌد عن عشر سنوات.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن اتفاق التسجٌل
ٌتطلب إخطار كتابً مسبق عن الزٌادات
فً األسعار .هل تنوي تقدٌم التزامات
تعاقدٌة للمسجلٌن بشأن حجم زٌادة
األسعار؟ إن كان األمر كذلك ،فٌرجى
التكرم بوصؾ خططك.

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

نعم

19

هل الطلب مقدم للحصول على  TLDمعتمد على
المجتمع؟

نعم

20

(أ) تقدٌم االسم والوصؾ الكامل للمجتمع الذي ٌتعهد مقدم
الطلب بخدمته .فً حالة تضمٌن هذا الطلب فً المجتمع
ألولوٌة التقٌٌم ،سٌتم التسجٌل على أساس المجتمع الذي تم
تحدٌده فً الرد على هذا السؤال .اسم المجتمع ال ٌجب أن
ٌكون قد اعتمد رسمٌا للطلب لكونه ذا قاعدة مجتمعٌة.

نعم

سٌتم التعامل مع الطلب على أنه طلب قٌاسً(كما
هو محدد فً دلٌل مقدم الطلب) وذلك فً حالة عدم
اإلجابة على هذا السؤال.
ٌتعذر تؽٌٌر تصمٌم الطلب المعروؾ على أنه قٌاسً
أو مستند إلى المجتمع بمجرد تسلٌم الطلب.
ٌجب أن تتضمن األوصاؾ ما ٌلً:
 كٌفٌة وصؾ المجتمع من مستخدمً
اإلنترنت تدرٌجٌا .قد تتضمن هذه
األوصاؾ ،مع عدم اقتصارها على ذلك ،ما
ٌلً :العضوٌة أو التسجٌل أو عملٌات
الترخٌص أو التشؽٌل بأحد الصناعات
الخاصة أو استخدام إحدى اللؽات.
 كٌفٌة بناء وتنظٌم المجتمع .بالنسبة للمجتمع
المكون من اتحاد من المجموعاتٌ ،تطلب
الحصول على تفاصٌل حول األجزاء
المقومة.
 عند إنشاء المجتمع ،بما ٌشمل تارٌخ

سٌتم التعامل مع اإلجابات الخاصة
بالسؤال  20على أنها التزامات
ثابتة للمجتمع المحدد كما تنعكس
فً اتفاقٌة السجل شرٌطة نجاح
الطلب.
لن ٌتم احتساب اإلجابات بالتقٌٌم
األولً .قد ٌتم احتساب اإلجابات
بالتقٌٌم الخاص بأولوٌة المجتمع،
إن أمكن ذلك .معاٌٌر وطرٌقة
احتساب نقاط تقٌٌم أولوٌة المجتمع
ٌرد وصفه فً النموذج  4من دلٌل

أ-12

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

(توارٌخ) الجمعٌات الرسمٌة ،إن وجد،
وكذلك وصؾ أنشطة المجتمع حتى تارٌخه.
ٌ متد حجم المجتمع المقدر الحالً لكبل من
العضوٌة والجؽرافٌة.
ٌجب أن تحدد التفسٌرات بوضوح:
 العبلقة بجمٌع المنظمات المجتمعٌة.
 عبلقات المجتمع واألجزاء
المقوٌة/المجموعات.
 آلٌات المسبولٌة لمقدم الطلب للمجتمع.

(ب) توضٌح عبلقة مقدم الطلب بالمجتمع المحدد فً
( 20أ).

نعم

(ج) توفٌر وصؾ للؽرض المعتمد على المجتمع المقدم
لـ .gTLD

نعم

(د) توضٌح العبلقة بٌن سلسلة  gTLDوالمجتمع المحدد
فً ( 20أ).

نعم

(هـ) توفٌر وصؾ كامل لسٌاسات التسجٌل المطلوبة لمقدم
الطلب لدعم الؽرض المعتمد على المجتمع المقدم
لـ  .gTLDوٌتوقع أن تشكل السٌاسات وآلٌات التعزٌز
مجموعة متسقة.

نعم

ٌجب أن تتضمن األوصاؾ السٌاسات المقترحة إن
وجدت بالشكل التالً:
 األهلٌة :من المؤهل لتسجٌل اسم من
المستوى الثانً بـ  gTLDوكٌفٌة تحدٌد
األهلٌة.
 اختٌار االسم :ما هً أنواع األسماء من
المستوى الثانً التً قد ٌتم تسجٌلها
بـ .gTLD
 المحتوى/االستخدام :ما هً العوابق إن
وجدت التً قد ٌفرضها المشؽل على كٌفٌة
استخدام المسجل لبلسم المسجل.
 التعزٌز :ماهٌة ممارسات التحقٌق واآللٌات
الموجودة لتعزٌز السٌاسات المذكورة أعبله
وماهٌة الموارد المحددة للتعزٌز وماهٌة
آلٌات االستبناؾ المتوفرة للمسجلٌن.

(و) إرفاق أٌة مصادقات مكتوبة للطلب من المؤسسات
الممثلة للمجتمع المحدد ( 20أ) .قد ٌقوم مقدم الطلب
بتسلٌم المصادقات المكتوبة من خبلل المؤسسات إن كانت
على صلة بالمجتمع.

نعم

ٌتطلب األمر واحد من هذه المصادقات إلكمال
الطلب .شكل ومضمون المصادقة بناء على تقدٌر
الطرؾ المقدم للتأٌٌد ،مع أن هذا الخطاب ٌجب أن
ٌحدد سلسلة  gTLDالمتقدم للحصول علٌها والكٌان
المتقدم ،وأن ٌشمل دعم اإلعبلن الصرٌح للطلب،
وتوفٌر معلومات االتصال للكٌان المقدم للتأٌٌد.

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

مقدم الطلب.

ٌجب أن تتضمن األوصاؾ ما ٌلً:
 مسجلون مطلوبون بـ .TLD
 مستخدمون نهابٌٌن مطلوبٌن فً .TLD
 أنشطة ذات صلة نفذها مقدم الطلب أو ٌنوي
تنفٌذها لخدمة هذا الؽرض.
 تفسٌر كٌفٌة أن ٌكون الؽرض ذا طبٌعة
دابمة.
ٌجب أن تحدد التفسٌرات بوضوح:




العبلقة مع االسم المؤسس إن وجد للمجتمع.
العبلقة بتحدٌد أعضاء المجتمع.
أي داللة للسلسلة وراء المجتمع.

أ-13

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

ٌجب أن تصاحب المصادقات التً لم تذكر من
المؤسسات فً إجابة ( 20ب) بوصؾ واضح لكل
عبلقة لمؤسسة أو مجموعة بالمجتمع.
األسماء الجغرافٌة

21

(أ) هل الطلب السم جؽرافً؟

نعم

حماٌة األسماء
الجغرافٌة

22

(ب) فً حالة كانت اسما ً جؽرافٌاً ،فقم بإرفاق توثٌق الدعم
أو ؼٌر المعارض من كل الحكومات ذات الصلة أو
السلطات العامة.
وصؾ المقاٌٌس المقترحة لحماٌة األسماء الجؽرافٌة
بالمستوى الثانً والمستوٌات األخرى .بالطلب المقدم
لـ  .gTLDوٌجب أن ٌتضمن أي إجراءات وقواعد
معمول بها للحجز و/أو إطبلق هذه األسماء.

ال
نعم

تعتبر سلسلة  gTLDالمقدم لها اسم جؽرافً ٌتطلب
دعما حكومٌا إن كان( :أ) اسم عاصمة الببلد أو
المقاطعة المدرجة فً ISO 3166-1؛ (ب) اسم
مدٌنة ٌتضح من البٌانات أن الطلب ٌنوي مقدم
الطلب  gTLDاستخدامه ألؼراض مرتبطة باسم
المدٌنة؛ (ج) اسم مكان وطنً فرعً مدرج فً
معاٌٌر  ISO 3166-2أو (د) اسم مدرج كمنطقة
خاصة بـ  UNESCOأو تظهر على منافسة منطقة
دقٌقة (قارٌة) أو مناطق جؽرافٌة أو مناطق جؽرافٌة
فرعٌة وجماعات أخرى أو جماعات اقتصادٌة
أخرى .انظر الوحدة النمطٌة  2للتعرؾ على
التعرٌفات الكاملة والمعاٌٌر الموضحة.
تتم الموافقة على دولة أو اسم اإلقلٌم ،على النحو
المحدد فً دلٌل المقدم الطلب.
انظر متطلبات التوثٌق بالوحدة  2من دلٌل مقدم
الطلب.
ٌجب على مقدمً الطلبات أن ٌعتبروا وٌصفوا كٌفٌة
كونهم سٌتعاملون مع نصٌحة اللجان االستشارٌة
الحكومٌة ( )GACخبلل إدارتهم لعملٌات تسجٌل
اسم النطاق من المستوى الثانً .انظر "المبادئ
المتعلقة بالنطاقات الجدٌدة  "gTLDsعلى
http://gac.icann.org/important.documents
وكمرجعٌ ،مكن لمقدمً الطلبات البناء على الطرٌقة
الحالٌة المطورة لحفظ وإطبلق أسماء الدول فً
نطاق المستوى األعلى لـ  .INFOقم بزٌارة
http://gac.icann.org/system/files/doti
.nfocircular_0.pdf
كما سٌتم نشر اإلجراءات المقترحة للتعلٌق العام
كجزء من تقدٌم الطلبات .ومع ذلك ،الحظ أن
اإلجراءات البلزمة إلطبلق األسماء الجؽرافٌة فً
المستوى الثانً ٌجب أن تتم الموافقة علٌها بصفة
منفصلة وفقا للمواصفة رقم  5من اتفاقٌة التسجٌل.

أ-14

وفقا لمواصفات  5من
اتفاق التسجٌل.

م
23

السؤال

قم بتقدٌم اسم ووصؾ كامل لكل خدمات السجل المطلوب
تقدٌمهاٌ .جب أن تتضمن األوصاؾ كل من المكونات
التقنٌة والتجارٌة لكل خدمة مقترحة ،وتحدٌد أمور أمنٌة أو
تتعلق باالستقرار.
تعتبر خدمات السجل التالٌة خدمات مألوفة مقدمة من
مشؽل السجل:
أ.

استبلم البٌانات من المُسجلٌن فٌما ٌتعلق بتسجٌل
أسماء النطاقات وخوادم األسماء.

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

تدوٌل أسماء النطاق عند الطلب.

 ه.

امتدادات أمان .)DNSSEC( DNS

ٌجب على مقدم الطلب أن ٌوضح ما إن كانت خدمات
السجل مقصود منها أن ٌتم عرضها بطرٌقة فرٌدة مع
.TLD
ٌجب أن ٌتم كذلك وصؾ خدمات السجل اإلضافٌة
المقترحة الفرٌدة مع السجل.

بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

وٌمكن تحدٌد خدمات السجل كما ٌلً )1( :عملٌات
تشؽٌل السجل التً تعد بالؽة األهمٌة بالنسبة للمهام
التالٌة( :أ) استبلم البٌانات من المُسجلٌن فٌما ٌتعلق
بتسجٌل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛
و(ب) تزوٌد المُسجلٌن بمعلومات الحالة المتعلقة
بخوادم المنطقة لنطاق TLD؛ و(ج) نشر ملفات
منطقة TLD؛ و(د) تشؽٌل خوادم منطقة السجل؛
و(هـ) نشر االتصال والمعلومات األخرى فٌما ٌتعلق
بعملٌات تسجٌل خادم اسم النطاق فً  TLDكما هو
مطلوب فً اتفاقٌة السجل؛ و( )2منتجات أو خدمات
أخرى ٌجب على مشؽل السجل تقدٌمها بسبب
تأسٌس سٌاسة اإلجماع؛ و( )3أٌة منتجات وخدمات
أخرى ٌمكن فقط لمشؽل السجل تقدٌمها ،بسبب
تخصٌصها لمشؽل السجلٌ .مكن العثور على
مجموعة تعرٌفٌة كاملة لخدمات السجل على
http://www.icann.org/en/registries/rs
.ep/rsep.html
األمان :نظرً ا للهدؾ من الدلٌل المساعد لمقدم الطلب
هذاٌ ،عنً تأثٌر خدمة السجل المقترحة على األمان
( )1الكشؾ ؼٌر المخول لتارٌخ السجل أو تبدٌله أو
إدراجه أو إتبلفه أو ( )2الوصول أو الكشؾ ؼٌر
المخول لمعلومات أو مصادر على اإلنترنت
بواسطة نظم تعمل وف ًقا للمعاٌٌر القابلة للتطبٌق.

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

ال ٌتم احتساب نقاط اإلجابات.
سٌتم إجراء تقٌٌم تمهٌدي ما إذا
كان هناك مشاكل محتملة فً
الخدمة المقترحة تتعلق باألمان
واالستقرار .فً حالة تعرٌؾ مثل
هذه المشكبلت ،ستتم اإلشارة إلى
مقدم المطلب بالمعاٌنة الموسعة.
انظر الوصؾ الخاص بعملٌة
مراجعة خدمات السجل بالوحدة 2
من دلٌل مقدم الطلب.
قد ٌتم التعامل مع أي معلومات
متضمنة بالطلب على أنها جزء
من مراجعة خدمات السجل.
فً حالة الموافقة على الطلب قد
ٌشترك مقدم الطلب فقط فً
خدمات السجل المحددة بالطلب،
ما لم ٌتم تقدٌم طلب جدٌد إلى
 ICANNبما ٌتوافق مع اتفاقٌة
السجل.

االستقرار :نظرً ا للهدؾ من دلٌل مقدم الطلب هذا،
ٌعنً التأثٌر على االستقرار أن خدمة السجل
( )1ؼٌر ملتزمة بالمعاٌٌر المناسبة القابلة للتطبٌق
والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم
تأسٌسها جٌ ًدا ومعترؾ بها ومعتمدة ،مثل
( Standards-Trackتتبع المعاٌٌر) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق) المناسبة والتً
ترعاها  IETFأو (ٌ )2مكن لها أن تنشا حالة تؤثر
بصورة عكسٌة على اإلنتاجٌة أو زمن االستجابة أو
االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو
النظم األخٌرة ،حٌث تعمل وف ًقا للمعاٌٌر المناسبة
القابلة للتطبٌق والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة
هٌبة معاٌٌر تم تأسٌسها جٌ ًدا ومعترؾ بها ومعتمدة
مثل ( Standards-Trackتتبع المعاٌٌر) أو
( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق) المناسبة وتعتمد
على معلومات التفوٌض الخاصة بمشؽل السجل أو
خدمات التوزٌع الخاصة به.

أ-15

توضٌح اإلمكانٌات
التشغٌلٌة والتقنٌة
(الخارجٌة)

م
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السؤال

أداء نظام التسجٌل المشترك :وصؾ
 خطط تشؽٌل قوٌة وٌمكن االعتماد علٌها
لـ  SRS .SRSهً مهمة للتسجٌل الحرج
لتمكٌن المسجلٌن المتعددٌن لتقدٌم خدمات تسجٌل
اسم النطاق فً ٌ .TLDجب أن تشمل SRS
على واجهة  EPPإلى التسجٌل ،فضبل عن أٌة
واجهات األخرى ٌزمع تقدٌمها ،إذا كانت حاسمة
بالنسبة لسٌر التسجٌلٌ .رجى الرجوع إلى
الشروط الواردة فً المواصفات ( 6القسم )1.2
ومواصفات  )SLA Matrix( 10المرفقة باتفاقٌة
التسجٌل ،و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

25

إذا تنوي تقدٌم ملكٌة ملحقات  ،EPPوتقدٌم الوثابق على
نحو ٌتماشى مع  ،RFC 3735بما فً ذلك مخططات
وقوالب  EPPالتً سٌتم استخدامها.
وصؾ خطط الموارد (عدد ووصؾ أدوار الموظفٌن
المخصصة لهذا النطاق).
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  2إلى 5
صفحات .إذا كان هناك ملحقات ملكٌة  ،EPPومن
المتوقع أٌضا أن تكون إجابة كاملة من صفحة  2حتى 5
فً ملحق .EPP

نعم

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:

ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاؾ الدقٌقة لـ  SRSأنه
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تفاصٌل خطة متطورة لتشؽٌل SRS
بشكل قوي وموثوق،
( )3تعد خطط  SRSكافٌة لٌنتج عنها االمتثال
بالمواصفة  6والمواصفة  10باتفاق
السجل،
( )4تتوافق  SRSمع الهدؾ التقنً والتشؽٌلً
والمالً الموجود بالطلب و
( )5توضٌح أن الموارد التقنٌة المبلبمة بالفعل
فً متناول الٌد ،أو ملتزمة أو متاحة
لبلضطبلع بهذه المهمة.

( )1خطة تشؽٌل  SRSقوٌة
وموثوقةٌ ،عد واحداً من الوظابؾ
الخمس الهامة للتسجٌل،
( )2اتساق إمكانٌة التوسع واألداء
مع النموذج التجاري اإلجمالً
وحجم السجل المخطط له،
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.
( )4دلٌل االمتثال للمواصفات 6
(القسم  )1.2باتفاقٌة السجل.

تم تخصٌص األسبلة ( 30-24أ) لتقدٌم توضٌح
بالطلب ٌقصد المنهجٌة الوظٌفٌة والتقنٌة لوظابؾ
السجل التً تواجه أي التفاعبلت مع المسجلٌن
ومسجلً النطاق ومستخدمً  DNSالمختلفٌن.
اإلجابات على تلك األسبلة سٌتم نشرها للسماح
بالمراجعة من األطراؾ المتأثرة.

وصؾ نظام  SRSعالً المستوى،
مخطط (مخططات) الشبكة الممثلة،
عدد الخدمات،
وصؾ التفاعلٌة مع أنظمة السجل األخرى،
تواتر التزامن بٌن الخوادم و
مخطط التزامن (على سبٌل المثال ،استعداد
للسخونة ،واستعداد البرودة).

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  2إلى 5
صفحات.
بروتوكول التزوٌد ( :)EPPتقدم وصفا مفصبل للواجهة
مع المسجلٌن ،بما فً ذلك كٌفٌة توافق مقدم الطلب مع
 EPPفً ( RFCs 3735إن وجد) ،و.5734-5730

ٌقصد باألسبلة الموجودة بهذا القسم ( )44-24أن
تعطً لمقدمً الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشؽٌلٌة والتقنٌة فً إدارة السجل .فً حالة اختٌار
مقدم الطلب إلخراج واحد من األجزاء المتعددة
لعملٌات التشؽٌل الخاصة بالسجل ،فٌجب أن ٌستمر
السجل فً توفٌر التفاصٌل الكاملة للتفاعبلت التقنٌة.

1-0

الحظ أن خطط الموارد المقدمة فً هذا القسم
تساعده فً التحقق من الخطط الفنٌة والتشؽٌلٌة
وكذلك فً إببلغ تقدٌرات التكالٌؾ فً القسم المالً
أدناه.

ٌنبؽً تضمٌن إجابة كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:







المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

1-0

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنٌة،
( )5إن وجد ،تنفٌذ موثق جٌدا من
أي ملحقات ملكٌة لـ  ،EPPو
( )6إن وجد ،كٌؾ أن ملكٌة
ملحقات  EPPتتفق مع دورة
حٌاة التسجٌل كما هو موضح فً
السؤال 27.

ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاؾ الدقٌقة لـ  EPPأنه
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر،
( )2ما ٌكفً من األدلة على أن ملكٌة ملحقات
 EPPتعد متوافقة مع  RFCsوتوفٌر
جمٌع الوظابؾ البلزمة لتوفٌر خدمات
التسجٌل،
( )3تتوافق واجهة  EPPمع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب و
( )4ضمان توفر الموارد التقنٌة بالفعل أو
االلتزام بها أو إتاحتها بسهولة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

أ-16
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السؤال

 :Whoisوصؾ
 كٌؾ سٌتماشى الطلب مع مواصفات Whois
لكابنات البٌانات ،والوصول بكمٌات كبٌرة،
وعملٌات البحث على النحو المحدد فً مواصفات
 4و  10التفاق السجل،
 كٌؾ أن مقدم طلب خدمة  Whoisسوؾ ٌتوافق
مع  ،RFC 3912و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).
ٌنبؽً أن تتضمن اإلجابة الكاملة ،على سبٌل المثال ال
الحصر ما ٌلً:
 وصؾ لنظام  Whoisعالً المستوى،
 مخطط (مخططات) الشبكة المعنٌة،
 موارد تكنولوجٌا المعلومات والبنٌة التحتٌة (على
سبٌل المثال ،الخوادم ،والمحوالت والموجهات
والمكونات األخرى)؛
 وصؾ التفاعلٌة مع أنظمة السجل األخرى و
 تواتر التزامن بٌن الخوادم و
لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أٌضا:
 لتوفٌر قدرات  Whoisالبحثٌة ،و
 وصفا لؤلشكال المحتملة من إساءة استخدام هذه
المٌزة ،وكٌؾ سٌتم الحد من هذه المخاطر،
واألساس لهذه األوصاؾ.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  2إلى 5
صفحات.

بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

المالحظات

اتفاق التسجٌل (المواصفة ٌ )4تطلب توفٌر خدمات
 Whoisالبحثٌة لجمٌع األسماء المسجلة فً .TLD
وهذا هو أقل ما ٌطلب .اعتماد  Whoisالبحثٌة كما
هو محدد فً عمود النقاط ٌعد شرط لتحقٌق درجة من
 2نقطة.

نطاق النقاط

2-0

المعاٌٌر

النقاط

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
سمات النقطة  1وتتضمن:
( )1خدمة  Whoisللبحث :خدمة Whois
التً تتضمن إمكانٌات البحث المستند إلى
الوٌب من خبلل اسم النطاق واسم المسجل
والعنوان البرٌدي وأسماء جهات االتصال
و IDsالمسجل وعناوٌن بروتوكول
اإلنترنت دون حدود التحكٌم .إمكانٌات
بحث  Booleanالتً قد ٌتم
عرضهاٌ .جب أن تشمل الخدمة
االحتٌاطات المناسبة لتجنب إساءة استخدام
هذه المٌزة (على سبٌل المثال ،ما ٌحد من
الوصول إلى مستخدمٌن معتمدٌن)،
وٌوضح الطلب االمتثال ألٌة قوانٌن أو
سٌاسات تتعلق بالخصوصٌة معمول بها.
ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1ومن األوصاؾ الدقٌقة لخدمة Whois
أنها توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر،
( )2إثبات أن خدمات  Whoisمتوافقة مع
 ،RFCsوالمواصفات  4و  10التفاق
التسجٌل ،وأٌة متطلبات تعاقدٌة أخرى بما
فً ذلك جمٌع الوظابؾ البلزمة لواجهة
المستخدم؛
( )3تتوافق قدرات  Whoisمع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد التً
هً متاحة بالفعل أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجٌل
التقنٌة( ،واحدة من وظابؾ
التسجٌل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع الهدؾ التجاري
الشامل وحجم السجل المخطط له،
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )4القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنٌة،
( )5الدلٌل على االمتثال
للمواصفات  4و  10التفاق
التسجٌل ،و
( )6إن وجد ،تنفٌذ موثق جٌدا
لـ  Whoisالبحثٌة.

أ-17
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السؤال

دورة حٌاة التسجٌل :قم بتقدٌم وصؾ مفصل لزمن دورة
التسجٌل المقترح ألسماء النطاقات فً  gTLDالمقترح.
ٌجب أن ٌكون الوصؾ:
 موضحا ً العدٌد من حاالت التسجٌل باإلضافة إلى
المعاٌٌر واإلجراءات التً ٌتم استخدامها لتؽٌٌر
إحدى الحاالت،
 وٌجب أن ٌصؾ زمن دورة التسجٌل العادٌة
لئلنشاء/التحدٌث/الحذؾ وجمٌع الخطوات الطاربة
التً ٌمكن تطبٌقها مثل التعلٌق واإلؼبلق وانتهاء
المدة والتحوٌل،
 أٌضًا شرح أٌة عناصر موجودة ولها وقت محدد
 على سبٌل المثال ،تفاصٌل حول إضافة السماحأو استرداد فترات السماح أو فترات اإلخطار
بعملٌات التجدٌد أو النقل بوضوح و
 وصؾ خطط تعهٌد المهام لهذا الجانب من
المعاٌٌر (ووصؾ عدد من األدوار المخصصة
لؤلفراد المخصصٌن لهذا النطاق).

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نعم

نطاق النقاط

1-0

المعاٌٌر

النقاط

إٌضاحات اإلجابة الكاملة:

ٌ - 1لبً المتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ من دورة حٌاة التسجٌل الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تفاصٌل دورة حٌاة تسجٌل المطورة
بالكامل مع تعرٌؾ والٌات التسجٌل
المختلفة ،واالنتقال بٌن الدول ،والنقاط
المستهدفة
( )3دورة حٌاة التسجٌل تتوافق مع أي
التزامات للمسجلٌن مع خطط تقنٌة
وتشؽٌلٌة ومالٌة موصوفة فً الطلب؛ و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو متاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

( )1التفهم والمعرفة الكاملة لدورة
حٌاة التسجٌل والدول و
( )2التناسق مع االلتزامات التقنٌة
المحددة للمسجلٌن كما هو موضح
المنهج التجاري اإلجمالً
لـ  gTLDالمقترح و
( )3القدرة على التوافق مع
 RFCsالمعنٌة،

وٌنبؽً أن ٌستكمل وصؾ دورة حٌاة التسجٌل عن طرٌق
إدراج رسم تخطٌطً للدولة ،والذي ٌجسد تعرٌفات
وتفسٌرات من النقاط المستهدفة ،واالنتقال من دولة إلى
أخرى.
إن وجد ،تقدٌم تعرٌفات لجوانب دورة حٌاة التسجٌل التً
ال تؽطٌها .EPP RFCs

28

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  3إلى 5
صفحات.
منع االعتداء والتخفٌؾ منهٌ :نبؽً على مقدمً الطلبات
وصؾ السٌاسات واإلجراءات المقترحة للحد من
التسجٌبلت التعسفٌة وؼٌرها من األنشطة التً لها تأثٌر
سلبً على مستخدمً اإلنترنتٌ .نبؽً تضمٌن إجابة
كاملة ،ولكنها ال تقتصر على:
 تتطلب خطة التنفٌذ إلنشاء ونشر جهة اتصال
واحدة لبلعتداء على موقعها على االنترنت تكون
مسبولة عن معالجة المسابل -تتطلب اهتماما خاصا
وعاجبل وتوفٌر االستجابة فً الوقت المناسب
للشكاوى بشأن إساءة استعمال جمٌع األسماء
المسجلة فً  TLDمن خبلل جمٌع المسجلٌن فً
السجل ،بما فً ذلك تلك التً تنطوي على نقطة
تجزبة؛
 سٌاسات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة
المعاملة؛
 التدابٌر المقترحة إلزالة السجبلت الملتصقة
الوحٌدة لؤلسماء التً تمت إزالتها من المنطقة
عندما توفر األدلة فً شكل مكتوب أن االلتصاق
موجود فٌما ٌتعلق بالسلوك الخبٌث (انظر

نعم

الحظ أنه رؼم أن السجبلت الوحٌدة الملتصقة تدعم
ؼالبا عملٌة التشؽٌل الصحٌحة والعادٌة لـ ،DNS
سٌتعٌن على مشؽلً التسجٌل اتخاذ اإلجراءات البلزمة
إلزالة السجبلت الملتصقة (كما هو موضح فً
http://www.icann.org/en/committees/s
 )ecurity/sac048.pdfعند التزود بأدلة فً شكل
مكتوب على أن هذه السجبلت تقدم فٌما ٌتعلق بالسلوك
الخبٌث.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
()1

()2
()3
()4

سٌاسات االعتداء الشامل،
والتً تشمل تعرٌفات
واضحة لما ٌشكل إساءة
المعاملة فً ،TLD
واإلجراءات التً من شأنها
أن تقلل بشكل فعال من إساءة
االستخدام فً TLD؛
تعتبر الخطط موردا كافٌا
بالتكالٌؾ المخطط لها
والمفصلة بالقسم المالً؛
تحدٌد ومعالجة إساءة
استعمال األسماء المسجلة
على أساس مستمر؛ و
عند التنفٌذ بما ٌتوافق مع
اتفاقٌة السجل ،ستؤدي
الخطط التوافق مع المتطلبات
التعاقدٌة.

 - 2تتجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1تفاصٌل التدابٌر البلزمة لتعزٌز دقة
 ،Whoisوذلك باستخدام التدابٌر المحددة
هنا أو ؼٌرها من التدابٌر التً تتناسب من
حٌث فعالٌتها؛ و
( )2إجراءات مما ال ٌقل عن مساحة إضافٌة
لتكون مؤهلة للحصول على  2نقطة كما
هو موضح فً هذه المسألة.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لسٌاسات منع اإلساءة
والتخفٌؾ من آثارها واإلجراءات التً
توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تفاصٌل سٌاسات إجراءات وإساءة
االستخدام المتطورة؛
( )3خطط كافٌة تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛

أ-18

م

السؤال



المواصفة .)6
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة ٌ ،2جب أن تتضمن
اإلجابات تدابٌر لتعزٌز دقة  Whoisفضبل عن تدابٌر أخرى
من منطقة واحدة كما هو موضح أدناه.






بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

( )4تتماشى الخطط مع النهج التقنً والتشؽٌلً
والمالً الموضح بالطلب ،وأٌة التزامات
تجاه المسجلٌن؛ و
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

ٌمكن أن ٌضطلع بإجراءات مقاٌٌس تعزٌز دقة
( Whoisالسجل مباشرة أو عن طرٌق المسجلٌن
عبر الشروط الواردة فً اتفاقٌة التسجٌل ،المسجل
 )RRAلتشمل ،ولكنها ال تقتصر على:
 oمصادقة من المعلومات المسجلة على
معلومات كاملة ودقٌقة فً وقت
التسجٌل .كما أن التدابٌر البلزمة إلنجاز
ذلك ٌمكن أن تشمل فحص أساسً
لجمٌع معلومات االتصال للمدٌرٌن
المذكور فً بٌانات التسجٌل،
واستعراض دلٌل على وثابق اإلقامة،
وؼٌرها من الوسابل.
 oالرصد المنتظم لبٌانات التسجٌل للتأكد
من دقتها واكتمالها ،وتوظٌؾ أسالٌب
المصادقة ،ووضع السٌاسات
واإلجراءات لمعالجة أسماء النطاقات
مع بٌانات  Whoisؼٌر الدقٌقة أو ؼٌر
المكتملة؛ و
 oإذا كان االعتماد على المسجلٌن لفرض
تدابٌر ،فسوؾ توضع السٌاسات
واإلجراءات لضمان االمتثال ،والتً قد
تشمل عملٌات مراجعة الحسابات
والحوافز المالٌة والعقوبات،أو ؼٌرها
من الوسابل .الحظ أن متطلبات RRA
ستواصل الطلب على جمٌع المسجلٌن
المعتمدٌن بـ .ICANN
وصؾ السٌاسات واإلجراءات التً تحدد سلوك
ضار أو مسًء والقٌاسات الطبٌعٌة وإقامة مستوى
الخدمة لمتطلبات القرار ،بما فً ذلك مستوٌات
الخدمة لبلستجابة للطلبات إنفاذ القانون .وهذا قد
ٌشمل إنهاء الخدمة السرٌعة أو أنظمة التعلٌق
وتبادل المعلومات بشأن السلوك الضار أو المسًء
مع شركاء الصناعة؛
كما أن الضوابط الكافٌة لضمان الوصول السلٌم
إلى وظابؾ النطاق (ٌمكن أن تضطلع بالتسجٌل
المباشرة أو عن طرٌق المسجلٌن عبر الشروط
الواردة فً اتفاقٌة التسجٌل )RRA( ،قد تشمل
على سبٌل المثال ال الحصر:
 oتتطلب المصادقة متعددة العوامل (أي
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كلمات مرور قوٌة ورموز وكلمات
مرور لمرة واحدة) من المسجلٌن لعملٌة
التحدٌث والتحوٌبلت وطلب الحذؾ؛
تتطلب نقاط متعددة وفرٌدة لبلتصال
بطلب و/أو طلبات الموافقة على حذؾ
وتحدٌث ونقل وطلبات الحذؾ؛ و
تتطلب إخطار جهات اتصال متعددة
وفرٌدة عند تحدٌث نطاق أو نقله أو
حذفه.

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة لحوالً  10إلى 20
صفحة.
آلٌات حماٌة حقوقٌ :تعٌن على مقدمً الطلبات وصؾ
كٌفٌة التسجٌل الخاصة بما ٌتوافق مع السٌاسات
والممارسات التً تقلل من التسجٌبلت التعسفٌة وؼٌرها
من األنشطة التً تؤثر على الحقوق القانونٌة لآلخرٌن،
مثل سٌاسة حل نزاع اسم النطاق الموحد (،)UDRP
ونظام التعلٌق الموحد السرٌع ( ،)URSومطالب
العبلمات التجارٌة وخدمات  Sunriseعند بدء التشؽٌل.
ٌجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:




بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

وصفا لكٌفٌة تنفٌذ مشؽل السجل للضمانات ضد
السماح ؼٌر المشروط للتسجٌبلت (على سبٌل
المثال ،التسجٌبلت التً تتم بما ٌخالؾ قٌود أو
سٌاسات األهلٌة للتسجٌل) ،وتقلٌل فرص
السلوكٌات مثل التصٌد أو تزوٌر العناوٌن .وكحد
أدنىٌ ،تعٌن على مشؽل السجل تقدٌم فترة
 Sunriseوخدمة مطالبات العبلمات التجارٌة
خبلل الفترات الزمنٌة المطلوبة ،وتنفٌذ القرارات
الصادرة بموجب  URSعلى أساس مستمر؛ و
وصؾ لخطط موارد التنفٌذ األولً ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (رقم ووصؾ
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا النطاق).

لٌكون مؤهبل للحصول على النقاط ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا تدابٌر إضافٌة محددة لحماٌة حقوق اإلنسان،
مثل إساءة استخدام السٌاسات وإجراءات إنهاء الخدمة،
والتحقٌق المسبق للمسجل ،أو إجراءات المصادقة ،أو ؼٌرها
من العهود.

نعم

2-0

توضح اإلجابة الكاملة اآللٌات
التً تهدؾ إلى:
( )1منع التسجٌبلت التعسفٌة ،و
( )2تحدٌد ومعالجة إساءة استخدام
األسماء المسجلة على أساس
مستمر.

 - 2تجاوز المتطلبات :االستجابة تلبً جمٌع
الخصابص البلزمة للحصول على النقطة 1
وتتضمن:
( )1تحدٌد حماٌة الحقوق باعتبارها الهدؾ
األساسً ،من خبلل بدعم من الخطة
المتطورة لحماٌة حقوق اإلنسان؛
( )2آلٌات لتوفٌر الحماٌة الفعالة التً تتجاوز
الحد األدنى من المتطلبات (على سبٌل
المثال RPMs ،باإلضافة إلى تلك
المطلوبة فً اتفاقٌة التسجٌل).
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لـ  RPMsالذي ٌوضح إلى
حد كبٌر قدرات مقدم الطلب والمعارؾ
البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2تعهد من صاحب الطلب لتنفٌذ آلٌات حماٌة
حقوق كافٌة لٌتوافق مع الحد األدنى من
المتطلبات فً المواصفة رقم 7؛
( )3خطط كافٌة تؤدي إلى االمتثال إلى
بروتوكوالت DNS؛
( )4اآللٌات متوافقة مع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق صفحة إلى
 10صفحات.
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(أ) السٌاسة األمنٌة :تقدم موجز للسٌاسة األمنٌة للسجل
المقترح ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر:





بما ٌتضمن
النشر العام

نعم

تحدٌد أي تقارٌر تقٌٌم مستقلة مما ٌدل على قدرات
األمن ،واألحكام المتعلقة بالتقارٌر الدورٌة للتقٌٌم
المستقل الختبار القدرات األمنٌة؛
وصؾ أي زٌادة فً مستوٌات األمان أو القدرات
بما ٌتناسب مع طبٌعة طلب الحصول على سلسلة
 ،gTLDبما فً ذلك تحدٌد أي معاٌٌر دولٌة قابمة
أو معاٌٌر للصناعة األمنٌة ذات الصلة بمقدم
الطلب لبللتزام التالً (ٌجب توفٌر موقع مرجعً)؛
قابمة االلتزامات التً وضعت للمسجلٌن بشأن
مستوٌات األمان.

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌ ً
ضا:


المالحظات

ٌدعو المعٌار  5إلى مستوٌات أمان ٌتم اعتبارها
بشكل مناسب لبلستخدام وزٌادة مستوى الثقة
المرتبطة بسلسلة  TLDمثبل الخدمات المالٌة
الموجهة لـ " .TLDsالخدمات المالٌة" عبارة عن
أنشطة ٌتم تنفٌذها من مؤسسات مالٌة تتضمن:
 )1قبول الودابع والتموٌبلت األخرى القابلة للرد؛
 )2اإلقراض؛  )3الدفع وخدمات الحواالت؛
 )4خدمات التأمٌن؛  )5خدمات السمسرة؛
 )6أنشطة وخدمات االستثمار؛  )7الرعاٌة المالٌة؛
 )8الضمانات وااللتزامات؛  )9النصابح المالٌة؛
 )10إدارة الملفات والنصابح أو  )11العمل
كمقاصة مالٌةٌ .تم استخدام الخدمات المالٌة كمثال
فقط؛ والسبلسل األخرى مع إمكانٌة استثنابٌة لتسبب
ضررا للمستهلكٌن وذلك من شأنه أٌضا توقع نشر
مستوٌات مناسبة من األمن.

أدلة على وجود تقرٌر للتقٌٌم المستقل توضح
الضوابط األمنٌة الفعالة (على سبٌل المثال،
.)ISO 27001

ٌنبؽً أن ال ٌزٌد ملخص ما سبق عن  10إلى  20صفحة.
الحظ أن السٌاسة األمنٌة الكاملة للتسجٌل مطلوب تقدٌمها
وفقا لـ ( 30ب).

توضٌح اإلمكانٌات
التشغٌلٌة والتقنٌة
(الداخلٌة)

30

(ب) السٌاسة األمنٌة :توفٌر األمن الكامل لسٌاسة وإجراءات
التسجٌل المقترحة ،بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر:
 النظام (البٌانات والخادم والطلب  /الخدمات)
والتحكم فً الوصول للشبكة وضمان األنظمة كلها
ٌتم الحفاظ علٌها فً شكل آمن بما ٌتضمن
تفاصٌل كٌفٌة المراقبة والدخول والنسخ
االحتٌاطً؛
 موارد مطلوبة لتأمٌن سبلمة التحدٌثات بٌن أنظمة
السجل وخوادم االسم وبٌن خوادم االسم ذاته إن
وجد.
 تقارٌر تقٌٌم مستقلة تبٌن القدرات األمنٌة (المقدمة

ال

نطاق النقاط

2-0

المعاٌٌر

النقاط

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصؾ تفصٌلً للعملٌات
والحلول المنشورة إلدارة األمن
المنطقً فً البنى التحتٌة ومراقبة
وكشؾ التهدٌدات ونقاط الضعؾ
األمنٌة واتخاذ الخطوات المناسبة
لحلها؛
( )2اتساق األمن مع النموذج
التجاري اإلجمالً وحجم السجل
المخطط له؛
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛
( )4تتسق التدابٌر األمنٌة مع
االلتزامات التً تم التعهد بها
للمسجلٌن فٌما ما ٌتعلق بمستوٌات
األمن؛ و
( )5مناسبة إجراءات األمان
لسلسلة  gTLDالمقدم لها (على
سبٌل المثال طلبات السبلسل ذات
التضمٌنات الموثوقة مثل السبلسل
الموجة للخدمات المالٌة المتوقع
أن تقدم مستوى مناسب لؤلمان).

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1دلٌل اإلمكانات المفصلة والمطورة على
درجة عالٌة،مع مختلؾ المستوٌات األمنٌة
األساسٌة ،ووضع المعاٌٌر المستقلة
لمقاٌٌس األمان والرصد القوي والدوري
لؤلمن واإلنفاذ المستمر؛ و
(ٌ )2رد تقرٌر تقٌٌم مستقل ٌوضح أن
الضوابط األمنٌة الفعالة متاحة أو قد
صممت ،بما ٌتناسب مع سلسلة gTLD
المطبقة( .وهذا ٌمكن أن ٌكون شهادة
 ISO 27001أو ؼٌرها من شهادات
الصناعة الراسخة المعترؾ بها فً عملٌة
التسجٌل .فً حالة توافر معاٌٌر مستقلة
جدٌدة للتظاهر من ضوابط أمنٌة فعالة
وثابتة ،مثل نطاق المستوى األعلى لؤلمن
( ،)HSTLDفٌمكن أن ٌدرج ذلك).
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ إلجراءات وسٌاسات األمن
التً توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
( )2وصؾ القدرات األمنٌة الكافٌة ،بما فً
ذلك إنفاذ ضوابط الوصول المنطقٌة،
وتحلٌل التهدٌد ،واالستجابة للحوادث
والتدقٌق .المتابعة والرقابة المخصصة
والحكم والممارسات الرابدة؛
( )3تتماشى القدرات األمنٌة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموضح بالطلب ،وأٌة
التزامات تجاه المسجلٌن؛ و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة لتنفٌذ هذه
المهمة؛ و
( )5تتناسب التدابٌر األمنٌة المقترحة مع
طبٌعة سلسلة  gTLDالمطبقة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

تخصص األسبلة ( 30ب)  44 -لتقدٌم وصؾ
للمنهجٌة الوظٌفٌة والتشؽٌلٌة لمقدم الطلب لوظابؾ
السجل الداخلٌة على البنٌة التحتٌة والعملٌات
التشؽٌلٌة الخاصة بالسجل .السماح لمقدم الطلب
بتقدٌم تفاصٌل كاملة وحماٌة المعلومات المناسبة فلن
ٌتم اإلعبلن عن اإلجابات الخاصة بتلك األسبلة.
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فً صورة مرفقات) ،إن وجدت؛
الشروط واإلجراءات األخرى التً تقلل المخاطر
التً نشرت من خبلل رفض مهاجمة الخدمات؛
سٌاسات االستجابة لحوادث أجهزة الكمبٌوتر
والشبكة والخطط الخاصة بها ومعالجاتها؛
خطط تقلٌل خطورة الوصول ؼٌر المصرح به إلى
النظم الخاصة به أو التبلعب ببٌانات السجل؛
تحلٌل آلٌات التسجٌل المقترح والتهدٌد والدفاعات
العاملة ضد التهدٌدات وتحدٌثات تحلٌل المسرح
فً وقت العمل على فترات؛
تفاصٌل مراجعة حسابات القدرة على الوصول إلى
الشبكة كافة؛
منهجٌة األمان المادي؛
تحدٌد القسم أو المجموعة المسبولة عن منظمة
أمان السجل؛
عملٌات التحقق من الخلفٌة لطاقم العاملٌن على
األمان؛
وصؾ التهدٌدات األمنٌة الربٌسٌة لعملٌة التسجٌل
التً تم تحدٌدها؛ و
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

نبذة فنٌة حول السجل المقترح :تقدٌم لمحة فنٌة للتسجٌل
المقترح.
ٌجب تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة التقنٌة ،مع اختبار
وتوزٌع مناسبٌن للتكالٌؾ .وسٌقوم مقدم الطلب بتقدٌم
وصؾ مالً للموارد فً القسم التالً وٌجب أن تكون هذه
الموارد مرتبطة بالمتطلبات التقنٌة هذه بشكل منطقً.
ٌنبؽً أن تتضمن النظرة العامة معلومات حول الحجم
المقدر لعملٌة التسجٌل التقنٌة ،على سبٌل المثال ،تشٌر
التقدٌرات إلى عدد من المعامبلت واستفسارات  DNSفً
الشهر وٌنبؽً التوفٌر ألول سنتٌن من عملها.
باإلضافة إلى ذلكٌ ،نبؽً حساب النظرة العامة على
حساب التشتت الجؽرافً لحركة مرور الشبكة مثل
 ،Whois ،DNSومعامبلت المسجل .إذا كان التسجٌل
ٌخدم قاعدة محلٌة للؽاٌة التسجٌل ،فإنه ٌتوقع أن تأتً
حركة المرور بشكل ربٌسً من منطقة واحدة.

ال

إلى المدى الذي تتأثر فٌه هذه اإلجابة بنٌة مقدم
الطلب فً عملٌات االستعانة بمصادر خارجٌة
لعملٌات التسجٌل المختلفةٌ ،نبؽً على مقدم الطلب
أن ٌصؾ هذه الخطط (على سبٌل المثال ،االستفادة
من وفورات الحجم أو المرافق القابمة) .ومع ذلك،
ٌجب أن ٌتضمن الرد تحدٌد خطط التقنٌة ،والحجم
المقدر ،والتشتت الجؽرافً على النحو المطلوب فً
هذه المسألة.

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التفهم والمعرفة الكاملة
للمواصفات التقنٌة لمتطلبات
السجل؛
( )2توفر مستوى كاؾ من
المرونة للعملٌات التقنٌة للسجل؛
( )3االتساق مع حلول
التشؽٌل/الفنٌة المنتشرة حالٌا؛ أو
المخطط لها
( )4االتساق مع النهج العام
وحجم األعمال المخططة من
التسجٌل؛
( )5توفر الموارد الكافٌة لخطة
التشؽٌل التقنٌة بالتكالٌؾ المخطط
لها بالتفصٌل بالقسم المالً؛ و
( )6االتساق مع المسابل الفنٌة
البلحقة.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1الوصؾ الذي ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات
مقدم الطلب والمعرفة البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
( )2الخطط الفنٌة متوافقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
(ٌ )3دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

وال ٌلزم لهذا التلخٌص عالً المستوى تكرار اإلجابات
على األسبلة الواردة أدناه .وٌنبؽً أن تتضمن اإلجابات
رسم تخطٌطً بصري لتسلٌط الضوء على تدفقات
البٌانات ،وتوفٌر إطار للبنٌة التحتٌة التقنٌة الشاملة.
وٌنبؽً أن تكون المخططات التفصٌلٌة لؤلسبلة البلحقة
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قادرة على العودة إلى خرٌطة هذا الرسم البٌانً الرفٌع
المستوى .وٌمكن استكمال المخطط البصري مع الوثابق
أو الملحقات لشرح كٌفٌة مطابقة كافة المكونات الفنٌة
والتشؽٌلٌة.

32

ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً حوالً  5إلى 10
صفحات.
الطرٌقة :تقدٌم وثابق عن النظام وهندسة الشبكات التً من
شأنها دعم عملٌات التسجٌل للحصول على الجدول
المقترح من التسجٌلٌ .جب أن ٌوضح نظام وتوثٌق شكل
الشبكة قدرة مقدم الطلب على تشؽٌل وإدارة ومراقبة
أنظمة التسجٌل .وٌنبؽً أن تتضمن الوثابق مخططات
متعددة أو مكونات أخرى بما فً ذلك على سبٌل المثال ال
الحصر:
ٌ وضح مخطط الشبكة مفصل التفاعل الكامل لعناصر
السجل ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر
إستراتٌجٌة  SRSو DNSو Whoisوضمان
البٌانات وقاعدة بٌانات وظابؾ التسجٌل؛
 الشبكة وما ٌرتبط بها من نظم الزمة لدعم عملٌات
التسجٌل ،ومنها:
 نظام عنونة  TCP/IPالمتوقع،
 األجهزة (أي الخوادم والموجهات ومكونات
الشبكات واآللٌة البصرٌة والخصابص الربٌسٌة
( CPUو RAMومساحة القرص ،وشبكة
االتصال الداخلٌة ،وتقدٌم النموذج))،
 نظام التشؽٌل واإلصدارات ،و
 البرامج والتطبٌقات (بمعلومات عن اإلصدار)
الضرورٌة لدعم عملٌات السجل واإلدارة
والمراقبة
 نظرة عامة على التخطٌط لؤلهلٌة بما ٌتضمن خطط
تخصٌص النطاق العرٌض؛
 قابمة المزودٌن  /النقال؛ و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد من
األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

ال

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1طرٌقة بناء الشبكة
المترابطة والمفصلة;
( )2توفر طرٌقة البناء المرونة
ألنظمة السجل؛
( )3مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )4تقدٌم الموارد الكافٌة
للخطة التقنٌة فً التكالٌؾ
المخطط لها فً خطة العمل
المفصلة بالقسم المالً.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1أدلة على تشكٌل شبكة متطورة جدا
ومفصلة قادرة على نطاق أعلى بكثٌر من
التوقعات المعلنة لتسجٌل كمٌات عالٌة،
وبالتالً خفض ملحوظ فً حجم المخاطر
ؼٌر المتوقعة مما ٌدل على القدرة على
التأقلم بسرعة لدعم التكنولوجٌات الجدٌدة
والخدمات الضرورٌة لبدء التسجٌل
األولً؛ و
( )2أدلة إتاحة البنٌة التحتٌة القوٌة واآلمنة.
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لدورة حٌاة التسجٌل الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والبٌانات البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ البنٌة التحتٌة لخطط بناء الشبكات
لجمٌع العناصر البلزمة؛
( )3وصؾ شرح كاؾ لهندسة الشبكات
وتوفٌر قوة أمنٌة للتسجٌل؛
( )4توافق الواجهة و SLAمع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛ و
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

لٌكون مؤهبل للحصول على نقاط ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا على دلٌل على وجود تصمٌم ٌقلل بدرجة
كبٌرة من المخاطر من التسجٌل المقترح من خبلل توفٌر
مستوى االستٌعاب والقدرة على التكٌؾ (على سبٌل
المثال ،الحماٌة ضد هجمات  )DDoSالذي ٌتجاوز بكثٌر
الحد األدنى البلزم لتكوٌن الحجم المتوقع.
ومن المتوقع أن تكون اإلجابة الكاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
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قدرات قاعدة البٌانات :تقدٌم تفاصٌل عن قدرات قاعدة
البٌانات بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر:
برنامج قاعدة البٌانات،

مساحة التخزٌن (وفقا لؤلرقام الطبٌعٌة [أي المٌجا

باٌت والجٌجا باٌت] وعدد عملٌات التسجٌل /
تعامبلت التسجٌل)،
التعامل األقصى الشامل (إجماال ونوع التعامل)،

إمكانٌة التوسع،

إجراءات إلنشاء كابن والتحرٌر والحذؾ

والمستخدم وإدارة االعتمادات،
التوافر الكبٌر،

إجراءات إدارة التؽٌٌر؛

قدرات اإلببلغ ،و

توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة

المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

المالحظات
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توضح اإلجابة الكاملة:

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
()1وصؾ مفصل ومتطور جدا لقدرات قاعدة
البٌانات القادرة على تقٌٌم التوقعات المعلنة
لتسجٌل كمٌات عالٌة ،وبالتالً خفض
ملحوظ فً حجم المخاطر ؼٌر المتوقعة
مما ٌدل على القدرة على التأقلم بسرعة
لدعم التكنولوجٌات الجدٌدة والخدمات
الضرورٌة لبدء التسجٌل األولً؛ و
()2دلٌل قدرات قاعدة البٌانات الشامل ،والذي
ٌشمل إمكانٌة التوسع بدرجة كبٌرة وبنٌة
تحتٌة والمراجعة المنتظمة إلجراءات
التشؽٌل وإجراءات اإلببلغ من ممارسات
االنطبلق.

( )1المعرفة والفهم الكاملٌن
لقدرات قاعدة البٌانات للوفاء
بمتطلبات التقنٌة للسجل؛
( )2التوافق مع قدرات قاعدة
البٌانات الكاملة وحجم السجل
المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ إلمكانٌة قاعدة البٌانات الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ قدرات قاعدة البٌانات لخطط بناء
الشبكات جمٌع العناصر البلزمة؛
(ٌ )3وضح الوصؾ قدرات قاعدة البٌانات
الكافٌة وإنتاجٌة قاعدة البٌانات وإمكانٌة
التوسع وعملٌات قاعدة البٌانات مع حوكمة
عملٌات محدودة.
( )4تتوافق إمكانٌات قاعدة البٌانات مع الهدؾ
التقنً والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛
و
(ٌ )5دل على إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

ٌمكن تضمٌن نموذج التسجٌل بٌانات قاعدة البٌانات لتوفٌر
مزٌد من الوضوح لهذه االستجابة.
مبلحظةٌ :جب أن تشٌر قدرات قاعدة البٌانات إلى التسجٌل
والخدمات ،وال تتعلق بالضرورة بوظابؾ الدعم مثل
الموظفٌن أو المحاسبة ،ما لم تتشابك بطبٌعتها مثل هذه
الخدمات مع تقدٌم خدمات التسجٌل.
لٌكون مؤهبل للحصول على نقاط ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا على دلٌل قدرات قاعدة البٌانات مما ٌقلل
بدرجة كبٌرة من مخاطر التسجٌل المقترح من خبلل توفٌر
مستوى االستٌعاب والقدرة على التكٌؾ مما ٌتجاوز بكثٌر
الحد األدنى البلزم لتكوٌن الحجم المتوقع.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
التنوع الجؽرافً :توفٌر وصؾ للخطط الخاصة بالتنوع
الجؽرافً:
أ.
ب.

خوادم االسم ،و
مراكز العملٌات.

ٌنبؽً أن تتضمن اإلجابات ،ولكن ال تقتصر على:
 مواقع مادٌة مقصودة للنظم ومراكز التشؽٌل
األساسٌة واالحتٌاطٌة (بما فً ذلك سمات األمان)،
وؼٌرها من البنى التحتٌة؛
 أي خطط سجل الستخدام  Anycastأو ؼٌره من
تدابٌر التنوع الجؽرافً ،وفً هذه الحالةٌ ،جب
تضمٌن تكوٌن الخدمة ذات الصلة؛
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة

ال

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1التنوع الجؽرافً للخوادم
ومراكز العملٌات؛
( )2اتساق إجراءات التنوع
الجؽرافً مع النموذج التجاري
اإلجمالً وحجم السجل المخطط
له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1دلٌل التدابٌر المتطورة لعملٌات التنوع
الجؽرافً ،مع مواقع ووظابؾ مواصلة
جمٌع وظابؾ األعمال الحٌوٌة فً حالة
حدوث كارثة طبٌعٌة أو ؼٌرها فً مكان
العمل الربٌسً أو نقطة الوجود؛ و
( )2مستوى عال من التوافر واألمن والتردد.
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ للتنوع الجؽرافً الذي ٌوضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2خطط من شأنها أن توفر ما ٌكفً من
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م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

التنوع الجؽرافً من خوادم االسم
ومواصلة عملٌات التسجٌل ووظابؾ
حاسمة فً حال حدوث انقطاع مؤقت فً
مكان العمل الربٌسً أو نقطة من الوجود؛
( )3توافق خطط التنوع الجؽرافً مع النهج
التقنً والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح
فً الطلب؛ و
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

لٌكون مؤهبل للحصول على نقاطٌ 2 ،جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا دلٌبل على وجود خطة التنوع الجؽرافً
الذي ٌقلل بدرجة كبٌرة من المخاطر من التسجٌل الذي
اقترحه ضمان استمرار جمٌع وظابؾ األعمال الحٌوٌة
(على النحو المحدد فً خطة استمرارٌة مقدم الطلب فً
السؤال  )39فً حال وقوع كارثة طبٌعٌة أو ؼٌرها) فً
مكان العمل الربٌسً أو نقطة وجود.
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ومن المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
خدمة  :DNSوصؾ تكوٌن وتشؽٌل خوادم االسم ،بما فً
ذلك كٌفٌة موافقة مقدم الطلب لـ  RFCsذات الصلة.
ٌجب تشؽٌل جمٌع خوادم االسم المستخدمة لنطاق gTLD
الجدٌد بالتوافق مع مواصفات بروتوكول  DNSالمحددة
فٌما ٌلً من طلبات التعلٌق  RFCsالخاصة مع عدم
حصرها على ذلك،2181 ،1982 ،1035 ،1034 :
،3901 ،3597 ،3596 ،3226 ،2671 ،2182
.4472 ،4343








تقدٌم تفاصٌل عن خدمة  DNSالمقصودة بما فً
ذلك على سبٌل المثال ال الحصر :وصؾ خدمات
 DNSلتقدٌمها ،مثل معدالت االستعبلم التً ٌجب
دعمها فً العملٌة األولى ،والقدرات االحتٌاطٌة
للنظام .كٌؾ سٌتم توسٌع ذلك كمهمة للنمو فً
TLD؟ بشكل مشابه لطرٌقة تحدٌث خادم االسم
واألداء.
 RFCsالتً ٌجب أن تتبع  -وصؾ كٌفٌة موافقة
الخدمات مع  RFCsوإذا هً مكرسة هذه أو
مشتركة مع أي وظابؾ أخرى (سعة/األداء) أو
مناطق .DNS
الموارد المستخدمة لتنفٌذ الخدمات  -وصؾ كامل
ألجهزة وبرامج الخادم ،بما فً ذلك النطاق
الترددي للشبكة ،ومعالجة خطط للخوادم .توفٌر
الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة المستمرة
لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد من
األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
شرح كٌفٌة عمل النظام  -وصؾ البنٌة التحتٌة
المقترحة حٌث القدرة على تقدٌم أداء موضح فً
المواصفة ( 10القسم  )2المرفق باتفاقٌة التسجٌل.

النقاط

ال

الحظ أن استخدام سجبلت موارد أحرؾ بدل DNS
كما هو موضح فً  RFC 4592أو أي طرٌقة
أخرى أو تقنٌة لمزامنة سجبلت مورد  DNSأو
استخدام إعادة التوجٌه داخل  DNSمن خبلل منع
السجل فً اتفاقٌة السجل.
الحظ كذلك أن خوادم االسم الخاصة بـ gTLD
الجدٌدة ٌجب أن تتطابق مع متطلبات تقنٌة IANA
لخوادم االسم:
http://www.iana.org/procedures/nam
.eserver-requirements.html

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصؾ كاؾ لتهٌبة خوادم
األسماء واالمتثال لبروتوكول
 DNSالمتعلق بـ RFCs؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )4دلٌل االمتثال للمواصفة 6
باتفاقٌة السجل؛ و
( )5أدلة على معرفة كاملة وفهم
باالحتٌاجات البلزمة لخدمة
 ،DNSمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لخدمة  DNSالتً توضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2خطط كافٌة تؤدي إلى االمتثال

للبروتوكوالت ( DNSالمواصفة ،6
القسم  ،)1.1ومواصفات األداء
المطلوبة للمواصفة  ،10ومصفوفة
مستوى الخدمة؛
( )3الخطط متوافقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛ و
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من
الموارد بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

تشمل األمثلة على الدلٌل:
 معٌار تهٌبة الخادم (أي التهٌبة المخططة).
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م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

 شبكة معالجة وعرض النطاق الترددي لتحمٌل
االستعبلم ونشر التحدٌث.
 االرتفاع لمواجهة العواصؾ.
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
إمكانٌة الوصول إلى  :IPv6تقدٌم وصؾ عن خطط
36
لتوفٌر نقل  ،IPv6بما فً ذلك على سبٌل المثال ال
الحصر:
 كٌفٌة دعم السجل لـ  IPv6والوصول إلى
 ،Whoisو Whoisعلى شبكة اإلنترنت
وؼٌرها من أي بٌانات تسجٌل لخدمة النشر كما
هو موضح فً المواصفة ( 6القسم  )1.5إلى
اتفاق التسجٌل.
 كٌفٌة توافق السجل مع الشروط فً المواصفة 6
للحصول على ما ال ٌقل عن اثنٌن من خوادم
األسماء قابلة للوصول عبر .IPv6
 أدرج كافة الخدمات التً قد تتوفر عبر  IPv6مع
وصؾ اتصال  IPv6وتنوع المزود الذي قد
ٌستخدم.
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ
عدد من األدوار المخصصة ألفراد هذا
المجال).
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
سٌاسات وإجراءات النسخ االحتٌاطً للبٌانات :تقدم
تفاصٌل التردد وإجراءات النسخ االحتٌاطً

للبٌانات،
األجهزة واألنظمة المستخدمة للنسخ االحتٌاطً،

تنسٌق البٌانات،

مٌزات النسخ االحتٌاطً للبٌانات،

إجراءات اختبار النسخ االحتٌاطً،

إجراءات استرجاع البٌانات/إعادة بناء قاعدة

البٌانات،
ضوابط وإجراءات التخزٌن ،و

توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة

المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.

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

ال

ال

1-0
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توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4دلٌل االمتثال للمواصفات 6
باتفاقٌة السجل.

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1النسخ االحتٌاطً المفصل
واستخدام عملٌات االسترجاع ذات
الصلة؛
( )2عملٌة النسخ االحتٌاطً
واالسترجاع تتسق مع المناهج
التجارٌة الكاملة والحجم المخطط
له للسجل؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لـ  IPv6الذي ٌوضح إلى حد
كبٌر قدرات مقدم الطلب والمعارؾ
البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ لخطة التنفٌذ لمعالجة
االحتٌاجات البلزمة إلمكانٌة الوصول إلى
 ،IPv6وتشٌر إلى إمكانٌة الوصول
اإلصدار ٌ IPv6تٌح اإلصدار IPv6
النقل فً الشبكة عبر شبكتٌن اإلصدار
 IPv6مستقلة قادرة على االمتثال
لمواصفات  ،IPv4 IANAوالمواصفة
رقم 10؛
( )3خطط  IPv6متسقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ إلجراءات وسٌاسات األمن
التً توضح إلى حد كبٌر قدرات مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
( )2وصؾ الممارسات الناتجة التً ٌجري أو
الواجب اتباعها؛
( )3إجراءات التحوط متسقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
(ٌ )4دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة لتنفٌذ هذه
المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1
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السؤال

مستودع البٌانات :وصؾ
 كٌفٌة امتثال مقدم الطلب مع متطلبات الضمان
والبٌانات الموثقة فً مواصفة تسجٌل مستودع
البٌانات (المواصفة  2من اتفاق التسجٌل)؛ و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

ال

نطاق النقاط

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1معرفة كاملة وفهم مستودع
البٌانات ،كمهمة من مهام السجل
الهامة الخمس.
( )2االمتثال للمواصفة  2من
اتفاق السجل؛
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4اتساق إجراءات المستودع مع
النموذج التجاري وحجم/مجال
السجل.

2-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1وصؾ مفصل لعرض خطط
االمتثال لبللتزامات استمرارٌة
التسجٌل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4دلٌل االمتثال للمواصفة 6
باتفاقٌة السجل.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات.
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استمرارٌة السجل :وصؾ كٌفٌة امتثال مقدم الطلب
اللتزامات استمرارٌة التسجٌل كما هو موضح فً
المواصفة ( 6القسم  )1.3إلى اتفاق التسجٌل .وهذا ٌشمل
القٌام بعملٌات التسجٌل باستخدام الملقمات المتنوعة،
لضمان استمرار عمل الوظابؾ الحٌوٌة فً حالة عطل
فنً.
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة المستمرة
لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد من األدوار
المخصصة ألفراد هذا المجال)
ٌنبؽً أن ٌتضمن الرد على سبٌل المثال ال الحصر،
العناصر التالٌة لخطة استمرارٌة األعمال:






تحدٌد المخاطر والتهدٌدات التً ٌتعرض لها
االمتثال اللتزامات استمرارٌة التسجٌل؛
تحدٌد وتعرٌؾ وظابؾ األعمال الحٌوٌة (والتً قد
تشمل خدمات التسجٌل بعد خمس وظابؾ للتسجٌل
الهام) مقابل وظابؾ التسجٌل األخرى وعملٌات
دعم والتكنولوجٌا؛
تعرٌفات أهداؾ نقطة االسترداد وأهداؾ موعد
االسترداد؛ و
وصؾ اختبار خطط لتعزٌز االمتثال لبللتزامات
ذات الصلة.

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أٌضا:



خطة مفصلة للؽاٌة مقدمة لمستوٌات الممارسة
لئلتاحة؛ و
أدلة على اتخاذ خطوات ملموسة مثل العقد مع
مزود احتٌاطً (باإلضافة إلى أي مشؽل خدمة
معٌن حالٌا) أو موقع ساخن للصٌانة.

ال

بالنسبة للمراجعٌ ،جب على مقدم الطلب مراجعة
خطة استمرارٌة السجل الخاصة بـ ICANN
 gTLDعلى موقع الوٌب
http://www.icann.org/en/registries/co
ntinuity/gtld-registry-continuity-plan.25apr09-en.pdf
ٌشٌر هدؾ نقطة االسترداد ( )RPOإلى النقطة
الزمنٌة التً ٌنبؽً عندها استعادة البٌانات بعد تعطل
العمل أو حدوث كارثة .حٌث ٌتٌح هدؾ نقطة
االسترداد ( )RPOللمنظمة تحدٌد إطار من الوقت
قبل حدوث خلل أو كارثة قد ٌتم خبللها فقد البٌانات
من الوقت المستؽرق للحصول على النظام مرة
أخرى .فإذا كان  RPOالخاص بالشركة ٌقدر
بساعتٌن ،فعند استعادة النظام مرة أخرى عبر
الشبكة بعد التوقؾ/الكارثة ،فبل بد من استعادة كافة
البٌانات إلى النقطة التً كان النظام متوقؾ عندها
قبل وقوع الكارثة بساعتٌن.
كما أن هدؾ نقطة االسترداد ( )RTOهو المدة
الزمنٌة التً ٌجب أن تسرد العملٌة خبلله بعد تعطل
العمل أو الكوارث لتجنب ما قد ٌراه الكٌان عواقب
ؼٌر مقبولة .فعلى سبٌل المثالٌ ،جب وفقا لمشروع
خدمة اتفاق سجل  DNSعدم التوقؾ لمدة أطول
من  4ساعات .وخبلل  4ساعات قد تستدعً
 ICANNاستخدام المشؽل فً حاالت الطوارئ
لتولً هذه المهمة .وقد ٌرى الكٌان هذا على أنه
نتٌجة ؼٌر مقبولة ولذلك ٌضبطون  RTOلٌكون
أقل من  4ساعات ومن ثم ٌتم بناء خطط
االستمرارٌة وفقا لذلك.

المعاٌٌر

النقاط

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لمستودع البٌانات مما ٌوضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2خطط الضمان بٌانات كافٌة لنتٌجة فً
االمتثال للمواصفات الضمان البٌانات
(المواصفة  2التفاق السجل)؛
( )3تتوافق المستودع مع الهدؾ التقنً
والتشؽٌلً والمالً الموجود بالطلب؛ و
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 – 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1
 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1عملٌات متطورة ومفصلة للحفاظ على
استمرارٌة التسجٌل ،و
( )2أدلة الخطوات الملموسة ،مثل التعاقد مع
مزود الخدمة االحتٌاطً أو موقع الصٌانة
الساخن.
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات:
( )1وصؾ كاؾ لخطة استمرارٌة التسجٌل
الذي ٌوضح إلى حد كبٌر القدرة والمعرفة
البلزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2خطط استمرارٌة كافٌة لنتٌجة االمتثال
للمتطلبات (المواصفة )6؛
( )3اتساق خطط االستمرار مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
( )4توضٌح مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

أما وظابؾ األعمال فهً الوظابؾ الحٌوٌة الهامة
لنجاح عملٌات التشؽٌل .على سبٌل المثال ،إذا قدم
مشؽل السجل خدمة إضافٌة تتجاوز خمس وظابؾ

أ-27

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

للتسجٌل الهام ،قد ترى أنها محورٌة لـ  ،TLDأو
تدعم العملٌة التً هً أمر محوري فً  ،TLDفمن
الممكن أن ٌتم تحدٌدها بوصفها وظٌفة هذه األعمال
الحٌوٌة.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 15 - 10
صفحة.
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انتقال السجل :تقدٌم خطة هجرة الخدمة (كما هو موضح
فً عملٌات انتقال السجل) التً ٌمكن اتباعها فً حال كان
ذلك ضرورٌا لبلنتقال بشكل دابم إلى  gTLDالمقترح
إلى المشؽل الجدٌدٌ .جب أن تأخذ الخطة فً االعتبار،
وتتسق مع وظابؾ األعمال الحٌوٌة التً تم تحدٌدها فً
السؤال السابق.

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

ال

1-0

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

وقد تشمل عناصر الخطة على سبٌل المثال ال الحصر:
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الخطوات التحضٌرٌة البلزمة لبلنتقال من
وظابؾ التسجٌل الهامة؛
رصد التسجٌل أثناء المرحلة االنتقالٌة
والجهود المبذولة للحد من أي انقطاع إلى
وظابؾ التسجٌل خبلل هذه الفترة الهامة؛ و
خطط الطوارئ فً حال عدم تمكن أي جزء
من انتقال التسجٌل ؼٌر قادر على المضً
قدما وفقا للخطة.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
اختبار تجاوز الفشل :تقدم
 وصؾ لخطة اختبار تجاوز الفشل ،تتضمن
االختبار السنوي اإلجباري للخطة .وقد تتضمن
األمثلة وص ًفا لخطط اختبار تجاوز فشل مراكز
البٌانات أو عملٌات تشؽٌل لمواقع بدٌله ،من مرفق
فعال إلى آخر ضعٌؾ ،أو اختبار مستودع بٌانات
السجلٌ .جب أن تأخذ الخطة فً االعتبار ،وتتسق
مع وظابؾ األعمال الحٌوٌة التً تم تحدٌدها فً
السؤال 39؛ و
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).
ٌنبؽً أن تشمل خطة اختبار الفشل ،على سبٌل المثال ال
الحصر ،العناصر التالٌة:




النقاط

ال

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً.

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لخطة انتقال التسجٌل الذي
ٌوضح إلى حد كبٌر القدرة والمعرفة
البلزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ لخطة انتقال التسجٌل مع
الرصد المناسبة أثناء المرحلة االنتقالٌة
التسجٌل؛ و
( )3الخطة االنتقالٌة تتوافق مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لخطة اختبار تجاوز الفشل
الذي ٌوضح إلى حد كبٌر القدرة والمعرفة
البلزمة للوفاء بهذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ لخطة اختبار تجاوز الفشل مع
مستوى مناسب من استعراض وتحلٌل
نتابج اختبارات الفشل؛
( )3خطة اختبار تجاوز الفشل تتوافق مع
الهدؾ التقنً والتشؽٌلً والمالً الموجود
بالطلب؛ و
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو المتاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

أنواع االختبار (على سبٌل المثال ،التوقؾ ،إنهاء
الخدمة من المواقع) وتواتر االختبار؛
كٌؾ ٌتم الحصول على النتابج ،وماذا ٌفعل
بالنتابج ،وكٌفٌة تقاسمها؛
كٌؾ ٌتم تحدٌث خطط االختبار (على سبٌل
المثال ،ما ٌبعث على تحدٌث وإدارة عملٌات
التؽٌٌر للحصول على تحدٌثات القرار)؛

أ-28

م

السؤال
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طول الفترة الزمنٌة الستعادة وظابؾ التسجٌل
الهامة؛
طول الفترة الزمنٌة الستعادة جمٌع العملٌات ،بما
فً ذلك وظابؾ التسجٌل الهامة؛ و
طول الفترة الزمنٌة للترحٌل من موقع إلى آخر.

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
عملٌات الرصد وتصعٌد الخطأ :تقدم




بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

2-0

ال

وصؾ للترتٌبات المقترحة (أو الحالٌة) لمراقبة
نظم السجل بالؽة األهمٌة (بما فً ذلك SRS
ونظم قاعدة البٌانات وخوادم  DNSوخدمة
 Whoisونشاط اتصال الشبكة وأجهزة التوجٌه
وجدر الحماٌة )ٌ .جب أن ٌوضح هذا الوصؾ
كٌفٌة مراقبة هذه النظم واآللٌات التً سٌتم
استخدامها لتصعٌد الخطأ واإلببلغ عنه ،كما ٌجب
أن ٌقدم تفاصٌل عن ترتٌبات الدعم المقترحة لنظم
السجل هذه.
توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4االتساق مع االلتزامات التً
تعهد بها المسجلٌن وأمناء
السجبلت بشأن صٌانة النظام.

لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة  2وأن تشمل اإلجابات
أٌضا:
 تلبٌة إرشادات تسامح الخطأ/الرصد الموضحة
 دلٌل على التزام لتوفٌر فرٌق استجابة خطأ
.24x7
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
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النقاط

 :DNSSECتقدم
 بٌان سٌاسة  DNSSECالخاص بالسجل
( ،)DPSوالتً ٌنبؽً أن تشمل سٌاسات
وإجراءات التسجٌل المقترح والتً ستتبع ،على
سبٌل المثال ،للتوقٌع على ملؾ المنطقة ،عن
التحقق والموافقة على سجبلت  DSمن نطاقات
األطفال ،وتولٌد ،وتبادل وتخزٌن القفل للمادة؛
 وصؾ كٌفٌة توافق تنفٌذ  DNSSECمع
 RFCsذات الصلة بما فً ذلك عدم حصرها
على ذلك،4035 ،4034 ،4033 RFCs :
ٌ( 5155 ،4641 ،4509 ،5910طلب هذا
األخٌر فقط عند عرض رفض التواجد المعتمد
المبعثر)؛ و

ال

1-0

توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكامل لهذا
الجانب من متطلبات التسجٌل
التقنً( ،واحدة من وظابؾ
التسجٌل الخمس الهامة)،
( )2مجال/حجم الخطة التقنٌة
المتناسقة مع النموذج التجاري
وحجم السجل المخطط له؛ و
( )3تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً؛ و
( )4القدرة على التوافق مع
،RFCs

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1األدلة التً تبٌن درجة عالٌة من التطور
والتفصٌل تحمل الخلل/زابدة نظم الرصد
ونشر فً الوقت الحقٌقً مع أدوات
الرصد/لوحة القٌادة (المقاٌٌس)،
واستعرض بشكل منتظم؛
( )2مستوى عال من التوافر ٌتٌح القدرة على
االستجابة للخطأ من خبلل فرٌق االستجابة
.24x7
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ كاؾ لعملٌات الرصد وتصعٌد
الخطأ الذي ٌوضح إلى حد كبٌر قدرة مقدم
الطلب والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا
العنصر؛
(ٌ )2وضح الدلٌل نظم رصد الخطأ والتسامح
مع مستوى مناسب من المراقبة والمراجعة
الدورٌة المحدود الذي ٌجري تنفٌذه؛
( )3الخطط تتوافق مع النهج التقنً والتشؽٌلً
والمالً كما هو موضح فً الطلب.
(ٌ )4وضح إتاحة مستوى كاؾ من الموارد
المتاحة بالفعل أو الملتزم بها أو متاحة
لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1
ٌ - 1فً بالمتطلبات :تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لـ  DNSSECالذي ٌوضح
إلى حد كبٌر قدرات مقدم الطلب
والمعارؾ البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2األدلة التً سٌوقع علٌها ملفات منطقة
 ،TLDامتثاال لـ  RFCsالمطلوبة ،وٌقدم
السجل توفٌر قدرات مادٌة لقبول المفتاح
العمومً من المسجلٌن خبلل SRS؛
( )3ووصؾ كاؾ من اإلجراءات اإلدارٌة
الربٌسٌة فً نطاق المستوى المقترح ،بما
فً ذلك توفٌر تأمٌن إدارة مفتاح التشفٌر
(التولٌد والتبادل والتخزٌن)؛
( )4الخطة االنتقالٌة متوافقة مع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً

أ-29
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السؤال



44

إثبات القدرة المالٌة

45

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

الطلب؛
(ٌ )5دل على مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو ٌتم االلتزام بها أو إتاحتها لتنفٌذ
هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات:
ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات للنقطة .1

توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال).

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 5 - 3
صفحات .مبلحظةٌ ،تعٌن على  DPSتقدٌمها كجزء من
الطلب
اختٌاري.
:IDNs
 تحدٌد إن كان السجل المقترح سٌقوم بدعم تسجٌل
عناوٌن  IDNفً نطاق  ،TLDوإذا كان األمر
كذلك ،فوضح الكٌفٌة .على سبٌل المثال ،وضح
الرموز التً سٌتم دعمها ،وتقدٌم جداول IDN
مرفقة بمتؽٌرات تم تحدٌدها بجانب سٌاسة تسجٌل
مناسبة .هذا ٌتضمن أٌضًا الواجهات العامة
الخاصة بقاعدة البٌانات مثل  Whoisأو .EPP
 وصؾ كٌفٌة توافق تنفٌذ  IDNمع RFCs
 5893 ،5892 ،5891 ،5890إلى جانب
إرشادات  ICANN IDNعلى موقع
http://www.icann.org/en/topics/idn/i
.mplementation-guidelines.htm
 توفٌر الموارد لتنفٌذ الخطط األولٌة ،والصٌانة
المستمرة لهذا الجانب من المعاٌٌر (ووصؾ عدد
من األدوار المخصصة ألفراد هذا المجال)
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات بالمرفقات.
التقارٌر المالٌة :تقدم
 التقارٌر المالٌة المراجعة أو المعتمدة بشكل مستقل
للسنة المالٌة األخٌرة لمقدم الطلب ،و
 ربما تصدر التقارٌر المالٌة المدققة أو ؼٌر المدققة
عن الفترة المنتهٌة فً معظم الفترات المالٌة
المؤقتة لمقدم الطلب والتً قد ٌتم إصدار هذه
المعلومات لها.
بالنسبة لمقدمً الطلبات الجدد ،أو عندما تكون التقارٌر
المالٌة ؼٌر مدققة:
 أحدث التقارٌر المالٌة ؼٌر المدققة المتاحة؛ و
 تفسٌر لسبب عدم توافر التقارٌر المالٌة المدققة أو
المعتمدة بشكل مستقل.
كحد أدنىٌ ،نبؽً توفٌر التقارٌر المالٌة للكٌان القانونً
على النحو الوارد كمقدم الطلب.
ٌتم استخدام التقارٌر المالٌة فً تحلٌل المشروعات
والتكالٌؾ.

النقاط

ال

ال

 IDNsعبارة عن خدمة اختٌارٌة وقت البدء .وٌمثل
ؼٌاب تنفٌذ خطط  IDNانتقاص من نقاط مقدم
الطلب .مقدم الطلب الذي ٌستجٌب لهذا السؤال مع
خطط التنفٌذ لتنفٌذ  IDNsوقت البدء سٌتم احتسابه
طبقا ً للمعاٌٌر الموضحة هنا.

ٌقصد باألسبلة الموجودة فً هذا القسم ( )50-45أن
تعطً لمقدمً الطلبات الفرصة إلثبات قدراتهم
التشؽٌلٌة والتقنٌة فً إدارة السجل.

1-0

1-0

 IDNsهً خدمة اختٌارٌة.
توضح اإلجابة الكاملة:
( )1المعرفة والفهم الكاملٌن لهذا
النطاق الخاص بالمتطلبات التقنٌة
للسجل؛
( )2تقدٌم الموارد الكافٌة للخطة
التقنٌة فً التكالٌؾ المخطط لها
فً خطة العمل المفصلة بالقسم
المالً،
( )3االتساق مع االلتزامات التً
قطعت للمسجلٌن والنهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً المذكور
بالوصؾ فً الطلب؛
( )4المشاكل المتعلقة باألبجدٌات
موضحة وجداول  IDNتعتبر
كاملة ومنشورة ومتاحة للعوام؛
( )5القدرة على التوافق مع
.RFCs

ٌتم إعداد القوابم المالٌة الموثقة أو
المدققة وفقا ً لـ ( IFRSالمعاٌٌر
الدولٌة لئلقرارات المالٌة) المعتمد
من ( IASBمجلس معاٌٌر
المحاسبة الدولٌة) أو GAAP
(المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ
علٌها والمقبولة عموماً) .وهذا
سوؾ ٌشمل المٌزانٌة العمومٌة
وبٌان الدخل مما ٌعكس موقؾ
مقدم الطلب المالً ونتابج
العملٌات ،وبٌان حقوق المساهمٌن
رأس المال/الشرٌك ،وبٌان
التدفقات النقدٌة .فً حال كان مقدم
الطلب كٌانا مشكل مؤخرا لؽرض
التقدم بطلب للحصول على
 gTLDذات التارٌخ التشؽٌلً
الضبٌل أو المعدوم (أقل من سنة
واحدة) ،فٌجب على مقدم الطلب
أن ٌقدم كحد أدنى التقارٌر المالٌة
بما فً ذلك جمٌع العناصر
المذكورة فً السؤال .عند عدم

 - 1استٌفاء الشروط لهذا العنصر االختٌاري:
تتضمن اإلجابات
( )1وصؾ دقٌق لتنفٌذ  IDNالذي ٌوضح إلى
حد كبٌر قدرات مقدم الطلب والمعارؾ
البلزمة لتلبٌة هذا العنصر؛
( )2وصؾ كاؾ إلجراءات  ،IDNبما فً ذلك
جداول  IDNالكاملة ،واالمتثال إلرشادات
 ،IDNA/IDNوالرصد الدوري لعملٌات
IDN؛
( )3دلٌل على القدرة على تقدٌم الحل وقضاٌا
 IDNالمعروفة أو هجمات الخداع؛
( )4اتساق خطط  IDNمع النهج التقنً
والتشؽٌلً والمالً كما هو موضح فً
الطلب؛
( )5توضٌح مستوى كاؾ من الموارد المتاحة
بالفعل أو المتاحة لتنفٌذ هذه المهمة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ٌ - 1فً بالمتطلباتٌ :تم توفٌر التقارٌر المالٌة
المدققة كاملة أو صورة مصدقة بشكل مستقل،
وعلى أعلى المستوٌات المتوفرة فً الوالٌة
القضابٌة لمقدم الطلب .وعند عدم توافر هذه
التقارٌر المالٌة المدققة أو المعتمدة بشكل
مستقل ،مثل الكٌانات التً تشكلت حدٌثاٌ ،قدم
صاحب الطلب شرحا فً التقارٌر المالٌة ؼٌر
المدققة.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع متطلبات
للنقطة  .1على سبٌل المثال ،كٌان مع خبرة
عملٌة ال توفر التقارٌر المدققة أو المعتمدة
بشكل مستقل.
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ٌجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة:
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 المٌزانٌة العمومٌة؛
 بٌان الدخل؛
 بٌان حقوق المساهمٌن/رأس المال الشرٌك؛
 بٌان التدفق النقدي ،و
 خطاب من المراجع أو شهادة مستقلة ،إن وجدت.
نموذج التوقعاتٌ :قدم التوقعات المالٌة للتكالٌؾ والتموٌل
باستخدام النموذج  ،1معظم السٌنارٌو المحتمل (المرفق).

المعاٌٌر

النقاط

توفر التقارٌر الموثقة أو المدققة
ٌكون على مقدم الطلب توفٌر
تفسٌر واضح مع الممارسات
المحاسبٌة فً بلده أو مكان
اختصاصه القضابً إلى جانب أن
ٌمتلك بالحد األدنى للتقارٌر المالٌة
ؼٌر المدققة.
1-0

ال

مبلحظة ،إذا كنت االستعانة بمصادر خارجٌة خدمات
معٌنة ،فٌعكس ذلك فً قسم التكلفة فً القسم ذو الصلة
بالنموذج.

قام مقدم الطلب بتقدٌم نموذج
شامل ٌثبت عمل دابم (حتى فً
حالة تساوي التكالٌؾ مع الربح
خبلل السنوات الثبلث األولى
للتشؽٌل).
وصؾ مقدم الطلب للتنمٌة
التوقعات كافٌة إلظهار الحرص
الواجب.

وٌهدؾ إلى توفٌر النموذج المشترك بٌن طلبات TLD
وبالتالً تٌسٌر عملٌة التقٌٌم.

ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1التوقعات المالٌة التً تصؾ بدقة التكالٌؾ
والتموٌل والمخاطر للطلب
(ٌ )2وضح الموارد والتخطٌط للعملٌات
المستدامة؛ و
(ٌ )3تم تحدٌد االفتراضات المالٌة حول عملٌات
السجل والتموٌل ،وعملٌات السوق
باإلضافة إلى توضٌحها ودعمها.
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ومن المتوقع أن تكون إجابة كاملة على صفحات 10 - 5
باإلضافة إلى النموذج.
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التكالٌؾ والنفقات الرأسمالٌة :بالتزامن مع نموذج التوقعات
المالٌة ،صؾ واشرح:
 تكالٌؾ التشؽٌل المتوقعة والنفقات الرأسمالٌة
إلقامة وتشؽٌل التسجٌل المقترح؛
 أٌة مهام ٌتم االستعانة بمصادر خارجٌة ،كما هو
مبٌن فً قسم تكلفة النموذج ،وأسباب االستعانة
بمصادر خارجٌة؛
 أي فروق كبٌرة بٌن سنوات فً أي فبة من فبات
التكالٌؾ المتوقعة؛ و
 وصؾ لؤلساس/االفتراضات الربٌسٌة بما فً ذلك
األساس المنطقً لتكالٌؾ المقدمة فً نموذج
التوقعات .وهذا قد ٌشمل موجز تنفٌذي أو ملخص
لنتابج الدراسات والبٌانات المرجعٌة ،أو ؼٌرها
من الخطوات التً اتخذت لتطوٌر االستجابات
والتحقق من صحة أي افتراضات.
وكما هو موضح فً دلٌل مقدم الطلب ،فسوؾ ٌنظر إلى
المعلومات المقدمة فً ضوء الطلب بالكامل ،ومعاٌٌر
التقٌٌم .ولذلكٌ ،نبؽً أن نتفق مع هذه اإلجابة فً
المعلومات المقدمة فً النموذج  1إلى )1 :الحفاظ على
عملٌات الحفاظ على عملٌات التسجٌل )2 ،توفٌر خدمات
التسجٌل المذكورة أعبله ،وٌ )3فً بالمتطلبات التقنٌة
ووصفها فً إثبات دلٌل القدرة التقنٌة وقسم العملٌات.
وٌنبؽً أن تشمل التكالٌؾ كبل من التكالٌؾ الثابتة
والمتؽٌرة.

ال

هذا السؤال مبنً على النموذج المقدم فً السؤال
46.
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تتسق التكالٌؾ المحددة مع خدمات
السجل المقترحة ،على نحو كاؾ
لصندوق المتطلبات التقنٌة ،وتتسق
مع البعثة المقترحة/الؽرض من
التسجٌل .تم وصؾ التكالٌؾ
المتوقعة والمعقولة لحجم ونطاق
السجل فً الطلب .تتضمن
التكالٌؾ المحددة تكالٌؾ التموٌل
(مصروفات الفابدة والرسوم)
المتصلة بصك استمرار العملٌات
المذكورة فً السؤال  50أدناه.
وصؾ االفتراضات األساسٌة
والمنطق واالشتمال على سبٌل
المثال ال الحصر:
 المكونات الربٌسٌة لنفقات
رأس المال؛
 المكونات الربٌسٌة من
تكالٌؾ التشؽٌل ،وتكالٌؾ
تشؽٌل وحدة ،وعدد
الموظفٌن ،وعدد وحدات
التشؽٌل/التقنٌة والتسوٌقٌة،
وؼٌرها من التكالٌؾ؛ و
 تكالٌؾ االستعانة بمصادر
خارجٌة ،إن وجدت.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1وتتضمن:
( )1التكالٌؾ المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما ٌتفق مع عملٌة التسجٌل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
( )2تستمد التقدٌرات من األمثلة الفعلٌة لعملٌات
التسجٌل السابقة أو الحالٌة أو ما ٌعادلها؛ و
( )3التقدٌرات المعتدلة مبنٌة على هذه الخبرات
وتصؾ مدى التكالٌؾ المتوقعة وتستخدم
النهاٌة العلٌا لهذه التقدٌرات.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1عناصر التكلفة معقولة وكاملة (أي تشمل
جمٌع جوانب عملٌات التسجٌل :خدمات
التسجٌل ،والمتطلبات التقنٌة والجوانب
األخرى كما هو موضح من قبل مقدم
الطلب)؛
( )2التكالٌؾ المقدرة واالفتراضات المتحفظة
بما ٌتفق مع عملٌة التسجٌل من
حجم/نطاق/مقدار كما وصفه مقدم الطلب؛
(ٌ )3رفق مع التوقعات تلك التقارٌر المالٌة
التارٌخٌة الواردة فً السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

لتكون مؤهبل للحصول على درجة من نقطتٌنٌ ،جب أن
توضح اإلجابات على تقدٌر متحفظ للتكالٌؾ على أساس

أ-31

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

النقاط

المعاٌٌر

األمثلة الفعلٌة لعملٌات التسجٌل السابقة أو القابمة مع نهج
مماثل وتوقعات النمو والتكالٌؾ أو ما ٌعادلها .إرفاق
المواد المرجعٌة للحصول على أمثلة من هذا القبٌل.
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(ب) وصؾ النطاقات المتوقعة فً التكالٌؾ المتوقعة.
وصؾ العوامل التً تؤثر فً تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(أ) التموٌل واإلٌراداتٌ :مكن استخراج التموٌل من
مصادر متعددة (على سبٌل المثال ،رأس المال الموجود
أو العابدات/الربح من تشؽٌل السجل المقترح).
وصؾ
 )1كٌؾ توفر الصنادٌق القابمة الموارد البلزمة لكبل من:
أ) بدء العملٌات ،و(ب) العملٌات الجارٌة؛
 )2توضٌحً ا لنموذج الربح بما فً ذلك تقدٌرات لمعدالت
االنتقال (فً حال عدم نٌة مقدم الطلب االعتماد على ربح
التسجٌل لتؽطٌة تكالٌؾ تشؽٌل السجلٌ ،جب علٌه توضٌح
كٌفٌة نمو تموٌل التشؽٌل وصٌانته بطرٌقة مستقرة
ومستمرة)؛
 )3مصادر التموٌل الخارجٌةٌ ،جب على مقدم الطلب
(عندما ٌكون متاحً ا) تقدٌم أدلة على تعهد الطرؾ المتعهد
باألموالٌ .نبؽً تحدٌد التموٌل المضمون وآخر ؼٌر
مضمون ،بما فً ذلك مصادر التموٌل المرتبطة بها (أي،
أنواع مختلفة من مستوى التموٌل ونوع الضمان/الضمانة
والبنود الربٌسٌة) لكل نوع من التموٌل؛
 )4أي فروق كبٌرة بٌن السنوات فً أي فبة من فبات
التموٌل واإلٌرادات؛ و
 )5وصؾ لؤلساس/االفتراضات الربٌسٌة بما فً ذلك
األساس المنطقً لتكالٌؾ المقدمة فً نموذج التوقعات.
وهذا قد ٌشمل موجز تنفٌذي أو ملخص لنتابج الدراسات
والبٌانات المرجعٌة ،أو ؼٌرها من الخطوات التً اتخذت
لتطوٌر االستجابات والتحقق من صحة أي افتراضات؛ و
 )6التأكٌدات بأن توقعات التموٌل واإلٌرادات المنصوص
علٌها فً هذا الطلب تتسق مع ؼٌرها من المطالبات
العامة والخاصة المبذولة لتشجٌع رجال األعمال وتولٌد
الدعم.
لٌكون مؤهبل للحصول على النقطة ٌ ،2جب أن تشمل
اإلجابات أٌضا:
)1
)2

تقدٌر متحفظ للتموٌل واإلٌرادات و
استمرار العملٌات التً ال تعتمد على العابدات
المتوقعة.

ال

ال
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تم تحدٌد موارد التموٌل بوضوح
ؾ لتقدٌرات تكلفة
و ُتقدم بشكل كا ٍ
السجل .تم تحدٌد مصادر تموٌل
رأس المال بوضوح واإلبقاء علٌها
بجانب االستخدامات األخرى
المحتملة لؤلموال هذه وإتاحتها .تم
وصؾ خطة انتقال مصادر
التموٌل من الرأس مال المتاح إلى
الربح الناتج عن عملٌات التشؽٌل
(إذا كان متاحً ا)ٌ .تم توثٌق
مصادر خارجٌة للتموٌل والتحقق
منها .أمثلة خاصة بأدلة مصادر
تموٌل تشمل على سبٌل المثال ال
الحصر:





االتفاقات المنفذة التموٌل؛
خطاب االبتمان؛
خطاب االلتزام؛ أو
تقرٌر البنك.

التزامات التموٌل قد ٌكون
مشروطا بالموافقة على الطلب .تم
تحدٌد مصادر تموٌل رأس المال
البلزمة الستمرار عملٌات تشؽٌل
السجل على أساس متطور.
األرباح المخطط لها متسقة مع
حجم والدخول المخطط له إلى
األسواق المستهدفة.
وصوؾ بوضوح االفتراضات
األساسٌة والمنطق والمعالجة،
كحد أدنى:


المكونات الربٌسٌة لخطة
التموٌل وشروطها
الربٌسٌة؛ و

 - 2تجاوز المتطلبات:
تلبٌة االستجابة لجمٌع خصابص النقطة 1
وتتضمن:
( )1األموال المتوفرة حالًٌا (السٌما جمٌع
األموال البلزمة لبدء التشؽٌل) ومن حٌث
الكم ،وفصل الحساب الوحٌد المتاح لمقدم
الطلب ألؼراض الطلب فقط؛
( )2فً حال تقدٌم جزء من الموارد لعملٌات
التشؽٌل المستمرة من األموال الحالٌة (بدالً
من الربح من عملٌات التشؽٌل المستمرة)،
ٌتم فصل هذا التموٌل وتخصٌصه لهذا
ؾ لمدة ثبلث
الؽرض فقط بمقدار كا ٍ
سنوات.
( )3وإذا كانت عملٌات الجارٌة على األقل
جزءا من عابدات الموارد واالفتراضات
وتأخذ فً االعتبار الدراسات والبٌانات
المرجعٌة ،أو ؼٌرها من الخطوات التً
اتخذت لتطوٌر االستجابة والتحقق من
صحة االفتراضات؛ و
( )4تم إعداد نماذج التدفقات النقدٌة برابط
تموٌل وافتراض لئلٌرادات المتوقعة
الفعلٌة لنشاط تجاري.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1التأكٌدات المتوفرة بأن المواد المقدمة
للمستثمرٌن و/أو المقرضٌن تتفق مع
التوقعات واالفتراضات الواردة فً نماذج
التوقعات؛
( )2األموال المتوفرة حالًٌا (السٌما جمٌع
األموال البلزمة لبدء التشؽٌل) ومن حٌث
الكم وااللتزام على النحو المحدد المتوفر
لدى مقدم الطلب؛
( )3فً حال تقدٌم موارد لعملٌات التشؽٌل
المستمرة من األموال الحالٌة (بدالً من
الربح من عملٌات التشؽٌل المستمرة)ٌ ،تم
تحدٌد مقدار هذا التموٌل وٌتم تحدٌد
ؾ لمدة ثبلث سنوات.
مصادره بمقدار كا ٍ
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.

النقاط

األسعار وعدد التسجٌبلت.

( )4وإذا كانت العملٌات الجارٌة على األقل
سٌتم تعهٌدها جزبٌا من الخارج من
عابدات الموارد واالفتراضات المعقولة
ولها صلة مباشرة بحجم األعمال المتوقعة
وحجم السوق واالختراق؛ و
(ٌ )5رفق مع التوقعات التقارٌر المالٌة
التارٌخٌة الواردة فً السؤال .45
 - 0فشل المتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

(ب) وصؾ النطاقات المتوقعة فً التموٌل واإلٌرادات.
وصؾ العوامل التً تؤثر فً تلك النطاقات.
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(أ) التخطٌط للطوارئ :وصؾ التخطٌط للطوارئ الخاص
بك:





ال

ال

تحدٌد أٌة حواجز/مخاطر متوقعة لتنفٌذ نهج العمل
الموضح بالطلب ،وكٌؾ أنها تؤثر على التكلفة،
والتموٌل أو الجدول الزمنً فً التخطٌط الخاص
بك.
التعرؾ على أثر أي قانون معٌن أو البحة أو
سٌاسة عامة قد تؤثر على تقدٌم خدمات التسجٌل؛
و
وصؾ التدابٌر للتخفٌؾ من المخاطر الربٌسٌة
على النحو المبٌن فً هذه المسألة.

ٌجب أن تتضمن اإلجابة الكاملة ،بالنسبة للطوارئ،
وصفا واضحا لآلثار المتوقعة للتموٌل واإلٌرادات
والتكالٌؾ لفترة  3سنوات التً قدمت فً النموذج 1
(السٌنارٌو األكثر احتماال).
لتكون مؤهلة للحصول على درجة من  2نقطةٌ ،جب أن
توضح اإلجابات والموارد الكافٌة خطط العمل والعملٌات
فً خطة التموٌل الحالٌة والعابدات حتى فً حالة وقوع
حاالت الطوارئ.

2-0

ٌتم تحدٌد الطوارئ والمخاطر من
حٌث الكم ،وتدرج فً اإلٌرادات
والتكلفة وتحلٌبلت التموٌل .وٌتم
تحدٌد خطط العمل فً حالة وقوع
طارئ .النموذج مرن فً حال
حدوث هذه االحتماالت .تحدٌد
الردود التً تعالج الموارد
واحتمال التأثٌر على الطوارئ.

 - 2تجاوز المتطلبات :تلبٌة االستجابة لجمٌع
خصابص النقطة  1و:
(ٌ )1تم تقدٌم موارد لخطط اإلجراء وعملٌات
ؾ فً التموٌل الحالً
التشؽٌل بشكل كا ٍ
وخطة الربح حتى فً حال حدوث
االحتماالت.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1نموذج ٌحدد بشكل كاؾ المخاطر الربٌسٌة
(بما فً ذلك العملٌات ،واألعمال التجارٌة
والقانونٌة والقضابٌة والمالٌة ،والمخاطر
األخرى ذات الصلة)؛
( )2االستجابة تعطً االعتبار ألثر احتمال
تأثٌر موارد الحاالت الطاربة التً تم
تحدٌدها؛ و
( )3إذا كانت الموارد ؼٌر متاحة لتموٌل
االحتماالت الموجودة فً الخطة الحالٌة،
ٌتم تحدٌد مصادر تموٌل وخطة للحصول
علٌها.
ٌ - 0فً بالمتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة فً نطاق 10 - 5
صفحات.
(ب) وصؾ التخطٌط للطوارئ الخاص حٌث أن مصادر
التموٌل تخضع النخفاض كبٌرا لنموذج الطلب المحدد.
صؾ على وجه الخصوص:
 كٌؾ سوؾ ٌمكن ٌفً بالمتطلبات التقنٌة
المستمرة ،و
 ما التموٌل الذي ٌمكن أن ٌرفع كبدٌل معقول فً

ال
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المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

وقت الحق.
قدم تفسٌرا إذا كنت ال تعتقد أن هناك أي فرصة لتخفٌض
التموٌل.
إكمال نموذج التوقعات المالٌة ( 2نموذج  ،السٌنارٌو
األسوأ)
ومن المتوقع أن تكون إجابة كاملة تقرٌبا ً على صفحات
 10 - 5باإلضافة إلى النموذج.
(ج) قم بوصؾ التخطٌط المحتمل لدٌك حٌث تكون
معدالت النشاط بشكل كبٌر تتجاوز التوقعات العلٌا التً
ٌكون فٌها تؽٌٌر المواد من نموذج التطبٌق أمرً ا الزمًا.
وبوجه خاص ،كٌؾ سٌتم الوفاء بالمتطلبات التقنٌة
المستمرة؟
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من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة تقرٌبا ً فً نطاق
 10 - 5صفحات.
(أ) قدم تقدٌر التكلفة لتموٌل وظابؾ التسجٌل الهامة على
أساس سنوي ،واألساس المنطقً لهذه التقدٌرات
ٌتناسب مع المناهج التقنٌة والتشؽٌلٌة والمالٌة
الموصوفة فً الطلب.
تشمل الوظابؾ األساسٌة للسجل التً ٌجب دعمها
حتى فً حال فشل عمل مقدم الطلب و/أو التموٌل:
( )1وضوح قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات النظر فً نطاقات
حجم االستعبلمات  DNsالٌومٌة (على سبٌل
المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكالٌؾ
اإلضافٌة المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه
االستفسارات ،والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس
األداء .SLA
( )2تشؽٌل نظام التسجٌل المشترك
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات النظر فً نطاقات
حجم االستعبلمات  DNsالٌومٌة (على سبٌل
المثال،0-200K ،
 ،)2M+ ،200K-2Mوالتكالٌؾ اإلضافٌة
المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه االستفسارات،
والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس األداء .SLA
( )3توفٌر خدمة Whois

ال

ال

حماٌة المسجل أمر هام ومن ثم ٌطلب من مقدمً
طلبات  gTLDالجدد تقدٌم دلٌل ٌشٌر إلى استمرار
المهام الحساسة حتى فً حالة فشل السجلٌ .جب أن
تتم حماٌة احتٌاجات المستخدم من خبلل التوضٌح
الصرٌح الذي ٌتم على أساسه الحصول على
وظابؾ السجل لفترة ممتدة من الوقت حتى فً
مقابل فشل السجل .ومن ثم ٌعرؾ هذا القسم كإجراء
مستهدؾ وواضح ٌقصد منه حماٌة وخدمة
المسجلٌن.
لمقدم الطلب مهمتٌن مرتبطتٌن بشكل كاؾ مما
ٌجعل هذا دلٌل على استمرارٌة لمهام التسجٌل
الحرجة .أوالٌ ،جب تقدٌر التكلفة المحتملة للحفاظ
على وظابؾ حماٌة المسجل األساسٌة (جزء أ).
وخبلل تقٌٌم الطلب ،سٌحكم القابمون على عملٌة
التقٌٌم ما إذا كان التقدٌر المقدر لبنٌة األنظمة التحتٌة
والمنهج التجاري اإلجمالً قد تم وصفه بأي مكان
بالطلب.

3-0

األشكال المتوفرة هنا تستند إلى
تقدٌر دقٌق للتكالٌؾ .دلٌل موثق
أو خطة مفصَّلة تتعلق بالقدرة على
تموٌل وظابؾ السجل الحرجة
والمستمرة لمسجّلً النطاق لفترة
ثبلث سنوات فً حالة فشل السجل
أو البدٌل االفتراضً أو حتى
ٌمكن تخصٌص مشؽل تابع .أدلة
الوسابل المالٌة لتموٌل هذه
المتطلبات قبٌل التفوٌضٌ .جب
ٌفً بالمتطلبات قبل أو بالتزامن
مع تنفٌذ اتفاقٌة السجل.

ٌ - 3فً بالمتطلبات:
تلبٌة االستجابة لجمٌع خصابص النقطة  1و:
(ٌ )1تم تأمٌن العقود المالٌة كما ٌتم تنفٌذها
لتوفٌر العملٌات المستمرة لفترة ٌبلػ حدها
األدنى ثبلث سنوات فً حالة الفشل.
ٌ - 1فً بالمتطلبات:
( )1تتوافق التكالٌؾ مع النهج التقنً والتشؽٌلً
والمالً كما هو موضح فً الطلب؛ و
(ٌ )2تم تحدٌد التموٌل ووصؾ األدوات كما ٌتم
تنفٌذها لتوفٌر العملٌات المستمرة لفترة
ٌبلػ حدها األدنى ثبلث سنوات فً حالة
الفشل.
ٌ - 0فً بالمتطلبات :ال ٌلبً جمٌع االحتٌاجات
للنقطة .1

ٌتم استدعاء أداة العملٌات المستمرة ( )COIمن قبل
 ICANNإذا لزم األمر للمشؽل فً حاالت طوارئ
التسجٌل ( )EBEROللحفاظ على الوظابؾ
الخمس الضرورٌة للتسجٌل لمدة  5-3سنوات.
وهكذا ،ترتبط التكالٌؾ التقدٌرٌة لتكلفة الطرؾ
الثالث لتوفٌر الوظابؾ ،ولٌس من مقدم الطلب
الفعلً الداخلً أو تكالٌؾ التعاقد من الباطن ٌأتً
توفٌر هذه الوظابؾ.
علما بأن  ICANNهً بناء نموذجً لهذه التكالٌؾ
بالتعاون مع مقدمً الخدمات المحتملٌن .EBERO
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 ،)1M + ،100K - 1Mوالتكالٌؾ
اإلضافٌة المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه
االستفسارات ،والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس
األداء  SLAعلى شبكة اإلنترنت وخدمات
المٌناء  43على حد سواء.

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

وهكذا ،فإن المبادئ التوجٌهٌة لتحدٌد المبلػ المناسب
لـ  COIستكون متاحة لمقدم الطلب .ومع ذلك ،ال
ٌزال من الضروري لمقدم الطلب تقدٌم تقدٌراته
الخاصة فً التفسٌر والرد على هذا السؤال.

( )4مستودع بٌانات السجل
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات أن ٌضعوا بعٌن
االعتبار اإلدارة ،واالحتفاظ ،ونقل الرسوم
وكذلك اإلٌداع الٌومً (على سبٌل المثال،
كامل أو تزاٌدي) .قد تختلؾ التكالٌؾ اعتمادا
على حجم ملفات المستودع (أي حجم قاعدة
بٌانات التسجٌل).
( )5صٌانة منطقة اإلشارة بشكل مناسب بما
ٌتوافق مع متطلبات .DNSSEC
ٌنبؽً على مقدمً الطلبات النظر فً نطاقات
حجم االستعبلمات  DNSالٌومٌة (على
سبٌل المثال،0 - 100M ،
 ،)1B + ،100M - 1Bوالتكالٌؾ
اإلضافٌة المرتبطة بزٌادة مستوٌات هذه
االستفسارات ،والقدرة على تلبٌة مقاٌٌس
األداء .SLA
إدراج التكلفة السنوٌة المقدرة لكل وظٌفة (حدد العملة
المستخدمة).
من المتوقع أن تكون اإلجابة كاملة تقرٌبا ً فً نطاق
 10 - 5صفحات.
(ب) ٌتعٌن على مقدمً الطلبات تقدٌم دلٌل حول كٌفٌة
توفٌر وجمع األموال البلزمة ألداء عملٌات التسجٌل
األساسٌة (وذلك لحماٌة المسجلٌن.فً  gTLDالجدٌد)
لفترة ثبلث سنوات على األقل من تارٌخ إلؽاء اتفاقٌة
السجل .وقد حددت  ICANNطرٌقتٌن لتلبٌة هذا المطلب:
( )1إصدار خطاب االعتماد ( )LOCمن خبلل مؤسسة
مالٌة حسنة السمعة.
مقدار اإلٌداع ٌجب أن ٌكون مساوٌا أو أكبر من

المقدار المطلوب لتموٌل عملٌات السجل لفترة ال تقل عن
ثبلث سنوات .فً حالة التعامل لدى التحقق من خطاب
االعتماد فإن الدفع الفعلً سٌتم ربطه بتكلفة تشؽٌل هذه
الوظابؾ.
ٌجب على  LOCأن ٌسمً  ICANNأو ممثلها

على أنه المستفٌد .أي تموٌل ٌتم دفعه سٌتم توفٌره للمثل

ال

ثانٌا (الجزء ب) ،طرق الحصول على األموال
البلزمة لتنفٌذ تلك المهام لثبلث سنوات على األقل
لٌتم وصفها من جانب مقدم الطلب وفقا ً للمعاٌٌر
الواردة أدناه .نوعٌن من العقود تلبً هذه المتطلبات.
ٌجب على مقدم الطلب تحدٌد أي من هذه الطرق تم
وصفهٌ .طلب أن ٌتم تنفٌذ العقد وقت تنفٌذ اتفاقٌة
السجل.
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الذي ٌعمل على تشؽٌل وظابؾ السجل المطلوبة.
ٌجب على  LOCأن ٌتمتع بفترة ال تقل خمس

سنوات من تارٌخ تفوٌض  .TLDقد ٌتم النص على
 LOCمع تارٌخ االنتهاء السنوي إن احتوت على فقرة
دابم العمل والقابلة لبلمتدادات السنوٌة دون تعدٌل لعدد ال
نهابً من الفترات حتى اإلصدار البنكً الذي ٌعلم
المستفٌد بتارٌخ االنتهاء النهابً أو حتى إطبلق المستفٌد
لـ  LOCكدلٌل كتابة .إن جاء تارٌخ االنتهاء قبل الذكرى
السنوٌة الخامسة لتفوٌض  TLDفسٌطلب من مقدم الطلب
الحصول على عقد استبدال.
ٌجب إصدار  LOCمن خبلل مؤسسة مالٌة

حسنة السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضابً .قد
ٌتضمن ذلك البنك أو شركة التأمٌن ذات السمعة الدولٌة
القوٌة التً تتمتع باعتماد قوي من طرؾ ثالث مثل (AA
أو أعلى) Moody( ،أو أعلى ) ،أو A.M. Best
( A-Xأو أعلى)ٌ .نبؽً أن توضح الوثابق الجهة التً
ستتولى التأمٌن.
وسوؾ ٌقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعٌنه

دون قٌد أو شرط إلخراج األموال (كامبل أو جزبٌا)
بموجبها عند تسلٌم إشعار خطً من قبل  ICANNأو من
تعٌنه.
ٌجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة أصلٌة

لخطاب التنفٌذ لبلعتماد أو مسودة الخطاب التً تحتوي
على البنود والشروط الكاملة .فً حالة عدم تنفٌذها خبلل
تارٌخه ،سٌطلب من مقدم الطلب تزوٌد  ICANNبنسخة
أصلٌة  LOCالمنفذ قبل أو بالتزامن مع تنفٌذ اتفاقٌة
السجل.
ٌجب أن ٌحتوي  LOCعلى األقل على المتطلبات

التالٌة:
إصدار بنكً وتارٌخ اإلصدار.
o
المستفٌد:
o
ICANN / 4676 Admiralty Way, Suite 330
،/ Marina del Rey, CA 90292 / US
أو ممثلها.
االسم الكامل لمقدم الطلب والعنوان.
o
رقم هوٌة .LOC
o
تحدٌد المبلػ المطلوب بالدوالر األمرٌكً.
o
تارٌخ االنتهاء.
o
تحدٌد العنوان واإلجراء والنماذج المطلوبة من
o
خبلل عروض الدفع.
الشروط:
o
تحدٌد المعاٌٌر الجزبٌة من خطاب االعتماد

باإلضافة إلى وجوب تقلٌل الدفع للقٌمة بموجب خطاب
االعتماد.
ٌجب تحدٌد كافة عملٌات الدفع باسم بنك اإلصدار

وخطاب االعتماد ورقم االعتماد.
قد ال ٌتم تعدٌل  LOCأو تنقٌحها أو توسٌعها من

خبلل مرجع ألي مستند أو اتفاقٌة أو عقد.
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ٌعتبر  LOCمعرضا ً لممارسات االستعداد الدولٌة

( )ISP 98وؼرفة التجارة الدولٌة (رقم اإلصدار.
 ،)590أو لمعٌار بدٌل ٌثبت أنه معادل معقول بالفعل.
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النقاط

( )2اإلٌداع بالنقد الذي ال ٌتم إلؽاؤه وحساب المستودع
النقدي من خبلل مؤسسة مالٌة حسنة السمعة.
ٌجب أن ٌكون حجم اإلٌداع مساوٌا أو أكبر من

المقدار المطلوب لتموٌل عملٌات السجل لفترة ال تقل عن
ثبلث سنوات.
ٌجب التعامل مع النقد من خبلل طرؾ ثالث ٌتمثل

فً مؤسسة مالٌة لن تسمح للتموٌل بالدمج مع تموٌل
عملٌات تشؽٌل مقدم الطلب أو التموٌبلت األخرى وقد ٌتم
الوصول إلٌها من خبلل  ICANNأو من ممثلها فً حالة
الوفاء بشروط معٌنة.
ٌجب إصدار  LOCمن خبلل مؤسسة مالٌة

حسنة السمعة مضمونة على أعلى مستوى قضابً .قد
ٌتضمن ذلك البنك أو شركة التأمٌن ذات السمعة الدولٌة
القوٌة التً تتمتع باعتماد قوي من طرؾ ثالث مثل (AA
أو أعلى) Moody( ،أو أعلى ) ،أو A.M. Best
( A-Xأو أعلى)ٌ .نبؽً أن توضح الوثابق الجهة التً
ستتولى التأمٌن.
وسوؾ ٌقدم  LOCإلى  ICANNأو من تعٌنه

دون قٌد أو شرط إلخراج األموال (كامبل أو جزبٌا)
بموجبها عند تسلٌم إشعار خطً من قبل  ICANNأو من
تعٌنه.
ٌجب على  LOCأن ٌتمتع بفترة ال تقل خمس

سنوات من تارٌخ تفوٌض .TLD
ال ٌعتبر التموٌل فً حساب مستودع اإلٌداع أصبلً

لـ .ICANN
أٌة أرباح ذات أهمٌة لرسوم بنكٌة أقل تعود إلى

الودابع وسٌتم ردها لمقدم الطلب حال تسوٌة الحساب إلى
الحد ؼٌر المستخدم لدفع التكلفة ونفقات الحفاظ على
المستودع.
وٌجب رد اإلٌداع باإلضافة إلى المتراكمات التً

تقل عن أي رسوم بنكٌة مع اعتبار المستودع ،لمقدم
الطلب حال عدم االستخدام فً تموٌل عملٌات تشؽٌل
السجل بسبب حدث مفاجا أو بعد مرور خمس سنوات أو
أٌهما كان أكثر.
سٌكون مقدم الطلب مطالبا بتقدٌم تفسٌر

لـ  ICANNكمقدار اإلٌداع والمؤسسة التً تحسب
اإلٌداع واتفاقٌة المستودع لحساب وقت تقدٌم الطلب.
ٌجب على مقدم الطلب إرفاق دلٌل لتموٌبلت

اإلٌداع فً حساب المستودع أو دلٌل الترتٌبات المؤقتة
إلٌداع التموٌلٌ .جب تقدٌم دلٌل تموٌل اإلٌداع وبنود
اتفاقٌة المستودع إلى  ICANNقبل أو بالتزامن مع تنفٌذ
اتفاقٌة السجل.

أ-37

م

السؤال

بما ٌتضمن
النشر العام

المالحظات

نطاق النقاط

المعاٌٌر

النقاط

أ-38

تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة
تتضمن عملٌة تقدٌم الطلبات قٌام مقدم الطلب بتسلٌم اثنان من التقدٌرات المالٌة على أساس نقدي.
حٌث ٌنبغً أن ٌوضح التوقع األول (نموذج  )1التوقعات المالٌة المقترنة بأكثر السٌنارٌوهات المتوقع حدوثهاٌ .نبغً أن ٌشمل هذا التقدٌر
حجم التسجٌالت ورسوم التسجٌل وجمٌع التكالٌف ونفقات فً رأس المال المتوقعة خالل فترة بدء التسجٌل وخالل فترة السنوات الثالث
األولى للعملٌات .وٌرتبط النموذج  1بالسؤال رقم ( 46نموذج التقدٌرات) فً الطلب.
كما أننا نشترط أٌضا على مقدم الطلب مطالب أٌضا بأن ٌوضح بشكل منفصل (فً النموذج  )2التوقعات المالٌة المرتبطة بأسوأ حاالت
السٌنارٌوهات الواقعٌةٌ .رتبط النموذج رقم  2بالسؤال رقم ( 44تخطٌط الطوارئ) فً الطلب.
الرجاء إدراج التعلٌقات واإلٌضاحات عن كل تقدٌر معد فً نهاٌة التقدٌر (المكان المحدد) من أجل توفٌر مراجعات تلك التقدٌرات مع
المعلومات المتعلقة بما ٌلً:
 .1االفتراضات المستخدمة واالختالفات الكبٌرة فً التوقعات المالٌة ونفقات رأس المال سنوٌا؛
 .2كٌف تخطط من أجل تموٌل العملٌات؛
 .3التخطٌط االحترازي
عند تعبئة نموذج  1ونموذج  2رجاء قم بتوثٌق البٌانات والمعادالت المستخدمة فً عملٌاتك الحسابٌة عن طرٌق اإلشارة إلى المراجع
(عند االقتضاء).

القسم األول – التدفقات النقدٌة الواردة والخارجة المقدرة
التدفق النقدي الوارد المقدر

السطران "أ" و"ب" .قم بتوضٌح عدد التسجٌالت المتوقعة ورسوم التسجٌل لألعوام األول والثانً والثالث .اترك انعًىد بدء التشغٌل
فارغا .تكون فترة بدء التشغٌل للتكالٌف النقدٌة ونفقات رأس المال فقط ،حٌث ال ٌجب إدخال بٌانات تقدٌرات نقدٌة فً هذا العمود.
سطر ج .قم بضرب السطرٌن "أ" و"ب" نهذصىل عهى التدفق النقدي الوارد نهتسجٍالث بالنسبة للسطر ج.
سطر د .قم بتوفٌر تدفقات نقدٌة واردة مقدرة من أي مصدر عائدات آخر لألعوام األول والثانً والثالث .وبخصوص أٌة أرقام موضحة
فً السطر "د" ،رجاء قى باإلفصاح عٍ انًصذر فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات بالقسم األول .ملحوظة :ال تقدم بإدراج التموٌل فً السطر
"د" حٌث ورد مسبقا فً القسم السادس.
سطر هـ .اجمع انسطزٌٍ "ج" و"د" نهذصىل على إجًانً انتذفق انُقذي انىارد.
التدفقات النقدٌة الصادرة المقدرة
تكالٌف البدء – رجاء قم بتحدٌد الفترة الزمنٌة الكلٌة التً من المتوقع أن ٌشملها هذا البدء لجمٌع البنود (من "و" حتى "ل") فً خانة
التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر و .قم بتوفٌر تكالٌف العمالة المقدرة من أجل التسوٌق ودعم العمالء والدعم الفنً لكل من فترة بدء التشغٌل والعام األول والثانً
والثالث .ملحوظةٌ ،نبغً وضع تكالٌف العمالة األخرى فً السطر "ل" (التكالٌف األخرى) وتحدٌد نوع العمالة والتكالٌف المقدرة
المرتبطة بها فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات من هذا القسم.
سطر ز .تمثل تكالٌف التسوٌق المبالغ التً تم إنفاقها على الدعاٌة والعروض التروٌجٌة وأنشطة التسوٌق األخرىٌ .جب أن ال ٌشمل هذا
المبلغ التكالٌف المدرجة فً بند عًانت انتسىٌق (انسطز "و").
السطور من "ح" إلى "ك" .قم بتوفٌر التكالٌف المقدرة للمرافق والمصروفات اإلدارٌة والمصروفات العامة ،والفوائد والضرائب
واالستعانة بمصادر خارجٌة لفترة بدء التشغٌل وكذلك للعام األول والثانً والثالث .تأكد من إدراج نوع األنشطة التً تم إسنادها لمصادر
تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

خارجٌةٌ .مكنك الجمع بٌن أنشطة معٌنة من نفس المزود طالما أنه تم إدراج توضٌح مناسب للخدمات التً تم جمعها فً خانة
التعلٌقات/اإلٌضاحات.
السطر ل .قم بتوفٌر أٌة تكالٌف تشغٌلٌة أخرى مقدرة لفترة بدء التشغٌل واألعوام األول والثانً والثالث .تأكد من تحدٌد نوع التكالٌف فً
خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر م .اجمع السطور من "و" حتى "ل" للحصول على التكالٌف اإلجمالٌة للسطر "م".
سطر ن .قم بطرح انسطز "هـ" من السطر "م" للحصول على صافً عدد العملٌات المقدر للسطر "ن".

القسم الثانً أ – تصنٌف تدفقات التكالٌف النقدٌة التشغٌلٌة الصادرة الثابتة والمتغٌرة
سطر أ .قم بتوفٌر التدفقات النقدٌة الصادرة التشغٌلٌة بما فً ذلك العمالة والتكالٌف ذات الطبٌعة المتغٌرة .علما بأن التدفقات النقدٌة
الصادرة التشغٌلٌة المتغٌرة عبارة عن النفقات التً تتذبذب فً العالقة مع الزٌادة أو النقصان فً مستوى اإلنتاج.
سطر ب .قم بتوفٌر التدفقات النقدٌة الصادرة الثابتة والمقدرة للتشغٌل .علما بأن التدفقات النقدٌة الصادرة والثابتة للتشغٌل هً
المصروفات التً ال تتذبذب بشكل عام فً عالقتها مع الزٌادة أو النقصان فً اإلنتاج أو مستوى العملٌات .حٌث تكون هناك ضرورة
إلنفاق هذه التكالٌف بشكل عام من أجل إدارة العملٌات األساسٌة للمنظمة أو من المتوقع أن ٌتم إنفاقها استنادا إلى االلتزامات التعاقدٌة..
سطر ج .قم بجمع السطرٌن "أ" و"ب" للحصول على إجمالً انتذفقاث انُقذٌت انتشغٍهٍت انصادرة الثابتة وانًتغٍزة للسطر "ج" .وٌجب أن
ٌكون هذا المجموع مساوٌا لتكالٌف مجموع التدفقات النقدٌة الصادرة الخاصة بالتشغٌل من القسم  1السطر م

القسم الثانً ب – بدء تشغٌل مهمة السجل الحرج للنقد الصادر الخاص بالتشغٌل
السطران "أ" و "هـ" .قم بتوفٌر النقد الصادر المتوقع لمهام السجل الخمس الحرجة إذا كانت هذه المهام ٌستعان بمصادر خارجٌة
لإلضالع بها فإن هذه الرسوم الخاصة باإلضالع بمصادر خارجٌة ٌجب أن تقدم وتوضح على حدة .سٌمثل النقد الصادر المقدر لهذه
المهام األساس الحتٌاطً السنوات الثالث المطلوب فً السؤال  50من الطلب.
سطر و .إذا كانت هناك مهام سجل حرجة أخرى تستند إلى نموذج أعمال السجل الخاص بمقدم الطلب فٌجب تقدٌم التدفق النقدي الصادر
المقدر لهذه المهمة مع إضافة توضٌح فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ز .اجمع السطور من "أ"حتى "و" للحصول على إجًانً انتذفق انُقذي الصادر الخاص بمهام السجل الحرجة.
سطر حٌ .ساوي التدفقات النقدٌة الصادرة الحرجة الخاصة بوظائف السجل الحرجة والمتوقعة على مدار ثالث سنوات (األعمدة "ح"
و"ط" و"ي")

الجزء الثالث – النفقات الرأسمالٌة المقدرة
السطور من "أ" حتى "ج" .قى بتىفٍز َفقاث رأس انًال نهًعذاث وانبزيجٍاث واألحاث وانتجهٍزاث انًقذرة نهبذء انتشغٍم وكذنك نألعىاو
األول وانخاًَ وانخانج .انزجاء تىضٍخ انفتزة انزيٍُت انكهٍت انتً ٌتىقع أٌ تغطٍها تكانٍف بذء انتشغٍم فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.
سطر د .قم بتوفٌر أي نفقات رأسمالٌة مقدرة كنتٌجة لإلضالع بمصادر خارجٌة .وٌجب أن ٌكون هذا متضمنا بالنسبة لبدء التشغٌل وكذلك
األعوام األول والثانً والثالث .قم بتحدٌد نوع النفقات وكذلك قم بتوضٌح الفترة الزمنٌة الكلٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكانٍف بذء انتشغٍم
فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات بالقسم الثالث.
سطر ح .رجاء توضٌح مصروفات رأس المال األخرى فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر و .اجًع انسطىر يٍ "أ" ودتى "هـ" نهذصىل عهى إجًانً َفقاث رأس انًال.

القسم الرابع – األصول والخصوم المقدرة
تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

السطور من "أ" وحتى "ج" .قم بتوفٌر النقد والذمم المدٌنة (حسابات القبض) والحسابات الجارٌة األخرى المخصصة لبدء التشغٌل
وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .وبانُسبت لألصول الجارٌة األخرى ،قى بتذذٌذ َىع األصم ووضخ انفتزة انزيٍُت اإلجًانٍت انتً
ٌتىقع أٌ تغطٍها تكانٍف بذء انتشغٍم فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.
سطر د .اجًع انسطىر "أ" و"ب" و"د" نهىصىل إنى يجًىع األصىل انجارٌت.
السطور من "هـ" وحتى "ز" .قم بتوفٌر الذمم الدائنة المتوقعة ،والقروض قصٌرة األجل وكذلك الخصوم الجارٌة لبدء التشغٌل وكذلك
لألعوام األول والثانً والثالث .بالنسبة للخصوم الحالٌة األخرى ،قم بتحدٌد نوع الخصم ووضح الفترة الزمنٌة اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن
تغطٌها تكالٌف بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ح .اجمع السطور من "هـ" وحتى "ز" نهذصىل عهى انًجًىع انكهً نهخصىياث انذانٍت.
السطور من "ط" وحتى "ك" .قم توفٌر األصول الثابتة المتوقعة (انًًتهكاث واألدواث وانًعذاث) ،واحتٌاطً السنوات الثالث واألصول
طوٌلة األجل لبدء التشغٌل واألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء توضٌح الفترة الزمنٌة اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكالٌف بذء
انتشغٍم فً خاَت التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ل .اجمع السطور من "ط" وحتى "ك" للحصول على يجًىع األصىل طىٌهت األجم.
سطر م .قم بتحدٌد القرض طوٌل األجل المتوقع لبدء التشغٌل وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء تحدٌد الفترة الزمنٌة
اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكانٍف اإلَتاد فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.

القسم الخامس – التدفقات النقدٌة المقدرة
التدفق النقدي ناتج عن صافً العملٌات المقدرة (القسم األول) ،نفقات رأس المال المقدرة (القسم الثالث) ،واألصول والخصوم المقدرة
(القسم الرابع)
سطر "أ" .قى بتىفٍز صافً انتذفقاث انُقذٌت نهتشغٍم انخاصت ببذء انتشغٍم وكذنك بانُسبت ألعىاو األول وانخاًَ وانخانج .انزجاء تذذٌذ
انفتزة انزيٍُت اإلجًانٍت انتً ٌتىقع أٌ تغطٍها تكانٍف بذء انتشغٍم فً خاَت انتعهٍقاث/اإلٌضاداث.
سطر "ب" .قم توفٌر نفقات رأس المال المتوقعة لبدء التشغٌل وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء تحدٌد الفترة الزمنٌة
اإلجمالٌة التً ٌتوقع أن تغطٌها تكالٌف بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات بالجزء الرابع.
من السطر "ج" حتى "و" .قم بتوفٌر التغٌر المتوقع فً األصول المتداولة غٌر النقدٌة وإجمالً الخصومات المتداولة وتسوٌات الدٌون
والتسوٌات األخرى لفترة بدء التشغٌل وكذلك لألعوام األول والثانً والثالث .الرجاء تحدٌد الفترة الزمنٌة اإلجمالٌة لتكالٌف بدء التشغٌل
التً ٌتوقع أن تغطٌها تكالٌف بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحات.
سطر ز .اجمع السطور من "أ" حتى "و" للحصول على صافً التدفق النقدي المقدر للسطر "ح".

القسم السادس – مصادر التموٌل
السطور "أ" و"ب" .قم بتوفٌر التموٌالت المقدرة من الدٌون والحقوق عند بدء التشغٌل .قم بتوضٌح مصادر التموٌل من الدٌون والحقوق
وكذنك انفتزة انزيٍُت اإلجًانٍت انًتىقع أن ٌغطٌها بدء التشغٌل فً خانة التعلٌقات/اإلٌضاحاتٌ .رجى أٌضا توفٌر دلٌل على التموٌل (مثل
خطاب التزام).
سطر ج .اجمع السطرٌن "أ" و"ب" نهذصىل يىارد انتًىٌم اإلجًانٍت نهسطز "د".

تعلٌقات عامة – فً ما ٌتعلق باالفتراضات المستخدمة وأوجه التباٌن الهامة بٌن السنوات الخ.
تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

قم بتوفٌر توضٌحات ألٌة تنوعات بٌن السنوات (أو المتوقع منها خالل السنوات التً تقع خارج اإلطار الزمنً للنموذج) فً أي فئة من
فئات التكلفة أو التموٌل.

تعلٌقات عامة – حول كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل العملٌات
قم بتوفٌر تعلٌقات عامة توضح كٌفٌة قٌامك بتموٌل العملٌات .وٌنبغً أن ٌتم توضٌح التموٌل بالتفصٌل ردا على السؤال .44

تعلٌقات عامة – حول الطوارئ
قم بتقدٌم تعلٌقات عامة لوصف خططك حٌال الطوارئ .وٌنبغً توضٌح التخطٌط للطوارئ بالتفصٌل ردا على السؤال .44

تعلٌمات :مقدم طلب  – TLDالتقدٌرات المالٌة

مقدم طلب  -- TLDالتقدٌرات المالٌة :النموذج
بالعملة المحلٌة (ما لم ٌرد نص بخالف ذلك)

التعلٌقات  /المالحظات
تقدٌم اسم العملة المحلٌة المستخدمة

حً  /تشغٌلً

القسم
 )1التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة المتوقعة

المرجع  /الصٌغة

تكالٌف البداٌة

أ) حجم التسجٌل المتوقع

-

ب) رسوم التسجٌل
ج) التدفقات النقدٌة الداخلة من التسجٌل
د) تدفقات نقدٌة داخلة أخرى لإلٌرادات

-

أ*ب

هـ) إجمالً التدفقات النقدٌة الداخلة

-

السنة 1
62,000
$

السنة 2
80,600

السنة 3
104,780

5.00
310,000
35,000

5.50 $
443,300
48,000

6.05 $
633,919
62,000

345,000

491,300

695,919

خط مدرج * :اإلٌرادات المحققة

$

كان التسجٌل متوقعا استنادا إلى استعراضات السوق الحدٌثة والتً قمنا
بتضمٌنها فً هذه الوثٌقة ومناقشتها أدناه.
ونحن ال نتوقع زٌادات هائلة فً رسوم التسجٌل بعد السنة .3
تمثل اإلٌرادات األخرى التدفقات النقدٌة المبالغ التً تم تلقٌها من عرض
اإلعالنات على موقعنا.
تمثل العائد المتوقع تحقٌقه بموجب US GAAP

التدفقات النقدٌة الداخلة للتشغٌل المتوقعة
و) العمل:
 )1تسوٌق العمل
 )2دعم العمٌل للعمل
 )3العمل الفنً
ز) التسوٌق
حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارٌة
ي) الفوائد والضرائب

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

ل) تكالٌف التشغٌل الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها من الخارج):
5,000
 )1الصٌانة التامة للموقع

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

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

7,500

7,500

7,500

32,000

37,500

41,000

43,000

-

-

-

-

-

)2

وظائف السجل الحساسة

)3

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

)4

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

-

)5

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

-

-

)6

{قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}

-

-

-

م) تكالٌف التشغٌل األخرى
ن) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل
هـ  -ن

س) صافً تدفقات النقد التشغٌلً المتوقع تكالٌف

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

12,200
199,700

18,000
437,000

21,600
450,800

25,920
493,260

)(199,700

)(92,000

40,500

202,659

هذا وٌتم توضٌح التكالٌف بالتفصٌل فً اإلجابة على السؤال رقم .47

قم بتقدٌم قائمة والتكالٌف ذات الصلة لكل وظٌفة خارجٌة.
االستعانة الخارجٌة التامة للموقع إلى شركة  ABCحٌث تعتمد التكلفة على
عدد من مقدمً الخدمات من الضٌوف ودعم العمٌل.
ما تم االستعانة فٌه بالمصادر الخارجٌة إلى السجل الحساس ووظائف أخرى
لسجل  .ABCحٌث تعتمد النفقات على النطاقات واالستفسارات المتوقعة
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.
قم بتقدٌم وصف لألنشطة التً تمت االستعانة فٌها بالمصادر الخارجٌة
وكٌف تم تحدٌد التكالٌف.

 2أ) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة الثابتة والمتغٌرة للتشغٌل
أ) إجمالً تكالٌف التشغٌل المتغٌرة

72,067

163,417

154,464

200,683

التكالٌف المتغٌرة:
تساوي البداٌة كافة العمل إضافة إلى  %75من التسوٌق. السنة  1خالل  3تساوي  %75من كافة األعمال باإلضافة إلى  %50منالتسوٌق و %30من  G&Aوالتكالٌف األخرى.

ب) إجمالً تكالٌف التشغٌل الثابتة

127,633

273,583

296,336

292,577

التكالٌف الثابتة :تساوي إجمالً التكالٌف ناقص التكالٌف المتغٌرة

199,700
-

437,000
-

450,800
-

493,260
-

تحقق من  )2ج تساوي  )1ن.

القسم  )1ن =
التحقق

ج) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة التشغٌل

2ب) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة لوظائف التشغٌل األساسٌة
أ) تشغٌل SRS
ب) تقدٌم Whois
جـ) قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
د) مستودع بٌانات السجل
هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ DNSSEC
و) أخرى
ز) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف الوظٌفة الحاسمة
ح) إجمالً السنوات 3

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

5,500
6,600
7,700
8,800
9,900

6,050
7,260
8,470
9,680
10,890

25,000

35,000

38,500

42,350

مالحظة :تعمل  ICANNحالٌا على نموذج التكلفة الذي سٌقدم فً تارٌخ
الحق
ٌتناسب مع السؤال 24
ٌتناسب مع السؤال 26
ٌتناسب مع السؤال 35
ٌتناسب مع السؤال 38
ٌتناسب مع السؤال 43

115,850

 )3نفقات رأس المال المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج
ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)
)1

98,000
32,000
43,000

21,000
18,000
22,000

16,000
24,000
14,000

58,000
11,000
16,000

-

-

-

-

)2

-

-

-

-

)3

-

-

-

-

)4

-

-

-

-

)5

-

-

-

-

)6

-

-

-

-

للجهاز والبرمجٌات فوائد حٌوٌة لـ  3سنواتلألثاث والمعدات األخرى فوائد حٌوٌة لـ  5سنواتقم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.
قم بعمل قائمة وصف كل نوع محدد من األنواع التً ٌمكن تحدٌدها تتم فٌها
االستعانة بمصادر خارجٌة.

ه) نفقات رأس المال األخرى
و) إجمالً نفقات رأس المال

173,000

61,000

54,000

85,000

705,300

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

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

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

41,000

110,000

113,000

125,300

41,000

110,000

113,000

125,300

= القسم  )3و :تراكمً
السنوات السابقة  +السنة
الحالٌة

173,000

234,000

288,000

373,000

= 2ب) ح)

25,000

115,850

115,850

115,850

198,000

349,850

403,850

488,850

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

 )4المسؤولٌات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي
ب) الحسابات المستلمة
جـ) أصول أخرى جارٌة
د) إجمالً األصول الحالٌة

705,300

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دٌن قصٌر األمد
ز) المسؤولٌات الحالٌة األخرى المتراكمة
ح) كافة المسئولٌات الحالٌة
ط) إجمالً الملكٌة والمنشأة والمعدات ()PP&E

ي) احتٌاطً السنوات 3
ك) أصول أخرى طوٌلة األمد
ل) إجمالً األصول طوٌلة األمد
م) إجمالً الدٌن طوٌل األمد

لن ٌتم تحمل مبادئ الدفع على خط االئتمان مع بنك  XYZحتى السنة .5
بٌنما سٌتم دفع الفائدة على النحو الذي تحولت فٌه والمنعكس فً القسم  )1ي.

مقدم طلب  -- TLDالتقدٌرات المالٌة :النموذج
بالعملة المحلٌة (ما لم ٌرد نص بخالف ذلك)
القسم
 )5التدفق النقدي المتوقع (ما عدا احتٌاطً السنوات )3
أ) التدفقات النقدٌة للتشغٌل

حً  /تشغٌلً
المرجع  /الصٌغة
= القسم  )1س

جـ) نفقات رأس المال
د) تغٌٌر فً األصول الحالٌة غٌر النقدٌة

القسم  )3و هـ =
= القسم ( )4ب+ج):
السنة السابقة  -السنة
الحالٌة
= القسم  )4ح :
السنة الحالٌة  -السنة
السابقة

هـ) تغٌٌر فً كافة المسؤولٌات الحالٌة

= القسم  )4و وم ط:
السنة الحالٌة  -السنة
السابقة

و) تسوٌة الدٌن
ز) تسوٌات أخرى
حـ) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة

التعلٌقات  /المالحظات
تقدٌم اسم العملة المحلٌة المستخدمة

السنة 1

تكالٌف البداٌة

السنة 3

السنة 2

)(199,700

)(92,000

40,500

202,659

)(173,000
غٌر متاح

)(61,000
)(110,000

)(54,000
)(56,000

)(85,000
)(74,000

41,000

69,000

3,000

12,300

غٌر متاح
)(331,700

)(194,000

-

-

)(66,500

55,959

تمثل  41ألف دوالر فً تكالٌف البداٌة تعوٌضا للحسابات المدفوعة
والمنعكسة فً ورقة التوازن المتوقعة .حٌث أن السنوات القادمة تعتمد على
التغٌٌرات فً المسؤولٌات الحالٌة بٌنما تطرح السنة السابقة من السنة الحالٌة.

 )6مصادر التموٌل
أ) الدٌن:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب

1,000,000

 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ب) حق الملكٌة:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ج) كافة مصادر التموٌل

للتعلٌقات الخاصة بالتموٌل انظر أدناه .هذا وٌتم توضٌح اإلٌرادات بالتفصٌل
فً اإلجابة على السؤال رقم .48

1,000,000

تعلٌقات عامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبٌرة بٌن السنوات وما إلى ذلك:).
ونحن نتوقع أن ٌزداد عدد التسجٌالت بنحو  %30كل عام مع زٌادة رسوم التسجٌل بمقدار  1دوالر كل عام فً السنوات الثالث األولى .وتستند هذه االفتراضات الحجمٌة لبٌانات السوق المرفقة ( )1ونمو السجل الرئٌسً المعلن ( .)2وٌتم محاذاة افتراضات الرسوم بخطة النمو
ً
استنادا إلى منحنى التسجٌل .ونحن نتوقع زٌادة التكالٌف الخاصة بنا بوتٌرة تسٌطر على مدى السنوات الثالث األولى باستثناء تكالٌف التسوٌق التً ستكون أعلى فً سنة البداٌة والسنة األولى حٌث نقوم بتسجٌل اسم العالمة التجارٌة الخاص بنا والعمل على زٌادة
والطلب المتوقع
التسجٌالت .وتكالٌف التشغٌل مدعومة بتقرٌر اإلنجازات المرفق ( )1لمجموعة من السجالت المشابهة و( )2وتراكم التكالٌف المستندة إلى عملٌاتنا الجارٌة .حٌث ستكون نفقات رأس المال هً األكبر فً مرحلة البداٌة وبعد ذلك ستتراجع حاجتنا فً االستثمار فً األجهزة
والبرمجٌات الحاسوبٌة بعد فترة البداٌة .وتستند مصروفات رأس المال إلى مشارٌع العقود والمناقشات التً تدار مع الموزعٌن .لقد قمنا بتضمٌن وإحالة تكالٌف األجهزة لدعم التقدٌرات .فً السٌاق ذاته ستكون استثماراتنا فً األثاث والمعدات على أشدها فً فترة البداٌة لما نقوم
به من بناء للبنٌة التحتٌة ثم تأخذ نحو االنخفاض فً الفترات التالٌة .مرحلة البداٌة :من المتوقع أن تتألف مرحلة البداٌة لدٌنا من ( )10أشهر تتوازى مع منحنٌات النمو المرحلٌة المشار إلٌها من خالل البداٌات السابقة وبٌانات السوق المعلنة .وقد استمدت افتراضاتنا من واقع الدعم
المرفق.
تعلٌقات بشأن كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل عملٌات التشغٌل:
فقد تفاوضنا مؤخرا على خط ائتمان مع بنك ( XYZنسخة من الخط المنفذ بالكامل الوارد فً طلب التقدٌم الخاص بنا) وهذا التموٌل من أنه أن ٌتٌح لنا شراء المعدات الالزمة ودفع رواتب الموظفٌن وتكالٌف التشغٌل األخرى أثناء فترة البداٌة والسنوات القالئل األولى من عملٌات
التشغٌل .حٌث نتوقع بأن تكون أعمال التشغٌل الخاصة بنا ذاتٌة التموٌل (أي أن إٌراد عملٌات التشغٌل سوف ٌغطً كافة التكالٌف المتوقعة ونفقات رأس المال) بحلول النصف الثانً من العام الثانً للتشغٌل؛ كما نتوقع أٌضا جنً أرباح بتدفق نقدي إٌجابً فً العام الثالث.

التعلٌقات العامة فٌما ٌتعلق بالطوارئ:
وبالرغم من أننا نتوقع تدفقا نقدٌا إٌجابٌا بحلول نهاٌة العام  ،2فإن خط االئتمان موضوع التفاوض حدٌثا سٌغطً تكالٌف التشغٌل الخاصة بنا لفترة  4سنوات من التشغٌل إذا لزم األمر .وقد أبرمنا أٌضا اتفاقا مع شركة  XYZلتولً تدرٌب مسجلٌنا حٌث أن نموذج األعمال ال تمتلك
القدرة للحفاظ على نفسها فً السنوات المقبلة .تم إدراج االتفاقٌة مع شركة س/ص فً طلب التقدٌم الخاص بناٌ .مكن العثور على وصف كامل للمخاطر ومجموعة من النتائج والتأثٌرات المتوقعة فً الردود التً نقدمها على السؤال  .49وهذه الردود تحدد مقاٌٌس تأثٌرات بعض
االحتماالت والتموٌل الذي ٌتم التفاوض بشأنه والخطط اإلجرائٌة كما هو موضح ،فهً كفٌلة بتموٌل أسوأ الحاالت التً ٌمكن التعرض لها.

نموذج  - 1التقديرات المالية :على األرجح
بالعملة المحلية (ما لم يرد نص بخالف ذلك)
المرجع  /الصٌغة

القسم
 )1التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة المتوقعة

أ) حجم التسجٌل المتوقع
ب) رسوم التسجٌل
ج) التدفقات النقدٌة الداخلة من التسجٌل
د) التدفقات النقدٌة الداخلة لإلٌرادات اآلخرى
هـ) إجمالً التدفقات النقدٌة الداخلة

التعلٌقات  /المالحظات
تقديم اسم العملة المحلية المستخدمة

حً  /تشغٌلً
السنة 1

تكالٌف البداٌة

السنة 3

السنة 2

-

-

-

-

-

-

-

تكلفة التدفقات النقدٌة الخارجة المتوقعة للتشغٌل
و) العمل:
 )1تسوٌق العمل
 )2دعم العمٌل للعمل
 )3العمل الفنً
ز) التسوٌق
حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارٌة
ي) الفوائد والضرائب
ك) تخفٌض القٌمة
ل) تكالٌف التشغٌل الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها من الخارج):
{ )1قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )2قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )3قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )4قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )5قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )6قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
م) تكالٌف التشغٌل األخرى
ن) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل

-

-

-

-

-

-

-

س) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة تكالٌف للتشغٌل

 2أ) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة الثابتة والمتغٌرة للتشغٌل
أ) إجمالً تكالٌف التشغٌل المتغٌرة
ب) إجمالً تكالٌف التشغٌل الثابتة
ج) صافً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل
التحقق

-

-

-

-

2ب) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة لوظائف التشغٌل الحاسمة
أ) تشغٌل SRS
ب) تقدٌم Whois
جـ) قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
د) مستودع بٌانات السجل
هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ DNSSEC
ز) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للوظائف الحاسمة

-

حـ) إجمالً السنوات 3

-

-

-

-

 )3نفقات رأس المال المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج
ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)
)1
)2
)3
)4
)5
)6
هـ) نفقات رأس المال األخرى
و) إجمالً نفقات رأس المال

-

-

-

-

 )4المسؤولٌات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي
ب) الحسابات المستلمة
جـ) أصول أخرى جارٌة
د) إجمالً األصول الحالٌة

-

-

-

-

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دٌن قصٌر األمد
ز) المسؤولٌات الحالٌة األخرى
حـ) إجمالً المسؤولٌات الحالٌة

-

-

-

-

ط) إجمالً الملكٌة والمنشأة والمعدات ()PP&E
ي) احتٌاطً السنوات 3
ك) أصول أخرى طوٌلة األمد
ل) إجمالً األصول طوٌلة األمد

-

-

-

-

-

-

-

-

م) إجمالً الدٌن طوٌل األمد

 )5التدفق النقدي المتوقع (عدا احتٌاطً السنوات )3
أ) التدفقات النقدٌة للتشغٌل

-

-

-

-

جـ) نفقات رأس المال
د) تغٌٌر فً األصول الحالٌة غٌر النقدٌة
هـ) تغٌٌر فً كافة المسؤولٌات الحالٌة
و) تسوٌة الدٌن
ز) تسوٌات أخرى
حـ) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة

-

-

-

-

-

-

-

غير متاح
غير متاح
-

 )6مصادر التموٌل
أ) الدٌن:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ب) حق الملكٌة:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ج) كافة مصادر التموٌل

-

التعلٌقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبٌرة بٌن السنوات وما إلى ذلك:).

تعلٌقات بشأن كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل عملٌات التشغٌل:

التعلٌقات العامة فٌما ٌتعلق بالطوارئ:

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

القسم
 )1التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة المتوقعة
أ) حجم التسجٌل المتوقع
ب) رسوم التسجٌل
ج) التدفقات النقدٌة الداخلة من التسجٌل
د) إٌراد تدفقات نقدٌة داخلة أخرى
هـ) إجمالً التدفقات النقدٌة الداخلة

التعلٌقات  /المالحظات
تقديم اسم العملة المحلية المستخدمة

حً  /تشغٌلً
السنة 1

تكالٌف البداٌة

السنة 3

السنة 2

-

-

-

-

-

-

-

تكلفة التدفقات النقدٌة الداخلة المتوقعة للتشغٌل
و) العمل:
 )1تسوٌق العمل
 )2دعم العمٌل للعمل
 )3العمل الفنً
ز) التسوٌق
حـ) المنشئات
ط) العامة واإلدارٌة
ي) الفوائد والضرائب
ك) تخفٌض القٌمة
ل) تكالٌف التشغٌل الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع األنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها من الخارج):
{ )1قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )2قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )3قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )4قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )5قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
{ )6قم بعمل قائمة باألنشطة التً ٌتم االستعانة فٌها بالخارج}
م) تكالٌف التشغٌل األخرى
ن) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للتشغٌل

-

-

-

-

-

-

-

س) صافً التدفقات النقدٌة الخارجة المتوقعة للتشغٌل

 2أ) تصنٌف التدفقات النقدٌة الخارجة من الثابتة والمتغٌرة للتشغٌل
أ) إجمالً تكالٌف التشغٌل المتغٌرة
ب) إجمالً تكالٌف التشغٌل الثابتة
ج) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة التشغٌل
التحقق

-

-

-

-

2ب) تصنٌف تكالٌف التدفقات النقدٌة الخارجة لوظائف التشغٌل الحاسمة
أ) تشغٌل SRS
ب) تقدٌم Whois
ج) قرار  DNSألسماء النطاق المسجلة
د) مستودع بٌانات السجل
هـ) الحفاظ على المنطقة وفقا لـ DNSSEC
ز) إجمالً التدفقات النقدٌة الخارجة تكالٌف للوظائف الحاسمة

-

حـ) إجمالً السنوات 3

-

-

-

-

 )3نفقات رأس المال المتوقعة
أ) األجهزة
ب) البرامج
ج) األثاث ومعدات أخرى
د) نفقات رأس المال الخارجٌة ،إن وجدت (قم بعمل قائمة بأنواع رأس المال)
)1
)2
)3
)4
)5
)6
هـ) نفقات رأس المال األخرى
و) إجمالً نفقات رأس المال

-

-

-

-

 )4المسؤولٌات واألصول المتوقعة
أ) المبلغ النقدي
ب) الحسابات المستلمة
ج) أصول أخرى جارٌة
د) إجمالً األصول الحالٌة

-

-

-

-

هـ) الحسابات المدفوعة
و) دٌن قصٌر األمد
ز) المسؤولٌات الحالٌة األخرى
حـ) إجمالً المسؤولٌات الحالٌة

-

-

-

-

ط) إجمالً الملكٌة والمنشأة والمعدات ()PP&E
ي) احتٌاطً السنوات 3
ك) أصول أخرى طوٌلة األمد
ل) إجمالً األصول طوٌلة األمد

-

-

-

-

-

-

-

-

م) إجمالً الدٌن طوٌل األمد

 )5التدفق النقدي المتوقع ( .exclاحتٌاطً السنوات )3
أ) التدفقات النقدٌة للتشغٌل

-

-

-

-

جـ) نفقات رأس المال
د) تغٌٌر فً األصول الحالٌة غٌر النقدٌة
هـ) تغٌٌر فً كافة المسؤولٌات الحالٌة
و) تسوٌة الدٌن
ز) تسوٌات أخرى
حـ) صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة

-

-

-

-

-

-

-

غير متاح
غير متاح
-

 )6مصادر التموٌل
أ) الدٌن:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ب) حق الملكٌة:
 )1التسلٌم وقت تقدٌم الطلب
 )2الطارئ و/أو الملزم ولكن لم ٌتح بعد
ج) كافة مصادر التموٌل

-

التعلٌقات العامة (مالحظات بشأن االفتراضات المستخدمة والفروق الكبٌرة بٌن السنوات وما إلى ذلك:).

تعلٌقات بشأن كٌفٌة تخطٌط مقدم الطلب لتموٌل عملٌات التشغٌل:

التعلٌقات العامة فٌما ٌتعلق بالطوارئ:

كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 3
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.

 03مايو 1322

الوحدة 3
إجراءات االعتراض
توضح هذه الوحدة نوعان من اآللٌات التً قد تؤثر على طلب معٌن:
.1

أوالا .اإلجراء الذي ٌمكن بموجبه للجنة االستشارٌة الحكومٌة لـ  ICANNأن
توفر مشورة اللجنة االستشارٌة الحكومٌة حول طلبات  gTLDالجدٌدة إلى
مجلس مدٌري  ICANNفٌما ٌتعلق بطلب محدد .وتصؾ هذه الوحدة الؽاٌة من
هذا األجراء وكٌؾ ٌنظر مجلس  ICANNإلى مشورة اللجنة االستشارٌة
الحكومٌة بشأن طلبات  gTLDالجدٌدة حال استبلمها.

.2

ثانٌا ا .إجراءات حل النزاعات الناجمة عن اعتراض رسمً على طلب قدمه
طرؾ ثالث .توضح هذه الوحدة الؽرض من آلٌات المعارضات وفض النزاعات،
ودوافع تقدٌم معارضة رسمٌة على طلب  ،DLTgواإلجراءات العامة البلزمة
لتقدٌم معارضة أو الرد علٌها ،والطرٌقة التً تسٌر بها إجراءات فض النزاعات.
وتقوم هذه الوحدة أٌضا ا بمناقشة المبادئ التوجٌهٌة أو المقاٌٌس التً ستقوم كل
لجنة استشارٌة لفض النزاعات بتطبٌقها فً قراراتها المبنٌة على الخبرة.
ٌنبؽً أن ٌدرك جمٌع مقدمً الطلبات إمكانٌة تقدٌم معارضة رسمٌة ضد أي من
طلباتهم ،وأن ٌكونوا على دراٌة كذلك باإلجراءات والخٌارات المتاحة فً حالة
حدوث مثل هذه المعارضة.

3.1

استشارة اللجنة االستشارية حول طلبات  gTLDالجديدة

تم تشكٌل اللجنة االستشارٌة الحكومٌة لبحث وتوفٌر المشورة بشأن أنشطة  ICANNفٌما
ٌتعلق بمسائل تهم الحكومات ،خاصة األمور التً قد تحتمل تفاعبل بٌن سٌاسات ICANN
ومختلؾ القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة أو حٌث تؤثر على مسائل السٌاسة العامة
إن الهدؾ من عملٌة االستشارة المقدمة من اللجنة االستشارٌة هو معالجة الطلبات التً
تعرؾ من قبل الحكومات على أنها إشكالٌة ،كتلك التً قد تخرق القانون الوطنً أو تثٌر
الحساسٌات.
وٌمكن ألعضاء اللجنة إثارة المخاوؾ بشأن أي طلب ٌقدم إلى اللجنة .وسوؾ تبحث اللجنة
ككل المخاوؾ التً ٌثٌرها أعضاء اللجنة وتتفق بشأن مشورة اللجنة المراد رفعها إلى مجلس
مدٌري .ICANN
وٌمكن للجنة تقدٌم المشورة حول أي طلب.وحتى ٌتسنى للمجلس بحث مشورة اللجنة خبلل
عملٌة التقٌٌمٌ ،جب أن تسلم هذه المشورة مع انتهاء فترة تقدٌم االعتراضات (انظر
الوحدة .)1
وتشٌر متطلبات الشفافٌة الخاصة بـ  ICANNإلى أن مشورة اللجنة بشأن طلبات gTLD
الجدٌدة ٌجب أن تحدد الدول المعترضة وأساس السٌاسة العامة لبلعتراض والعملٌة التً تم
من خبللها التوصل إلى اإلجماع .وحتى ٌكون الشرح مفٌدا للمجلسٌ ،مكن أن ٌتضمن مثبل
مصادر البٌانات والمعلومات التً اعتمدت علٌها اللجنة االستشارٌة فً صٌاؼة استشارتها.
وقد عبرت اللجنة عن نٌتها إنشاء "صٌؽة مفهومة ومتفق علٌها بشكل مشترك لنشر مشروة
إجماع اللجنة فٌما ٌتعلق بحلقات  gTLDالجدٌدة وذلك فً المباحثات مع مجلس ."ICANN

كتٌب دلٌل المتقدم ( 30ماٌو )2011
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الوحدة رقم 3
إجراءات فض النزاعات

وٌمكن أن تتخذ مشورة اللجنة عدة أشكال من بٌنها:
1

 .1أخطرت اللجنة االستشارٌة  ICANNأن هناك إجماع لدى اللجنة بعدم إنجاز طلب
معٌن (أو بنود أخرى وضعتها اللجنة للتعبٌر عن هذه النٌة) .سوؾ ٌخلق افتراضا قوٌا
لدى  ICANNبأنه ال ٌجب المصادقة على الطلب .وإذا قرر مجلس ICANNالموافقة
على الطلب رؼم إخطار اإلجماع من اللجنة االستشارٌة ،عندما ستحاول اللجنة
االستشارٌة ومجلس ICANNبحسن نٌة وبطرٌقة دقٌقة وفعالة التوصل إلى حل مقبول
للطرفٌن .وإذا قرر المجلس عدم قبول إخطار اللجنةٌ ،قدم المجلس سببا منطقٌا لقراره.
 .2قدمت اللجنة االستشارٌة مشورة ال تشٌر إلى وجود إجماع لدٌها ،أو أي مشورة ال تنص
على وجوب عدم إتمام الطلب (أو بنود أخرى وضعتها اللجنة للتعبٌر عن هذه النٌة)ٌ .تم
تمرٌر هذا اإلخطار إلى مقدم الطلب لكنه لن ٌشكل االفتراض بأن الطلب ٌجب أن
ٌرفض ،ولن ٌتطلب مثل هذا اإلخطار من المجلس تولً عملٌة محاولة التوصل لحل
مقبول من الطرفٌن إذا تمت الموافقة على الطلب .الحظ أنه بكافة األحوال سوؾ ٌأخذ
المجلس أي مشورة أخرى ٌمكن أن تقدمه اللجنة على محمل الجد.
 .3أخطرت اللجنة االستشارٌة  ICANNأن إجماع اللجنة ٌتمثل بعدم قبول الطلب إال إذا تم
تصوٌبه (أو بنود أخرى وضعتها اللجنة للتعبٌر عن هذه النٌة).سوؾ ٌثٌر ذلك افتراضا
قوٌا لدى المجلس ٌنص على وجوب عدم إتمام الطلب .إذا كانت هناك طرٌقة تصوٌب
متضمنة فً الدلٌل (مثل تأمٌن موافقة الحكومة)ٌ ،مكن اتخاذ ذلك اإلجراء .رؼم ذلك،
فإن التعدٌبلت المادٌة على الطلبات محظورة بشكل عام وإن لم تتوفر طرٌقة تصوٌب،
لن ٌمضً الطلب قدما وبإمكان مقدم الطلب إعادة تقدٌمه فً الجولة الثانٌة.
حال تلقً اللجنة االستشارٌة مشورة بشأن طلبات  gTLDالجدٌدة فٌما ٌخص أي طلب،
 ICANNسوؾ تنشر المشورة وتسعى إلخطار مقدم (مقدمً) الطلبات المعنٌٌن على الفور
وسوؾ ٌحصل مقدم الطلب على فترة ٌ 21وم من تارٌخ الطلب لتسلٌم رد إلى مجلس
.ICANN
سوؾ تقوم  ICANNبدراسة مشورة اللجنة بشأن طلبات  gTLDالجدٌدة حٌنما ٌكون ذلك
عملٌا .وٌمكن للمجلس التشاور مع خراء مستقلٌن ،مثل الخبراء الذٌن ٌتم تعٌٌنهم لبلستماع
لبلعتراضات ضمن إجراء فض نزاعات طلبات  gTLDالجدٌدة ،فً حاالت تكون فٌها
المسائل المثارة فً مشورة اللجنة متعلقة بأحد مواضٌع إجراءات االعتراض .إن استبلم
مشورة اللجنة لن ٌفضً إلى إتمام أي طلب (لن ٌتم تعلٌق أي طلب بل سٌستمر عبر مراحل
عملٌة تقدٌم الطلب).

3.3

العملية العامة لالعتراض وفض النزاعات

تم تصمٌم العملٌة المستقلة لفض النزاعات لحماٌة مصالح وحقوق محدودة .وتقدم العملٌة
طرٌ اقا للمعارضة الرسمٌة أثناء تقٌٌم الطلبات .وتسمح هذه الطرٌقة ألطراؾ معٌنة لدٌها حق
المعارضة بدراسة معارضاتهم أمام لجنة من الخبراء المؤهلٌن.
وٌمكن تقدٌم معارضة رسمٌة عند توفر أي من الدوافع األربعة المذكورة فقط ،كما هو
موضح بهذه الوح دة .تبدأ إجراءات فض النزاعات بتقدٌم معارضة رسمٌة .وعند تقدٌم طلب
ٌ ،gTLDوافق مقدم الطلب على قبول سرٌان إجراءات عملٌة فض النزاعات هذه بخصوص
برنامج  .gTLDوبالمثلٌ ،قبل المعترض سرٌان إجراءات عملٌة فض النزاعات هذه
بخصوص برنامج  gTLDعند تقدٌم معارضته.
كما هو موضح فً القسم  3.1أعبله ،تضطلع اللجنة االستشارٌة الحكومٌة التابعة
لـ  ICANNبعملٌة توفٌر المشورة إلى مجلس مدٌري  ICANNحول أمور تؤثر على
مسائل السٌاسة العامة ،وال تطبق إجراءات االعتراض هذه فً مثل هذه الحالةٌ .مكن للجنة
تقدٌم المشورة حول أي موضوع وال ٌقتصر ذلك على أسس االعتراض المذكور فً عملٌة
االعتراض العام وحل الخبلفات.
1

سوف توضخ اللجنت األساس الذي أعدث بناء عليو مشورة اإلجماع.
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3.2.1

أسس المعارضة

ٌمكن تقدٌم معارضة رسمٌة عند توفر أي من الدوافع األربعة التالٌة:
معارضة حدوث ارتباك في السلسلة – تعد سلسلة  gTLDالتً تم التقدم بطلب بشأنها
مشابهة على نحو مثٌر لبلرتباك لمجال ( )TLDموجود حالٌاا أو لسلسلة  gTLDأخرى تم
التقدم بطلب بشأنها فً نفس دورة الطلبات.
معارضة الحقوق القانونية – تنتهك سلسلة  gTLDالتً تم تقدٌم طلب بشأنها الحقوق
القانونٌة الحالٌة للمعترض.
معارضة المصلحة العامة المحدودة – تتعارض سلسلة  gTLDالتً تم التقدم بطلب بشأنها
بشكل عام مع المعاٌٌر القانونٌة المتعلقة باألخبلق والنظام العام والمتعارؾ علٌها بموجب
مبادئ القانون الدولً.
معارضة المجتمع هناك – معارضة وجٌهة لطلب  gTLDمن جانب نسبة كبٌرة من أفراد
بشكل صرٌح أو ضمنً.
المجتمع ممن تستهدفهم سلسلة gTLD
ٍ
تمت مناقشة األسس المنطقٌة للدوافع المعارضة هذه فً التقرٌر النهائً لعملٌة تطوٌر سٌاسة
 ICANNالخاصة بسبلسل  gTLDالجدٌدة .لمزٌد من المعلومات حول هذه العملٌة ،تفضل
بزٌارة موقع الوٌب http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-
.fr-parta-08aug07.htm

3.2.2

حق المعارضة

ٌجب على المعارضٌن استٌفاء متطلبات حق المعارضة لٌتم النظر لمعارضاتهم بعٌن
االعتبار .وكجزء من إجراءات المعارضة ،ستتم مراجعة جمٌع المعارضات بواسطة لجنة
استشارٌة من الخبراء المعٌنٌن بواسطة مزود خدمة فض النزاعات ( )DRSPالمناسب
لتحدٌد ما إذا كان المعترض ٌملك حق المعارضة .وإلٌك متطلبات حق المعارضة لدوافع
المعارضة األربعة:
لمن حق المعارضة

دافع المعارضة
السلسلة المربكة

مُشؽل  LTgحالً أو مقدم  DLTgفً الدورة الحالٌة

الحقوق القانونٌة

أصحاب الحقوق

المصلحة العامة المحدودة

ال توجد أي قٌود على من ٌمكنه التقدم بمعارضة  -ورؼم ذلك ،فإن
المعارضة تخضع إلجراء "فحص سرٌع" ٌهدؾ إلى إنهاء
االعتراضات ؼٌر الجدٌة و/أو المخالفة.

المجتمع

مؤسسة معٌنة مرتبطة بالمجتمع الموصوؾ بوضوح

 3.2.2.1معارضة السلسلة المربكة
ٌوجد كٌانان اثنان لهما الحق فً المعارضة:
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ٌستطٌع مشؽل  TLDحالً تقدٌم معارضة على سلسلة مربكة للتأكٌد على وجود
ارتباك فً السلسلة بٌن  gTLDمطلوب و TLDقٌد التشؽٌل حالٌاا.



ٌستطٌع أي متقدم بطلب من أجل  gTLDفً دورة الطلبات هذه تقدٌم معارضة
بسبب حدوث ارتباك فً السلسلة للتأكٌد على وجود ارتباك فً السلسلة بٌن سلسلة
 gTLDالتً تم التقدم بطلب من أجلها وبٌن سلسلة  gTLDالتً تقدم هو بطلب
من أجلها حٌث لم ٌتم اكتشاؾ االرتباك فً السلسلة الذي حدث بٌن مقدمً
الطلبات بالفعل فً التقٌٌم األولً .وهذا ٌعنً أن مقدم الطلب ال ٌحق له
المعارضة على طلب لمتقدم آخر بٌنهما مجموعة نزاع بالفعل نتٌجة للتقٌٌم
األولً.
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وفً حالة نجاح مشؽل  TLDالحالً فً تأكٌد حدوث ارتباك فً السلسلة مع أحد مقدمً
الطلبات ،فسٌتم رفض الطلب.
إذا نجح مقدم طلب  gTLDفً تأكٌد حدوث ارتباك فً السلسلة مع مقدم طلب آخر ،فإن
الن تٌجة الوحٌدة المحتملة هً وضع كبل مقدمً الطلبات فً مجموعة نزاع تتم إحالتها إلى
إجراء فض النزاعات (ارجع إلى الوحدة الرابعة ،بعنوان إجراءات فض النزاعات حول
السبلسل) .أما إذا لم ٌنجح اعتراض أحد مقدمً طلبات  gTLDعلى مقدم طلب آخر ،فقد
ٌستمر كبل مقدمً الطلبات فً العملٌة دون اعتبارهما فً نزاع مع بعضهما البعض.

 3.2.2.2معارضة الحقوق القانونية
لصاحب الحق فقط الحق فً التقدم بمعارضة للحقوق القانونٌة .وٌجب أن تكون المعارضة
المقدمة مشتملة على السبب والوثائق الخاصة بالحقوق القانونٌة الحالٌة (والتً قد تتضمن
عبلمات تجارٌة مسجلة أو ؼٌر مسجلة) التً ٌدعً المعترض انتهاكها من خبلل سلسلة
 gTLDالتً تم التقدم بطلب من أجلها.
للمنظمات الحكومٌة ( )IGOالحق فً التقدم بمعارضة للحقوق القانونٌة بشرط أن تفً
2
بمعاٌٌر تسجٌل اسم نطاق : .INT
أ)

ٌتعٌن على المعاهدة الدولٌة المبرمة بٌن الحكومات األهلٌة تأسٌس المنظمة; و

ب) على نطاق شاملٌ ،تعٌن إضفاء صفة قانونٌة دولٌة مستقلة على المنظمة الخاضعة
للتأسٌس كما ٌجب إخضاعها لمواد وسٌطرة القانون الدولً.
تعد الوكاالت الخاصة باألمم المتحدة والمنظمات التً لها وضع المراقب بالجمعٌة العامة
باألمم المتحدة مستوفٌة للمعاٌٌر.

 3.2.2.3المصلحة العامة المحدودة
ٌحق ألي شخص التقدم بـمعارضة المصلحة العامة المحدودة .رؼم ذلك ،فنتٌجة للقاعدة
الشاملة لمن ٌملكون حق المعارضةٌ ،خضع المعترضون إلجراء "فحص سرٌع" مصمم
خصٌصاا لتحدٌد المعارضات ؼٌر الجدٌة و/أو التعسفٌة والحد منها .وقد ٌتم فً أي وقت
صرؾ النظر عن المعترض الذي تقدم باعتراض ٌثبت أنه قائم على أسس واهٌة بشكل جلً
و/أو التعسؾ فً استخدام حق المعارضة.
إن أٌة معارضة تتعلق بالمصلحة العامة المحدودة تعد قائمة على أسس واهٌة بشكل جلً إذا
لم تقع ضمن إطار إحدى الفئات التً تم تحدٌدها كمعاٌٌر لهذا النوع من المعارضات (انظر
البند الفرعً .)3.5.3

2

انظر أٌضاا .http://www.iana.org/domains/int/policy/
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معارضة المصلحة العامة المحدودة القائمة على أسس واهٌة بشكل جلً قد تعتبر أٌضاا بمثابة
سوء استخدام لحق المعارضة .قد تتم صٌاؼة معارضة بحٌث تدخل ضمن إحدى الفئات
المقبولة لـ معارضات المصلحة العامة المحدودة ،لكن قد تثبت الحقائق األخرى بوضوح أن
هذه المعارضة تعسفٌة .على سبٌل المثال ،فإن المعارضات المتعددة المقدمة من قِبل
األطراؾ نفسها أو أطراؾ ذات صلة ضد مقدم طلب واحد قد تشكل إزعاجا ا لمقدم الطلب،
ولٌس دفاعاا شرعٌاا عن القواعد القانونٌة المُعترؾ بها بموجب المبادئ العامة للقانون الدولً.
قد تعد معارضة مقدم الطلب ،بدال من السلسلة المقدم طلب بشأنها ،بمثابة إساءة استخدام لحق
3
المعارضة.
كما ٌعتبر الفحص السرٌع المهمة األولى للمجلس ،عقب تعٌٌنه من قبل  DRSPوهو عبارة
عن إطبللة على مزاٌا االعتراض .فإن رفض المعارضة القائمة على أسس واهٌة بشكل جلً
و/أو إساءة استخدام حق المعارضة سٌكون بمثابة قرار راجع للخبراءٌ ،تم تقدٌمه طب اقا للمادة
( )21من إجراء فض المنازعات الخاصة بنطاق  gTLDالجدٌد.
وفً حالة أفضت المراجعة السرٌعة إلى رفض المعارضة ،فسٌتم تجنب اإلجراءات التً
تعقب التقدٌمات المبدئٌة عاد اة (بما فً ذلك سداد مقدم التكالٌؾ بالكامل) ،وٌتم التفكٌر حالٌاا
فً إعادة رسوم التقدٌم المدفوعة من قِبل مقدم طلب نطاق  ،gTLDطب اقا للمادة ( 14هـ) من
اإلجراء.

 3.2.2.4معارضة المجتمع
تعتبر المؤسسات المعٌنة المرتبطة بالجماعات الموصوفة بوضوح مؤهلة لتقدٌم معارضة
مجتمع .وٌجب أن تكون الجماعة التً ٌسمٌها المعترض عبارة عن جماعة مرتبطة بشكل
وثٌق بسلسلة  gTLDالتً تم التقدم بطلب من أجلها فً الطلب موضوع المعارضة .ومن
أجل التأهل الكتساب حقوق المعارضة الخاصة بمعارضة المجتمعٌ ،لزم أن ٌثبت المعترض
كبل مما ٌلً:
أنه مؤسسة قائمة – وتتضمن العوامل الممكن أخذها بعٌن االعتبار فً اتخاذ هذا القرار،
على سبٌل المثال ال الحصر ،ما ٌلً:


مستوى االعتراؾ العالمً بالمؤسسة؛ و



طول الفترة الزمنٌة لوجود المؤسسة؛ و



الدلٌل التارٌخً العام على وجود المؤسسة ،مثل وجود الرخصة الرسمٌة أو وثٌقة
التسجٌل الوطنٌة أو الدولٌة أو تأٌٌد من حكومة أو منظمة حكومٌة دولٌة أو معاهدة.
ٌجب أال ٌكون قد تم تأسٌس الهٌئة فقط بالتزامن مع عملٌة تقدٌم طلب .gTLD

3

ٌعر ض اختصاص المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان أمثلة محددة على كٌفٌة ترجمة االصطبلح "واهٌة بشكل جلً" فً المنازعات ذات الصلة بحقوق
اإلنسان .تنص المادة  )3(35من المٌثاق األوروبً لحقوق اإلنسان على" :على المحكمة عدم قبول أي طلب فردي ٌتم تقدٌمه بموجب المادة ( )34وٌعد
ؼٌر متوافق مع أحكام المٌثاق أو البروتوكوالت ذات الصلة ،وقائم على أسس واهٌة بشكل جلً و/أو على إساءة استخدام حق الطلبُ ".تصدر ECHR
قرارات مسببة حول قبول الطلب ،وذلك بموجب المادة ( )35من المٌثاق( .وتقوم بنشر القرارات التً تتوصل إلٌها على موقع وٌب المحكمة
 ). http://www.echr.coe.intفً بعض الحاالت ،تشٌر المحكمة بإٌجاز للحقائق والقوانٌن ،وبعد ذلك تلجأ إلعبلن القرار دون أي نقاش أو تحلٌل.
على سبٌل المثال ،قرار قبول الطلب رقم  34328/96من إٌجبرت بٌرًٌ ضد هولندا ( .)1998فً حاالت أخرى ،تراجع المحكمة الحقائق والقواعد
القانونٌة ذات الصلة بالتفصٌل ،وتقدم تحلٌلبلا ٌدعم النتائج التً تم التوصل إلٌها حول قبول الطلب .تشمل أمثلة القرارات المذكورة ذات الصلة بالطلبات
المخالفة للمادة ( )10من المٌثاق (حرٌة التعبٌر):
Décision sur la recevabilité de la requête no 65831/01 présentée par Roger Garaudy contre la France
(2003); Décision sur la recevabilité de la requête no 65297/01 présentée par Eduardo Fernando Alves Costa
).contre le Portugal (2004
ٌعرض اختصاص المحكمة األوربٌة لحقوق اإلنسان أمثلة على كٌفٌة إساءة استخدام حق الطلب الخاضع للعقوبة ،طب اقا لـ  ECHRللمادة .)3(35
انظر على سبٌل المثالDécision partielle sur la recevabilité de la requête no 61164/00 présentée par Gérard ،
).Duringer et autres contre la France et de la requête no 18589/02 contre la France (2003
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يجب أن تكون لديها عالقة مستمرة بجماعة موصوفة بشكل واضح  -وتتضمن العوامل التً
ٌمكن النظر إلٌها بعٌن االعتبار عند اتخاذ هذا القرار ما ٌلً:


وجود آلٌات للمشاركة فً األنشطة والعضوٌة والقٌادة؛ و



ؼرض مؤسسً ٌتعلق باستفادة المجتمع ذي الصلة؛ و



أداء األنشطة الدورٌة التً تعود بالنفع على المجتمع ذي الصلة؛ و



مستوى الحدود الرسمٌة حول المجتمع.

ستقوم لجنة استشارٌة بإجراء موازنة للعوامل المذكورة أعبله باإلضافة إلى المعلومات
األخرى ذات الصلة عند اتخاذها لقرارها .ولٌس من المتوقع أن ٌرضى المعترض عن جمٌع
العوامل التً تراعٌها اللجنة االستشارٌة من أجل استٌفاء متطلبات حق المعارضة.

 3.2.3مزودو خدمة فض النزاعات
لبدء إجراءات فض النزاعاتٌ ،جب تقدٌم معارضة بحلول التارٌخ النهائً المعلن لدى مزود
خدمة فض النزاعات ( )DRSPالمناسب لكل دافع معارضة.


وقد وافق المركز الدولً لفض النزاعات من حٌث المبدأ على تنظٌم النزاعات
التً تنشأ نتٌجة لمعارضات السبلسل المربكة.



ووافق مركز التحكٌم والوساطة بالمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة من حٌث المبدأ
على تنظٌم النزاعات التً تنشأ نتٌجة لمعارضات الحقوق القانونٌة.



وافق مركز الخبرة الدولً التابع لؽرفة التجارة الدولٌة من حٌث المبدأ على تنظٌم
النزاعات التً تنشأ نتٌجة لمعارضة المصلحة العامة المحدودة ومعارضة
المجتمع.

قامت منظمة  ICANNباختٌار مزودي  DRSPعلى أساس الخبرات ذات الصلة وأٌضاا
رؼبتهم وقدرتهم على إدارة إجراءات النزاع فً البرنامج الخاص بنطاقات  gTLDالجدٌدة.
4
وقد بدأت عملٌة االختٌار بدعوة عامة للتعبٌر عن االهتمام بهذا األمر وتلتها محادثات مع
المرشحٌن الذٌن قاموا بالرد .وقد قامت الدعوة للتعبٌر عن االهتمام بهذا األمر بتحدٌد معاٌٌر
عدٌدة لمزودي الخدمة ،والتً تتضمن الخدمات القائمة والخبراء المتخصصٌن والسعة
العالمٌة واإلمكانات التشؽٌلٌة .وكان أحد العوامل المهمة فً عملٌة االختٌار ٌتمثل فً القدرة
على توظٌؾ أعضاء استشارٌٌن ٌحظون باحترام أطراؾ النزاع.

3.2.4

الخيارات في حالة تقديم معارضة

تتوفر الخٌارات التالٌة لمقدمً الطلبات التً تخضع لمعارضة:
ٌستطٌع مقدم الطلب بذل الجهود حتى ٌصل إلى تسوٌة مع المعترض ،مما ٌؤدي إلى سحب
المعارضة أو الطلب.
ٌستطٌع مقدم الطلب تقدٌم رد على المعارضة والدخول فً عملٌة فض النزاعات (راجع
القسم )3.2؛ أو
ٌستطٌع مقدم الطلب االنسحاب ،وفً هذه الحالة ٌظفر المعترض لتخلؾ الخصم ،ولن ٌستمر
الطلب بعد ذلك.
فً حالة عدم تقدٌم مقدم الطلب لرد ألي سبب من األسبابٌ ،فوز المعترض تلقائٌاا.

4

انظر .http://www.icann.org/en/announcements/announcement-21dec07.htm
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 3.2.5المعارض المستقل
ٌمكن كذلك تقدٌم معارضة رسمٌة على أحد طلبات  gTLDبواسطة معترض مستقل (.)IO
ا
نٌابة عن أشخاص أو جهات معٌنة ،بل هو ٌعمل
والمعترض المستقل ( )IOال ٌتصرؾ
بشكل منفرد سعٌاا وراء تحقٌق أفضل المزاٌا للجمهور الذي ٌستخدم شبكة اإلنترنت العالمٌة.
وفً ضوء أهداؾ الصالح العامٌ ،تقٌد المعترض المستقل بتقدٌم معارضات تقوم على دوافع
المصلحة العامة المحدودة والمجتمع.
وال تتمتع  ICANNوال مجلس المدٌرٌن بها بسلطة تمكنهم من توجٌه المعترض المستقل أو
مطالبته بتقدٌم معارضة معٌنة أو االمتناع عن تقدٌمها .فإذا ما قرر المعترض المستقل أن
هناك معارضة ما ٌجب التقدم بها ،فسٌقوم ببدء تقدٌم المعارضة واالستمرار فٌها سعٌاا وراء
الصالح العام.
التفويض والنطاق ٌ -حق للمعترض المستقل التقدم بمعارضات ضد طلبات " gTLDقابلة
للمعارضة بدرجة كبٌرة" لم ٌتم التقدم بأٌة معارضة ضدها .وٌقتصر المعترض المستقل على
التقدم بنوعٌن من المعارضات وهما كالتالً )1( :معارضات المصلحة العامة المحدودة و
( )2معارضات المجتمعٌ .تم منح المعترض المستقل حق التقدم بمعارضات بنا اء على هذه
الدوافع المذكورة ،بؽض النظر عن المتطلبات المعتادة لحق المعارضة لمثل هذه المعارضات
(انظر القسم الفرعً .)3.1.2
وٌجوز للمعترض المستقل التقدم بمعارضة المصلحة العامة المحدودة ضد أي طلب حتى إذا
كانت هناك "معارضة للمجتمع" تم التقدم بها ضد هذا الطلب ،والعكس صحٌح.
وٌحق للمعترض المستقل التقدم بمعارضة ضد أحد الطلبات ،بؽض النظر عن الحقٌقة
المتمثلة فً أنه قد تم التقدم بمعارضة ارتباك فً السلسلة أو معارضة حقوق قانونٌة ضد هذا
الطلب.
بخبلؾ الظروؾ ؼٌر المعتادة ،فبل ٌسمح للمعترض المستقل بالتقدم بمعارضة ضد طلب تم
التقدم بمعارضة ضده بالفعل بنا اء على نفس الدافع.
قد ٌقوم المعترض المستقل بمراعاة المبلحظات العامة عند إجراء تقٌٌم مستقل لما إذا كانت
إحدى المعارضات مبررة أم ال .سٌتمكن المعترض المستقل من الوصول إلى تعلٌقات الطلب
المستلمة خبلل فترة التعلٌققات.
فً ضوء هدؾ المصلحة العامة المذكور أعبله ،ال ٌجوز للمعترض المستقل االعتراض على
طلب إال فً حال تقدم تعلٌق واحد على األقل لبلعتراض على الطلب فً المجال العام.
االختيار – سٌتم اختٌار المعترض المستقل بواسطة  ،ICANNوذلك من خبلل عملٌة تتسم
باالنفتاح والشفافٌة ،وٌتم االحتفاظ به كمستشار مستقل .وسٌكون المعترض المستقل أحد
األفراد الذٌن ٌتمتعون بخبرة جٌدة وٌحظى باحترام كبٌر فً مجتمع اإلنترنت ،وال ٌتبع أٌاا من
مقدمً طلبات  gTLDبأي شكل.
رؼم أننا نرحب بتوصٌات المجتمع الختٌار المرشحٌن كمعترضٌن مستقلٌن ،إال أن
المعترض المستقل ٌجب أن ٌكون وأن ٌظل مستقبلا وؼٌر تابع ألي من مقدمً طلبات
 .gTLDإن القواعد المختلفة ألخبلقٌات القضاة والمحكمٌن الدولٌٌن توفر نماذج للمعترضٌن
المستقلٌن تساع دهم على اإلعبلن عن استقبللٌتهم والمحافظة على هذه االستقبللٌة.
وتقتصر فترة عمل المعترض المستقل (القابلة للتجدٌد) على المدة الزمنٌة البلزمة لتنفٌذ
الواجبات المنوطة به فٌما ٌتعلق بدورة واحدة من طلبات نطاق .gTLD
الميزانية والتمويل – تتمثل مٌزانٌة المعترض المستقل فً عنصرٌن رئٌسٌٌن وهما كالتالً:
(أ) المرتبات ونفقات التشؽٌل و (ب) تكالٌؾ إجراءات فض النزاعات -وكبلهما خاضع
للتموٌل من أرباح طلبات نطاق  gTLDالجدٌدة.
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وباعتباره أحد المعترضٌن فً إجراءات فض النزاعاتٌ ،طلب من المعترض المستقل أن
ٌدفع رسوماا مقابل التقدم بمعارضة ورسوماا إدارٌة ،باإلضافة إلى دفع دفعة مقدمة من
التكالٌؾ وهو ٌتساوى فً هذا مع جمٌع المعترضٌن اآلخرٌن .وسٌقوم مزود خدمة فض
النزاعات ( )DRSPبإعادة تسدٌد هذه المبالػ المدفوعة فً الحاالت التً ٌكون فٌها
المعترض المستقل هو الطرؾ الذي له الؽلبة.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المعترض المستقل سٌتحمل مصارٌؾ مختلفة فً تقدٌم المعارضات
أمام لجان االستشارٌٌن التابعة لمزود خدمة فض النزاعات ( )DRSPوتلك المصارٌؾ لن
ٌتم استردادها بؽض النظر عن نتٌجة النزاع .وتتضمن هذه المصارٌؾ كل الرسوم
والمصارٌؾ المدفوعة نظٌر االستشارات الخارجٌة (إذا تم االستمرار فً االستعانة بهذه
االستشارات) وتكالٌؾ البحث القانونً أو التحقٌق فً الوقائع.

3.3

إجراءات التقديم

توفر المعلومات الواردة بهذا القسم ملخصاا إلجراءات التقدم بالمعارضة ،وهً كالتالً:


المعارضات؛ و



الردود على المعارضات.

للحصول على بٌان شامل حول المتطلبات السارٌة بوجه عام للتقدم بالمعارضات ،راجع
إجراءات فض النزاعات المتعلقة بطلبات نطاق  gTLDالجدٌدة (المشار إلٌها باسم
"اإلجراءات") المضمنة كمرفق بهذه الوحدة .وفً حالة حدوث أي تعارض بٌن المعلومات
الواردة فً هذه الوحدة وبٌن هذه اإلجراءات ،فإن الؽلبة ستكون لئلجراءات.
الحظ أنه ٌجب أٌ ا
ضا اتباع القواعد واإلجراءات المتبعة لدى كل مزود خدمة فض النزاعات
( )gSRDوالخاصة بكل دافع معارضة.


بالنسبة لمعارضة االرتباك فً السلسلة ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بمزود خدمة
فض النزاعات ( )DRSPهً اإلجراءات التكمٌلٌة للمركز الدولً لحل
النزاعات ( )ICDRلبرنامج  gTLDالجدٌد لشركة  .ICANNوهذه القواعد
متوفرة كنموذج مسودة وتم نشرها مع هذه الوحدة.



بالنسبة لمعارضة الحقوق القانونٌة ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بمزود خدمة
فض النزاعات ( )DRSPهً قواعد المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ()WIPO
لفض نزاعات برنامج  gTLDالجدٌد .وهذه القواعد متوفرة كنموذج مسودة وتم
نشرها مع هذه الوحدة.



بالنسبة لمعارضة المصلحة العامة المحدودة ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بـ
5
 gSRDهً قواعد الخبرة المطبقة بؽرفة التجارة الدولٌة.



بالنسبة لمعارضة األخبلق والنظام العام ،فإن القواعد السارٌة الخاصة بمزود
خدمة فض النزاعات ( )gSRDهً قواعد الخبرة المطبقة بؽرفة التجارة
6
الدولٌة.

5

انظر http://www.iccwbo.org/court/expertise/id4379/index.html
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3.3.1

إجراءات تقديم المعارضة

اإلجراءات المبٌنة فً هذه الفقرة الفرعٌة ٌجب أن ٌتبعها أي طرؾ ٌرؼب فً تقدٌم معارضة
رسمٌة ضد أي طلب تم نشره بواسطة ٌ .ICANNنبؽً ألي مقدم طلب ٌرؼب فً تقدٌم
معارضة رسمٌة على طلب  gTLDآخر اتباع هذه اإلجراءات نفسها.


ٌجب التقدم بجمٌع المعارضات إلكترونٌاا لدى مزود خدمة فض النزاعات
( )DRSPالمناسب بما ال ٌتجاوز التارٌخ النهائً المعلن .ولن ٌتم قبول
المعارضات بواسطة مزودي خدمة فض النزاعات بعد هذا الموعد.



ٌجب تقدٌم جمٌع المعارضات باللؽة اإلنجلٌزٌة.



بشكل منفصل .وٌتعٌن على أي معترض ٌرؼب فً
ٌجب تقدٌم كل معارضة
ٍ
االعتراض على عدة طلبات أن ٌتقدم بمعارضة مستقلة وٌدفع رسوم التقدم
المتعلقة لكل طلب موضع اعتراض .وإذا رؼب المعترض فً االعتراض على
طلب بنا اء على أكثر من دافع ،فٌتعٌن على المعترض التقدم بمعارضات منفصلة
ودفع رسوم التقدم المتعلقة لكل دافع معارضة.

ٌجب أن تتضمن كل معارضة ٌقدمها أي معترض ما ٌلً:


اسم المعترض ومعلومات االتصال به.



بٌان األساس الذي ٌعطً المعترض الحق فً المعارضة ،ونعنً بهذا السبب الذي
جعل المعترض ٌرى أنه أوفى بمتطلبات الحق فً المعارضة.



وصؾ لؤلساس الذي ٌقوم علٌه االعتراض ،والذي ٌتضمن ما ٌلً:





بٌان ٌوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقدٌم المعارضة.



شرح تفصٌلً حول صحة المعارضة ولماذا ٌنبؽً دعمها.

ُنسخ من أٌة وثائق ٌعتبرها المعترض أساساا للمعارضة.

الحد األقصى لنص المعارضات  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات.
ٌتعٌن على المعترض تقدٌم نسخ من الطلبات المقدمة إلى  gSRDمرفق بها إجراءات التقدم
باالعتراض إلى مقدم الطلب.
ٌقوم مزود خدمة فض النزاعات ( )DRSPبنشر قائمة على مواقع الوٌب الخاصة بهم
لتحدٌد جمٌع المعارضات بمجرد التقدم بها وفضبلا عن تحدٌث هذه القائمة بشكل دوري.
وسوؾ تنشر  ICANNعلى موقعها إشعارا بجمٌع االعتراضات المقدمة حال انتهاء فترة
تقدٌم االعتراضات.

3.3.2

رسوم التقدم بمعارضة

عند تقدٌم المعارضة ،تتم مطالبة المعترض بسداد رسم تقدٌم بالمقدار المحدد والمعلن بواسطة
مزود خدمة فض النزاعات  DRSPالمختص .وإذا لم ٌتم سداد رسم التقدٌم ،فسوؾ ٌتجاهل
مزود خدمة فض النزاعات المعارضة بدون تحٌز .راجع القسم  1.5من الوحدة  1بخصوص
الرسوم.
ٌتوفر التموٌل من  ICANNلرسوم تقدٌم االعتراض وللدفعات المقدمة للتكالٌؾ (انظر القسم
الفرعً  3.4.7أدناه) الخاصة باللجنة االستشارٌة الموسعة .إن تموٌل تقدٌم االعتراضات
بواسطة اللجنة الموسعة مشروط بنشر اللجنة لعملٌتها المعتمدة لدراسة االعتراضات
وتقدٌمها .وكحد أدنى ،تتطلب عملٌة االعتراض على طلب  :gTLDإعداد شامل
لبلعتراضات المحتملة ومناقشة والموافقة على االعتراضات على مستوى المنظمة اإلقلٌمٌة
الموسعة ( ،)RALOوعملٌة لبحث االعتراض والموافقة علٌه بواسطة اللجنة الموسعة.
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وٌتوفر التموٌل من  ICANNلرسوم تقدٌم االعتراض وللدفعات المقدمة للتكالٌؾ للحكومات
الوطنٌة الفرادى بمبلػ  50,000دوالر أمرٌكً مع ضمانة تموٌل اعتراض واحد على األقل
لكل حكومة بواسطة  ICANNإذا طلب ذلك .وسوؾ تقوم  ICANNبإعداد إجراء لصرؾ
األموال.
إن التموٌل المتوفر من  ICANNهو لتؽطٌة التكالٌؾ واجبة الدفع لمزود خدمة حل
الخبلفات وتقدم مباشرة لمزود خدمة حل الخبلفات؛ وال تؽطى التكالٌؾ األخرى مثل رسوم
االستشارة القانونٌة.

 3.3.3إجراءات التقدم برد
بمجرد اإلخطار بأن شركة  ICANNقد قامت بنشر قائمة بجمٌع المعارضات المقدمة (راجع
القسم الفرعً  ،)3.3.1سٌقوم مزودو خدمة فض النزاعات بإخطار األطراؾ بأنه ٌجب
تقدٌم الردود خبلل ٌ 30وماا تقوٌمٌاا من استبلم هذا اإلخطار .لن ٌقبل مزودو خدمة فض
النزاعات الردود المتأخرة .وإذا لم ٌلتزم أي مقدم طلب بالرد على معارضة فً ؼضون فترة
الـ ٌ 30وماا المخصصة للرد ،فسٌتم اعتباره متخل افا عن الرد ،مما سٌنتج عنه فوز المعترض.


ٌجب تقدٌم جمٌع الردود باللؽة اإلنجلٌزٌة.



ٌجب تقدٌم كل رد بشكل منفصل .وهذا ٌعنً أن المتقدم بالطلب الذي ٌرد على
عدة معارضات ٌتعٌن علٌه التقدم برد منفصل ودفع رسوم التقدم المتعلقة للرد
على كل معارضة على حدة.



وٌجب التقدم بالردود إلكترونٌاا.

ٌجب أن ٌكون كل رد ٌقدمه أي مقدم طلب متضم انا لما ٌلً:


اسم مقدم الطلب ومعلومات االتصال به.



رد تفصٌلً شامل لجمٌع النقاط للرد على االدعاءات التً تقدم بها المعترض.



أٌة ُنسخ من الوثائق التً ٌعتبرها المتقدم بالطلب أساساا للرد.

الحد األقصى لنص الردود  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات.
ٌتعٌن على المعترض تقدٌم نسخ من الطلبات المقدمة إلى  gSRDمرفق بها إجراءات التقدم
باالعتراض إلى المعترض.

3.3.4

رسوم التقدم برد

عند قٌام مقدم طلب بالتقدم برد ،تتم مطالبته بسداد رسم تقدٌم بالمقدار المحدد والمعلن
بواسطة مزود خدمة فض النزاعات  DRSPالمعنً ،والذي سٌكون مساوٌاا لنفس رسم
التقدٌم الذي قام المعترض بسداده .فً حالة عدم سداد رسوم التقدٌم ،فسوؾ ٌتم تجاهل الرد،
مما سٌنتج عنه فوز المعترض.

3.4

نظرة عامة على عملية معالجة المعارضة

توفر المعلومات التالٌة نظرة عامة على العملٌة التً ٌتبعها مزودو خدمة فض النزاعات
إلدارة إجراءات النزاعات التً تم التقدم بها .وللحصول على معلومات شاملة ،الرجاء
الرجوع إلى إجراءات فض النزاعات المتعلقة بطلبات  gTLDالجدٌدة (المضمنة كمرفق
بهذه الوحدة).
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3.4.1

المراجعة اإلدارية

سٌقوم جمٌع مزودي خدمة فض النزاعات بإجراء مراجعة إدارٌة لكل معارضة للتحقق من
مطابقتها لجمٌع القواعد اإلجرائٌة خبلل ٌ 14وماا تقوٌمٌاا من تلقً المعارضة .وبنا اء على
عدد المعارضات التً ٌتم استبلمها ،فقد ٌطلب مزود خدمة فض النزاعات من  ICANNمد
هذا الموعد النهائً لفترة قصٌرة.
إذا وجد مزود خدمة فض النزاعات أن المعارضة تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة ،فسٌتم اعتماد
تقدٌم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات .فً حالة اكتشاؾ مزود خدمة فض النزاعات
 DRSPلعدم التزام المعارضة بالقواعد اإلجرائٌة ،فسٌصرؾ  DRSPالنظر عنها وٌنهً
اإلجراءات دون التحٌز ضد حق المعترض فً التقدم بمعارضة جدٌدة تلتزم بالقواعد
اإلجرائٌة .ولن تتسبب مراجعة أو رفض مزود خدمة فض النزاعات  DRSPللمعارضة فً
مقاطعة اإلطار الزمنً المحدد للتقدم بالمعارضة.

3.4.2

دمج المعارضات

بمجرد استبلم مزود خدمة فض النزاعات لجمٌع المعارضات وقٌامه بمعالجتها ،وبنا اء على
تقدٌره فقد ٌختار دمج معارضات معٌنة .وسٌحاول مزود خدمة فض النزاعات اتخاذ قرار
الدمج قبل أن ٌصدر إخطاره لمقدمً الطلبات بأنه ٌجب التقدم بالرد ،وسٌقوم إن أمكن ذلك
بإعبلم أطراؾ النزاع بعملٌة الدمج هذه فً هذا اإلخطار.
وٌُعد وجود معارضات متعددة لنفس الطلب تستند إلى نفس الدافع من أبرز األمثلة على
الظروؾ التً قد ٌحدث بها الدمج.
عند تقٌٌمه لما إذا كان ٌجب دمج المعارضات أم ال ،سٌقوم مزود خدمة فض النزاعات
بالموازنة بٌن معدالت الكفاءة فً الوقت والمال والجهد والتناسق التً ٌمكن الحصول علٌها
عند الدمج فً مقابل الضرر أو المضاٌقات التً قد تنتج عن الدمج .وسٌسعى مزود خدمة
فض النزاعات لحل جمٌع المعارضات فً إطار زمنً مشابه .ومن المقرر عدم وضع ترتٌب
لهذه المعارضات.
وسٌُسمح كذلك لمقدمً طلبات نطاق  gTLDالجدٌدة والمعترضٌن باقتراح دمج
المعارضات ،مع الرجوع بالموافقة على هذا االقتراح لتقدٌر مزود خدمة فض النزاعات
.DRSP
وتستمر  ICANNفً تشجٌعها بقوة لجمٌع مزودي خدمة فض النزاعات بدمج المعارضات
متى أمكن ذلك.

3.4.3

الوساطة

ٌتم تشجٌع األطراؾ فً أي إجراءات فض النزاع على المشاركة فً الوساطات التً تهدؾ
إلى فض النزاعات ،دون إلزامهم بذلك .وٌتوفر لدى كل مزودي خدمة فض النزاعات خبراء
ٌمكن توكٌلهم كوسطاء لتسهٌل هذه العملٌة ،وذلك شرٌطة اختٌار طرفً النزاع للقٌام بذلك،
وسٌقوم مزودو خدمة فض النزاعات باالتصال بالطرفٌن فٌما ٌتعلق بهذا الخٌار وأٌة رسوم
ذات صلة.
وفً حالة تعٌٌن أحد الوسطاء ،فبل ٌجوز لهذا الشخص أن ٌعمل فً اللجنة االستشارٌة
المش َّكلة إلصدار قرار ناتج عن الخبراء فٌما ٌتعلق بالنزاع المعنً.
ال توجد تمدٌدات تلقائٌة للوقت المتعلق بإجراء المفاوضات أو الوساطة .وٌمكن للطرفٌن
تقدٌم طلبات مشتركة لتمدٌدات الوقت إلى مزود خدمة فض النزاعات وف اقا إلجراءاته،
وسوؾ ٌقرر مزود خدمة فض النزاعات أو اللجنة االستشارٌة ،إذا تم تعٌٌنها ،الموافقة على
الطلبات أم ال ،على الرؼم من أنه سٌتم عدم تحبٌذ التمدٌدات .وخبل افا للظروؾ ؼٌر العادٌة،
ٌتعٌن على الطرفٌن وضع حد للطلبات التً ٌتقدمان بها لتمدٌد فترة الـ ٌ 30وماا تقوٌمٌاا.
وللطرفٌن الحرٌة بالتفاوض فً أي وقت دون وساطة أو دخول وسٌط مقبول من الطرفٌن
حسب طلبهما.
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3.4.4

اختيار لجان االستشاريين الخبراء

ستتكون اللجنة االستشارٌة من خبراء مؤهلٌن على نحو مناسب ٌتم تعٌٌنهم بواسطة مزود
خدمة فض النزاعات المحدد لحل كل نزاع على حدة .وٌجب أن ٌكون الخبراء مستقلٌن عن
طرفً أي إجراء لفض النزاعات .وسٌقوم كل مزود خدمة فض النزاعات باتباع إجراءاته
الخاصة لتحقٌق هذه االستقبللٌة ،بما فً ذلك إجراءات االعتراض على أي خبٌر واستبداله
بسبب افتقاره لبلستقبللٌة.
وسٌكون هناك خبٌ ٌر واح ٌد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة ارتباك فً السلسلة.
وسٌكون هناك خبٌ ٌر واح ٌد ،أو ثبلثة خبراء ،شرٌطة موافقة جمٌع األطراؾ ،ذوو خبرة فً
نزاعات حقوق الملكٌة الفكرٌة وذلك فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة حقوق قانونٌة
حالٌة.
حسب االقتضاء ،سٌتواجد ثبلثة خبراء معترؾ بهم كقضاة بارزٌن ٌتمتعون بسمعة دولٌة،
من ذوي الخبرة فً المجاالت ذات الصلة ،فً اإلجراءات التً تنطوي على االعتراض على
المصلحة العامة المحدودة.
سٌكون هناك خبٌ ُر واح ُد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة مجتمع.
لن ٌكون أيٌ من الخبراء أو مزودي خدمة فض النزاعات أو شركة  NNAIIأو الموظفٌن
أو المدٌرٌن أو المستشارٌن العاملٌن لدٌهم مسؤوالا عن أي طرؾ بخصوص أي إجراء
بالنسبة لؤلضرار أو قرارات المنع القضائٌة بخصوص أي إجراء أو حذؾ فٌما ٌتعلق بأي
إجراء ٌندرج تحت إجراءات حل النزاعات.

3.4.5

األحكام

قد تقرر اللجنة االستشارٌة ما إذا كان أطراؾ النزاع سٌقومون بتقدٌم أٌة بٌانات خطٌة
باإلضافة إلى المعارضة والرد اللذٌن تم التقدم بهما ،وقد تقوم بتحدٌد قٌود زمنٌة لتقدٌم هذه
البٌانات.
ومن أجل تحقٌق الهدؾ المتمثل فً فض النزاعات بسرعة وبتكلفة معقولة ،فستكون
إجراءات إصدار المستندات محدودة .وفً الحاالت االستثنائٌة ،قد تقوم اللجنة االستشارٌة
بمطالبة أحد األطراؾ بتوفٌر أدلة إضافٌة.
سٌتم عاد اة فض النزاعات دون االستماع إلى األشخاص أنفسهم .ولكن ٌحق للجنة االستشارٌة
عقد جلسة استماع فقط فً الظروؾ ؼٌر االستثنائٌة.

 3.4.6قرار الخبراء
سٌكون القرار النهائً لمزود خدمة فض النزاعات  gSRDتحرٌرٌاا وسٌتضمن ما ٌلً:


ملخصاا للنزاع والمبلحظات؛



تحدٌ ادا للطرؾ الفائز ،و



األسباب التً اعتمد علٌها قرار الخبراء.

سٌقوم كل مزود خدمة فض النزاعات بنشر جمٌع القرارات التً ٌتسلمها من هٌئات
االستشارٌٌن لدٌه بالكامل على موقعه على شبكة اإلنترنت ،ما لم تقرر اللجنة االستشارٌة
ؼٌر ذلك.
وسٌتم اعتبار النتائج التً توصلت إلٌها اللجنة االستشارٌة بمثابة قرار ونصائح من الخبراء
ستقبلها  NNAIIفً نطاق عملٌة فض النزاعات.
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 3.4.7تكاليف فض النزاع
قبل الموافقة على قبول المعارضات ،سٌقوم كل مزود خدمة فض نزاعات بنشر قائمة
بالتكالٌؾ أو بٌان بكٌفٌة حساب تكالٌؾ اإلجراءات التً ٌدٌرها هذا المزود فً إطار هذا
اإلجراء .وتؽطً هذه التكالٌؾ الرسوم والنفقات الخاصة بأعضاء اللجنة االستشارٌة
والتكالٌؾ اإلدارٌة التً ٌتحملها مزود خدمة فض النزاعات .gSRD
تتوقع  NNAIIأن تتضمن إجراءات معارضة السلسلة المربكة والحقوق القانونٌة مبل اؽا ثاب اتا
ٌفرضه األعضاء االستشارٌون بٌنما تتضمن إجراءات معارضة المصلحة العامة المحدودة
والمجتمع معدالت بالساعة ٌفرضها األعضاء االستشارٌون.
فً ؼضون عشرة ( )10أٌام عمل من تشكٌل اللجنة االستشارٌة ،سٌقوم مزود خدمة فض
كل من المعترض ومقدم الطلب بدفع التكالٌؾ
النزاعات بتقٌٌم إجمالً التكالٌؾ ومطالبة ٍ
بالكامل مقدماا .وٌتعٌن على كل طرؾ دفع التكالٌؾ مقدماا فً ؼضون عشرة ( )10أٌام من
استبلم مطالبة مزود خدمة فض النزاعات  gSRDبالسداد إلى جانب تسلٌم دلٌل على الدفع
لـ  .gSRDسٌتم خصم المبالػ مستحقة الدفع مقابل هذه التكالٌؾ المدفوعة مقدماا من رسوم
التقدٌم التً ٌدفعها الطرفان.
ٌمكن أن ٌقوم مزود خدمة فض النزاعات بتعدٌل التقٌٌم اإلجمالً للتكالٌؾ ومطالبة الطرفٌن
بدفع مبالػ إضافٌة مقدماا أثناء إجراءات فض النزاعات.
ٌمكن أن تتم المطالبة برسوم إضافٌة فً ظروؾ معٌنة ،على سبٌل المثال ،إذا تلقى مزود
خدمة فض النزاعات اقتراحات إضافٌة أو اختار عقد جلسة استماع.
إذا أخفق المعترض فً سداد هذه التكالٌؾ مقدماا ،فسٌتجاهل مزود خدمة فض النزاعات
معارضته ولن تتم إعادة الرسوم التً سددها المعارض.
إذا أخفق مقدم طلب فً سداد هذه التكالٌؾ مقدماا ،فسوؾ ٌدعم مزود خدمة فض النزاعات
المعارضة ،ولن تتم إعادة الرسوم التً سددها مقدم الطلب.
بعد عقد جلسة االستماع وإصدار اللجنة االستشارٌة لقرارها ،سٌقوم مزود خدمة فض
النزاعات  gSRDبرد أي المدفوعات المسبقة للتكالٌؾ للطرؾ الفائز.

3.5

قواعد (معايير) فض النزاعات

ستستخدم كل لجنة استشارٌة مبادئ (معاٌٌر) عامة مناسبة لتقٌٌم مزاٌا كل معارضة .وقد تم
تحدٌد قواعد إصدار الحكم على كل نوع معارضة فً الفقرات التالٌة .وٌمكن للجنة
االستشارٌة أٌضاا الرجوع إلى قواعد أخرى مناسبة من القانون الدولً بشأن المعاٌٌر المتبعة.
ٌتحمل المعترض عبء اإلثبات فً كل حالة.
تخضع القواعد المبٌنة أدناه للتطوٌر الذي ٌقوم على التشاور المستمر مع مزودي خدمة فض
النزاعات والخبراء القانونٌٌن والجمهور.

 3.5.1معارضة السلسلة المربكة
ستقوم اللجنة االستشارٌة التابعة لمزود خدمة فض النزاعات والتً تنظر فً معارضة ارتباك
فً السلسلة بدراسة ما إذا كان من المحتمل أن تتسبب سلسلة  DLTgالتً تم التقدم بطلب من
أجلها فً حدوث ارتباك فً السلسلة .وٌحدث االرتباك فً السلسلة عندما تكون هناك سلسلة
مشابهة بشدة ألخرى بحٌث إنه من المحتمل أن تكون خادعة أو تسبب ارتبا اكا .والحتمال
حدوث ارتباكٌ ،جب أن ٌكون من المحتمل ،ولٌس من الممكن فحسب ظهور االرتباك من
وجهة نظر مستخدم اإلنترنت العادي المعتدل .وأي ارتباط بٌن السلسلتٌن ٌؤدي إلى تشابههما
ٌعتبر سبباا ؼٌر كا ٍ
ؾ للحكم باحتمال حدوث ارتباك.
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 3.5.2معارضة الحقوق القانونية
فً إطار تفسٌر توصٌات منظمة  OIRGرقم ( )3والتً تنص على أنه ("ٌتعٌن أال تنتهك
السبلسل الحقوق القانونٌة الحالٌة لآلخرٌن المُعترؾ بها أو السارٌة طب اقا لمبادئ القانون
المقبولة بشكل عام والمُعترؾ بها دولٌاا") ،ستقوم اللجنة االستشارٌة التابعة لـ gSRD
والمسؤولة عن إحدى معارضات الحقوق القانونٌة بتقرٌر ما إذا كان االستخدام المحتمل
لنطاق  DLTgالمقدم طلب بشأنه من جانب مقدم الطلب سٌستؽل الشخصٌة الممٌزة أو سمعة
العبلمة التجارٌة أو عبلمة الخدمة (المشار إلٌها "العبلمة") المسجلة أو ؼٌر المسجلة
للمعترض أو اسم  NOGأو اختصاره ،أو ٌؤثر سلباا على الشخصٌة الممٌزة أو سمعة العبلمة
بشكل آخر
التجارٌة للمعترض أو اسم  NOGأو اختصاره مع عدم وجود مسوغ لذلك ،أو
ٍ
ٌتسبب فً وجود احتمالٌة ؼٌر مسموح بها باالرتباك بٌن نطاق  DLTgالمقدم طلب بشأنه
والعبلمة التجارٌة للمعترض ،أو اسم  NOGأو اختصاره:
فً الحالة التً ٌستند فٌها االعتراض إلى حقوق العبلمة التجارٌة ،تدرس اللجنة االستشارٌة
العوامل ؼٌر الحصرٌة التالٌة:
 .1تطابق نطاق  gTLDالمقدم طلب بشأنه أو تشابهه -من حٌث الشكل أو النطق اللفظً
أو المعنى -مع العبلمة التجارٌة الحالٌة للمعترض.
 .2اكتساب المعترض لحقوق العبلمة التجارٌة واستخدامه لها بحسن نٌة.
 .3وجود اعتراؾ فً القطاع الجماهٌري ذي الصلة بالعبلمة التجارٌة المطابقة لنطاق
 ،gTLDكعبلمة خاصة بالمعترض أو مقدم الطلب أو طرؾ آخر ومدى هذا
االعتراؾ.
 .4هدؾ مقدم الطلب من التقدم بطلب برنامج gTLD؛ بما فً ذلك ما إذا كان مقدم الطلب
 وقت تقدٌم طلب الحصول على برنامج  - gTLDعلى علم بالعبلمة التجارٌةللمعترض أو لم ٌتمكن من العلم بهذه العبلمة لسبب معقول ،بما فً ذلك ما إذا كان مقدم
الطلب قد اشترك فً نمط إجراءات قام من خبلله بتقدٌم طلب للحصول على  TLDأو
تشؽٌلها أو عملٌات تسجٌل فً  TLDمطابقة أو مماثلة بشكل مربك لعبلمات تجارٌة
مملوكة لآلخرٌن.
 .5استخدام  -أو إظهار استعداداته الستخدام  -العبلمة المطابقة لبرنامج  - gTLDبحسن
نٌة  -فٌما ٌتعلق بتقدٌم سلع أو خدمات ،أو تقدٌم معلومات – بحسن نٌة  -بطرٌقة ال
تت عارض مع الممارسات الشرعٌة للمعترض لحقوق عبلمته ومدى هذا االستخدام.
 .6ملكٌة مقدم الطلب لعبلمات أو حقوق ملكٌة فكرٌة أخرى فً العبلمة المطابقة لبرنامج
 ،gTLDوإذا كان األمر كذلك؛ فهل تم أي اكتساب لهذا الحق فً العبلمة ،وتم استخدام
العبلمة – بحسن نٌة  -وهل االستخدام المزعوم أو المحتمل من جانب مقدم الطلب
لبرنامج ٌ gTLDتناسق مع هذا االكتساب أو االستخدام.
 .7شهرة مقدم الطلب بالعبلمة المطابقة لبرنامج  gTLDومدى تلك الشهرة ،وإذا كان ذلك
صحٌحا ا ،فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج  gTLDمن جانب مقدم الطلب
متسق مع ذلك وٌتم بحسن نٌة.
 .8هل سٌتسبب استخدام مقدم الطلب المقصود لنطاق  DLTgفً احتمالٌة حدوث ارتباك
مع العبلمة التجارٌة للمعترض فٌما ٌتعلق بمصدر برنامج  gTLDأو رعاٌته أو دمجه
أو إقراره.
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ستدرس اللجنة االستشارٌة العوامل ؼٌر الحصرٌة التالٌة وذلك فً حالة تقدم NOG
بمعارضة الحقوق القانونٌة:
 .1تطابق برنامج  DLTgالمقدم طلب بشأنه أو تشابهه -من حٌث الشكل أو النطق اللفظً
أو المعنى -مع االسم أو االختصار الخاص بالمعترض IGO؛
 .2التعاٌش التارٌخً لمنظمات  NOGواستخدام مقدم الطلب السم أو اختصار مشابه.
تشمل العوامل المتوقعة ما ٌلً:
أ)

مستوى االعتراؾ العالمً بالكٌانٌن؛

ب) طول الفترة الزمنٌة لوجود الكٌانات؛
ج)

الدلٌل التارٌخً العام على وجودها ،والذي قد ٌشمل ما إذا كانت منظمات
 NOGالمتقدمة باالعتراض قد أعلنت عن اسمها أو اختصاره بموجب
المادة ( )6من اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة.

 .3استخدام -أو إظهار استعداداته الستخدام -العبلمة المطابقة لنطاق  - LTgبحسن نٌة -
فٌما ٌتعلق بتقدٌم سلع أو خدمات ،أو تقدٌم معلومات– بحسن نٌة -بطرٌقة ال تتعارض
مع الممارسات الشرعٌة لـ  NOGالمعترضة لحقوق االسم أو االختصار ،ومدى هذا
االستخدام.
 .4شهرة مقدم الطلب بالعبلمة المطابقة لبرنامج  DLTgالمقدم طلب بشأنه ومدى تلك
الشهرة ،وإذا كان ذلك صحٌحا ا ،فهل أي استخدام مزعوم أو محتمل لبرنامج DLTg
من جانب مقدم الطلب متسق مع ذلك وٌتم بحسن نٌة.
 .5هل سٌتسبب االستخدام المقصود من جانب مقدم الطلب لنطاق  gTLDفً خلق
احتمالٌة حدوث ارتباك مع اسم أو اختصار اسم  NOGالمعترضة فٌما ٌتعلق بمصدر
نطاق  LTgأو رعاٌته أو دمجه أو إقراره.

 3.5.3المصلحة العامة المحدودة
تدرس اللجنة االستشارٌة المسؤولة عن االستماع إلى االعتراض على المصلحة العامة
المحدودة ما إذا كانت سلسلة  DLTgالمقدم طلب بشأنها تناقض المباديء العامة للقانون
الدولً لؤلخبلق والنظام العام.
تشمل أمثلة الوثائق التً تتضمن المباديء العامة المذكورة ما ٌلً:
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اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان ()RgDS



المٌثاق الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ()NNNDS



اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة ( )NAgAC



االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري



إعبلن بشأن القضاء على العنؾ ضد المرأة



المٌثاق الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة



اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب العقوبات القاسٌة أو البل إنسانٌة أو
المهٌنة



االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة حقوق جمٌع العمال المهاجرٌن وأفراد أسرهم



االتفاقٌة الخاصة بالرق
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اتفاقٌة منع ومعاقبة جرٌمة اإلبادة الجماعٌة



اتفاقٌة حقوق الطفل

نبلحظ تضمٌن ما سبق لٌكون بمثابة أمثلة ،بدالا من قائمة شاملة .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه
الوثائق تتفاوت فً حالة التصدٌق علٌها .على نحو إضافً ،قد تحد الدول من نطاق أحكام
معٌنة من خبلل التحفظات واإلعبلنات التً تبٌن الكٌفٌة التً سٌتم بها تفسٌر وتطبٌق أحكام
معٌنة .ال تعد القوانٌن الوطنٌة القائمة على مباديء القانون الدولً بمثابة األساس المناسب
لـ "معارضة المصلحة العامة المحدودة".
ووف اقا لهذه المبادئ ،فلكل شخص الحق فً حرٌة التعبٌر ،إال أن ممارسة هذا الحق تحمل
معها واجبات ومسئولٌات خاصة .وعلى ذلك ،قد ٌتم تطبٌق قٌود محددة معٌنة.
األسس التً ٌقوم علٌها تحدٌد مخالفة سلسلة  DLTgالمقدم طلب بشأنها للقواعد القانونٌة
المعترؾ بها عموماا والتً تتعلق باألخبلق والنظام العام فً إطار مباديء القانون الدولً:


التشجٌع على األعمال العنٌفة ؼٌر القانونٌة أو تعزٌزها؛ أو



التشجٌع على أو تعزٌز التفرقة القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو العرق
أو الدٌن أو موطن المنشأ ،أو أنواع أخرى مماثلة من التفرقة التً تخرق المعاٌٌر
القانونٌة المقبولة بشكل عام والتً تقرها مبادئ القانون الدولً؛



التشجٌع على االستؽبلل اإلباحً لؤلطفال أو العنؾ الجنسً تجاه األطفال أو
تعزٌز ذلك؛ أو



اتخاذ قرار نهائً بمخالفة سلسلة  DLTgالمقدم طلب بشأنها للمباديء الخاصة
بالقانون الدولً كما ٌتضح فً الوثائق الدولٌة القانونٌة ذات الصلة.

تجري اللجنة االستشارٌة تحلٌلها على أساس سلسلة  DLTgذاتها المقدم طلب بشأنها .قد تلجأ
اللجنة االستشارٌة ،حسب الحاجة ،إلى استخدام الؽرض المستهدؾ من نطاق  LTgكسٌاق
إضافً وف اقا للوارد بالطلب.

 3.5.4معارضة المجتمع
ستساعد االختبارات األربعة المذكورة هنا على تمكٌن اللجنة االستشارٌة لدى مزود خدمة
فض النزاعات من تحدٌد ما إذا كانت هناك معارضة واقعٌة من جانب نسبة كبٌرة من
المجتمع الذي ٌمكن أن تستهدفه السلسلة .ولكً تكون أٌة معارضة ناجحةٌ ،جب على
المعترض إثبات التالً:
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المجتمع الذي ٌستشهد به المعترض هو مجتمع موصوؾ بشكل واضح؛



معارضة المجتمع للطلب معارضة وجٌهة؛ و



ٌوجد ارتباط وثٌق بٌن المجتمع المستشهد به وبٌن سلسلة نطاقات  gTLDالمقدم
لها الطلب.



ٌدرج الطلب احتمالٌة وقوع ضرر مادي للحقوق أو المصالح المشروعة لقسم
كبٌر من المجتمع حٌث ٌمكن استهداؾ السلسلة بشكل صرٌح أو ضمنً .تم شزح
كل من ىذه االختباراث بتفصيل أكبز أدناه.
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المجتمع – ٌجب على المعترض إثبات أن المجتمع الذي ٌعبر عن المعارضة ٌمكن اعتباره
مجتمعاا موصو افا بوضوح .وٌمكن للجنة االستشارٌة أن توازن بٌن عدد من العوامل لتحدٌد
هذه النقطة ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً:


مستوى االعتراؾ العام بالمجموعة كمجتمع على مستوى محلً و/أو عالمً؛



مستوى الحدود الرسمٌة حول هذا المجتمع وماهٌة األشخاص والكٌانات التً
تشكل هذا المجتمع؛



طول الفترة الزمنٌة لوجود هذا المجتمع،



التوزٌع العالمً لهذا المجتمع (قد ال ٌنطبق هذا إذا كان المجتمع إقلٌمٌاا) ،و



عدد األشخاص أو الكٌانات التً تشكل هذا المجتمع.

إذا وجدت معارضة من جانب عدد من األشخاص/الكٌانات ،ولكن لم ٌتم تحدٌد المجموعة
التً ٌمثلها المعترض كمجتمع ٌمكن وصفه بوضوح ،فلن تقبل المعارضة.
المعارضة األساسية – ٌجب على المعترض أن ٌثبت وجود معارضة أساسٌة داخل المجتمع
الذي قام بتنصٌب نفسه ممثبلا له .وٌمكن للجنة االستشارٌة أن توازن بٌن عدد من العوامل
لتحدٌد ما إذا كانت هناك معارضة واقعٌة بالفعل أم ال ،وتتضمن هذه العوامل على سبٌل
المثال ال الحصر ما ٌلً:


عدد تعبٌرات المعارضة المتعلقة بتكوٌن المجتمع؛



الطبٌعة التمثٌلٌة للكٌانات التً تعبر عن المعارضة،



مستوى المكانة أو األهمٌة المعترؾ بها بٌن موارد المعارضة،



توزٌع مصادر التعبٌر عن المعارضة أو التنوع بٌنها ،بما فً ذلك:


إقلٌمٌاا



القطاعات الفرعٌة للمجتمع



قٌادة المجتمع



عضوٌة المجتمع



مدى الدفاع المسبق لهذا المجتمع فً قضاٌا أخرى ،و



التكالٌؾ التً تحملها المعترض للتعبٌر عن المعارضة ،بما فً ذلك القنوات
األخرى التً قد ٌكون المعترض قد لجأ إلٌها للتعبٌر عن معارضته.

إذا تم تحدٌد شًء من المعارضة بداخل المجتمع ،ولكنها ال تلبً معٌار المعارضة الوجٌهة،
فستفشل المعارضة.
تحديد الهدف ٌ -جب على المعترض أن ٌثبت وجود ارتباط وثٌق بٌن سلسلة  DLTgالتً تم
التقدم بطلب من أجلها والمجتمع الذي ٌمثله .وتتضمن العوامل التً ٌمكن للجنة االستشارٌة
الموازنة بٌنها لتحدٌد هذه النقطة على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً:
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البٌانات الموجودة ضمن الطلب؛ و



البٌانات العامة األخرى من جانب مقدم الطلب؛ و



االرتباطات من جانب الجمهور.
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إذا تم تحدٌد وجود معارضة من جانب أحد المجتمعات ،ولكن ال ٌوجد ارتباط وثٌق بٌن هذا
المجتمع وسلسلة  DLTgالتً تم التقدم بطلب من أجلها ،فلن ٌتم قبول المعارضة.
الضرر – ٌجب على المعترض إثبات احتمال وقوع ضرر متعلق بالحقوق أو المصالح
المشروعة لقسم كبٌر من المجتمع حٌث ٌمكن استهداؾ السلسلة بشكل صرٌح أو ضمنً  .ال
ٌعد تفوٌض إدعاء الضرر ،والذي ٌتكون فقط من تفوٌض إدارة السلسلة لمقدم الطلب بدالا من
المعترض ،دلٌبلا كافٌاا الستنتاج وقوع ضرر مادي.
تتضمن العوامل التً ٌمكن للجنة االستشارٌة أن تستخدمها لتحدٌد هذه النقطة على سبٌل
المثال ال الحصر ما ٌلً:


طبٌعة ومدى الضرر المحٌط بسمعة المجتمع الممثل بواسطة المعترض والناجم
عن تشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة  DLTgالمتقدم بطلب بشأنها؛



دلٌل على أن مقدم الطلب ال ٌعمل وف اقا لمصالح المجتمع أو المستخدمٌن على
نطاق أوسع أو أنه ال ٌنوي العمل وف اقا لهذه المصالح ،بما فً ذلك توفٌر دلٌل
على أن مقدم الطلب لم ٌعرض أو أنه ال ٌنوي البدء فً توفٌر حماٌة أمان فعالة
لرعاٌة مصالح المستخدمٌن،



إعاقة األنشطة األساسٌة للمجتمع ،والناجمة عن تشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة
 DLTgالتً تقدم بطلب بشأنها؛



اعتماد المجتمع الممثل فً المعترض على نظام  gIRمن أجل القٌام بأنشطته
األساسٌة؛



طبٌعة ومدى الضرر المادي أو اإلقتصادي المحٌق بسمعة المجتمع الممثل
بواسطة المعترض ،والناجم عن تشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة  DLTgالمتقدم بطلب
بشأنها؛



مستوى الٌقٌن فً وقوع األضرار المزعومة.

ٌتم رفض المعارضة وذلك فً حالة تحدٌد وجود معارضة من أحد المجتمعات ،ومع اختفاء
احتمال وقوع أي ضرر مادي لهذا المجتمع المستهدؾ نتٌجة لتشؽٌل مقدم الطلب لسلسلة
 gTLDتم التقدم بطلب بشأنها.
ٌتعٌن على المعترض الوفاء بمتطلبات االختبارات األربعة الواردة فً المعاٌٌر حتى تكون
المعارضة صحٌحة.
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ﻣﺴﻮدة – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻄﺎق  gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪ – إرﺷﺎدات ﻟﺠﻨﺔ  GACﺑﺸﺄن ﻧﻄﺎﻗﺎت
 gTLDاﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻣﺆﺳﺴﺔ  ICANNﺗﺨﻄﺮ
ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻗﺒﻮل
اﻻﺳﺘﺸﺎرات

ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺸﺎرات
GAC

اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺑﺸﺄن
اﺳﺘﺸﺎرات GAC

اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
)ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل  21ﻳﻮًﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ(

رﻓﺾ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﺳﺘﺸﺎرات GAC

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺼﻮر هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ إﺻﺪار ﻟﺠﻨﺔ  GACﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزهﺎ

ﻣﺴﻮدة – ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻂ – أﺑﺮﻳﻞ 2011

ﻟﺠﻨﺔ  GACﺗﺼﺪر
اﻻﺳﺘﺸﺎرات

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

تم تقديم المعارضة إلى مزود
خدمة حل النزاع الصحي ؟

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

تبدأ ترة رسال
المعارضات

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

نعم

المراجعة ا دارية
للمعارضة

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

المعارضة تتوافق مع القواعد
ا جرائية؟

ال

تم رفض المعارضة

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

ICANN
تنشر إشعار عن ل
المعارضات التي تم تقديمها

لق ترة بول
المعارضات

 DRSPsتعلم
المتقدمين بالمعارضات
ذ ا ت ا ل ص لة

 30يوم

المتقدم يقدم الرد ويسدد
رسوم التقديم

 30يوم

 DRSPتعين لجنة

دم المعارضات إن
أم ن

 10أيام
 DRSPترسل تقدير
للت اليف إلى ل
األطراف
 45يوم

 10أيام

الدفع بل موعد سداد
الت اليف

رار الخبراء

 DRSPو ICANN
يطوران مو ع ويب مخص
لنشر القرار

المتقدم ينسحب

مسودة  -ألغراض المنا شة  -نوفمبر 10

ال

ل ام المتقدم بتوضي
المعارضات؟

ل

نعم

المتقدم يتابع إلى مرحلة تالية
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صممت هذه اإلجراءات مع التطلع إلى تسوٌة النزاع فً الوقت المناسب وبشكل فعال .كجزء من برنامج نطاقات  gTLDالجدٌدة ،تسري كل هذه
اإلجراءات على كل الممارسات التً تتم إدارتها من قِبل كل مزودي خدمة حل النزاعات ( .)DRSPكل مزود من مزودي خدمة حل النزاعات له
مجموعة قواعد خاصة به أو ستكون له إجراءات تكمٌلٌة تنطبق على هذه اإلجراءات.
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إجراء حل نزاعات نطاقات  gTLDالجديدة

برنامج  gTLDالجديد لـ

المادة .1

ICANN

(أ)

لقد قامت منظمة اإلنترنت لؤلرقام واألسماء المُخصصة (" )"ICANNبتنفٌذ برنامج لتقدٌم أسماء نطاقات المستوى العلوي العامة
(" )" gTLDفً اإلنترنت .وسٌكون هناك تتابع فً الجوالت ،وٌمكن لمقدمً الطلبات خبللها التقدم للحصول على نطاقات gTLD
الجدٌدة ،بما ٌتوافق مع الشروط والبنود التً تضعها منظمة .ICANN

(ب)

ٌشتمل برنامج نطاقات  gTLDالجدٌدة على إجراء لحل النزاعات ،حتى ٌتم حل النزاعات التً تنشأ بٌن شخص أو كٌان ٌقوم ٌقوم بالتقدم
للحصول على نطاق  gTLDوشخص أو كٌان ٌعارض نطاق  gTLDمن خبلل إجراء حل النزاعات الخاص بنطاقات  gTLDهذا
("اإلجراء").

(ج)

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

(د)

من خبلل التقدم للحصول على نطاق ٌ ،gTLDوافق المتقدم بالطلب على إمكانٌة تطبٌق هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌة المحددة فً البند (4ب) ،من خبلل تقدٌم معارضة على نطاق  gTLDجدٌدٌ ،قبل مقدم المعارضة إمكانٌة تطبٌق هذا اإلجراء
وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة المحددة فً البند (4ب) .وال ٌمكن أن ٌنسحب األطراؾ من هذا اإلجراء دون الحصول على
الموافقة الصرٌحة من منظمة  ICANNومن قواعد مزود خدمة حل النزاع دون الحصول على الموافقة الصرٌحة من مزود خدمة حل
النزاع ذي الصلة.

التعريفات

المادة .2
(أ)

"مقدم الطلب" أو "المستجٌب" عبارة عن كٌان تقدم لمنظمة  ICANNللحصول على نطاق  gTLDجدٌد وسٌكون عبارة عن طرؾ
ٌستجٌب للمعارضة.

(ب)

"المعارض" هو شخص أو أكثر قام بتقدٌم معارضة ضد نطاق  gTLDتم تقدٌم طلب للحصول علٌه.

(ج)

"الهٌئة" هً هٌئة من الخبراء ،تتكون من خبٌر واحد أو ثبلثة "خبراء" ٌتم تكوٌنها من قِبل مزود خدمة حل النزاع بما ٌتوافق مع اإلجراء
وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة المحددة فً البند (4ب).

(د)

"فصل الخبٌر" هو قرار بخصوص استحقاق االعتراض الذي أطلقته هٌئة من الخبراء ،تتكون من خبٌر واحد أو ثبلثة "خبراء"خبلل عمل
معٌن ٌتم وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة المحددة فً (4ب).

(هـ)

األسس التً ٌمكن أن ٌتم إقامة معارضة على نطاق  gTLDجدٌد موضحة بشكل تام فً الوحدة الثالثة من دلٌل مقدمً الطلبات .وهذه
األسس موضحة فً هذا اإلجراء ،وتعتمد على التقرٌر النهائً المتعلق بمقدمة نطاقات المستوى األعلى العامة الجدٌدة ،المؤرخ بتارٌخ
السابع من أؼسطس  ،2007والذي أصدرته منظمة دعم األسماء العامة التابعة لـ  ،)GNSO( ICANNكما ٌلً:

)و)

()1

تشٌر "معارضة ارتباك السلسلة" إلى المعارضة بأن السلسلة التً تكون نطاق  gTLDالمحتمل مشابهة بشكل مربك لنطاق
مستوى علوي موجود أو سلسلة أخرى تم التقدم إلٌها فً نفس جولة الطلبات.

()2

تشٌر "معارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة" إلى المعارضة على أن السلسلة المتعلقة بنطاق  gTLDالمحتمل الجدٌد تنتهك
الحقوق القانونٌة لآلخرٌن التً تكون راسخة أو مفروضة من خبلل المبادئ القانونٌة الدولٌة المقبولة والمعروفة دولٌاً.

()3

تشٌر "]معارضة المصلحة العامة المحدودة[" إلى المعارضة بأن السلسلة التً تمثل نطاق  gTLDالجدٌد مخالفة للقواعد
القانونٌة المقبولة بشكل عام والخاصة باألخبلق والنظام العام المُعترؾ بها بموجب مبادئ القانون الدولً.

()4

تشٌر "معارضة المجتمع" إلى تواجد معارضة وجٌهة للطلب من جانب نسبة كبٌرة من المجتمع الذي ٌمكن أن تستهدفه سلسلة
 TLDبشكل صرٌح أو ضمنً.

"قواعد مزود خدمة حل النزاع" لئلجراء لمزود خدمة حل نزاع التً تم تحدٌدها على أنها سارٌة فٌما ٌتعلق بإجراءات المعارضة بموجب
هذا اإلجراء.

دلٌل المتقدم ( 30ماٌو )2011

ص2-

ملحق الوحدة 3
إجراء حل نزاعات نطاقات  gTLDالجدٌدة

مزودو خدمة حل النزاع

المادة .3

تتم إدارة الفئات المختلفة للنزاعات من خبلل مزودي خدمات حل النزاع التالً ذكرهم:
(أ)

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

(ب)

الحقوق القانونٌة الحالٌة ٌجب أن ٌدٌرها مركز التحكٌم والوساطة للمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة.

(ج)

تتم إدارة معارضة المصلحة العامة المحدودة من قبل المركز الدولً للخبرة التابع لؽرفة التجارة الدولٌة.

(د)

تتم إدارة معارضات المجتمع من قِبل المركز الدولً للخبرة التابع لؽرفة التجارة الدولٌة.

القواعد المعمول بها

المادة .4
(أ)

كل اإلجراءات التً ٌتم تصعٌدها للهٌئة تتم إدارتها من قبل هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع التً تسري على فئة معٌنة من
فئات المعارضة .وتعتبر محصلة اإلجراءات بمثابة قرار من خبٌر ،وٌقوم أفراد الهٌئة بدور الخبراء.

(ب)

وقواعد مزود خدمة النزاع السارٌة هً كما ٌلً:
()1

بالنسبة لمعارضة ارتباك السلسلة ،تعد قواعد مزود خدمة حل النزاع هً إجراءات  ICDRالتكمٌلٌة لبرنامج نطاقات gTLD
الجدٌدة.

()2

بالنسبة لمعارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة ،تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة هً إجراءات  WIPOلحل نزاعات
نطاقات  gTLDالجدٌدة.

()3

بالنسبة لـ معارضة المصلحة العامة المحدودة ،تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة هً قواعد الخبرة التابعة لؽرفة
التجارة الدولٌة.

()4

بالنسبة لمعارضة المجتمع ،تكون قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة هً قواعد الخبرة التابعة لؽرفة التجارة الدولٌة.

(ج)

فً حالة وجود أي تناقض بٌن هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ،تكون لهذا اإلجراء األولوٌة.

(د)

ٌكون مكان اإلجراءات هو مقر مزود خدمة حل النزاع الذي ٌدٌر اإلجراءات.

(هـ)

فً كل الحاالتٌ ،جب أن تتحقق الهٌئة من أنه ٌتم التعامل مع األطراؾ بالعدل ،وأن كل طرؾ ٌحصل على فرصة معقولة لعرض موقفه.

المادة .5

اللغة

(أ)

تكون اللؽة التً ٌتم التقدٌم بها وتنفٌذ كل اإلجراءات بها فً هذا اإلجراء هً اللؽة اإلنجلٌزٌة.

(ب)

ٌمكن أن ٌقوم األطراؾ بتقدٌم أدلة داعمة باللؽة األصلٌة لهم ،شرٌطة موافقة الهٌئة على ذلك وبنا ًء على قرارهم فً خبلؾ ذلك ،أن ٌكون
هذا الدلٌل مرفقا ً بترجمة باللؽة اإلنجلٌزٌة معتمدة أو رسمٌة لكل النصوص ذات الصلة.

المادة .6

االتصاالت والحدود الزمنية

(أ)

ٌجب أن ٌتم تقدٌم كل االتصاالت التً ٌتم إجراؤها من قبل األطراؾ مع مزودي خدمة حل النزاع بشكل إلكترونًٌ .طلب الطرؾ الذي
ٌرؼب فً التقدٌم من خبلل شكل ؼٌر إلكترونً (من خبلل أسالٌب متعلقة باألدلة على سبٌل المثال) اإلذن من الهٌئة لفعل ذلك ،وتحدد
اللجنة ،حسبما ٌتراءى لها ،قبول أو رفض التقدٌم ؼٌر اإللكترونً.

(ب)

ٌقوم مزود خدمة حل النزاع والهٌئة ومقدم الطلب والمعارض نسخا ً لبعضهم البعض من كل المراسبلت( ،بؽض النظر عن المراسبلت
السرٌة بٌن الهٌئة ومزود خدمة حل النزاع وبٌن الهٌئة) فٌما ٌتعلق باإلجراءات.

(ج)

ألؼراض تحدٌد تارٌخ بدء الحد الزمنًٌ ،تم افتراض وصول إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها إلى المستقبل بما ٌتوافق
مع الفقرتٌن (أ) و(ب) فً هذا البند.

(د)

ألؼراض تحدٌد االلتزام بالحد الزمنًٌ ،تم افتراض وصول إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها أو عملها أو بثها فً حالة
إرسالها بما ٌتوا فق مع الفقرتٌن (أ) و(ب) فً هذا البند قبل أو فً ٌوم انتهاء صبلحٌة الحد الزمنً.
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(هـ)

ألؼراض حساب المدة الزمنٌة حسب هذا اإلجراء ،تبدأ هذه المدة فً السرٌان فً الٌوم التالً الستبلم إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى.

(و)

ما لم ٌتم التصرٌح بخبلؾ ذلكٌ ،تم حساب كل الفترات الزمنٌة على أساس أٌام التقوٌم.

تقديم المعارضة

المادة .7
(أ)

ٌنبؽً ألي شخص ٌرؼب فً معارضة نطاق  gTLDجدٌد تم تقدٌم طلب للحصول علٌه تقدٌم معارضة ("معارضة")ٌ .جب أن ٌتم تقدٌم
أي معارضة لنطاق  gTLDمقترح الجدٌد قبل انتهاء تارٌخ النشر لفترة الحصول على االعتراض.

(ب)

ٌجب أن ٌتم تقدٌم المعارضة من خبلل مزود خدمة حل النزاع المناسب ،من خبلل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل
النزاع هذا ،مع إرسال نسخ إلى منظمة  ICANNومقدم الطلب.

)ج)

العناوٌن اإللكترونٌة لتقدٌم المعارضات (سوؾ ُتتاح العناوٌن المحددة حٌنما ٌتم انشاؤها من قبل مزودي الخدمة):

)د)

)هـ)

()1

ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة ارتباك السلسلة إلى.]●[ :

()2

ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة الحقوق القانونٌة الحالٌة إلى.]●[ :

()3

ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة المصلحة العامة المحدودة إلى.]●[ :

()4

ٌجب أن ٌتم تقدٌم معارضة المجتمع إلى.]●[ :

بشكل منفصل:
ٌجب تقدٌم كل معارضة
ٍ
()1

إذا كان أي معترض ٌرؼب فً معارضة طلب واحد بدوافع مختلفةٌ ،جب على المعترض تقدٌم معارضات منفصلة لدى كل
مزود خدمة حل نزاع.

()2

إذا كان أي معترض ٌرؼب فً معارضة أكثر من نطاق ٌ ،gTLDجب على المعترض تقدٌم معارضات منفصلة على كل
نطاق  gTLDلدى مزود خدمة حل النزاع المناسب.

فً حالة تقدٌم معارضة لدى مزود خدمة حل النزاع ؼٌر الصحٌح ،سوؾ ٌخبر مزود خدمة حل النزاع هذا المعترض ،ولن ٌقوم مزود
خدمة حل النزاع ؼٌر الصحٌح بمعالجة المعارضة التً تم تقدٌمها بشكل ؼٌر صحٌح .وٌمكن أن ٌصلح المعارض الخطأ فً تلك الحالة
من خبلل تقدٌم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع الصحٌح خبلل سبعة ( )7أٌام من تارٌخ استبلم إشعار الخطأ ،وفً حالة الفشل فً
ذلكٌ ،تم تجاهل المعارضة .وإذا تم تقدٌم المعارضة إلى مزود خدمة حل النزاع الصحٌح خبلل سبعة ( )7أٌام من تارٌخ استبلم إشعار
الخطأ لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدٌم معارضة حسب البند (7أ) من هذا اإلجراءٌ ،تم اعتبار أنه فً إطار هذا الحد الزمنً.

المادة .8
(أ)

محتويات المعارضة
ٌجب أن ٌتضمن االعتراض من بٌن أمور أخرى على المعلومات التالٌة:
()1

األسماء ومعلومات االتصال (العنا وٌن وأرقام الهواتؾ وعناوٌن البرٌد اإللكترونً ،وما إلى ذلك) الخاصة بالمعارض؛

()2

بٌان بأساس حق المعارضة؛ و

()3

وصؾ أساس حق المعارضة ،بما فً ذلك:
(أأ)

بٌان ٌوضح الدافع المحدد الذي بموجبه تم تقدٌم المعارضة ،كما هو موضح فً البند (2هـ) من هذا اإلجراء؛

(ب ب)

شرح لصبلحٌة المعارضة ولماذا ٌجب أن ٌتم رفع المعارضة.

(ب)

ٌجب أن ٌقتصرٌتقصر الجزء الجوهري من المعارضة على  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات .كما ٌقوم
المعارض بوصؾ وتقدٌم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمٌة تقوم علٌها المعارضة.

)ج)

فً نفس توقٌت تقدٌم المعارضةٌ ،جب أن ٌدفع المعارض رسوم التقدٌم المحددة بنا ًء على قواعد مزود خدمة حل النزاع وإدراج دلٌل الدفع
فً المعارضة .وفً حالة عدم دفع رسوم تقدٌم الشكوى خبلل عشرة ( )10أٌام من تارٌخ استبلم المعارضة من قبل مزود خدمة حل
النزاع ،فسوؾ ٌتم تجاهل الشكوى بدون تحٌز.

دلٌل المتقدم ( 30ماٌو )2011

ص4-

ملحق الوحدة 3
إجراء حل نزاعات نطاقات  gTLDالجدٌدة

المراجعة اإلدارية للمعارضة

المادة .9
(أ)

ٌقوم مزود خدمة حل النزاع بإجراء مراجعة إدارٌة للمعارضة ألؼراض التحقق من االلتزام بالبنود من الخامس إلى الثامن فً هذا
اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ،وإخبار المعارض ومقدم الطلب ومنظمة  ICANNبنتٌجة المراجعة خبلل أربعة عشرة
ٌوما ً ( )14من استبلم المراجعةٌ .مكن أن ٌمد مزود خدمة حل النزاع هذا الحد الزمنً بموجب أسباب ٌتم شرحها فً إشعار هذا االمتداد.

(ب)

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة تتفق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌةٌ ،قوم مزود خدمة حل النزاع بتأكٌد أن المعارضة سٌتم تسجٌلها لمعالجتها.

(ج)

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة ال تتفق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء مع قواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌةٌ ،كون لمزود خدمة حل النزاع الحق فً طلب أن ٌتم تصحٌح أي عٌوب إدارٌة موجودة فً المعارضة خبلل خمسة أٌام ( .)5وإذا
تم إصبلح تلك العٌوب الموجودة فً المعارضة خبلل المدة الزمنٌة المحددة ،لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدٌم معارضة حسب البند
(7أ) من هذا اإلجراءٌ ،تم اعتبار أنه فً إطار هذا الحد الزمنً.

(د)

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن المعارضة ال تتوافق مع البنود من الخامس إلى الثامن من هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌة ،وأن العٌوب الموجودة فً المعارضة لم ٌتم تصحٌحها خبلل الفترة الزمنٌة المحددة فً البند (9ج)ٌ ،رفض مزود خدمة حل
ال نزاع المعارضة وٌقوم بإؼبلق اإلجراءات دون التأثٌر بالسلب على إمكانٌة قٌام المعارض بتقدٌم معارضة جدٌدة تلتزم بقواعد اإلجراء،
شرٌطة أن ٌتم تقدٌم تلك المعارضة خبلل الفترة الزمنٌة المحددة لتقدٌم المعارضات .ولن تقاطع مراجعة مزود خدمة حل النزاع
للمعارضة الحد األقصى لزمن تقدٌم المعارضة المحدد فً البند ( 7أ) من هذا اإلجراء.

(هـ)

فور تسجٌل االعتراض على العملٌة ،وفقا للمادة (9ب)ٌ ،تعٌن على  DRSPالمشاركة فً المعلومات التالٌة حول االعتراض على
موقعها على االنترنت )1( :السلسلة المقترحة الذي تم توجٌه المعارضة ضدها )2( ،أسماء المعارض ومقدم الطلب )3( ،األسس التً
قامت علٌها المعارضة ،و( )4توارٌخ استبلم مزود خدمة حل النزاع للمعارضة.

المادة .10

إعالن النزاع من قبل منظمة ICANN

(أ)

خبلل ثبلثٌن ٌوما ً ( )30من موعد تقدٌم المعارضات فٌما ٌتعلق بطلبات الحصول على نطاقات  gTLDفً جولة محددة ،تقوم منظمة
 ICANNبنشر وثٌقة على موقع الوٌب الخاص بها تحدد كل المعارضات المقبولة التً تم تقدٌمها ("إعبلن النزاع") .كما تقوم منظمة
 ICANNأٌضا ً وبشكل مباشر بإعبلم كل مزود خدمة حل نزاع بنشر إعبلن النزاع.

(ب)

تقوم منظمة  ICANNبمراقبة تطور كل اإلجراءات بموجب هذا اإلجراء ،وسوؾ تقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتنسٌق مع أي مزود
خدمة حل نزاع ،إذا لزم األمر ،فٌما ٌتعلق بالطلبات الفردٌة التً تكون المعارضات معلقة لها أمام أكثر من مزود خدمة نزاع واحد.

المادة .11

الرد على المعارضة

(أ)

عند استبلم إعبلن النزاعٌ ،قوم كل مزود خدمة حل نزاع على الفور بإرسال إشعار إلى )1( :كل مقدم طلب لنطاق  gTLDجدٌد تم تقدٌم
معارضة واحدة أو أكثر علٌه إلى مزود خدمة حل نزاع واحد ،و( )2المعارض (المعارضون) ذي الصلة.

(ب)

ٌقوم مقدم الطلب بتقدٌم رد على كل معارضة ("الرد") .وٌتم تقدٌم الرد خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما ً من تارٌخ استبلم مقدم الشكوى من قبل
مزود خدمة حل النزاع حسب البند (11أ).

(ج)

ٌجب أن ٌتم تقدٌم الرد من خبلل مزود خدمة حل النزاع المناسب ،من خبلل استخدام استمارة نموذج تتاح من قبل مزود خدمة حل النزاع
هذا ،مع إرسال نسخ إلى منظمة  ICANNوالمعارض.

(د)

ٌجب أن ٌحتوي الرد ،من بٌن أمور أخرى ،على المعلومات التالٌة:
()1

األسماء ومعلومات االتصال (العناوٌن وأرقام الهواتؾ وعناوٌن البرٌد اإللكترونً ،وما إلى ذلك) الخاصة بمقدم الطلب ،و

()2

رد على كل نقطة على البٌانات التً ٌتم تقدٌمها فً المعارضة.

(هـ)

ٌجب أن ٌقتصرٌتقصر الجزء الجوهري من الرد على  5000كلمة أو  20صفحة ،أٌهما أقل ،باستثناء المرفقات .كما ٌقوم مقدم الطلب
بوصؾ وتقدٌم نسخ من أي مستندات داعمة أو رسمٌة تقوم علٌها الردود.

(و)

وفً نفس توقٌت تقدٌم الردٌ ،جب أن ٌقوم مقدم الطلب بدفع رسوم تقدٌم تحدد قٌمتها وٌتم نشرها من قبل مزود خدمة حل النزاع ذي الصلة
(والتً تكون نفس قٌمة رسوم التقدٌم التً ٌدفعها المعارض) وإرفاق دلٌل الدفع هذا فً الرد .وفً حالة عدم دفع رسوم التقدٌم خبلل عشرة
( )10أٌام من تارٌخ استبلم الرد من قبل مزود خدمة حل النزاعٌ ،عتبر مقدم الطلب متأخرً ا ،وٌتم تجاهل أي ردود ،وٌتم اعتبار أن مسودة
 -ألؼراض المناقشةالمعارضة قد فشلت.
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)ز)

إذا وجد مزود خدمة حل النزاع أن الرد ال تتفق مع البند ( 11ج) و(د)( )1من هذا اإلجراء ومع قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة،
ٌكون لمزود خدمة حل النزاع الحق فً طلب أن ٌتم تصحٌح أي عٌوب إدارٌة موجودة فً الرد خبلل خمسة أٌام .وإذا تم إصبلح تلك
العٌوب اإلدارٌة الموجودة فً الرد خبلل المدة الزمنٌة المحددة ،لكن بعد مرور الوقت المحدد لتقدٌم رد حسب هذا اإلجراءٌ ،تم اعتبار أنه
قد تم تقدٌم الرد فً إطار هذا الحد الزمنً.

()ح)

إذا عجز مقدم الطلب عن تقدٌم رد فً الوقت المناسب للمعارضة خبلل الحد الزمنً ٌ 30وماً ،فسوؾ ٌعتبر مقدم الطلب متأخراً ،وسوؾ
تعتبر المعارضة ناجحة .وال ٌتم إعادة أي رسوم دفعها مقدم الطلب فً حالة التأخر.

المادة .12

دمج المعارضات

(أ)

ٌتم تشجٌع مزود خدمة حل النزاع ،متى كان ذلك ممك ًنا وٌمكن ممارسته ،وكما ٌظهر بشكل أكبر فً قواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌة ،على توحٌد المعارضات ،على سبٌل المثال ،عندما ٌقوم أكثر من معارض واحد بتقدٌم معارضة على نفس نطاق  gTLDعلى
نفس األسس .سٌحاول مزود خدمة حل النزاع تحدٌد التوحٌد قبل إصدار إشعاره بنا ًء على البند ( 11أ) ،وٌقوم بإخبار أطراؾ التوحٌد،
متى كان ذلك مناسباً ،فً هذا اإلشعار.

(ب)

إذا لم ٌقرر مزود خدمة حل النزاع نفسه توحٌد معارضتٌن أو أكثرٌ ،مكن أن ٌقترح أي مقدم طلب أو معارض توحٌد المعارضات خبلل
سبعة ( )7أٌام من اإلشعار المرسل إلى مزود خدمة حل النزاع حسب البند (11أ) .إذا قرر مزود خدمة حل النزاع ،بعد هذا االقتراح،
توحٌد معارضات محددةٌ ،جب أن ٌتخذ القرار الخاص بها خبلل ٌ 14وما ً من تارٌخ إشعار مزود خدمة حل النزاع وفقا ً للمادة (11أ)،
ٌكون الحد الزمنً لرد مقدم الطلب فً اإلجراء الموحد هو ثبلثون (ٌ )30و ًما ً من تارٌخ استبلم مقدم الطلب إلشعار مزود خدمة حل
النزاع بالتوحٌد.

)ج)

أثناء تقرٌر هل ٌتم دمج المعارضات أم الٌ ،قوم مزود خدمة حل النزاع بتقٌٌم االمتٌازات (فٌما ٌتعلق بالوقت ،والتكلفة ،واتساق القرارات،
وما إلى ذلك) والتً ٌمكن أن تنجم عن التوحٌد فً مقابل أي أضرار أو عدم مبلءمة قد تنتج عن الدمجٌ .جب أن ٌكون قرار DRSP
للتعزٌز نهائً وال ٌخضع لبلستئناؾ.

)د)

لن ٌتم توحٌد المعارضات القائمة على أسس مختلفة ،كما تم تلخٌص ذلك فً البند (2هـ).

المادة .13

الهيئة

(أ)

ٌقوم مزود خدمة حل النزاع باختٌار وتعٌٌن هٌئة الخبراء خبلل ثبلثٌن (ٌ )30ومًا بعد استبلم الرد.

(ب)

عدد الخبراء والمؤهبلت الخاصة بهم:
()1

سٌكون هناك عضو استشاري واحد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة سلسلة مربكة.

()2

ٌجب أن ٌكون خبٍر واحذ أو فً حالت موافقت جمٍع األطراف ،فإن ثالثت خبراء مه روي الخبرة فً مجال
مىازعاث حقوق الملكٍت الفكرٌت التً تىطوي على االعتراض للحقوق القاوووٍت الموجودة.

()3

سٌكون هناك ثبلثة خبراء معروفٌن كقضاة كبار لهم سمعة دولٌة ،وٌتم تعٌٌن أحدهم كرئٌس .وتكون جنسٌة الرئٌس مختلفة
عن جنسٌات مقدم الطلب والمعارض ،فً اإلجراءات التً تشتمل على معارضة المصلحة العامة المحدودة.

()4

سٌكون هناك عضو استشاري واحد فً اإلجراءات التً تنطوي على معارضة المجتمع.

(ج)

ٌشترط فً كل الخبراء الذٌن ٌعملون بموجب هذا اإلجراء عدم التحٌز واالستقبللٌة عن األطراؾ .وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع
الطرٌقة التً ٌمكن أن ٌؤكد بها كل خبٌر استقبللٌته وعدم تحٌزه وٌحافظ علٌها.

(د)

وتفرض قواعد مزود خدمة حل النزاع اإلجراءات البلزمة لتحدي خبٌر ما واستبدال الخبراء.

(هـ)

ما لم تطلب المحكمة ذلك أو أن ٌتم تصرٌح األطراؾ كتابة ،ال ٌقوم الخبٌر بأي دور أًٌا كان ،فً أي إجراءات معلقة أو مستقبلٌة ،سواء
قانونٌة ،أو تحكٌمٌة ،أو ؼٌر ذلك ،فٌما ٌتعلق باألمر الذي تمت إحالته إلى قرار الخبٌر بموجب هذا اإلجراء.

المادة .14
(أ)

التكاليف

ٌحدد كل مزود خدمة حل نزاع تكالٌؾ اإلجراءات التً ٌقوم بتنفٌذها بموجب هذا اإلجراء وبما ٌتوافق مع قواعد مزود خدمة حل النزاع
السارٌة .وتؽطً هذه التكالٌؾ تكالٌؾ ونفقات أعضاء الهٌئة ،باإلضافة إلى التكالٌؾ الرسمٌة الخاصة بمزود خدمة حل النزاع
("التكالٌؾ").
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(ب)

فً ؼضون عشرة ( ) 10أٌام عمل من إنشاء الهٌئةٌ ،قوم مزود خدمة حل النزاع بتقٌٌم إجمالً التكالٌؾ ومطالبة ك ٍل من المعارض ومقدم
الطلب  /المستجٌب بالدفع المقدم للتكالٌؾ الخاصة بهما بالكامل إلى مزود خدمة حل النزاع .وٌقوم كل طرؾ بدفع التكالٌؾ الخاصة به
مقدما ً خبلل عشرة ( )10أٌام من استبلم طلب مزود خدمة حل النزاع للدفع وتقدٌم دلٌل بتلك المدفوعات إلى مزود خدمة حل النزاع .سٌتم
خصم المبالػ المستحقة الدفع مقدما ً لمبلػ التكالٌؾ هذا من كل إٌداع رسوم تقدٌم ٌدفعها الطرفٌن.

(ج)

ٌمكن أن ٌقوم "مزود خدمة حل النزاع" بتعدٌل التقٌٌم اإلجمالً للتكالٌؾ ومطالبة الطرفٌن بدفع مبالػ إضافٌة مقدما ً أثناء إجراءات حل
النزاع.

(د)

فً حالة الفشل فً دفع التكالٌؾ مقدما ً:

(هـ)

()1

فً حالة فشل المعارض عن دفع التكالٌؾ مقدما ً ٌ ،تم رفض معارضته ولن تتم إعادة أي تكالٌؾ قام بدفعها إلٌه مرة أخرى.

()2

فً حالة فشل مقدم الطلب فً تقدٌم التكالٌؾ المقدمةٌ ،تم افتراض أن المعارضة قد تم قبولها ولن تتم إعادة أي تكالٌؾ قام مقدم
الطلب بدفعها إلٌه مرة أخرى.

عند إنهاء اإلجراءات ،وبعد تقدٌم الهٌئة لقرارها من الخبراءٌ ،قوم مزود خدمة حل النزاع بإعادة المبالػ المقدمة التً دفعها إلى الطرؾ
الفائز ،كما تحدد الهٌئة.

المادة .15

التمثيل وتقديم المساعدة

(أ)

ٌمكن أن ٌتم تمثٌل األطراؾ أو دعمهم من قبل أفراد من اختٌارهم.

(ب)

ٌقوم كل طرؾ أو طرؾ ممثل بإببلغ االسم وجهات االتصال والوظائؾ التً ٌقوم بها هؤالء األشخاص ومزود خدمة حل النزاع
والطرؾ اآلخر (أو األطراؾ األخرى فً حالة توحٌد المعارضات).

المادة .16

التفاوض والوساطة

(أ)

ٌشجع األطراؾ  -وال ٌطالبون إلزامٌا ً  -بالمشاركة فً المفاوضات و/أو جهود الوساطة فً أي وقت خبلل عملٌة حل النزاع التً تهدؾ
إلى حل النزاع بشكل ودي.

(ب)

ٌجب أن ٌكون كل مزود خدمة حل النزاع قادراً على اقتراح شخص ٌمكن أن ٌساعد األطراؾ كوسٌط ،إذا طلبت األطراؾ ذلك.

(ج)

لن ٌقوم الش خص الذي ٌقوم بدور الوساطة بٌن األطراؾ بدور الخبٌر فً النزاع بٌن األطراؾ بموجب هذا اإلجراء أو أي إجراءات تتم
بموجب هذا اإلجراء وتشتمل على نفس نطاق .gTLD

(د)

سٌر المفاوضات أو الوساطة ال ٌجوز ،بحكم الواقع أن ٌكون أساسا لتعلٌق اجراءات تسوٌة المنازعات أو أي تمدٌد الموعد النهائً فً
إطار هذه اإلجراءات .وبموجب الطلب المشترك من األطراؾٌ ،مكن أن ٌمنح مزود خدمة حل النزاع أو الهٌئة (بعد تشكٌلها) تمدٌداً
للموعد النهائً أو تعلٌقا ً لئلجراءات ،.فً حقٌقة األمر ،أساسا ً لتعلٌق إجراءات قرار حل النزاع أو تمدٌد أي موعد نهائً بموجب هذا
اإلجراء .باستثناء الظروؾ االستثنائٌة ،لن ٌتجاوز هذا التمدٌد أو التعلٌق مدة ثبلثون ٌوما ً ( )30ولن ٌؤجل إدارة أي معارضة.

(هـ)

إذا اتفق األطراؾ ،أثناء المفاوضات أو الوساطة ،على تسوٌة األمر المحال إلى مزود خدمة حل النزاع بموجب هذا اإلجراءٌ ،جب أن
تخبر ا ألطراؾ مزود خدمة حل النزاع ،والذي ٌقوم بإنهاء اإلجراءات ،شرٌطة الوفاء بالتزامات الدفع المتعلقة باألطراؾ بموجب هذا
اإلجراء ،كما ٌقوم بإخبار منظمة  ICANNواألطراؾ بالتالً.

المادة .17

التقديمات المكتوبة اإلضافية

(أ)

ٌمكن أن تحدد الهٌئة هل ٌقوم األطراؾ بتقدٌم أي بٌانات مكتوبة باإلضافة إلى المعارضة والرد ،وتقوم بتحدٌد الحدود الزمنٌة لعملٌات
التقدٌم تلك.

(ب)

لن تتجاوز الحدود الزمنٌة المحددة من قبل الهٌئة لتقدٌم المستندات المكتوبة اإلضافٌة مدة ثبلثٌن ٌوما ً ( ،)30إال إذا قررت الهٌئة ،بعد
استشارة مزود خدمة حل النزاع ،أن الظروؾ االستثنائٌة تبرر التمدٌد الزمنً.

المادة .18

الدليل

من أجل تحقٌق الهدؾ المتمثل فً حل المنازعات بشأن  gTLDsسرٌعا وبتكلفة معقولةٌ ،قتصر اإلجراءات البلزمة إلنتاج الوثائق .وفً حاالت
استثنائٌة ،قد تطلب الهٌئة من أحد األطراؾ توفٌر دلٌل إضافً.
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المادة .19

جلسات االستماع

(أ)

ؼالبا ً ٌتم حل النزاعات التً تنشأ بموجب هذا اإلجراء وقواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة دون جلسات استماع.

(ب)

وٌمكن أن تقرر الهٌئة بنا ًء على رأٌها الخاص ،أو بنا ًء على طلب من أحد الطرفٌن ،عقد جلسة استماع فً الظروؾ االستثنائٌة فقط.

(ج)

فً حالة قرار اللجنة بعقد جلسة استماع:
()1

تقرر اللجنة كٌفٌة ومتى ٌتم تنفٌذ جلسة االستماع.

()2

من أجل تسرٌع اإلجراءات وتقلٌل التكالٌؾٌ ،تم تنفٌذ جلسة االستماع من خبلل مؤتمرات الفٌدٌو إذا أمكن.

()3

وتقتصر جلسة االستماع على ٌوم واحد فقط ،إال إذا قررت الهٌئة ،فً الظروؾ االستثنائٌة ،أنه ٌلزم أكثر من ٌوم واحد
إلجراء جلسة االستماع.

()4

تقرر الهٌئة هل تكون جلسة االستماع مفتوحة للعامة أو ٌتم تنفٌذها بشكل خاص.

المادة .20

المعايير

(أ)

تلتزم الهٌئة – لكل فئة من فئات االعتراض المحددة فً المادة (2هـ) – بتطبٌق المعاٌٌر التً تم تحدٌدها من قبل منظمة  ICANNلكل
فئة من المعارضات ،والتً تم توضٌحها فً البند (2هـ) من هذا اإلجراء.

(ب)

وباإلضافة إلى ذلكٌ ،مكن أن تحٌل الهٌئة نتائجها وتقٌمها بنا ًء على البٌانات والمستندات التً ٌتم تقدٌمها وأي قواعد أو مبادئ ترى أنها
سارٌة.

(ج)

ٌتحمل المعارض عبأ إثبات المعارضة الخاصة به بنا ًء على المعاٌٌر السارٌة.

المادة .21

تحديد الخبير

(أ)

ٌجب أن ٌبذل مزود خدمة حل النزاع والهٌئة الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبٌر ٌتم تقدٌمه خبلل ٌ 45وما ً من تارٌخ تشكٌل
الهٌئة .وفً بعض الظروؾ الخاصة ،مثل الحاالت الموحدة وعند استشارة مزود خدمة حل النزاعٌ ،مكن أن ٌتم السماح بتوفٌر تمدٌد
إضافً قصٌر إذا طلبته الهٌئة وقد ٌسمح بتمدٌد بسٌط.

(ب)

تقوم الهٌئة بتقدٌم قرار الخبٌر الخاص بها فً شكل مسودة لتدقٌق مزود خدمة حل النزاع لصٌاؼتها قبل توقٌعها ،ما لم ٌتم استثناء هذا
التدقٌ ق بشكل خاص من قبل قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة .تتعامل التعدٌبلت التً ٌقترحها مزود خدمة حل النزاع للهٌئة ،إن
وجدت ،شكل قرار الخبراء فقط .وٌتم توصٌل قرار الخبراء الموقع إلى مزود خدمة حل النزاع ،والتً ستوصل قرار الخبراء هذا إلى
األطراؾ ومنظمة .ICANN

(ج)

عندما ٌتم تشكٌل الهٌئة من ثبلثة خبراء ،سٌكون القرار ألؼلبٌة الخبراء.

(د)

ٌكون قرار الخبراء مكتوبًا ،وٌجب أن ٌحدد الطرؾ الفائز ،وٌجب أن ٌحدد األسباب التً تم اتخاذ القرار بنا ًء علٌها .تكون التعوٌضات
المتاحة إلى مقدم الطلب أو المعارض بموجب أي إجراءات أمام الهٌئة مقتصرة على نجاح أو رفض المعارضة وإعادة األموال من قبل
مزود خدمة حل النزاع إلى الطرؾ الفائز ،كما تحدد الهٌئة فً قرار الخبراء الخاص بها ،للمدفوعات المقدمة بموجب البند (14هـ) من
هذا اإلجراء وأي بنود فً قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة.

(هـ)

ٌحدد قرار الخبراء التارٌخ الذي تم اتخاذه فٌه ،وٌجب أن ٌقوم الخبراؤ بالتوقٌع علٌه .فً حالة فشل أي خبٌر فً التوقٌع على قرار الخبٌر،
ٌجب أن ٌتم إرفاقه ببٌان بسبب ؼٌاب هذا التوقٌع.

(و)

باإلضافة إلى توفٌر نسخ إلكترونٌة من قرار الخبراءٌ ،جب أن تقوم الهٌئة بتوفٌر نسخة مطبوعة موقعة من قرار الخبراء إلى مزود خدمة
حل النزاع ،إال إذا كانت قواعد مزود خدمة حل النزاع تنص على خبلؾ ذلك.

)ز)

ٌتم نشر قرار الخبراء بشكل تام على موقع مزود خدمة حل النزاع على شبكة اإلنترنت ،ما لم تقرر الهٌئة ؼٌر ذلك.

المادة .22

استثناء المسؤولية

باإلضافة إلى أي استثناء للمسئولٌة تنص علٌها قواعد مزود خدمة حل النزاع السارٌة ،لن ٌكون الخبراء ،أو مزود خدمة حل النزاع أو موظفٌه ،أو
منظمة  ICANNأو مجلس إدارتها ،أو موظفٌها أو استشارٌها ،مسئولٌن نحو أي شخص بسبب أي إجراء أو حذؾ ٌتعلق بأي إجراء ٌتم تنفٌذه
بموجب هذا اإلجراء.

دلٌل المتقدم ( 30ماٌو )2011

ص8-

ملحق الوحدة 3
إجراء حل نزاعات نطاقات  gTLDالجدٌدة

المادة .23

تعديل اإلجراء

(أ)

ٌمكن أن تقوم منظمة  ،ICANNمن وقت آلخر ،وحسب اللوائح الخاصة بها ،بتعدٌل هذا اإلجراء.

(ب)

إصدار هذا اإلجراء الساري على إجراء حل نزاع هو اإلصدار الساري فً الٌوم الذي تم تقدٌم الطلب ذي الصلة الخاص بنطاق .gTLD
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كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 4
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.

 03مايو 1322

الوحدة 4
إجراءات التنافس على السلسلة
تقوم هذه الوحدة بوصف المواقف التً ٌحدث بها تنافس على سالسل  DLLDالمقدَّم طلب
بشأنها ،والطرق المتاحة لمقدمً الطلبات لفض حاالت التنافس هذه.

1-4

التنافس في السلسلة

ٌحدث التنافس على السلسلة عندما:
.1

ٌقوم اثنان أو أكثر من مقدمً الطلبات لسلسلة نطاق  DLLDالمتطابقة بإكمال جمٌع
المراحل السابقة من التقٌٌم وعملٌة فض النزاع بنجاح؛ أو

.2

ٌقوم اثنان أو أكثر من مقدمً طلبات سالسل  LLDالمتشابهة بإكمال جمٌع المراحل
السابقة لعملٌتً التقٌٌم وفض النزاع بنجاح ،وٌُعرَّ ف التشابه فً السالسل بأنه احتمالٌة
إحداث إرباك للمستخدم إذا تم تفوٌض أكثر من سلسلة.

لن توافق  NCAIIعلى طلبات سالسل  DLLDالمقترحة المتطابقة أو التً من شأنها أن
تؤدي إلى إرباك المستخدم ،والتً تسمى السالسل المتنافسة .إذا حدث أي من الموقفٌن أعاله،
فستنتقل مثل هذه الطلبات إلى حل التنافس إما من خالل تقٌٌم أولوٌة المجتمع ،فً بعض
الحاالت ،أو من خالل المزاد .وكلتا هاتٌن العملٌتٌن موضحتان فً هذه الوحدةٌ .شار إلى
مجموعة من الطلبات المقدمة لسالسل متنافسة كمجموعة تنافس.
(فً كتٌب دلٌل مقدم الطلب ،تشٌر "مشابه" إلى السالسل المتشابهة للغاٌة لدرجة أنها تخلق
احتمالٌة إثارة ارتباك المستخدم فً حالة تفوٌض أكثر من سلسلة واحدة فً منطقة الجذر).

 1-1-4تعريف مجموعات التنافس
مجموعات التنافس.هً مجموعات من طلبات تحتوي على سالسل نطاق  DLLDالمتطابقة
أو المتشابهة تم التقدم بطلبها .وٌتم تحدٌد مجموعات التنافس أثناء التقٌٌم المبدئً بعد مراجعة
كل سالسل  DLLDالتً ٌتم التقدم للحصول علٌها .ستقوم منظمة  NCAIIبنشر مجموعات
تنافس مبدئٌة بمجرد انتهاء مراجعة تشابه السلسلة ،وستقوم بتحدٌث مجموعات التنافس حسب
الضرورة أثناء مراحل التقٌٌم وحل النزاعات.
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الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

سٌتم تخصٌص طلبات سالسل نطاق  DLLDالمتطابقة آلًٌا إلحدى مجموعات التنافس .على
سبٌل المثال ،إذا تقدم كل من مقدم الطلب أ ومقدم الطلب بطلب لـ  ،LLDRLSNIGفسٌتم
إعالنهما ضمن إحدى مجموعات التنافس .وٌراعً هذا االختبار الخاص بالسالسل المتطابقة
معامالت نقاط الترمٌز المدرجة فً أي جدول  NDIذي صلة .وهذا ٌعنً أن اثنٌن أو أكثر
من المتقدمٌن الذٌن تعد سالسلهم المقدّم لها الطلب أو تهجئاتهم المعٌنة بمثابة سالسل تهجئات
وف ًقا لجدول  NDIالذي قدم إلى  NCAIIسوف ٌتم اعتبارها فً تنافس مباشر مع بعضها
البعض .فعلى سبٌل المثال ،إذا تقدم أحد مقدمً الطلبات بطلب للحصول على سلسلة  Aوتقدم
آخر بطلب للحصول على سلسلة  ،Bفً حٌن تعتبر السلسلتان سالسل تهجئة لنطاق LLD
على النحو المحدد فً الوحدة األولى ،فإن كال الطلبٌن فً تنافس مباشر.
سٌقوم أٌضًا فاحصو هٌئة التشابه فً السالسل بمراجعة المجموعة الكاملة لعناوٌن السالسل
التً تم التقدم لطلبها؛ لتحدٌد ما إذا كانت السالسل المقترحة فً أي طلبٌن أو أكثر متشابهة
ج ًدا لدرجة أنها قد تتسبب فً إحداث إرباك ٌضر بالمستخدم إذا تم السماح لها بالتواجد معًا
فً نظام  .DIRوستشارك الهٌئة فً هذا التحدٌد بالنسبة لكل زوج من سالسل DLLD
المقدّم لها الطلب .وكنتٌجة لتدقٌق تشابه السلسلة الموضح فً الوحدة الثانٌة (ٌ ،)2تم تعرٌف
مجموعات التنافس بٌن الطلبات التً لها عالقة تنافس مباشرة أو غٌر مباشرة ببعضها
البعض.
السلسلتان فً تنافس مباشر فً حالة تطابقهما أو تشابههما مع بعضها البعض .من الممكن
أن ٌجتمع أكثر من اثنٌن من مقدمً الطلبات فً موقف تنافس مباشر :إذا تقدم أربعة من
مقدمً الطلبات المختلفٌن بطلب سلسلة نطاق  DLLDنفسها ،فسٌكونون جمٌ ًعا فً تنافس
مباشر مع بعضهم البعض.
تصبح سلسلتان فً تنافس غير مباشر إذا كانت كلتاهما فً تنافس مباشر مع سلسلة ثالثة،
ولكن لٌس مع بعضهما البعضٌ .تم شرح التنافس المباشر والتنافس غٌر المباشر بتفاصٌل
أكثر.
فً الشكل  ،1-4تعد السلسلتان  Aو Bمثاالً على التنافس المباشر .بٌنما تعد السلسلتان C
و Gمثاالً على التنافس غٌر المباشر .دخلت كل من  Cو Gفً تنافس مع  ،Bولكن لٌس مع
بعضهما البعضٌ .مثل الشكل فً مجمله مجموعة تنافس واحدة .وتتكون مجموعة التنافس
من جمٌع الطلبات المرتبطة ببعضها بواسطة التنافس على السلسلة ،بشكل مباشر أو غٌر
مباشر.
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الشكل  – 1-4يمثل هذا الرسم البياني مجموعة تنافس واحدة,
تعرض كالً من السالسل المتنافسة بشكل مباشر والسالسل المتنافسة بشكل غير مباشر.
حٌث ٌتم تحدٌد مجموعات التنافس المبدئٌة أثناء تقٌٌم مبدئً ،ال ٌمكن وضع تصور التكوٌن
النهائً لمجموعات التنافس إال بعد االنتهاء من خطوات عملٌة التقٌٌم وحل النزاع .وذلك
بسبب أن أي طلب ٌتم استبعاده خالل خطوات هذه العملٌةٌ ،مكنه أن ٌشكل تعدٌالً على
مجموعة تنافس محددة فً مرحلة سابقة.
فقد تزداد إحدى مجموعات التنافس إلى مجموعتٌن ،أو قد تتم إزالتهما معًا كنتٌجة لتقٌٌم
موسع أو إجراء حل نزاع .وٌمكن أٌ ً
ضا تعدٌل تركٌبة مجموعة التنافس بسبب سحب بعض
طلبات التقدم طو ًعا فً جمٌع مراحل العملٌة.
راجع الشكل  :2-4فً مجموعة التنافس رقم  ،1تم استبعاد طلبً التقدم  Dو .Gوٌعد طلب
التقدم  Aهو الوحٌد المتبقً ،ولذلك لم تتبق أٌة مجموعات تنافس لحلها.
فً مجموعة التنافس رقم  ،2تم االنتهاء بنجاح من التقٌٌم الموسع وحل النزاع لجمٌع
الطلبات ،لذا تبقى مجموعة التنافس األساسٌة لحلها.
فً مجموعة التنافس رقم ٌ ،3تم استبعاد طلب التقدم  .Fوبما أن طلب التقدم  Fفً تنافس
مباشر مع  Eو ،Jولكن  Eو Jال ٌكونان فً تنافس مع بعضهما البعض ،تنقسم مجموعة
التنافس األصلٌة إلى مجموعتٌن :واحدة تحتوي على  Eو Kفً تنافس مباشر ،وأخرى
تحتوي على واحد  Nو.J
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الشكل  – 2-4يتعذر بدء حل التنافس على السلسلة
حتى ينتهي جميع مقدمي الطلبات ضمن المجموعة التنافسية
من جميع المراحل السابقة المعمول بها.
ثم ٌجب أن ٌتم حل حاالت التنافس المتبقٌة من خالل تقٌٌم أولوٌة المجتمع أو أي وسٌلة
أخرى وف ًقا للظروف .فً عملٌة حل النزاعات ،تقوم منظمة  NCAIIبمعالجة مع كل
مجموعة تنافس لتوفٌر حل ٌتسم بالوضوح.
كما هو موضح فً مكان آخر من هذا الدلٌلٌ ،مكن أن ٌتم حل حاالت التنافس من خالل تقٌٌم
أولوٌة المجتمع أو من خالل االتفاق بٌن األطراف المتنازعة .وفً غٌاب هذا الحل ،تكون
آلٌة حل النزاع على السلسلة األخٌرة هً عمل مزاد.

 2-1-4تأثير إجراءات فض النزاع الخاص بالسلسلة المربكة على
مجموعات التنافس
وإذا رفع مقدم طلب معارضة ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر (راجع الوحدة  ،)3ووجدت
الهٌئة وجود ارتباك السلسلة هذا؛ أي أن القوانٌن تؤٌد المعارض ،فسٌتم وضع مقدمًَ
الطلبات كلٌهما فً تنافس مباشر مع بعضهما البعض .لذا ،سٌنجم عن إجراءات فض النزاع
القائمة معارضة سلسلة مربكة فً هٌكل جدٌد لمجموعة تنافس خاصة بالطلبات ذات الصلة،
مما ٌزٌد من مجموعة التنافس األصلٌة.
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وإذا رفع مقدم طلب معارضة ارتباك سلسلة ضد مقدم طلب آخر (راجع الوحدة  ،)3ووجدت
الهٌئة عدم وجود ارتباك السلسلة هذا؛ أي أن القوانٌن تؤٌد مقدم الطلب اآلخر ،فلن ٌتم اعتبار
كال الطلبٌن فً تنافس مباشر مع بعضهما البعض.
ولن تؤدي نتٌجة فض النزاع فً حالة وجود اعتراض سلسلة مربكة مقدمة من قبل متقدم
آخر إلى إزالة طلب التقدم من مجموعة تنافس تمت إقامتها مسب ًقا.

 3-1-4الحل الذاتي للتنافس على السلسلة
ٌمكن لمقدمً الطلبات المحددٌن كأطراف فً تنافس اختٌار الوصول لتسوٌة أو اتفاق فٌما
بٌنهم ،مما ٌؤدي إلى حل التنافس .وقد ٌحدث هذا فً أي مرحلة من مراحل العملٌة ،بمجرد
أن تنشر  NCAIIطلبات التقدم الواردة ومجموعات التنافس األولٌة على موقعها على
اإلنترنت بصورة علنٌة.
ٌمكن أن ٌقوم مقدمو الطلبات بحل التنازع على السلسلة بطرٌقة ٌقوم فٌها أحد مقدمً الطلبات
بسحب الطلب الخاص به .وال ٌمكن أن ٌحل أحد مقدمً الطلبات التنافس على السلسلة من
خالل اختٌار سلسلة جدٌدة أو من خالل استبدال ذاته بشركة مشتركة .هذا ،وٌُفهم أن مقدمً
الط لبات قد ٌرغبون فً إقامة مشارٌع مشتركة فً جهودهم الرامٌة إلى حل تنافس السلسلة.
ومع ذلك ،فإن التغٌٌرات الجوهرٌة فً الطلبات (على سبٌل المثال ،اندماج مقدمً الطلبات
لحل التنافس على السلسلة) تتطلب إجراء إعادة تقٌٌم للطلب .وقد ٌتطلب ذلك رسومًا إضافٌة
فً دورة طلبات تالٌة .وٌتم تشجٌع مقدمً الطلبات لحل التنافس من خالل االندماج بطرٌقة ال
تؤثر بشكل جوهري على الطلب المتبقً الفائز .ووف ًقا لذلكٌ ،جب إقامة مشارٌع مشتركة
جدٌدة تجري على نحو ال ٌؤدي إلى تغٌٌر جوهري لطلب التقدم ،لتجنب التعرض إلعادة
التقٌٌم.

 4-1-4النتائج المحتملة لحل التنافس
ٌمكن أن ٌنتقل الطلب الذي أتم بنجاح كل المراحل السابقة ولم ٌعد جزءًا من أي مجموعة
تنافس بسبب التغٌٌرات فً تكوٌن مجموعة التنافس (كما هو موضح فً القسم الفرعً
 )1 -1 -4أو الحل الذاتً من قبل مقدمً الطلبات فً مجموعة التنافس (كما هو موضح فً
القسم الفرعً  )3 -1 -4إلى المرحلة التالٌة.
ٌمكن أن ٌنتقل الطلب الذي ٌفوز فً إجراء حل تنافس ،سوا ُء من خالل تقٌٌم أولوٌة المجتمع
أو من خالل المزاد ،إلى المرحلة التالٌة.
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فً بعض الحاالت ،ال تزال المتابعة ممكنة للمتقدم الذي ال ٌعد الفائز الصرٌح لعملٌة حل
تنافس السلسلة .وهذا الموقف موضح فً الفقرات التالٌة:
إذا كانت السالسل الموجودة ضمن مجموعة تنافس متطابقة ،فتكون الطلبات فً تنافس مباشر
مع بعضها البعض وٌجب أن ٌكون هناك فائز واحد فقط ٌنتقل إلى الخطوة التالٌة.
وعلى الرغم من ذلك ،فحٌثما توجد مواقف التنافس المباشر وغٌر المباشر ضمن المجموعة،
ٌمكن أن تبقى أكثر من سلسلة بعد الحل.
على سبٌل المثال ،حالة السلسلة  Aفً تنافس مع  ،Bوالسلسلة  Bفً تنافس مع  ،Cولكن
السلسلة  Cلٌست فً تنافس مع  .Aفإذا فازت السلسلة  Aبإجراءات حل التنافس ،فسٌتم
استبعاد السلسلة  Bولكن ٌمكن للسلسلة  Cالمتابعة ألنها لٌست فً تنافس مباشر مع السلسلة
الفائزة ،وكلتا السلسلتٌن ٌمكن أن ٌتعاٌشا فً نظام  DIRدون التعرض لخطر االرتباك.

2-4

تقييم أولوية المجتمع

ٌحدث تقٌٌم أولوٌة المجتمع إذا اختار مقدم طلب قائ ُم على المجتمع هذا الخٌار فً طلبهٌ .بدأ
التقٌٌم القائم على المجتمع بمجرد أن ٌنهً جمٌع مقدمً الطلبات فً مجموع التنافس جمٌع
المراحل السابقة للعملٌة.
ٌعد التقٌٌم القائم على المجتمع تحلٌالً مستقالً .ال ٌتم تحوٌل النقاط المستلمة فً مراجعات مقدم
الطلب إلى التقٌٌم القائم على المجتمعٌ .بدأ كل من مقدمً الطلبات المشاركٌن فً التقٌٌم القائم
على المجتمع برصٌد صفر من النقاط.

 1-2-4صالحية تقييم أولوية المجتمع
كما هو موضح فً القسم الفرعً  3-2-1من الوحدة األولى ،فجمٌع مقدمً الطلبات مطلوب
منهم تحدٌد ما إذا كان نوع طلباتهم هو:


معتمد على المجتمع ،أو



المعٌار.

سوف ٌطلب من مقدمً الطلب ات الذٌن ٌقومون بتعٌٌن طلباتهم كطلبات معتمدة على المجتمع
اإلجابة على مجموعة من األسئلة فً نموذج الطلب تقدم معلومات ذات صلة فً حالة حدوث
التقٌٌم القائم على المجتمع.
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مقدمو الطلبات المعتمدون على المجتمع هم فقط الذٌن ٌمكنهم اختٌار عمل التقٌٌم القائم على
المجتمع.
فً بداٌة مرحلة حل التنافسٌ ،تم إعالم كل مقدمً الطلبات المعتمدة على المجتمع فً
مجموعات التنافس الباقٌة بفرصة التقدم لتقٌٌم أولوٌة المجتمع من خالل تقدٌم مبلغ ودٌعة
بحلول تارٌخ محدد .وٌتم فقط تسجٌل تلك الطلبات التً تم الحصول على ودائعها قبل الموعد
النهائً فً تقٌٌم أولوٌة المجتمع .وبعد التقٌٌم ،تتم إعادة المبلغ المودع إلى مقدمً الطلبات
ممن ٌحققون 14نقطة أو أعلى.
قبل بدء تقٌٌم أولوٌة المجتمع ،من الممكن أن ٌُطلب من جمٌع مقدمً الطلبات المختارٌن
للمشاركة فً مجموعة التنافس تقدٌم معلومات إضافٌة ذات صلة بتقٌٌم أولوٌة المجتمع.

 2-2-4إجراءات تقييم أولوية المجتمع
ستقوم هٌئة ٌتم تعٌٌنها من قبل منظمة  NCAIIبإجراء عملٌات التقٌٌم لكل مجموعة تنافس؛
لمراجعة هذه الطلبات المتنافسةٌ .تمثل دور اللجنة التشرٌعٌة فً تحدٌد ما إذا كانت أي
الطلبات التً أساسها المجتمع تفً بمعاٌٌر أولوٌة المجتمع .لن ٌشارك مقدمو الطلبات القٌاسٌة
داخل مجموعة التنافس الواحدة ،إن وجد ،فً تقٌٌم أولوٌة المجتمع.
إذا تمت مالحظة أن مقدم طلب واح ًدا قائمًا على المجتمع ٌفً بمعاٌٌر أولوٌة المجتمع (انظر
القسم الفرعً  3 -2 -4أدناه) ،لتحقٌق النجاح فً التقٌٌم المقارنٌ ،تم اإلعالن عن نجاح مقدم
الطلب هذا فً تقٌٌم أولوٌة المجتمع وٌمكن أن ٌتقدم بطلبه .إذا كان هناك أكثر من طلب
معتمد على المجتمع ٌتوافق مع المعاٌٌر ،فٌتم حل التنافس المتبقً بٌنهم كما ٌلً:
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فً حالة كون مقدمً الطلبات فً تنافس غٌر مباشر مع بعضهم البعض (انظر
القسم الفرعً ٌ ،)1 -1 -4سمح لهم معً ا بالتقدم إلى المرحلة التالٌة .فً تلك
الحالةٌ ،تم التخلص من الطلبات التً تكون فً تنافس مباشر مع أي من هذه
الطلبات القائمة على المجتمع.



فً حالة كون الطلبات فً حالة تنافس مباشر مع بعضها البعض ،تنتقل هذه
الطلبات إلى مرحلة المزاد .إذا اتفق كل األطراف وقاموا بتقدٌم طلب مشترك ،فقد
تؤجل منظمة  NCAIIالمزاد لفترة ثالثة أشهر أثناء محاولة األطراف الوصول
إلى تسوٌة قبل االنتقال إلى خٌار المزاد .هذا الخٌار متاح مرة واحدة فقط ،ولن
تمنح منظمة  NCAIIأكثر من هذا الطلب لكل مجموعة من الطلبات المتنافسة.
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إذا لم ٌتم العثور على أن أي طلب من الطلبات المعتمدة على المجتمع تفً بالمعاٌٌرٌ ،نتقل
كل األطراف فً مجموعة التنافس (سواء مقدمو الطلبات القٌاسٌة أو القائمة على المجتمع)
إلى مرحلة المزاد.
سٌجري نشر نتائج تقٌٌم كل أولوٌة مجتمع عند االنتهاء منها.
ٌعتب ر مقدمو الطلبات الذٌن ٌتم استبعادهم نتٌجة لتقٌٌم أولوٌة المجتمع مؤهلٌن للحصول على
استرداد جزء من رسوم تقٌٌم ( DLLDانظر الوحدة األولى).

 3 -2 -4معايير تقييم أولوية المجتمع
ستقوم هٌئة أولوٌة المجتمع بمراجعة مقدم أو مقدمً الطلبات المعتمدٌن على المجتمع الذٌن
اختاروا تقٌٌم أولوٌة المجتمع وحساب رصٌد نقاطهم حسب أربعة معاٌٌر مذكورة أدناه:
تهدف عملٌة تسجٌل النقاط إلى تحدٌد الطلبات المؤهلة التً تستند إلى المجتمع ،فً حٌن ٌتم
منع كل من "اإلٌجابٌات الزائفة" (منح أولوٌة غٌر مستحقة لطلب ٌشٌر إلى "مجتمع" تم
تأسٌسه فقط للحصول على كلمة مطلوبة فقط مثل سلسلة  ،)DLLDو"السلبٌات الزائفة" (عدم
منح األولوٌة لطلب مؤهل أساسه المجتمع) .وٌدعو ذلك إلى أسلوب عالئقً ،من خالل وضع
الكثٌر من المعاٌٌر فً الحسبان ،كما تم توضٌحه فً العملٌة .وسٌتم احتساب تسجٌل النقاط
من قبل هٌئة وعلى أساس المعلومات المقدمة فً الطلب باإلضافة إلى المعلومات األخرى
المتاحة ذات الصلة (مثل المعلومات العامة بشأن المجتمع الذي ٌتم تمثٌله) .وٌجوز للجنة
أٌضًا تنفٌذ بحث مستقل ،إذا رأت ذلك ضرورًٌا للتوصل إلى قرارات بشأن نقاط التسجٌل
المبلّغ عنها.
ٌجب أن تتم مالحظة أن الطلب المؤهل القائم على المجتمع ٌمحو كل الطلبات القٌاسٌة
المتنافسة بشكل مباشر ،بغض النظر عن مدى أهلٌة الطلبات األخرى .وهذا السبب أساسً
للمتطلبات الصارمة للغاٌة لتأهٌل طلب قائم على المجتمع ،كما هو موضح فً المعاٌٌر أدناه.
وعلٌه ،فالنتٌجة التً تتوصل إلٌها الهٌئة من أن طلبًا ما ال ٌستوفً تسجٌل النقاط الالزمة
نهُداذ فً ذمٍٍى أٔنٌٕح انًدرًع ال تستلزم بالضرورة إشارة إلى أن المجتمع نفسه بطرٌقة ما
غٌر كفء أو غٌر صالح.
ٌعكس تسلسل المعاٌٌر الترتٌب الذي سٌتم على أساسه التقٌٌم من قبل الهٌئة .وقد تم اتخاذ
أقصى درجات الحذر لتجنب أي "احتساب مزدوج"  -أي جانب من الجوانب السلبٌة
الموجودة فً تقٌٌم أحد طلبات التقدم بالنسبة لمعٌار واحد فقط ٌنبغً احتسابه هناك وٌجب أال
ٌؤثر على تقٌٌم معاٌٌر أخرى.
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ٌجب أن ٌتمكن الطلب من تسجٌل 14نقطة على األقل حتى ٌفوز فً تقٌٌم أولوٌة المجتمع.
سٌتم تحدٌد النتائج وف ًقا لإلجراءات المذكورة فً القسم الفرعً .2-2-4
المعيار األول :تأسيس المجتمع ( 4-0نقاط)
ٌتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التً ٌمكن الحصول علٌها فً معٌار تأسٌس المجتمع هو 4
نقاط ٌتم تجمٌعها كما ٌلً:

4

2

3

0

1

مؤسسة المجتمع
منخفض

عال
كما تمت عملٌة القٌاس من جانب:
أ.

التخطٌط ()2
2

1

0

مجتمع موجود
مسب ًقا مخطط
ومنظم بوضوح.

مجتمع موجود
مسب ًقا مخطط
بوضوح ،ولكن ال
ٌفً بمتطلبات
نقاط .2

تخطٌط غٌر كاف
ووجود مسبق
بالنسبة لنقاط .1

ب .االمتداد ()2
2

1

0

مجتمع ذو حجم
كبٌر وٌتسم بطول
البقاء.

مجتمع إما ذو
حجم كبٌر أو ٌتسم
بطول البقاء،
ولكن ال ٌفً
بمتطلبات نقاط .2

مجتمع بال حجم كبٌر
وال ٌتسم بطول
البقاء.

ٌتعلق هذا القسم بالمجتمع كما هو محدد بشكل واضح ومعرّف وف ًقا للبٌانات الواردة فً طلب
التقدم.
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(ال ٌتم أخذ ضمنٌة طلب التقدم الخاص بالسلسلة فً االعتبار هنا ،ولكنه ٌؤخذ فً االعتبار
عند تحدٌد درجة المعٌار رقم (" ،)2االرتباط بٌن السلسلة المقترحة والمجتمع").

تعريفات المعيار األول
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"(المجتمع)"  -نشأ استخدام تعبٌر "مجتمع" بشكل كبٌر من أصله الالتٌنً
" "saiinummocبمعنى "زمالة"  -فً حٌن ال ٌزال ٌنطوي على المزٌد من
الترابط الذي ٌتعدى مجرد المصلحة المشتركة .والجدٌر بالذكر ،أنه بنا ًء على
استخدام كلمة "المجتمع" فً جمٌع طلبات التقدمٌ ،نبغً توفٌر( :أ) وعً
واعتراف بالمجتمع فٌما بٌن أعضائه ،و(ب) نوع من التفهم لوجود المجتمع قبل
سبتمبر ( 2007عندما اكتملت توصٌات سٌاسة  DLLDالجدٌدة)؛ و(ج) استقرار
موسع أو طول البقاء ،أو عدم الزوال ،فً المستقبل.



تشٌر كلمة "التخطٌط" إلى العضوٌة فً المجتمع ،حٌث ٌحصل تعرٌف العضوٌة
الواضح والمستقٌم على نقاط عالٌة ،فً حٌن ٌحصل التعرٌف غٌر الواضح
والمشتت وغٌر المترابط على نقاط منخفضة.



ً
نشطا على هذا النحو منذ قبل
ٌعنً مفهوم "الوجود المسبق" أن المجتمع ٌعد
اكتمال التوصٌات المتعلقة بسٌاسة  DLLDالجدٌدة فً سبتمبر .2007



تعنً كلمة "التنظٌم" أن هناك ما ال ٌقل عن كٌان واحد مخصص بشكل رئٌسً
للمجتمع ،مع أدلة موثقة من األنشطة المجتمعٌة.



ٌتعلق مصطلح "االمتداد" بأبعاد المجتمع ،وذلك فً إطار عدد أعضائه ،والنطاق
الجغرافً له ،وعمر النشاط المتوقع الخاص به ،كما هو موضح فٌما ٌلً.



ٌشٌر مصطلح "الحجم" إلى كل من عدد األعضاء والنطاق الجغرافً للمجتمع،
وسٌتم تسجٌل نقاطه تبعًا للسٌاق بدالً من التركٌز على األرقام المجردة  -قد
ٌحسب مجتمع الموقع الجغرافً المالٌٌن من األعضاء فً مكان محدود ،بٌنما
مجتمع اللغة قد ٌكون له ملٌون عضو موزع على أنحاء العالم ،وقد ٌكون لمجتمع
مقدمً الخدمات حوالً مائة عضو "فحسب" على الرغم من انتشارهم ً
جٌدا فً
أرجاء العالم ،وذلك لمجرد ذكر بعض األمثلة على هذا  -وٌمكن اعتبار ذلك كله
بأنه "حجم كبٌر".



ٌعنً لفظ "طول البقاء" أن مساعً المجتمع ذات طابع دائم وغٌر عابر.
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المبادئ التوجيهية للمعيار األول
فٌما ٌتعلق بـ "التخطٌط" و "االمتداد" ،تجدر اإلشارة إلى أن المجتمع قد ٌتكون من كٌانات
قانونٌة (على سبٌل المثال ،رابطة من مزودي خدمة معٌنة) ،أو أفراد (على سبٌل المثال،
مجتمع اللغة) أو تحالف منطقً من المجتمعات (على سبٌل المثال ،االتحاد الدولً للمجتمعات
الوطنٌة ذات الطبٌعة المماثلة) .وكلها قابلة لالستمرار على هذا النحو ،شرٌطة وجود الوعً
الالزم واالعتراف من المجتمع فٌما بٌن األعضاء .وإال ٌعد طلب التقدم غٌر ذي صلة
بمجتمع حقٌقً وٌسجل مجموع نقاط قدره صفر بالنسبة لكل من "التخطٌط" و "االمتداد".
فٌما ٌتعلق بـ "التخطٌط" ،إذا كان طلب التقدم ٌوضح بصورة مرضٌة جمٌع المتغٌرات الثالثة
ذات الصلة (التخطٌط ،والوجود المسبق ،والتنظٌم) ،فإنه ٌحصل على مجموع نقاط قدره .2
فٌما ٌتعلق بـ "االمتداد" ،إذا كان طلب التقدم ٌوضح بصورة مرضٌة كالً من حجم المجتمع
وطول بقائه على حد سواء ،فإنه ٌحصل على مجموع نقاط قدره .2
المعيار الثاني :االرتباط بين السلسلة المقترحة والمجتمع( عدد النقاط من )4 -0
ٌتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التً ٌمكن الحصول علٌها فً معٌار الرابط فً  4نقاط:

4

2

3

0

1

الرابط بٌن السلسلة والمجتمع
منخفض

عال
كما تمت عملٌة القٌاس من جانب:
أ.
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الرابط ()3
3

2

0

تتماشى السلسلة
مع اسم المجتمع
أو أنها شكل
مختصر معروف
ج ًدا أو اختصار
السم مجتمع.

تحدد السلسلة
المجتمع ،ولكنها
ال تتأهل للحصول
على نقاط
مجموعها .3

رابط السلسلة ال ٌفً
بمتطلبات نقاط .2
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التفرد ()1

ب.

1

0

ال ٌوجد للسلسلة
معنى هام آخر
أكثر من تحدٌد
المجتمع الموضح
فً طلب التقدم.

السلسلة ال تفً
بمتطلبات نقاط .1

ٌقٌّم هذا القسم مدى أهمٌة السلسلة لمجتمع معٌن تقوم بتمثٌله.

تعريفات المعيار الثاني


ٌكون المقصود بمصطلح "اسم" المجتمع االسم القائم والذي ٌُعرف به المجتمع
لدى اآلخرٌن .وقد ٌكون اسم المنظمة المخصصة للمجتمع ،ولكنه ال ٌشترط أن
ٌكون كذلك.



ٌعنً لفظ "تعرٌف" أن السلسلة المقدّم بشأنها الطلب تصف بشكل وثٌق المجتمع
أو أعضاء المجتمع ،دون اإلفراط فً الوصول بحد كبٌر خارج حدود المجتمع.

المبادئ التوجيهية للمعيار الثاني
فٌما ٌتعلق بـ "االرتباط" الحاصل على  3نقاطٌ ،تمثل الجانب األساسً فً التعرف على
السلسلة المقدّم بشأنها الطلب من قبل اآلخرٌن بوصفها تعرٌف/اسم المجتمع.
فٌما ٌتعلق بـ "االرتباط" نقطتانٌ ،جب أن تصف السلسلة المقدّم لها الطلب عن كثب المجتمع
أو أعضاء المجتمع ،دون اإلفراط فً الوصول بحد كبٌر خارج حدود المجتمع .وعلى سبٌل
المثالٌ ،مكن للسلسلة أن تتأهل للحصول على نقاط  2إذا كانت اسمًا من الطبٌعً أن ٌُنادى
به أحد أعضاء المجتمع النموذجٌٌن فً هذا السٌاق .فً حالة اتساع نطاق السلسلة للغاٌة
(مثال ،على سبٌل المثال ،نادي تنس معروف عالمًٌا ولكنه محلً تم التقدم بطلب بشأنه باسم
".تنس") ،فإنها لن تصبح مؤهلة للحصول على  2نقطة.

كتٌب دلٌل مقدم الطلب ( 30ماٌو )2011
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وفٌما ٌتعلق بـ "التفرد"ٌ ،رتبط "معناه الملحوظ" بالجمهور بصفة عامة ،مع اعتبار سٌاق لغة
المجتمع المضاف.
سٌتم احتساب نقاط "التفرد" على حسب سٌاق المجتمع من وجهة نظر عامة .على سبٌل
المثال ،قد تبدو سلسلة مجتمع موقع جغرافً معٌن فرٌدة من منظور عام ،ولكنها لن تسجل
نقطة  1فً التفرد إذا كانت تحمل معنى آخر كبٌرً ا فً اللغة المستخدمة فً موقع المجتمع ذي
الصلة .تتضمن هذه الصٌغة ونصها " ...أكثر من تحدٌد المجتمع" فً مجموع النقاط 1
"للتفرد" متطلبات بأن السلسلة ال تحدد المجتمع ،بمعنى مجموع نقاط  2أو " 3للرابط" ،لكً
تكون مؤهلة للحصول على مجموع نقاط " 1للتفرد".
وتجدر اإلشارة إلى أن "التفرد" لٌس سوى معنى السلسلة  -وعلى اعتبار أن التقٌٌم ٌُجرى
لحل التنافس ،فبالتأكٌد ستكون هناك طلبات تقدم أخرى ،معٌارٌة و/أو معتمدة على المجتمع،
ذات سالسل متطابقة أو مشابهة لحد االرتباك فً مجموعة التنافس المقرر حلها ،لذلك لن
تكون السلسلة "فرٌدة" التً ٌقصد بها "وحٌدة".
المعيار الثالث :سياسات التسجيل ( 4-0نقاط)
ٌتمثل الحد األقصى لعدد النقاط التً ٌمكن الحصول علٌها فً معٌار سٌاسات التسجٌل فً 4
نقاط:

4

2

3

1

0

سٌاسات التسجٌل
منخفض

عال
كما تمت عملٌة القٌاس من جانب:
أ.
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األهلٌة ()1
1

0

تقتصر األهلٌة
على أعضاء
المجتمع.

منهج غٌر مقٌد إلى
حد كبٌر لألهلٌة.
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ب.

ج.

د .

اختٌار اسم ()1
1

0

تشمل السٌاسات
قواعد اختٌار اسم
ٌتفق وغرض
المجتمع الواضح
لنطاق DLLD
المقدّم له الطلب.

السٌاسات ال تفً
بمتطلبات نقاط .1

المحتوى واالستخدام ()1
1

0

تشمل السٌاسات
قواعد محتوى
واستخدام تتفق
وغرض المجتمع
الواضح لنطاق
 DLLDالمقدّم له
الطلب.

السٌاسات ال تفً
بمتطلبات نقاط .1

اإلنفاذ ()1
1
تشمل السٌاسات
تدابٌر إنفاذ محددة
(مثل ممارسات
التحقٌق
والعقوبات،
وإجراءات إنهاء
الخدمة) التً
تشكل مجموعة
متماسكة ذات
آلٌات استئناف
مناسبة.

0
السٌاسات ال تفً
بمتطلبات نقاط .1

ٌُعنى هذا القسم بتقٌٌم سٌاسات تسجٌل مقدم الطلب على النحو المبٌن فً طلب التقدم .وتعد
سٌاسات التسجٌل هً الشروط التً ستحدد مستقبل التسجٌل للمسجلٌن المحتملٌن ،أي أولئك
الذٌن ٌرغبون فً تسجٌل أسماء النطاقات من المستوى الثانً فً إطار السجل.
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تعريفات المعيار الثالث


ٌعنً مصطلح "األهلٌة" المؤهالت التً ٌجب أن تتوافر لدى الكٌانات أو األفراد
من أجل السماح لهم كمسجلٌن من قبل السجل.



ٌعنً "اختٌار االسم" الشروط التً ٌجب الوفاء بها عن أي اسم نطاق من
المستوى الثانً التً تعتبر مقبولة من قبل السجل.



ٌقصد بمصطلح "محتوى واستخدام" القٌود المنصوص علٌها فً السجل بالنسبة
للمحتوى المنصوص علٌه واستخدام أي اسم نطاق من المستوى الثانً فً
السجل.



ٌعنً لفظ "اإلنفاذ" األدوات واألحكام التً حددها السجل لمنع أي خرق للشروط
من قبل المسجلٌن ومعالجته.

المبادئ التوجيهية للمعيار الثالث
فٌما ٌتعلق بـ "األهلٌة"ٌ ،مكن أن ٌستدعً االقتصار على "أعضاء" المجتمع تشكٌل عضوٌة
ً
اعتمادا على هٌكل المجتمع
رسمٌة ،كما ٌمكن الوفاء بذلك أٌضًا بواسطة طرق أخرى،
وتوجهاته الحالٌة .على سبٌل المثال ،بالنسبة لنطاق  LLDالخاص بمجتمع الموقع الجغرافً،
وٌمكن تحقٌق حالة االقتصار على أعضاء المجتمع من خالل اشتراط أن ٌكون عنوان
المسجل الفعلً داخل حدود الموقع.
فٌما ٌتعلق بـ "اختٌار االسم"" ،والمحتوى واالستخدام" ،و "اإلنفاذ"ٌ ،جري تسجٌل نقاط
الطلبات على أساس هذه المعاٌٌر الفرعٌة من منظور شمولً ،مع مراعاة خصوصٌات
المجتمع المعالجة بشكل صرٌح .على سبٌل المثال ،طلب التقدم الذي ٌقترح نطاق LLD
لمجتمع لغة قد ٌفرض قواعد صارمة على هذه اللغة بشأن اختٌار أحد األسماء فضالً عن
المحتوى واالستخدام ،والنقاط  1بالنسبة لكل  Bو Cأعاله .وٌمكن ،مع ذلك ،أن ٌشتمل ذلك
على شًء من الهوادة فً تدابٌر اإلنفاذ لمواقع تعلٌمٌة لمساعدة أولئك الذٌن ٌرغبون فً تعلم
اللغة والنتٌجة ال تزال  1بالنسبة لـ  .Dال تؤدي المزٌد من القٌود تلقائًٌا إلى درجة أعلى.
وٌنبغً للقٌود وآلٌات اإلنفاذ المقابلة التً اقترحها مقدم الطلب أن تظهر المواءمة مع الغرض
المجتمعً لنطاق  LLDوأن تظهر المساءلة المستمرة للمجتمع المسمى فً طلب التقدم.
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المعيار الرابع :إقرار المجتمع ( 4-0نقاط)
4

2

3

0

1

إقرار المجتمع
منخفض

عال
كما تمت عملٌة القٌاس من جانب:
أ.

الدعم ()2
2

1

0

ٌعتبر مقدم الطلب
موثق الدعم أو تم
توثٌق الدعم له
من مؤسسة
(مؤسسات)/
منظمة (منظمات)
عضوٌة المجتمع
المعروفة أو ّ
وثق
السلطة لتمثٌل
المجتمع.

ّ
الموثق من
الدعم
مجموعة واحدة
على األقل ذات
صلة ،ولكنه غٌر
كاف لنقاط .2

دلٌل عدم كفاٌة على
الدعم لنقاط .1

ب .المعارضة ()2
2

1

0

لٌست هناك
معارضة ذات
صلة.

المعارضة ذات
الصلة من
مجموعة واحدة
ذات حجم ال
ٌستهان به.

المعارضة ذات
الصلة من
مجموعتٌن أو أكثر
بحجم ال ٌستهان به.

ٌُعنى هذا القسم بتقٌٌم دعم المجتمع و/أو المعارضة لطلب التقدم .وسٌتم احتساب نقاط الدعم
والمعارضة فٌما ٌتعلق بالمجتمعات المبٌنة بشكل واضح كما هو مذكور فً الطلب ،مع
المراعاة الواجبة للمجتمعات المبٌنة ضمنًٌا من قبل السلسلة.
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تعريفات المعيار الرابع


ٌُقصد بلفظ "المعروفة" المؤسسة (المؤسسات) والمنظمة (المنظمات) التً ٌتم
التعرف علٌها بوضوح ،من خالل العضوٌة أو غٌر ذلك ،من قبل أعضاء
المجتمع كممثلٌن للمجتمع.



ٌشٌر مصطلحا "الصلة" و "ذات الصلة" إلى المجتمعات المبٌنة بشكل واضح
وبشكل ضمنً .وهذا ٌعنً أن المعارضة من المجتمعات غٌر المحددة فً طلب
التقدم ولكن مع وجود عالقة مع السلسلة المقدّم لها الطلب ستعتبر ذات صلة.

المبادئ التوجيهية للمعيار الرابع
فٌما ٌتعلق بـ "الدعم"ٌ ،ترتب على ذلك حصول الدعم الموثق ،على سبٌل المثال ،من الرابطة
الوطنٌة الوحٌدة ذات الصلة بمجتمع معٌن على المستوى الوطنً على درجة  2إذا كانت
السلسلة موجهة بوضوح على المستوى الوطنً ،وٌحصل على نقطة واحدة فقط إذا كانت
السلسلة تعالج على نحو ضمنً المجتمعات المماثلة فً دول أخرى.
بالنسبة "للدعم" ،تتعلق أسماء الجمع بٌن قوسٌن والحاصلة على نقطتان ،بحاالت المؤسسات
/المنظمات المتعددة .وفً مثل هذه الحاالت ٌجب أن ٌكون هناك دعم موثق من المؤسسات
والمنظمات التً تمثل غالبٌة المجتمع عمومًا من أجل تسجٌل نقاط .2
سٌسجل مقدم الطلب  1نقطة من أجل "الدعم" إذا لم ٌتلق دعمًا من الغالبٌة العظمى من
مؤسسات/منظمات العضوٌة المجتمعٌة المعروفة ،أو فً حالة عدم تقدٌمه للوثائق الكاملة
التً تتمتع بسلطة تمثٌل المجتمع ملحقة بطلب التقدم الخاص به .وسٌسجل فٌها صفر نقطة
على "الدعم" فً حالة فشل مقدم الطلب فً تقدٌم الوثائق التً تثبت حصوله على دعم
المؤسسات/منظمات العضوٌة المجتمعٌة المعروفة ،أو فً حالة عدم تقدٌمه للوثائق التً تثبت
تمتعه بسلطة تمثٌل المجتمع .وتجدر اإلشارة ،مع ذلك ،أن الدعم الموثق من الجماعات أو
المجتمعات التً ٌمكن أن ٌنظر إلٌها على أنها مبٌنة ضم ًنا ولكن لها توجهات مختلفة تمامًا
بالمقارنة مع مجتمع المتقدمٌن لن ٌكون مطلوبًا لتسجٌل نقاط  2فٌما ٌتعلق بالدعم.
وحتى تؤخذ فً الحسبان باعتبارها تمثل دعما مناسبًاٌ ،نبغً أن تتضمن هذه الوثائق وص ًفا
للعملٌة ولألسباب المنطقٌة المستخدمة فً الوصول إلى صور الدعم .ال ٌقوم اعتبار الدعم
فقط على عدد التعلٌقات أو صور الدعم المتلقاة.
عند تسجٌل نقاط "المعارضة" ،تتم دراسة االعتراضات السابقة على طلب التقدم فضالً عن
التعلٌقات العامة خالل جولة نفس طلب التقدم ،وتقٌٌمها فً هذا السٌاق .مع عدم افتراض أن
هذه االعتراضات أو التعلٌقات من شأنها أن تمنع تسجٌل  2نقطة أو تؤدي إلى أي تسجٌل
نقاط خاص بـ "المعارضة" .وباعتبارها معارضة ذات صلة ،فإن مثل هذه االعتراضات أو
التعلٌقات ٌجب أن تكون ذات طابع مسبب .لن ٌؤخذ بمصادر المعارضة الزائفة ،أو غٌر
المؤكدة ،أو المقدمة لغرض ال ٌتوافق مع أهداف المنافسة ،أو المقدمة بغرض االعتراض.
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المزاد العلني :آلية المالذ األخير

من المتوقع أن ٌتم حل معظم قضاٌا التنافس من جانب تقٌٌم أولوٌة المجتمع ،أو من خالل
االتفاق الطوعً بٌن مقدمً الطلبات المعنٌة .وٌعد المزاد العلنً طرٌقة لحل التنافس على
السلسلة بٌن الطلبات ضمن إحدى مجموعات التنافس ،إن لم ٌكن قد تم التوصل لحل التنافس
بواسطة وسائل أخرى.
ال ٌعد المزاد وسٌلة لحل التنافس فً حالة اقتصار الطلبات المتنافسة على األسماء الجغرافٌة
(وفقا ً لما تم تعرٌفه بالوحدة  .)2فً هذه الحالةٌ ،تم تعلٌق الطلبات بنا ًء على قرار غٌر
محسوم من مقدمً الطلبات.
ٌبدأ تنفٌذ المزاد فً حالة عدم حل التنافس فعلًٌا ،وذلك عندما ٌكون الطلب على االسم
الجغرافً فً مجموعة تنافس مع الطلبات المقدمة حٌال سالسل مشابهة لم ٌتم تعرٌفها
كأسماء جغرافٌة.
وفً الممارسة العملٌة ،تتوقع  NCAIIأن ٌتم حل معظم حاالت التنافس من خالل وسائل
أخرى قبل الوصول إلى مرحلة المزاد .ومع ذلك ،فهناك احتمال بأن التموٌل الكبٌر سوف
1
ٌعود على  NCAIIكنتٌجة لمزاد واحد أو أكثر.

ٔ1انغشض يٍ ْزا انًضاد ْٕ زم انرُافظ تطشٌمح ٔاضسح ٔيٕضٕعٍحٔ .يٍ انًمشس أٌ ذكانٍف تشَايح  gTLDاندذٌذ عٕف ذرى يٕاصَرٓا يع انشعٕو ،نزنك
فئٌ أي أيٕال لاديح يٍ آنٍح انًالر األخٍش نسم انرُافظ كانًضاداخ انعهٍُح يٍ شأَٓا أٌ ذؤدي(تعذ انذفع نعًهٍح انًضاد)إنى ذًٌٕم إضافً ٔ.عرُسدض أي
عائذاخ يٍانًضاداخٔذُخصص زرى ٌرى ذسذٌذاعرخذاياخ األيٕال ٔ.ال تذ يٍ اعرخذاو األيٕال تطشٌمح يثاششج ذذعى تعثح ٔ ICANNانمٍى األعاعٍح
ٔذرٍرأٌضًانًُظًحICANNإيكاٍَحانسفاظعهى انٕضع غٍش انشتسً .
ذشًم االعرخذاياخ انًسرًهح أليٕالانًضاداخذشكٍم األعاط يع يًٓح ٔاضسح ٔتطشٌمح ذرغى تانشفافٍح نرخصٍص األيٕال نهًشاسٌع انرً ذٓرى تًدرًع
اإلَرشَد األكثش ،يثم يُر دعى طهثاخ انرمذو انخاصح تُطاق  gTLDاندذٌذ أٔ يشغهً انغدم يٍ انًدرًعاخ فً خٕالخ  gTLDانالزمح ،أٔ إَشاء صُذٔق
يدرًعً /ذذٌشِ  ICANNنًشاسٌع يسذدج نصانر يدرًع اإلَرشَد ،أٔ إَشاء صُذٔق اعرًشاسٌح انغدم نسًاٌح انًغدهٍٍ(نضًاٌ أٌ األيٕال عركٌٕ فً
انًكاٌ انًُاعة نذعى عًهٍح ذشغٍم عدم  gTLDزرى ًٌكٍ انعثٕس عهى ذاتع) ،أٔ إَشاء صُذٔق األيٍ نرٕعٍع َطاق اعرخذاو انثشٔذٕكٕالخ اَيُحٔ ،إخشاء
انثسٕزٔ ،دعى يُظًاخ ذطٌٕش انًعاٌٍش ٔفمًا نًًٓح أيٍ ٔ ICANNاعرمشاسْا  .
نٌٍرىاإلعالٌعٍيمذاساأليٕالانُاذدحعٍانًضاداخ،إٌٔخذخ،زرىذكًمخًٍعطهثاخانرمذٌىانًالئًحْزِانخطٕجٔ.عهٍّ،فالٌدشيانرسضٍشنٕضع
آنٍحدلٍمحنرخصٍصْزِاأليٕالفًانٕلدانسانًٔ.عهىانشغىيٍرنك،فًٍكٍذسذٌذعًهٍحيا ُيغثمًاإلذازحإيكاٍَحانرشأسانًدرًعًفًزانحإذًاوخًع
ْزِاأليٕالٔ.عررضًٍْزِانعًهٍح،كسذأدَىَ،ششانثٍاَاخزٕلأيأيٕالذىخًعٓا،تاإلضافحإنىانرعهٍماخانعايحزٕلأيًَارجيمرشزح.
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 1-3-4إجراءات المزادات
ٌجري تنفٌذ المزاد المكون من اثنٌن أو أكثر من طلبات التقدم ضمن مجموعة تنافس على
النحو التالًٌ .زٌد خبٌر المزادات بصورة متتالٌة من األسعار المرتبطة بطلبات التقدم ضمن
مجموعة التنافس ،وٌعرب المتقدمون المخصصون عن استعدادهم لدفع هذه األسعار .ونظرً ا
الرتفاع األسعار ،على المتقدمٌن اختٌار الخروج تبا ًعا من المزاد .وعندما ٌتم استبعاد عدد
كافً من الطلبات كً ال تتبقى تنافسات مباشرة (أي لم تعد طلبات التقدم المتبقٌة موجودة فً
تنافس مع بعضها البعض ،وجمٌع السالسل ذات الصلة ٌمكن تفوٌضها كنطاقات ،)DLL
سٌتم البدء فً اختتام المزاد .وفً ختام المزادٌ ،دفع المتقدمون ذو الطلبات المتبقٌة األسعار
الناتجة عنها ،وٌمضون قدمًا نحو التفوٌضٌ .شار إلى هذا اإلجراء بـ "مزاد بتوقٌت صاعد".
وٌقدم هذا القسم لمقدمً الطلبات مقدمة رسمٌة لعملٌة المشاركة فً مزاد التوقٌت الصاعد.
وٌقصد بذلك مجرد مقدمة عامة ومبدئٌة فقط .وسوف تتاح مجموعة مفصلة من قواعد
المزادات قبل بدء أي إجراءات مزادٌة .إذا نشأ أي تعارض بٌن هذه الوحدة وقواعد المزاد،
فسوف ٌتم األخذ بقواعد المزاد.
وللتبسٌطٌ ،بٌن هذا القسم الحالة التً ٌتألف فٌها تنافس المجموعة من اثنٌن أو أكثر من
طلبات الحصول على سالسل متطابقة.
وستجرى جمٌع المزادات عبر اإلنترنت ،مع المشاركٌن بعد وضع عروضهم عن بُعد
باستخدام نظام البرمجٌات على شبكة اإلنترنت الذي صُمم خصٌصًا للمزادات .وسوف ٌتوافق
ذلك النظام مع اإلصدارات الحالٌة من برامج التصفح األكثر انتشارً ا ،كما لن ٌتطلب تثبٌ ًتا
محلًٌا خاصًا بأي برامج إضافٌة.
سٌتلقى المشاركون بالمزاد ("مقدمو العروض") تعلٌمات الوصول إلى موقع المزاد العلنً
على اإلنترنت .وسوف ٌكون الوصول إلى الموقع محمًٌا بكلمة مرور وس ُتشفر العروض من
خالل خدمة  .RRLوفً حال فقد مقدم العرض االتصال باإلنترنت مؤق ًتا ،فٌُمكن أن ٌُسمح
لهذا المقدم بتقدٌم عروضه فً جولة المزاد القائمة عن طرٌق الفاكس ،وف ًقا لإلجراءات
المبٌنة فً قواعد المزاد .وعمومًا ُتجرى المزادات الختتامها بسرعة ،فً ٌوم واحد كصورة
مثالٌة.
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وسٌتم تنفٌذ المزاد فً سلسلة من الجوالت ،كما هو مبٌن فً الشكل  .3-4وٌصبح تسلسل
األحداث على النحو التالً:
 .1لكل جولة مزاد ،سٌعلن خبٌر المزادات مقدمًا )1( :سعر بدء الجولة ،و( )2سعر نهاٌة
الجولة ،و ( )3مواعٌد بداٌة جولة المزاد ونهاٌتها .فً جولة المزاد األولى ،سٌكون
سعر بدء الجولة لجمٌع مقدمً العروض فً المزاد  0دوالر .وفً جوالت المزاد
الالحقة ،سٌكون سعر بدء الجولة هو نفسه سعر نهاٌتها من جولة المزاد السابقة.

الشكل  - 3-4تسلسل األحداث أثناء مزاد بتوقيت صاعد.
 .2خالل كل جولة مزاد ،سٌطلب من مقدمً العروض تقدٌم العرض أو العروض التً
تمثل استعدادهم للدفع ضمن نطاق األسعار الوسٌطة بٌن أسعار بدء الجولة ونهاٌة
الجولة .وبهذه الطرٌقةٌ ،بدي مقدمو العروض استعدادهم للبقاء فً المزاد بنا ًء على كل
األسعار حتى سعر نهاٌة الجولة ،أو رغبتهم فً الخروج من المزاد بسعر أقل من سعر
جولة نهاٌة المزاد ،وهو ما ٌسمى عرض الخروج.
.3
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والخروج أمر ال رجعة فٌه .فإذا خرج مقدم العرض من المزاد فً جولة مزاد سابقة،
فال ٌحق له -الدخول فً جولة المزاد الحالً.
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.4

قد ٌتقدم مقدمو العروض بعرضهم أو بعروضهم فً أي وقت خالل جولة المزاد.

 .5ووحدها العروض التً تتوافق مع جمٌع جوانب قواعد المزاد سٌتم اعتبارها عروضًا
صالحة .إذا قُدم أكثر من عرض صالح من أحد مقدمً العروض فً حدود المهلة
الزمنٌة لجولة المزاد ،فإن خبٌر المزادات سٌعامل آخر عرض صالح تم تقدٌمه على
اعتبار أنه العرض الفعلً.
 .6فً نهاٌة كل جولة مزاد ،تصبح العروض عروضًا ملزمة لمقدمٌها من الناحٌة القانونٌة
وتستدعً تأمٌن سالسل  DLLDبأسعار تصل إلى مبالغ العروض المناظرة ،عند إنهاء
المزاد وف ًقا لقواعد المزادات .وفً جوالت المزاد الالحقة ،قد ٌتم استخدام العروض
للخروج من المزاد فً حالة ارتفاع األسعار الح ًقا.
.7
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بعد كل جولة مزاد ،سوف ٌكشف خبٌر المزادات عن إجمالً عدد العروض المتبقٌة
فً المزاد بأسعار نهاٌة الجولة فً المزاد ،وسوف ٌعلن عن أسعار جولة المزاد المقبلة
ومواعٌدها.


وٌجب على كل عرض أن ٌتكون من سعر واحد ملحق بطلب التقدم ،وٌكون هذا
السعر أكبر من سعر بداٌة الجولة أو مساوًٌا له.



إذا كان مبلغ العرض أقل من أسعار نهاٌة الجولة بدرجة كبٌرةٌ ،تم التعامل مع
العرض على أنه عرض الخروج عند مبلغ محدد ،وذلك ٌدل على التزام مقدم
العرض بسداد مبلغ العرض حال الموافقة على طلبه.



وإذا كان مبلغ العرض أكبر من سعر نهاٌة الجولة أو مساوًٌا له ،فإن العرض ٌدل
على أن مقدم العرض ٌرغب فً مابعة المزاد بنا ًء على جمٌع األسعار فً جولة
المزاد الحالٌة ،وذلك ٌدل على التزام مقدم العرض بدفع مبلغ نهاٌة الجولة حال
الموافقة على طلبه .وبعد مثل هذا العرض ،ال ٌمكن استبعاد طلب التقدم فً إطار
جولة المزاد الحالٌة.



وعندما ٌتجاوز مبلغ العرض سعر نهاٌة الجولة ،فسٌتم التعامل أٌضًا مع العرض
على أنه عرض إنابة ٌتم ترحٌله إلى جولة المزاد المقبلةٌ .جوز لمقدم العرض
تغٌٌر مبلغ عرض اإلنابة فً جولة المزاد التالٌة ،كما ال ٌقٌد مبلغ عرض اإلنابة
قدرة مقدم العرض على تقدٌم أي مبلغ عرض صالح فً الجولة المقبلة من
المزاد.
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وال ٌسمح ألي مقدم عرض بتقدٌم عرض ألي طلب تقدم تم تلقً عرض الخروج
له فً جولة مزاد سابقة .مما ٌعنً أنه بمجرد خروج طلب التقدم من المزاد ،فإنه
قد ال ٌرجع إلٌه.



إذا لم ٌتم تقدٌم أي عرض صالح ضمن جولة المزاد بالنسبة لطلب التقدم المتبقً
فً المزاد ،فسٌعد مبلغ العرض بمثابة مبلغ عرض اإلنابة ،إن وُ جد ،والذي ٌتم
ترحٌله من جولة المزاد السابقة ،أو إذا لم ٌوجد ،فسٌعد العرض بمثابة عرض
الخروج بنا ًء على سعر بداٌة الجولة لجولة المزاد الحالٌة.

 .8وتستمر هذه العملٌة ،مع زٌادة الخبٌر للنطاق السعري لكل سلسلة محددة لنطاق LLD
فً كل جولة مزاد ،حتى ال ٌتبقى مقدم عرض واحد فً سعر نهاٌة الجولة .وبعد جولة
المزاد التً وفت بهذا الشرطٌ ،نتهً المزاد وٌحدد خبٌر المزادات سعر المقاصة.
وٌعتبر طلب التقدم األخٌر المتبقً هو الطلب الناجح ،وٌلتزم صاحبه بدفع ثمن
المقاصة.
الشكل ٌ 4-4وضح كٌفٌة تقدم مزاد ذي خمسة طلبات متنافسة.

الشكل  - 4-4مثال لمزاد على خمسة طلبات متنافسة تبادل ًيا.
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قبل جولة المزاد األولىٌ ،علن خبٌر المزادات عن سعر نهاٌة الجولة .P1



خالل جولة المزاد األولىٌ ،قدم عرض لكل طلب تقدم .فً الشكل ٌ ،4-4قوم
جمٌع مقدمً العروض بتقدٌم عروضهم لخمسة على األقل  .P1وبما أن هناك
أكثر من طلب تراكمً واحدٌ ،تابع المزاد لجولة المزاد الثانٌة .وٌبٌن خبٌر
المزادات أن خمسة طلبات متنافسة قد بقٌت فً  P1وٌعلن عن سعر نهاٌة
الجولة .P2



خالل جولة المزاد الثانٌةٌ ،قدم عرض لكل طلب تقدم .فً الشكل ٌ ،4-4قوم
جمٌع مقدمً العروض بتقدٌم عروضهم لخمسة على األقل  .P2وٌكشف خبٌر
المزادات أن خمسة طلبات متنافسة قد بقٌت فً  P2وٌعلن عن سعر نهاٌة
الجولة .P3



وخالل جولة المزاد الثالثةٌ ،قدم أحد مقدمً العروض عرض الخروج أقل قلٌال
من  ،P3فً حٌن قٌام األربعة اآلخرٌن بتقدٌم عروضهم على األقل  .P3وٌكشف
خبٌر المزادات أن أربعة طلبات متنافسة قد بقٌت فً  P3وٌعلن عن سعر نهاٌة
الجولة .P4



وخالل جولة المزاد الرابعةٌ ،قوم أحد مقدمً العروض بتقدٌم نصف عرض
الخروج بٌن  P3و ،P4فً حٌن قٌام األربعة اآلخرٌن بتقدٌم عروضهم على األقل
 .P4وٌكشف خبٌر المزادات أن ثالثة طلبات متنافسة قد بقٌت فً  P4وٌعلن عن
سعر نهاٌة الجولة .P5



وخالل جولة المزاد الخامسةٌ ،قدم أحد مقدمً العروض عرض الخروج أعلى
قلٌال من ٌ ،P4قوم أحد مقدمً العروض بتقدٌم نصف عرض الخروج عند Pc
بٌن  P4و .P5بٌنما ٌقدم مقدم العرض النهائً عرضًا أكبر من  .Pcوبما أنه ال
ٌوجد أكثر من طلب تراكمً واحد عند ٌ ،P5نتهً المزاد فً جولة المزاد
الخامسة .وٌعتبر طلب التقدم الملحق بأعلى عرض فً جولة المزاد الخامسة
طلب التقدم الناجح .وٌبلغ سعر المقاصة  ،Pcوهذا هو أدنى مستوى لسعر ٌمكنه
تلبٌة الطلب التراكمً.

وكأقصى حد ممكن ،سٌتم إجراء المزادات المقرر حلها للعدٌد من حاالت تنافس السلسلة فً
وقت واحد.
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 1-1-3-4العملة
لتقدٌم عروض قابلة للمقارنة ،سٌتم تقدٌم جمٌع العروض فً المزاد بأي عدد صحٌح (كامل)
من الدوالرات األمرٌكٌة.

 2-1-3-4الرسوم
سوف تكون هناك حاجة إلٌداع ودٌعة عروض من المتقدمٌن المشاركٌن فً المزاد ،فً
حدود مبلغ ٌحدد فٌما بعد .وٌجب أن تحول عن طرٌق حوالة مصرفٌة إلى الحساب المصرفً
المحدد من قبل  NCAIIأو مزود المزاد التابع لها فً بنك دولً كبٌر ،على أن تصل فً
وقت مبكر من تارٌخ المزاد .وسٌحدد مبلغ الودٌعة فترة تقدٌم العروض لكل مقدم عرض:
ودٌعة العروض ستساوي  ٪ 10من حد العروض ،ومقدم العرض لن ٌسمح له بتقدٌم أٌة
عروض لما ٌزٌد على ذلك الحد.
من أجل تجنب حاجة مقدمً العروض بااللتزام المسبق بحد تقدٌم العروض الخاصٌ ،مكن
إعطاء مقدمً العروض خٌار عمل ودٌعة محددة من شأنها أن توفر لهم سلطة عرض غٌر
محدودة لطلب تقدم معٌن .وسٌعتمد المبلغ المطلوب لتلك السلطة على مجموعة التنافس
الخاصة ،وسٌتم بنا ًء على تقٌٌم لألسعار النهائٌة المحتملة فً المزاد.
ستتم إعادة جمٌع الودائع من مقدمً العروض الفاقدٌن غٌر المتعثرٌن بعد انتهاء المزاد.

 2-3-4مدفوعات العرض الفائز
سوف ٌتعٌن على أي مقدم طلب ٌشارك فً مزاد التوقٌع على اتفاق مقدم العرض والذي
ٌحدد حقوقه ومسؤولٌاته فً المزاد ،بما فً ذلك العروض التً هً عبارة عن التزامات
ملزمة قانو ًنا بدفع مبلغ العرض فً حالة فوزه (على سبٌل المثال ،إذا تمت الموافقة على
طلب التقدم) ،وإبرام اتفاقٌة مزود االمتداد المقررة مع  ،NCAIIإلى جانب فرض عقوبة
محددة للتعثر فً سداد العرض الفائز أو عدم إبرام اتفاقٌة مزود االمتداد المطلوبة.
وسٌطلب من الفائز فً أي مزاد دفع مبلغ السعر النهائً كامالً فً غضون ٌ 20وم عمل من
نهاٌة المزادٌ .تم السداد بحوالة مصرفٌة على نفس رقم الحساب المصرفً الدولً كإٌداع
للعرض ،وٌتقٌد إٌداع عرض مقدم الطلب بإكمال السعر النهائً.
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فً حالة توقع مقدم العرض أن األمر سٌتطلب فترة دفع أطول من ٌ 20وم عمل بسبب القٌود
التً تفرضها الحكومة على العمالت ،فٌمكن لمقدم العرض تقدٌم المشورة لـ  NCAIIفً
وقت مبكر من المزاد وسوف تأخذ  NCAIIفً اعتبارها توفٌر فترة سداد أطول لجمٌع
مقدمً العروض ضمن مجموعة التنافس نفسها.
أي مقدم عروض فائز لم ٌُتلق منه مبلغ السعر النهائً كامالً فً غضون ٌ 20وم عمل من
نهاٌة المزاد قد ٌكون عرضة إلشهار تعثره .وحسبما ٌتراءى لـ  NCAIIوحدها ،قد تؤجل
هً ومقٌمو المزاد إشهار التعثر لفترة وجٌزة ،ولكن فقط فً حالة االقتناع بأن استالم المبلغ
كامالً بات وشٌ ًكا.
أي مقدم عروض فائز ُتلقًّ منه مبلغ السعر النهائً كامالً فً غضون ٌ 20وم عمل من نهاٌة
المزاد ٌلتزم بتنفٌذ اتفاقٌة مزود االمتداد المطلوبة فً غضون ٌ 90ومًا من نهاٌة المزاد.
ومثل هذا الفائز الذي ال ٌلتزم بتنفٌذ االتفاقٌة فً غضون ٌ 90ومًا من نهاٌة المزاد قد ٌكون
عرضة إلشهار تعثره .وحسبما ٌتراءى لـ  NCAIIوحدها ،قد تؤجل هً ومقٌمو المزاد
إشهار التعثر لفترة وجٌزة ،ولكن فقط فً حالة االقتناع بأن تنفٌذ اتفاقٌة مزود االمتداد بات
وشٌ ًكا.

 3-3-4إجراءات ما بعد التعثر
بمجرد إش هار التعثر ،قد ٌكون أي مقدم عروض فائز عرضة لمصادرة مكانه فً المزاد على
الفور وتقٌٌم عقوبات التعثر .وبعد إشهار تعثر مقدم العروض الفائز ،سٌتلقى مقدمو العروض
المتبقون عرضًا لقبول طلباتهم ،واحد فً كل مرة ،فً ترتٌب تنازلً لعرض الخروج لكل
منهم .وبهذه الطرٌقة ،سٌتم اإلعالن عن مقدم العرض التالً ،وسٌقوم الفائز بدفع سعر
العرض األخٌر .إجراءات التعثر وعقوباته ال تتغٌر ألي مقدم عرض ثان كان قد تلقى مثل
هذا العرض.
سٌُعطى كل مقدم عرض عُرض علٌه نطاق  DLLDذو الصلة فترة محددة ،تصل عاد ًة إلى
أربعة أٌام عمل للرد على ما إذا كان ٌرٌد نطاق  .DLLDمقدم العرض الذي ٌوافق سٌكون
أمامه ٌ 20وم عمل لتقدٌم المبلغ كامالً .أما مقدم العرض الذي ٌرفض مثل هذا العرض ال
ٌمكن أن ٌتراجع عن هذا التصرٌح ،وال ٌوجد لدٌه التزامات أخرى فً هذا السٌاق ،كما أنه
لن ٌعتبر متعثرً ا.
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2

عقوبة التعثر بالنسبة لعرض فائز سوف تعادل  ٪ 10من العرض المتعثر .تتقٌد عقوبات
التعثر ضد أي إٌداع للعروض من المتقدم المتعثر قبل أن تتم إعادة إٌداع العروض ذات
الصلة.

 4-4حل التنافس وتنفيذ العقد
سٌتابع مقدم الطلب الذي تم إعالنه ً
فائزا بإحدى عملٌات حل التنافس بالدخول فً مرحلة تنفٌذ
العقد( .راجع القسم  5.1من الوحدة الخامسة).
إذا لم ٌنفذ الفائز بإجراءات حل التنافس العقد فً غضون ٌ 90ومًا من اتخاذ القرار ،فٌحق لـ
 NCAIIرفض ذلك الطلب وتقدٌم عرض لمقدم الطلب الثانً ،إن وُ جد ،للشروع فً طلب
التقدم .على سبٌل المثال ،فً أحد المزادات ،قد ٌتابع مقدم طلب آخر ٌعتبر مقدم طلب ثان فً
إجراءات التفوٌضٌ .تاح هذا الخٌار بموافقة من منظمة  NCAIIفحسب .وال ٌتمتع مقدم
الطلب الثانً فً عملٌة حل التنافس بالحق التلقائً لسلسلة  DLLDالمقدّم لها الطلب إذا لم
ٌنفذ الفائز بالمركز األول العقد خالل فترة زمنٌة محددةٔ .إراأيكٍيمذوانطهةانفائضإظٓاس أَّ
ٌعًم تدذ ٔتٍُح زغُح إلكًال انخطٕاخ انضشٔسٌح إلتشاو اذفالٍح انرغدٍم تُداذ،فمذذًذيُظًح
ICANNانفرشجانرًذثهغً ٌٕ09يازغةياذشاِانًُظًحٔ.الٌسكنًمذيًانطهةانسائضٌٍعهى
انًشكضانثاًَانًطانثحتاألٔنٌٕحعهىانطهةانفائضزرىتعذياعٍكٌٕتًثاتحفرشجيًرذجيٍانرفأض.

2

وإذا تم منح مقدمً العروض خٌارً ا لعمل ودٌعة محددة منحتهم سلطة عروض غٌر محدودة بالنسبة لطلب تقدم معٌن وإذا استغل مقدم العرض الفائز هذا
الخٌار ،فإن عقوبة التعثر فً العرض الفائز ستكون األقل فٌما ٌلً ٪ 10 )1( :من العرض المتعثر ،أو ( )2مبلغ الودٌعة المحددة التً منحت مقدم العرض
السلطة غٌر المحدودة.
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يتقدم قدم الطلب طلب في ن م
طل TLD (TAS).

ي دء قدم الطلب ع لية
تقديم الطلب.

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

EE + IE
 +فض الن اع

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

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

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

نعم

نعم
ال

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

ال
ال

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

سو د ة -

راض ال داولة  - ١٠نوف ر

االنتق ل
التفويض

يدخ

قدم الطلب االنتق
طور التفويض

ل

التن فس علي السلسلة

ه هن ك ف

واحد؟

تقييم أولوية ال جت ع

نعم

فحص الطلب /
اإلداري

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

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

التقييم االولي )(IE
تنقيح السلسلة

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

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

كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 5
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.

 03مايو 1322

الوحدة 5
االنتقال إلى مرحلة التفوٌض
تصف هذه الوحدة الخطوات النهائٌة الالزمة من قبل مقدم الطلب إلكمال العملٌة ،بما فً ذلك
إبرام اتفاقٌة مزود امتداد مع منظمة  NNAVVوإعداد وتفوٌض نطاق  DLTgالجدٌد فً
منطقة الجذر.
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اتفاقٌة التسجٌل

ٌجب أن ٌقوم جمٌع مقدمً الطلبات الذٌن أنهوا بنجاح عملٌة التقٌٌم–بما فً ذلك ،إذا كان هذا
ضرورًٌا ،عملٌات حل النزاع والتنافس على السلسلة–بالدخول فً اتفاقٌة تزوٌد االمتداد مع
منظمة  NNAVVقبل االنتقال إلى مرحلة التفوٌض.
بعد االنتهاء من كل مرحلة فً العملٌةٌ ،تعٌن على منظمة  NNAVVإرسال إخطار لمقدمً
الطلب الناجحٌن المنتخبٌن لتنفٌذ اتفاقٌة التسجٌل فً ذاك الوقت.
للمتابعةٌ ،طلب من مقدمً الطلبات تقدٌم معلومات محددة عن الغرض من تنفٌذ إتفاقٌة
التسجٌل:
 .1توثٌق مستندات العملٌات المستمرة لمقدم الطلب (انظر المواصفات  8من
االتفاقٌة).
 .2تأكٌد معلومات االتصال وتوقٌع االتفاقٌة.
 .3إشعار بأي تغٌٌر مادي مطلوب فً شروط االتفاقٌة.
ٌ .4تعٌن على مقدم الطلب اإلبالغ عن )1( :حٌازة أٌة مصلحة ملكٌة لدى أي مأمور
تسجٌل أو بائع أو فً أسماء مسجلة )2( ،حٌازة مأمور تسجٌل أو بائع أو األسماء
المسجلة ألٌة مصلحة ملكٌة لدى مقدم الطلب ،و( )3فً حالة تحكم مقدم الطلب،
أو خضوعه لسٌطرة ،أو كونه خاضع لسٌطرة مشتركة مع أي مأمور تسجٌل أو
بائع لألسماء المسجلة .تحتفظ منظمة  NNAVVبحقها فً الرجوع بالطلب إلى
هٌئة التنافس قبل إبرام اتفاقٌة التسجٌل وذلك إذا ما توصلت إلى أن ترتٌبات
الملكٌة المشتركة بٌن مشغل شركة التسجٌل  -مأمور التسجٌل قد تثٌر قضاٌا
تنافس .ولهذا الغرض" ،التحكم" (بما فً ذلك اصطالحات "ٌتم التحكم فٌه"
و"ٌخضع للتحكم العام") ٌعنً الملكٌة المباشرة أو غٌر المباشرة لسلطة توجٌه أو
التسبب فً توجٌه اإلدارة والسٌاسات الخاصة بشخص أو كٌان ،سواء من خالل
ملكٌة السندات المالٌة ،أو كأوصٌاء ،أو منفذٌن ،أو من خالل العمل كعضو فً
مجلس اإلدارة أو أي جهة مسٌطرة ،من خالل عقد ،أو اتفاقٌة ائتمان أو خالف
ذلك.
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لضمان متابعة اهتمام مقدم الطلب بموقفه القانونً الجٌد ،تحتفظ منظمة  NNAVVبحقها فً
مطالبة مقدم الطلب بتقدٌم وثائق حدٌثة إضافٌة ومعلومات قبل إبرام اتفاقٌة التسجٌل.
تبدأ منظمة  NNAVVفً معالجة اتفاقٌات التسجٌل بعد مرور شهر من تارٌخ إخطار مقدمً
الطلب الناجحٌن .تجري معالجة الطلبات بترتٌب استالم المعلومات.
بصفة عامة ،تشمل العملٌة موافق رسمٌة على االتفاقٌة دون الحاجة إلى مراجعة إضافٌة من
جانب الجلس ،بشرط أنٌ :جتاز الطلب كافة معاٌٌر التقٌٌم؛ وعدم وجود تغٌٌر مادي فً
الحاالت؛ وعدم وجود تغٌٌر مادي فً االتفاقٌة األساسٌة .قد توجد حاالت أخرى ٌطلب فٌها
المجلس مراجعة الطلب.
ٌتوقع من مقدمً الطلب المعتمدٌن تنفٌذ اتفاقٌة التسجٌل فً غضون تسعة ( )9أشهر من
تارٌخ اإلخطارٌ .نجم عن الفشل فً تنفٌذ ذلك فقد األهلٌة ،حسبما ٌتراءة لمنظمة .NNAVV
ٌحق لمقدم الطلب طلب تمدٌد لمدة إضافٌة تصل إلى تسعة ( )9أشهر إذا أمكنه توضٌح العمل
بجد وبنٌة حسنة إلكمال الخطوات الضرورٌة إلبرام اتفاقٌة التسجٌل ،وذلك وف ًقا لقناعة
منظمة  NNAVVفً حدود المعقول.
قد تجري مراجعة اتفاقٌة التسجٌل بالملحق المرفق بهذه الوحدة .تتم اإلشارة إلى بعض
األحكام الواردة بهذه االتفاقٌة بصفتها قابلة للتنفٌذ على الحكومة والكٌانات الحكومٌة فقط .وال
ٌجوز للكٌانات الخاصة ،وإن كانت مدعمة بالحكومة أو  ،NGWاكتساب صفة األهلٌة فً
إطار األحكام الخاصة هذه.
من المتوقع دخول جمٌع مقدمً الطلبات الناجحٌن فً االتفاقٌة فعلًٌا كما هو مدونٌ .جوز
لمقدمً الطلب المطالبة بالتفاوض على الشروط كاستثناء؛ ورغم ذلكٌ ،نجم عن هذه المطالبة
تمدٌد المدة الزمنٌة المحد دة لتنفٌذ االتفاقٌة .فً حالة طلب إجراء تغٌٌرات مادٌة باالتفاقٌة،
ٌجب التصدٌق علٌها أوالً من قبل مجلس إدارة  NNAVVقبل تنفٌذ االتفاقٌة.
ٌتحمل مجلس إدارة  NNAVVالمسؤولٌة النهائٌة عن برنامج  DLTgالجدٌدٌ .حتفظ المجلس
بحقه لدراسة الطلب ،على نحو فردي ،المقدم بشأن برنامج  DLTgجدٌد لتحدٌد ما إذا كانت
الموافق لصالح مجتمع اإلنترنت .فً ظل ظروف استثنائٌةٌ ،جوز لمجلس اإلدارة أن ٌدرس
منفر ًدا طلب مقدم بشأن نطاق  .gTLDعلى سبٌل المثالٌ ،جوز لمجلس اإلدارة أن ٌدرس
منفر ًدا طل ًبا مقد ًما نتٌجة مشورة من اللجنة االستشارٌة الحكومٌة ( )GACحول نطاقات
 gTLDالجدٌدة أو الستخدام آلٌة مسؤولٌة .NNAVV
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اختبار ما قبل التفوٌض

ٌجب أن ٌقوم كل مقدم طلب بإتمام اختبار التقنً لما قبل التفوٌض كشرط أساسً للتفوٌض
فً منطقة الجذرٌ .جب إتمام اختبار ما قبل التفوٌض هذا خالل المدة الزمنٌة المحددة فً
اتفاقٌة مزود االمتداد.
ٌكمن الغرض من االختبار الفنً لما قبل التفوٌض فً التحقق من وفاء مقدم الطلب بالتزاماته فٌما
ٌتعلق بتأسٌس عملٌات التسجٌل وفقا ً للمعاٌٌر الفنٌة والتشغٌلٌة الموضحة بالوحدة الثانٌة (.)2
كما ٌهدف االختبار أٌضًا إلى التحقق من أن مقدم الطلب ٌستطٌع تشغٌل برنامج DLTg
بطرٌقة مستقرة وآمنة .وٌتم اختبار كل مقدمً الطلبات على أساس النجاح  /الفشل حسب
المتطلبات التالٌة.
وتغطً عناصر اختبار البنٌة التحتٌة التشغٌلٌة لخادم  gVDوعملٌات نظام شركة التسجٌل.
فً الكثٌر من الحاالتٌ ،قوم مقدم الطلب بتنفٌذ عناصر االختبار كما هو محدد وتوفٌر وثائق
مرض .وعلى حسب ما تراه
النتائج إلى منظمة  NNAVVإلظهار القدرة على توفٌر أداء
ٍ
منظمة ٌ ،NNAVVمكن أن تتم مراجعة أوجه فً وثائق االعتماد الذاتً تلك إما فً مواقع
نقاط تنفٌذ الخدمات الخاصة بشركة التسجٌل أو فً مكان آخر تحدده منظمة .NNAVV

1 - 2 -5

إجراءات االختبار

ٌمكن أن ٌبدأ مقدم الطلب اختبار ما قبل التفوٌض من خالل تقدٌم نموذج ما قبل التفوٌض
والمستندات المصاحبة له والتً تحتوي على المعلومات التالٌة إلى منظمة :NNAVV
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كل أسماء خادم األسماء وعناوٌن  IPv6/IPv4التً ٌتم استخدامها فً توفٌر
خدمة بٌانات نطاق  LTgالجدٌد،



فً حالة استخدام  ،ysacynaقائمة أسماء  IPv6/IPv4وعناوٌن tsacyna
التً تسمح بتعرٌف كل خادم مفرد فً مجموعات ،anycast



فً حالة دعم  ،NgVجداول  NgVالكاملة المستخدمة فً نظام شركة التسجٌل،



ٌتعٌن توقٌع منطقة اختبار  LTgالجدٌد فً وقت االختبار وٌجب توفٌر مجموعة
المفاتٌح الصحٌحة المستخدمة وقت االختبار لمنظمة  NNAVVفً الوثائق،
فضالً عن بٌان سٌاسة )TLD DNSSEC (DPS؛



االتفاقٌة المبرمة بٌن وكٌل المستودع المحدد ومقدم الطلب؛ و



وثائق الترخٌص الذاتً كما هو موضح أدناه لكل عنصر من عناصر الفحص.

تراجع منظمة  NNAVVالمادة المقدمة وتجري اختبارات فً بعض األحٌان باإلضافة إلى
تلك التً ٌتم تطبٌقها من جانب مقدم الطلب .بعد إجراء االختبارات ،تقوم منظمة NNAVV
بعمل تقرٌر ٌحتوي على نتائج االختبارات وتقوم بتقدٌم هذا التقرٌر إلى مقدم الطلب.
أي طلب توضٌح ،أو أي طلب للحصول على المزٌد من المعلومات ،أو أي طلب آخر ٌظهر
فً العملٌة سٌتم تمٌٌزه وذكره فً التقرٌر المرسل إلى مقدم الطلب.
قد تطلب منظمة  NNAVVمن مقدم الطلب إتمام اختبارات حِمل تتعلق بحِمل مجمَّع حٌث
ٌقوم كٌان واحد بتقدٌم خدمات التسجٌل لنطاقات  LTgمتعددة.
بمجرد أن ٌفً أحد مقدمً الطلبات بمتطلبات اختبار ما قبل التفوٌض ،فسٌكون مؤهالً لطلب
تفوٌض نطاق  DLTgالذي تم طلبه.
إذا لم ٌكمل أحد مقدمً الطلبات خطوات ما قبل التفوٌض خالل الفترة الزمنٌة المحددة فً
اتفاقٌة مزود الخدمات ،تحتفظ منظمة  NNAVVبالحق فً إنهاء تلك االتفاقٌة.

 2 -2 -5عناصر االختبار :بنٌة  SNDالتحتٌة
تتعلق المجموعة األولى من عناصر االختبار ببنٌة  gVDالتحتٌة لنطاق  DLTgالجدٌد .فً
جمٌع اختبارات بنٌة  gVDالتحتٌة ،تعتبر جمٌع المتطلبات مستقلة عما إذا كان ٌتم استخدام
كل من بروتوكول NXP4
بروتوكول  NXP4أو ٌ .NXP6نبغً إجراء جمٌع االختبارات على ٍ
وبروتوكول  ،NXP6مع تقدٌم تقارٌر بالنتائج وف ًقا لكال البروتوكولٌن.
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دعم  -- PSUتمثل بنٌة  gVDالتحتٌة التً تنطبق علٌها هذه االختبارات المجموعة الشاملة
التً تشتمل على الخادم وبنٌة الشبكة والتً ٌتم استخدامها من قِبل المزودٌن المختارٌن لتوفٌر
خدمة  gVDلنطاق  DLTgالجدٌد على اإلنترنتٌ .جب أن تشتمل الوثائق التً ٌقدمها مقدم
الطلب على نتائج اختبار أداء النظام التً تشٌر إلى توافر قدرة كافٌة للشبكة والخادم وتقدٌر
للقدرة المتوقعة أثناء التشغٌل العادي للتحقق من ثبات الخدمات باإلضافة إلى التعامل بشكل
َّ
كا ٍ
الموزعة لرفض الخدمة (.)ggDD
ف مع الهجمات
ٌجب أن تشتمل وثائق الترخٌص الذاتً البٌانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على
الوصول إلى الشبكة.
ٌتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول ،ورسم بٌانً مطابقٌ ،ظهران النسبة المئوٌة
لالستعالمات التً ٌتم الرد علٌها فً مقابل زٌادة عدد االستعالمات فً الثانٌة والناجمة عن
مصادر محلٌة (إلى الخوادم) ومولدات المرورٌ .جب أن ٌشتمل الجدول على األقل على 20
نقطة بٌانات وأحمال خاصة باستعالمات المعتمدة على  PgXوالتً ستتسبب فً فقد
االستعالمات بنسبة  ٪10مقابل مجموعة فرعٌة من الخوادم المنتقاة بشكل عشوائً داخل
البنٌة التحتٌة لـ  gVDالخاص بمقدم الطلب .وٌجب أن تشتمل الردود على بٌانات المنطقة أو
أن تكون ردود  NXDOMAINأو  VWgALAكً ٌتم اعتبار أنها صالحة.
وٌنبغً اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللً ثانٌة كما ٌتم قٌاسه بواسطة مجسات gVD
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجٌه الحدود فً الشبكة الفعلٌة التً تستضٌف خوادم
األسماء ،من وجهة نظر هٌكل الشبكة.
ٌتم توثٌق إمكانٌة الوصول إلى الشبكة من خالل توفٌر معلومات حول ترتٌبات تبادل
المسارات والتناظر لمواقع خادم  ،gVDمع ذكر أرقام  ADلموفري تبادل المسارات أو
النظراء فً كل نقطة تواجد سعة النطاق المتاح فً نقاط التواجد هذه.
دعم ٌ -- PCUجب أن ٌتم تمكٌن وتوفٌر خدمة نقل  LNXالستعالمات وردود  gVDفٌما
ٌتعلق بالحمل المتوقع .تقوم منظمة  NNAVVبمراجعة وثائق االعتماد الذاتً للقدرة المتاحة
من قِبل مقدم الطلب وتقوم بإجراء اختبارات قدرة النقل وإمكانٌة وصول  LNXعبر
مجموعة فرعٌة منتقاة بشكل عشوائً من خوادم األسماء داخل البنٌة التحتٌة لـ gVD
الخاصة بمقدم الطلب .فً حالة استخدام أي ٌ ،ysacynaتم اختبار كل خادم مفرد فً كل
مجموعة .ysacyna
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ٌجب أن تشتمل وثائق الترخٌص الذاتً البٌانات المتعلقة بقدرة التحمل والتأخر والقدرة على
الوصول إلى الشبكة الخارجٌة.
ٌتم اإلبالغ عن قدرة الحمل باستخدام جدول ،ورسم بٌانً مطابقٌ ،ظهران النسبة المئوٌة
لالستعالمات التً ٌنتج عنها ردود (بٌانات المنطقة أو  VWgALAأو )VIgWUANV
صالحة مقابل زٌادة عدد االستعالمات فً الثانٌة والناجمة عن مصادر محلٌة (إلى خوادم
األسماء) ومولدات المرورٌ .جب أن ٌشتمل الجدول على األقل على  20نقطة بٌانات وأحمال
تسبب فقد استعالمات بنسبة ( ٪10سواء نتٌجة لمهلة االتصال أو إعادة تعٌٌن االتصال) فً
مجموعة فرعٌة من الخوادم محددة بشكل عشوائً داخل بنٌة  gVDالتحتٌة الخاصة بمقدم
الطلب.
وٌتم اإلبالغ عن تأخر االستعالمات بالمللً ثانٌة كما ٌتم قٌاسه بواسطة مجسات gVD
الموجودة إلى الخارج من أجهزة توجٌه الحدود فً الشبكة الفعلٌة التً تستضٌف خوادم
األسماء ،من وجهة نظر هٌكل الشبكة.
ٌتم توثٌق إمكانٌة الوصول إلى الشبكة من خالل توفٌر سجالت الستعالمات  gVDالمعتمدة
على  LNXمن نقاط التوصٌل الخارجٌة فً الشبكة التً تستضٌف الخوادم .وٌمكن أن تكون
هذه المواقع هً نفس تلك المواقع المستخدمة لقٌاس التأخر المذكور أعاله.
دعم ٌ -- SNDDNCجب أن ٌظهر مقدم الطلب دعم  )0( EDNSفً البنٌة التحتٌة
الخاصة بالخادم لدٌه ،والقدرة على إعادة سجالت الموارد الصحٌحة المتعلقة بـ gVDDNN
مثل  gVDSNDو IIDNGو NSEC3/NSECللمنطقة الموقعة ،والقدرة على قبول
ونشر سجالت موارد  gDمن مسئولً نطاق المستوى الثانً .وبصفة خاصةٌ ،جب أن
ٌظهر مقدم الطلب قدرته على دعم دورة الحٌاة الكاملة لمفتاح توقٌع المفتاح ( )SDSومفتاح
توقٌع المنطقة ( .)KDSتراجع منظمة  NNAVVمواد االعتماد الذاتً فضالً عن اختبار
قابلٌة الوصول ،وحجم االستجابات ،وقدرات نقل  gVDالستعالمات  gVDباستخدام امتداد
بروتوكول  )NgVD)0مع ضبط وحدات بت " "DNSSEC OKلمجموعة فرعٌة منتقاة
بشكل عشوائً من جمٌع خوادم األسماء الموجودة داخل البنٌة التحتٌة لـ  gVDالخاص
بمقدم الطلب .فً حالة استخدام أي ٌ ،ysacynaتم اختبار كل خادم مفرد فً كل مجموعة
.ysacyna
ٌتم توثٌق قدرة الحمل وتأخر االستعالمات وإمكانٌة الوصول فٌما ٌخص  PgXوLNX
أعاله.

 3 -2 -5عناصر االختبار :نظم شركات التسجٌل
كما هو موثق فً اتفاقٌة مزود االمتدادٌ ،جب أن توفر شركات التسجٌل الدعم لـ  NXXفً
كل من المنفذ  43وواجهة الوٌب،
نظام التسجٌل المشترك لدٌها ،وتوفٌر خدمة  siDanعبر ٍ
باإلضافة إلى دعم ٌ .gVDوضح هذا القسم تفاصٌل متطلبات اختبار أنظمة شركات التسجٌل
هذه.
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أداء النظام ٌ --جب تحسٌن نظام شركة التسجٌل لٌفً بمتطلبات األداء الموضحة فً
المواصفات  10من اتفاقٌة مزود التسجٌل وتطلب منظمة  NNAVVترخٌصًا ذاتًٌا بااللتزام.
تقوم منظمة  NNAVVبمراجعة وثائق الترخٌص الذاتً للقدرة المتاحة من قبل مقدم الطلب
للتحقق من االلتزام بمتطلبات الحد األدنى تلك.
دعم ٌ -- siohWجب أن ٌوفر مقدم الطلب خدمات  siDanللحمل المتوقع .وتتحقق
منظمة  NNAVVمن إمكانٌة الوصول إلى بٌانات  siDanعلى بروتوكولً اإلنترنت
 IPv4و IPv6من خالل المنفذ  43ببروتوكول  LNXومن خالل واجهة الوٌب ،كما تقوم
بمراجعة وثائق الترخٌص الذاتً فٌما ٌتعلق بقدرة نقل  .siDanتقوم منظمة  NNAVVعن
بعد باختبار تنسٌق الرد وف ًقا للمواصفة الرابعة من اتفاقٌة مزود االمتداد وإمكانٌة الوصول
إلى ( siDanمن خالل المنفذ  43ومن خالل الوٌب) من نقاط مختلفة على اإلنترنت عبر
بروتوكولً  IPv4و.IPv6
ٌجب أن تصف وثائق الترخٌص الذاتً الحد األقصى من االستعالمات فً الثانٌة والتً ٌتم
التعامل معها بنجاح من قبل خادمات المنفذ  43وواجهة الوٌب ،باإلضافة إلى توقع الحمل
الذي ٌوفره مقدم الطلب.
وباإلضافة إلى ذلكٌ ،جب أن ٌتم توثٌق وصف وظائف التحكم الموزعة الكتشاف وتخفٌف
تحلٌل البٌانات فً قاعدة بٌانات .siDan
دعم  -- NUUكجزء من خدمة التسجٌل المشتركةٌ ،جب أن ٌوفر مقدم الطلب خدمات
 NXXللحمل المتوقع .ستقوم منظمة  NNAVVبالتأكٌد على التوافق مع تعلٌقات IFN
المناسبة (بما فً ذلك امتدادات  NXXلـ  .)gVDDNNكما تقوم منظمة NNAVV
بمراجعة وثائق الترخٌص الذاتً فٌما ٌتعلق بقدرة نقل .NXX
وٌجب أن توفر الوثائق الحد األقصى لمعدل النقل فً الثانٌة لواجهة  NXXبعشرة نقاط
بٌانات تطابق أحجام قاعدة بٌانات شركة التسجٌل من ( 0فارغ) إلى الحجم المتوقع بعد عام
من التشغٌل ،كما ٌحدد مقدم الطلب.
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كما تصف الوثائق أٌضًا اإلجراءات المتخذة للتعامل مع الحمل أثناء عملٌات شركة التسجٌل
المبدئٌة ،مثل فترة االنطالق.
دعم ٌ -- IPv6تم اختبار قدرة شركة التسجٌل على دعم مأموري التسجٌل فً إضافة،
وتغٌٌر وإزالة سجالت  IPv6 DNSالتً ٌقدمها المُسجلٌن من قبل منظمة  .NNAVVإذا
كانت شركة التسجٌل تدعم الوصول إلى  NXXعبر ٌ ،IPv6تم اختبار ذلك من قبل منظمة
 NNAVVعن بعد عبر نقاط مختلفة على اإلنترنت.
دعم  -- SNDDNCتقوم منظمة  NNAVVباختبار قدرة شركة التسجٌل على دعم مأموري
التسجٌل فً إضافة وتغٌٌر وإزالة سجالت الموارد ذات الصلة بـ  gVDDNNباإلضافة إلى
اإلجراءات الرئٌسٌة إلدارة شركة التسجٌل بشكل عام .وبصفة خاصةٌ ،جب أن ٌظهر مقدم
الطلب قدرته على دعم دورة الحٌاة الكاملة للتغٌٌرات الرئٌسٌة للنطاقات الفرعٌة التابعة
للجذر .وٌتم التحقق من التشغٌل المتبادل لقنوات التواصل اآلمنة لمقدم الطلب مع NAVA
لتبدال مواد إرساء الثقة.
كما تتم مراجعة مستند الممارسة والسٌاسة (المعروف أٌ ً
ضا باسم بٌان سٌاسة gVDDNN
أو  ،)gXDوالذي ٌوضح حفظ المواد األساسٌة ،والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتٌح
الرئٌسٌة الخاصة بشركة التسجٌل كجزء من هذه الخطوة.
دعم  -- NSNتقوم منظمة  NNAVVبالتحقق من جدول (جداول)  NgVالكاملة المستخدمة
فً نظام شركة التسجٌل .وٌجب أن ٌلتزم الجدول (الجدوال) باإلرشادات المستخدمة فً
. http://iana.org/procedures/idn-repository.html
ٌتم تطوٌر المتطلبات المتعلقة بـ  NgVلـ  .siDanبعد تطوٌر هذه المتطلباتٌ ،توقع من
شركات التسجٌل المحتملة االلتزام بمتطلبات  siDanذات الصلة بـ  NgVكجزء من عملٌة
اختبار ما قبل التفوٌض.
اإلٌداع فً مستودع البٌانات  --تتم مراجعة عٌنات إٌداع البٌانات المشتملة على إٌداع كامل
وإٌداع تزاٌدي ،التً ٌقوم مقدم الطلب بتقدٌمها ،والتً تظهر النوع والتنسٌق الصحٌح
للمحتوٌاتٌ .تم االنتباه على نحو خاص لالتفاقٌة المبرمة مع موفر مستودع البٌانات للتحقق
من أن البٌانات المودعة فً المستودع ٌمكن إصدارها على مدار  24ساعة فً حالة
الطوارئٌ .جوز لمنظمة  ،NNAVVحسب اختٌارها ،أن تطلب من طرف آخر مستقل أن
ٌشهد بصحة إمكانٌة إعادة تأسٌس شركة التسجٌل من البٌانات المودعة فً المستودعٌ .جوز
لمنظمة  NNAVVاختٌار اختبار عملٌة إطالق البٌانات من خالل وكٌل مستودع البٌانات.
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عملٌة التفوٌض

عند إعالن إتمام اختبار منظمة  NNAVVلما قبل التفوٌض بنجاحٌ ،مكن لمقدمً الطلبات
البدء فً عملٌة التفوٌض لمزود  DLTgالجدٌد فً قاعدة بٌانات منطقة الجذر.
وٌشمل ذلك توفٌر المعلومات اإلضافٌة وإتمام الخطوات التقنٌة اإلضافٌة الالزمة لعملٌة
التفوٌض .تتوفر المعلومات حول عملٌة التفوٌض على
http://iana.org/domains/root/.
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العملٌات المستمرة

ٌصبح مقدم الطلب الذي ٌقوم بتفوٌض نطاق  DLTgبنجاح "مشغل مزود امتداد" .أثناء
تفوٌض دور جزء تشغٌل نظام أسماء نطاقات اإلنترنتٌ ،تولى مقدم الطلب مجموعة من
المسئولٌات الهامة .وتحاسب منظمة  NNAVVمشغلً نطاقات  DLTgالجدد حٌال أداء
التزاماتهم بنا ًء على اتفاقٌة مزود االمتداد ،ومن الضروري أن ٌفهم مقدموا الطلبات هذه
المسئولٌات.

 1 -4 -5المتوقع من مشغل شركة التسجٌل
تحدد اتفاقٌة التسجٌل االلتزامات الواقعة على مشغلً شركة التسجٌل لنطاقات ٌ .DLTgمكن
أن ٌؤدي خرق التزامات مشغل شركة التسجٌل إلى اتخاذ إجراءات التزام من قبل منظمة
 NNAVVتصل إلى وتشمل إنهاء اتفاقٌة مشغل شركة التسجٌل .وٌتم تشجٌع مقدمً الطلبات
المحتملٌن على مراجعة الوصف المختصر التالً لبعض هذه المسئولٌات.
الحظ أن هذه القائمة غٌر شاملة ٌتم توفٌرها إلى مقدمً الطلبات المحتملٌن كمقدمة
للمسئولٌات الملقاة على عاتق مشغل مزود االمتداد .للحصول على النص الكامل والذي ٌجب
االلتزام به ،الرجاء الرجوع إلى اتفاقٌة التسجٌل.
ٌلتزم مشغل شركة التسجٌل بما ٌلً:
تشغٌل نطاق  PLSبطرٌقة آمنة ومستقرة .وٌكون مشغل شركة التسجٌل مسئوالً عن
1
التشغٌل الفنً لنطاق  LTgبشكل تام .كما هو موضح فً : RFC 1591
مرض لتشغٌل خدمة gVD
"ٌجب على المدٌر المعٌن القٌام بالمهام المنوطة به بشكل
ٍ
للنطاق .أي أن اإلدارة الفعلٌة لتعٌٌن أسماء النطاقات ،وتفوٌض النطاقات الفرعٌة ،وتشغٌل
خوادم األسماء كلها عوامل ٌجب أن تتم بكفاءة تقنٌة .وٌشتمل ذلك على صٌانة  NIالمركزي
2
(فً حالة نطاقات المستوى األعلى) أو مدٌر نطاق المستوى العلوي اآلخر الذي ٌتم إعالمه
بحالة بالنطاق ،واالستجابة للطلبات فً الوقت المناسب ،وتشغٌل قاعدة البٌانات بدقة،
وسرعة ،ومرونة".

1

انظرhttp://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1591.txt
2
 IRهو اختصار تارٌخً لـ "سجل اإلنترنت" ،وهً الوظٌفة المنوطة بمنظمة  NNAVVفً الوقت الراهن.
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ٌلزم على مشغل شركة التسجٌل االلتزام بالمعاٌٌر الفنٌة ذات الصلة فً شكل تعلٌقات IFN
واإلرشادات األخرى .إضافة إلى ذلكٌ ،جب أن ٌفً مشغل شركة التسجٌل بمواصفات األداء
فً مناطق مثل توقف النظام عن العمل وأوقات استجابة النظام (انظر المواصفات ( )6و10
من اتفاقٌة مشغل شركة التسجٌل).
االلتزام بسٌاسات اإلجماع والسٌاسات المؤقتةٌ .طلب من مشغلً مزود امتداد نطاقات
 DLTgااللتزام بسٌاسات اإلجماع .وٌمكن أن تتعلق سٌاسات اإلجماع بمجموعة من
الموضوعات مثل األمور التً تؤثر على التشغٌل المتبادل لنظام  ،gVDومواصفات تشغٌل
وأداء مزود االمتداد ،واستقرار وأمان قاعدة البٌانات ،وحل المنازعات المتعلقة بتسجٌل
أسماء النطاقات.
لكً ٌتم تبنً السٌاسة على أنها سٌاسة إجماعٌ ،جب أن ٌتم تطوٌر سٌاسة من قبل منظمة دعم
3
األسماء العامة ( )GVDWحسب العملٌة المذكورة فً الملحق أ من لوائح منظمة
4
 .NNAVVوتشتمل عملٌة تطوٌر السٌاسة على المشاورة والتعاون من قبل مجموعات
أصحاب المصالح المختلفة المشاركة فً العملٌة ،مع توفٌر فرص متعددة للمدخالت والتعلٌق
من قبل العامة ،وٌمكن أن ٌتطلب األمر وق ًتا كبٌرً ا.
من أمثلة سٌاسات اإلجماع الحالٌة سٌاسة النقل بٌن مزودي االمتدادات (التً تحكم تحوٌل
أسماء النطاقات بٌن المسجلٌن) ،وسٌاسة تقٌٌم خدمات شركة التسجٌل (التً تحدد مراجعة
خدمات شركة التسجٌل الجدٌدة فٌما ٌتعلق بمسائل األمان واالستقرار والمنافسة) ،على الرغم
من توافر المزٌد ،وٌمكن الوصول إلٌها من خالل هذا االرتباط
. http://www.icann.org/en/general/consensus-policies.htm
ٌطلب من مشغلً مزود امتداد نطاقات  DLTgااللتزام بسٌاسات اإلجماع الحالٌة وتلك التً
ٌتم تطوٌرها فً المستقبل .بمجرد أن ٌتم تبنً سٌاسة إجماع بشكل رسمً ،تقوم منظمة
 NNAVVبتوفٌر إشعار لمشغلً مزود امتداد نطاقات  DLTgفٌما ٌتعلق بمتطلبات تنفٌذ
السٌاسة الجدٌدة وتارٌخ سرٌان ذلك.

3

http://gnso.icann.org
4
http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#AnnexA
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وباإلضافة إلى ذلكٌ ،مكن أن ٌقوم مجلس إدارة منظمة  ،NNAVVعندما تتطلب الظروف
ذلك ،بوضع سٌاسة مؤقتة الزمة للحفاظ على استقرار أو تأمٌن خدمات شركة التسجٌل أو
نظام  . gVDوفً تلك الحالةٌ ،طلب من جمٌع مشغلً مزود االمتداد لنطاقات DLTg
االلتزام بالسٌاسة المؤقتة خالل الفترة الزمنٌة المحددة.
لمزٌد من المعلومات ،انظر المواصفات ( )1من اتفاقٌة التسجٌل.
تنفٌذ إجراءات حماٌة الحقوق عند بدء التشغٌلٌ .جب أن ٌقوم مشغل مزود االمتداد ،على
األقل ،بتنفٌذ فترة البداٌة ( )DtsranSوخدمة مطالبات العالمة التجارٌة ( LryaSeyrr
 )Nmyaenخالل مراحل بدء التشغٌل للتسجٌل فً نطاق  LTgعلى النحو المنصوص علٌه
فً اتفاقٌة التسجٌل .سٌتم دعم هذه اآللٌات من قِبل مركز تبادل معلومات العالمة التجارٌة
الذي تم تأسٌسه وف ًقا لما أشارت إلٌه منظمة .NNAVV
تمنح فترة البداٌة ( )DtsranSأصحاب الحقوق المؤهلٌن فرصة مبكرة لتسجٌل أسماء فً
نطاق .LTg
وتقدم خدمة مطالبات العالمة التجارٌة ( )Trademark Claimsإشعارً ا للمسجلٌن
المحتملٌن لحقوق العالمة التجارٌة الحالٌة ،باإلضافة إلى إشعار آخر ألصحاب الحقوق
المتعلقة باألسماء المسجلة ذات الصلة .قد ٌستمر مشغلو مزود االمتداد فً تقدٌم خدمة
مطالبات العالمة التجارٌة بعد انتهاء مراحل بدء التشغٌل ذات الصلة.
لمزٌد من المعلومات ،انظر المواصفات ( )7من اتفاقٌة التسجٌل ونموذج مركز تبادل
معلومات العالمة التجارٌة المرفق بهذه الوحدة.
تنفٌذ إجراءات حماٌة الحقوق فً مرحلة ما بعد بدء التشغٌلٌ .جب على مشغل مزود
االمتداد تنفٌذ القرارات التً ٌتم اتخاذها بموجب إجراء التعلٌق السرٌع الموحد ( ،)PIDبما
فً ذلك تعلٌق أسماء نطاقات معٌنة داخل شركة التسجٌلٌ .جب على مشغل مزود االمتداد
أٌضًا االلتزام بالقرارات التً ٌتم التوصل إلٌها بنا ًء على سٌاسة حل نزاعات ما بعد تفوٌض
العالمة التجارٌة ( )XggIXوتنفٌذها.
ٌتم وصف اإلجراءات المطلوبة بالكامل فً إجراءات التعلٌق السرٌع الموحد ()PID
وإجراءات سٌاسة حل نزاعات ما بعد التفوٌض ( )XggIXالمرفقة بهذه الوحدة .قد ٌقوم
مشغلو مزود االمتداد بتقدٌم إجراءات حماٌة حقوق إضافٌة تتعلق بنطاق  DTLgمعٌن.
تنفٌذ إجراءات حماٌة أسماء الدول واألقالٌم فً نطاق  DPLSالجدٌدٌ .لزم من كل مشغلً
مزود االمتداد لنطاقات  DLTgالجدٌدة توفٌر حد أدنى محدد من وسائل الحماٌة ألسماء
الدول واألقالٌم ،بما فً ذلك مطلب الحجز المبدئً وأي قواعد وإجراءات سارٌة لتحرٌر هذه
األسماء .ويمكن وضع قىاعد اإلصدار أو المىافقة عليها من قِبل الحكىمات و/أو اللجنة
االستشارية الحكىمية و/أو اعتمادها من قِبل منظمة  ICANNبعد نقاش مجتمعيٌ .جري
تشجٌع مشغلً شركة التسجٌل على تنفٌذ إجراءات حماٌة األسماء الجغرافٌة باإلضافة إلى
تلك األسماء المطلوبة فً االتفاقٌة ،حسب احتٌاجات ومصالح الظروف الخاصة بكل نطاق
( .DLTgانظر المواصفات ( )5باتفاقٌة التسجٌل).
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سداد الرسوم المستحقة إلى منظمة  .NCANNباإلضافة إلى النفقات المدعمة الهادفة
للمساعدة على إتمام األهداف الموضحة فً بٌان مهمة منظمة  ،NNAVVتساعد هذه األموال
فً توفٌر الدعم الالزم لنطاقات  DLTgnالجدٌدة ,بما فً ذلك :االلتزام التعاقدي ،ومسئول
عالقات شركة التسجٌل ،واعتمادات المسجل المتزاٌدة ،وغٌرها من أنشطة دعم شركة
التسجٌل .وتشتمل الرسوم على قٌمة ثابتة ( 25دوالرً ا أمرٌكًٌا سنوًٌا) وحٌنما ٌتجاوز نطاق
 LTgحد حجم المعامالتٌ ،تم فرض رسوم متغٌرة حسب مقدار المعامالت .انظر المادة
( )6من اتفاقٌة التسجٌل.
إٌداع البٌانات بشكل منتظم فً مستودع البٌاناتٌ .ؤدي ذلك دورً ا هامًا فً حماٌة المسجلٌن
واستمرارٌة حاالت معٌنة عندما تعانً شركة التسجٌل أو أحد جوانب شركة التسجٌل حاالت
فشل فً النظام أو فقد للبٌانات( .انظر المواصفات ( )2فً اتفاقٌة التسجٌل).
تقدٌم تقرٌر شهري فً الوقت المناسبٌ .جب أن ٌقدم مشغل مزود االمتداد تقرٌرً ا إلى
منظمة  NNAVVبشكل شهريٌ .تضمن التقرٌر معامالت مأمور التسجٌل لمدة شهر
وتستخدمه منظمة  NNAVVلحساب رسوم مأمور التسجٌل( .انظر المواصفات ( )3فً
اتفاقٌة التسجٌل).
توفٌر خدمة ٌ .siohWجب أن ٌقدم مشغل شركة التسجٌل خدمة  siDanمتاحة عامة
ألسماء النطاق المسجلة فً نطاق ( .LTgانظر المواصفات ( )4فً اتفاقٌة التسجٌل).
اإلبقاء على الشراكات مع مسجلً منظمة  NCANNالمعتمدٌن ٌقوم مشغل مزود االمتداد
بعمل اتقافٌة مسجل-شركة تسجٌل ( )IIAلتحدٌد المتطلبات الخاصة بالمسجلٌن التابعٌن له.
وٌجب أن ٌشتمل ذلك على شروط معٌنة محددة فً اتفاقٌة مزود االمتداد ،وٌمكن أن تشتمل
على شروط إضافٌة خاصة بنطاق ٌ .LTgجب أن ٌوفر مشغل مزود االمتداد وصوالً بدون
تمٌٌز إلى خدمات شركة التسجٌل الخاصة به لكل المسجلٌن المعتمدٌن من منظمة NAVVN
الذٌن ٌتم إبرام اتفاقٌات  IIAمعهم ،والذٌن ٌلتزمون بالمتطلبات .وٌشتمل ذلك على توفٌر
إشعار مسبق متعلق بتغٌٌرات األسعار لكل المسجلٌن ،بالتوافق مع اإلطارات الزمنٌة المحددة
فً االتفاقٌة( .انظر المادة ( )2من اتفاقٌة التسجٌل).
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اإلبقاء على جهات اتصال متعلقة بإساءة االستخدامٌ .جب أن ٌبقً مشغل شركة التسجٌل
على نقطة اتصال واحدة لالتصال بها تكون مسئولة عن التعامل مع األمور التً تتطلب
اهتمامًا سرٌعًا وتوفر حلوالً فورٌة لشكاوى إساءة االستخدام المتعلقة بكل األسماء المسجلة
فً نطاق  LTgلدى كل المسجلٌن الذٌن تم تسجٌلهم ،بما فً ذلك أولئك الذٌن قاموا بعملٌة
بٌع ،مع نشر هذه النقطة على موقع الوٌب الخاص به .كما ٌجب على مشغل شركة التسجٌل
اتخاذ خطوات مناسبة لفحص أي تقارٌر صادرة من القائمٌن على تنفٌذ القانون والهٌئات
الحكومٌة والهٌئات شبه الحكومٌة حول السلوك غٌر القانونً فٌما ٌتعلق باستخدام نطاق
 ،TLDفضالً عن االستجابة لهذه التقارٌر( .انظر المادة ( )2والمواصفات ( )6فً اتفاقٌة
التسجٌل).
التعاون مع مراجعات االلتزام التعاقدٌة .لتوفٌر المجال المناسب وبٌئة تشغٌل متسقةٌ ،قوم
موظفو منظمة  NNAVVبإجراء مراجعات دورٌة لتقٌٌم االلتزام التعاقدي والتعامل مع أي
مشاكل ٌمكن أن تنجم .وٌجب أن ٌوفر مشغل مزود االمتداد المستندات والمعلومات التً
تطلبها منظمة  NNAVVوالتً تكون الزمة لتنفٌذ هذه المراجعات( .انظر المادة ( )2من
اتفاقٌة التسجٌل).
اإلبقاء على أداة عملٌات مستمرةٌ .جب أن ٌتوافر لدى مشغل مزود االمتداد ،فً وقت
االتفاق ،أداة عملٌات مستمرة تكفً لتموٌل عملٌات شركة التسجٌل األساسٌة خالل فترة ثالثة
( )3أعوام .وٌبقى هذا المطلب سارًٌا لمدة  5أعوام بعد تفوٌض نطاق  ،LTgوبعد ذلك ال
ٌلزم على مشغل مزود االمتداد الحفاظ على أداة العملٌات المستمر( .انظر المواصفات ()8
من اتفاقٌة التسجٌل).
اإلبقاء على السٌاسات واإلجراءات القائمة على المجتمع .إذا حدد مشغل مزود االمتداد
طلبه على أنه طلب معتمد على المجتمع فً وقت تقدٌم الطلبٌ ،جب على مشغل مزود
االمتداد تحقٌق متطلبات فً اتفاقٌة مزود االمتداد الخاصة به لإلبقاء على السٌاسات
واإلجراءات التً تعتمد على المجتمع التً حددها فً طلبه .وٌكون مشغل مزود االمتداد
ملتزمًا بإجراء حل نزاع قٌود شركة التسجٌل فٌما ٌتعلق بالنزاعات المتعلقة بتنفٌذ السٌاسات
واإلجراءات القائمة على بالمجتمع( .انظر المادة ( )2من اتفاقٌة التسجٌل).
تنفٌذ خطط االستمرارٌة واالنتقالٌ .شمل ذلك إجراء اختبار تجاوز الفشل على أساس منتظم.
وفً حالة ضرورة االنتقال إلى مشغل مزود امتداد جدٌد ،فإنه ٌتوقع من مشغل مزود االمتداد
التعاون من خالل التشاور مع منظمة  NNAVVبشأن المشغل التابع المناسب ،وتوفٌر
البٌانات الالزمة لتسهٌل االنتقال السلس ،وااللتزام بإجراءات انتقال السجل السارٌة( .انظر
المواد ( )2و( )3من اتفاقٌة التسجٌل).
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إتاحة ملفات منطقة  PLSمن خالل عملٌة موحدةٌ .شمل ذلك إتاحة الوصول إلى ملف
منطقة السجل للمستخدمٌن المعتمدٌن ،وف ًقا لمعاٌٌر الوصول والملف والتنسٌقٌ .دخل مشغل
مزود االمتداد فً نموذج موحد من االتفاقٌات مع مستخدمً ملفات المنطقة وٌقبل المعلومات
المعتمدة للمستخدمٌن عبر مركز تبادل المعلومات( .انظر المواصفات ( )4فً اتفاقٌة
التسجٌل).
تنفٌذ ٌ .SNDDNCجب أن ٌوقع مشغل مزود االمتداد على ملفات منطقة  LTgلتنفٌذ
امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات ( )gVDDNNوف ًقا للمعاٌٌر التقنٌة ذات الصلة.
وٌجب أن تقبل شركة التسجٌل المواد األساسٌة االعامة من المسجلٌن ألسماء النطاقات
المسجلة فً  ،LTgمع نشر بٌان سٌاسة  gVDDNNوالذي ٌوضح تخزٌن المواد
األساسٌة ،والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتٌح الرئٌسٌة الخاصة بشركة التسجٌل( .انظر
المواصفات ( )6فً اتفاقٌة التسجٌل).

 2 -4 -5ما المتوقع من منظمة NCANN
ستواصل منظمة  NNAVVتقدٌم الدعم لمشغلً مزود امتداد  DLTgطالما ٌقومون بإطالق
عملٌات تزوٌد االمتداد وصٌانتها .تقدم وظٌفة منظمة  NNAVVلتبادل العالقات بٌن مزودي
امتداد  DLTgنقطة اتصال لمشغلً مزود امتداد  DLTgلتقدٌم المساعدة على أسس
مستمرة.
كما تقوم وظٌفة منظمة  NNAVVلاللتزام التعاقدي أٌضًا بعمل مراجعات على أساس منتظم
للتحقق من استمرار التزام مشغلً مزود امتداد  DLTgبالتزامات االتفاقٌة ،باإلضافة إلى
تقصً المعلومات حول الشكاوى التً تصدر من المجتمع حول مشغل مزود االمتداد ووفائه
بالتزاماته التعاقدٌة .لمزٌد من المعلومات حول أنشطة االلتزام التعاقدي الحالٌةٌ ،رجى زٌارة
موقع .http://www.icann.org/en/compliance/
تتطلب لوائح منظمة  NNAVVالعمل بطرٌقة متفتحة وشفافة ،وتوفٌر معاملة منصفة بٌن
مشغلً مزود االمتداد .ومنظمة  NNAVVمسئولة عن الحفاظ على استقرار وأمن اإلنترنت
على المستوى العالمً ،وتتطلع إلى عالقة بناءة وتعاونٌة مع مشغلً مزود امتداد نطاقات
 DLTgالمستقبلٌٌن فٌما ٌتعلق بتعزٌز هذا الهدف.
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مشروع اتفاقيت تسجيم  GTLDانجذيذة .

اتفاقٌة  gTLDالجدٌدة
تحتوي هذه الوثٌقة على اتفاقٌة السجل المرتبطة بدلٌل مقدم الطلب لـ  gTLDsالجدٌدة.
سٌقوم مقدمو طلبات  gTLDممن تقبل طلباتهم بإبرام هذه الصٌغة من اتفاقٌة السجل مع  ICANNقبل تفوٌض  gTLDالجدٌدة( .مبلحظة:
تحتفظ  ICANNبحقها فً إجراء التحدٌثات والتغٌٌرات المعقولة على هذه االتفاقٌة المقترحة أثناء عملٌة تقدٌم الطلبات ،بما فً ذلك النتابج
المحتملة للسٌاسات الجدٌدة التً قد ٌتم اعتمادها أثناء عملٌة تقدٌم الطلبات ) .وتتوافر المعلومات األساسٌة عن كٌفٌة االختبلف بٌن مشروع
االتفاق والمشروع السابق فً موجز المذكرة التفسٌرٌة الخاصة بملخص التغٌٌرات فً االتفاقٌات األساسٌة.
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اتفاقٌة التسجٌل
حررت اتفاقٌة التسجٌل هذه (وٌشار إلٌها فٌما ٌلً هنا بلفظ "االتفاقٌة") فً ______ (وٌشار إلٌه فٌما ٌلً هنا بلفظ "تارٌخ
السرٌان") بٌن هٌبة اإلنترنت لؤلسماء واألرقام المخصصة ،وهً هٌبة عامة قابمة فً والٌة كالٌفورنٌا ال تهدف للربح (وٌشار إلٌها فٌما
ٌلً هنا بلفظ " )"ICANNوبٌن _____________ وهً عبارة عن ____________ (وٌشار إلٌها فٌما ٌلً هنا بلفظ "مشغل
السجل").
المادة (8)1
تفوٌض وتشغٌل نطاق المستوي األعلى والتعهدات والضمانات
النطاق والتخصٌص .نطاق المستوى األعلى الذي تسري علٌه هذه االتفاقٌة هو ____ (وٌشار إلٌه فٌما ٌلً هنا
1.1
واعتبارً
ا من تارٌخ سرٌان وحتى نهاٌة مدة االتفاقٌة (كما هً محددة فً القسم  )4.1تلتزم  ICANNبتعٌٌن "مشغل
بلفظ ".)"TLD
السجل"ومشغل السجل الخاص بـ  ،TLDمع مراعاة المتطلبات والموافقات الضرورٌة من أجل تفوٌض  TLDوالدخول إلى منطقة
الجذر.
الجدوى الفنٌة للسلسلة .فً حٌن شجعت  ICANNوسوف تواصل تشجٌعها على القبول العالمً لجمٌع سبلسل
1.1
نطاق المستوى األعلى عبر اإلنترنت ،قد تصادف بعض سبلسل نطاق المستوى األعلى صعوبات فً قبولها من قبل مزودي خدمة
اإلنترنت ومستضٌفً الوٌب و/أو التدقٌق من خبلل طلبات الوٌبٌ .تحمل مشغل السجل المسؤولٌة عن ضمان الجدوى التقنٌة لسلسلة
 TLDبما ٌحقق رضاه قبل إبرام هذه االتفاقٌة.
1.1

عملٌات التمثٌل والضمانات.
(أ)

ٌتعهد مشغل السجل وٌضمن أمام  ICANNما ٌلً:

أن كافة المعلومات األساسٌة المقدمة والتصرٌحات الصادرة فٌما ٌتعلق بطلب سجل ،TLD
()1
والبٌانات المقدمة خطًٌا أثناء المفاوضات على هذه االتفاقٌة ،صحٌحة ودقٌقة فً كافة الجوانب المادٌة وقت
صدورها ،وأن هذه المعلومات والتصرٌحات ستظل صحٌحة ودقٌقة فً كافة الجوانب المادٌة اعتبارً ا من تارٌخ
السرٌان ما لم ما لم ٌتم الكشف خطًٌا عن خبلف ذلك مسب ًقا من قبل مشغل السجل لـ ICANN؛
أن مشغل السجل منظم وقابم حسب األصول ومتواجد بصورة قانونٌة وفً مركز جٌد بموجب
()2
قوانٌن االختصاص القضابً المنصوص علٌها فً مقدمة هذه االتفاقٌة ،وأن مشغل السجل ٌتمتع بكافة الصبلحٌات
واالختصاصات البلزمة وقد حصل على الموافقات البلزمة إلبرام هذه االتفاقٌة وتنفٌذها حسب األصول؛
أن مشغل السجل قد قدم لـ  ICANNمستند تم تنفٌذه حسب األصول بما ٌضمن المبالغ
()3
المطلوبة ألداء مهام سجل  TLDفً حالة إنهاء االتفاقٌة أو انتهاء مدتها (وٌشار إلٌه فٌما ٌلً هنا بلفظ "مستند
العملٌات المستمرة") ،وٌعتبر هذا المستند التزاما ً ملزمًا لكبل طرفً هذه االتفاقٌة ،ومستحق التنفٌذ على طرفٌها بما
ٌتفق مع الشروط المنصوص علٌها فٌها.
تتعهد  ICANNوتضمن لمشغل السجل بأن  ICANNمؤسسة غٌر ربحٌة تسعً للصالح العام ومؤسسة
(ب)
وقابمة حسب األصول ،ومتواجدة بشكل قانونً وتتمتع بمركز جٌد بموجب قوانٌن والٌة كالٌفورنٌا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .كما أن
 ICANNتتمتع بكافة الصبلحٌات واالختصاصات وهً حاصلة على الموافقات المؤسسٌة البلزمة لتحرٌر هذه االتفاقٌة وتنفٌذها حسب
األصول.
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المادة (8)1
تعهدات ُمشغل السجل
ٌتعهد مشغل السجل وٌتفق مع  ICANNعلى ما ٌلً:
الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافٌةٌ .جوز لمشغل السجل توفٌر خدمات السجل الموضحة فً المادة (أ) و(ب) من
1.1
الفقرة األولى من القسم  2.1من المواصفات [انظر المواصفة رقم ( ]6وٌشار إلٌها فٌما ٌلً هنا بلفظ "المواصفة  )"6وخدمات السجل
األخرى الموضحة فً الملحق "أ" (وٌشار إلٌها جمٌعًا بلفظ "الخدمات المعتمدة") .وفً حالة رغبة مشغل السجل تقدٌم أي خدمات سجل
غٌر معتمدة أو تمثل تعدٌبلً لخدمة معتمدة (كل منها" ،خدمة إضافٌة")ٌ ،قوم مشغل السجل بإرسال طلب اعتماد لهذه الخدمة اإلضافٌة وفقا ُ
لسٌاسة تقٌٌم خدمات السجل الواردة على الموقع  ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlنظراً ألن هذه
السٌاسة قد ٌتم تعدٌلها من حٌن آلخر بما ٌتفق مع لوابح ( ICANNوف ًقا للتعدٌبلت التً تجرى علٌها من حٌن إلى آخر ،والمشار إلٌها هنا
بلفظ "لوابح  )"ICANNوالتً تسري على سٌاسات اإلجماع (" .)"RSEPوٌجوز لمشغل السجل تقدٌم خدمات إضافٌة بشرط الموافقة
الخطٌة من  ،ICANNوفور الحصول على هذه الموافقة ،تعتبر هذه الخدمات اإلضافٌة خدمات سجل بموجب هذه االتفاقٌة .وٌجوز
لـ  ICANNوف ًقا لتقدٌرها المعقول المطالبة بتعدٌل هذه االتفاقٌة بما ٌعكس فقرة "الخدمة اإلضافٌة" المعتمدة بموجب  ،RSEPشرٌطة
أن ٌكون هذا التعدٌل بالصٌغة المقبولة بشكل معقول لكبل الطرفٌن.
االلتزام بسٌاسات اإلجماع والسٌاسات المؤقتةٌ .لتزم مشغل السجل وٌنفذ كافة سٌاسات اإلجماع والسٌاسات المؤقتة
1.1
الموجودة فً > ،<http://www.icann.org/general/consensus-policies.htmاعتبارً ا من تارٌخ السرٌان وٌجوز
تطوٌرها واعتمادها فً المستقبل بما ٌتفق مع لوابح  ICANNالتنفٌذٌة ،شرٌطة اعتماد سٌاسات اإلجماع والسٌاسات المؤقتة المستقبلٌة
بما ٌتفق مع اإلجراءات وأن ترتبط بالموضوعات مع مراعاة القٌود المنصوص علٌها فً [انظر المواصفة "( *]1المواصفة .)"1
1.1

مستودع البٌاناتٌ .لتزم مُشغل السجل بإجراءات مستودع بٌانات السجل المنشورة فً [انظر المواصفة .*]2

التقارٌر الشهرٌة .خبلل فترة ٌ 20و ًما تقوٌمًٌا اعتبارً ا من نهاٌة كل شهر تقوٌمً ٌلتزم مشغل السجل بتقدٌم تقارٌره
1.2
إلى  ICANNبالصٌغة المحددة فً المواصفة [انظر المواصفة .*]3
نشر بٌانات التسجٌلٌ .وفر مشغل السجل إمكانٌة االطبلع العام على بٌانات التسجٌل وفقا ً للمواصفة المنشورة فً
1.3
[انظر المواصفة "( *]4المواصفة )"4
ً
ً
وصراحةٌ ،لتزم مشغل السجل بالقٌود
كتابة
األسماء المحجوزة .باستثناء ما تصرح به  ICANNخبل ًفا لذلك
1.4
المفروضة على تسجٌل سبلسل األحرف المنصوص علٌها فً [انظر المواصفة "( *]5المواصفة  .)"5وٌجوز لمشغل السجل وضع
سٌاسات تتعلق بحجز أو حجب سبلسل رموز إضافٌة ضمن  TLDعند الحاجة .إن كان مشغل السجل هو المسجل ألي أسماء نطاقات فً
سجل ( TLDبخبلف حجوزات المستوى الثانً لعملٌات السجل من المواصفة  ،)5فٌجب أن تتم عملٌات التسجٌل من خبلل أمٌن سجل
معتمد لدى  .ICANNوستعتبر كل عملٌات التسجٌل هذه معامبلت (كما هو محدد فً القسم  )6.1ألغراض حساب رسوم المعامبلت من
مستوى السجل المقرر سدادها إلى  ICANNمن خبلل مشغل السجل بموجب األحكام المنصوص علٌها فً القسم .6.1
التشغٌل البٌنً للسجل واالستمرارٌةٌ .لتزم مشغل السجل بمواصفات التشغٌل البٌنً للسجل واالستمرارٌة كما هو
1.5
مبٌن فً المواصفة .6
1.6

حماٌة الحقوق القانونٌة لألطراف األخرىٌ .جب على مشغل السجل تحدٌد وااللتزام بعملٌة وإجراءات لبدء TLD

والتسجٌل األولً والحماٌة األولٌة ذات الصلة بالتسجٌل المستمرة للحقوق القانونٌة لؤلطراف األخرى كما هو موضح فً المواصفة [انظر
المواصفة "( *]7المواصفة ٌ.)"7جوز لمشغل السجل عند انتخابه القٌام بتنفٌذ مزٌد من إجراءات الحماٌة اإلضافٌة للحقوق القانونٌة
لؤلطراف األخرى .وأٌة تغٌٌرات أو تعدٌبلت على تلك العملٌات واإلجراءات قد تكون مطلوبة بموجب المواصفة  7بعد تارٌخ السرٌان ال
بد من الموافقة علٌها كتابة من قبل ٌ .ICANNجب على مشغل السجل االلتزام بكافة التحدٌدات والقرارات المتخذة من جانب ICANN
وفقا للقسم  2بالمواصفة  ،7وذلك مع مراعاة حق مشغل السجل فً رفض هذه القرارات كما هو موضح فً اإلجراء المعمول به
الموضح فً هذه االتفاقٌة .على مشغل السجل اتخاذ خطوات معقولة للتحقٌق والرد على أي تقارٌر وكاالت إنفاذ القانون والوكاالت
الحكومٌة وشبه الحكومٌة للسلوك غٌر المشروع فٌما ٌتعلق باستخدام TLD .وعند االستجابة لهذه التقارٌر ،لن ٌكون مشغل التسجٌل
مطالبا ً باتخاذ أي إجراء ٌخالف القانون المعمول به.
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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1.7

أمناء السجالت.

ال بد أن ٌستخدم مشغل السجل فقط أمناء السجبلت المعتمدٌن من  ICANNلتسجٌل أسماء النطاقات.
(أ)
وٌجب على مشغل السجل توفٌر الوصول العادل لخدمات التسجٌل لجمٌع مسجلً  ICANNالمعتمدٌن الذٌن ٌدخلوا وما ٌتوافق مع اتفاقٌة
السجل-أمٌن السجل لـ  TLDباإلضافة إلى أن مشغل السجل قد ٌضع معاٌٌر عادلة للتأهٌل لتسجٌل األسماء فً  TLDالتً ترتبط على
نحو معقول بحسن سٌر العمل فً  .TLDوٌتعٌن على مشغل السجل استخدام اتفاق موحد غٌر تمٌٌزي مع جمٌع أمناء السجبلت
المرخص لهم تسجٌل األسماء فً  .TLDوٌجوز مراجعة هذه االتفاقٌة من خبلل مشغل السجل من وقت آلخر ومع ذلك شرٌطة الحصول
على موافقة على أي من تلك الفقرات مسبقا من جانب .ICANN
إذا صار مشغل التسجٌل ( )1جهة تابعة أو موز ًعا أو مسجبلً معتم ًدا لدى أحد أمناء السجبلت فً
(ب)
 ،ICANNأو ( )2تقدٌم أي خدمات تسجٌل  ICANNالمعتمدة من الباطن ألي من أمناء السجبلت المعتمدٌن لدى  ،ICANNأو أي من
الشركات الفرعٌة التابعة المعنٌة ،فٌلتزم مشغل السجل فً كلتا الحالتٌن ( )1أو ( )2المشار إلٌهما أعبله ،بتزوٌد  ICANNبإشعار موجه
للعقد ،أو ترتٌب المعامبلت األخرى التً أدت إلى هذا االنتساب ،أو عبلقة أو التعاقد من الباطن ،حسب االقتضاء ،وٌشمل ذلك ،إذا طلبت
 ،ICANNنسخا من أي عقد متعلق بذلك ،شرٌطة أن  ICANNلن نكشف عن هذه العقود إلى أي طرف ثالث من سلطات المنافسة
األخرى ذات الصلة .تحتفظ  ICANNبحقها فً اإلشارة ولٌس ،اإللزام ،إلى أي من تلك العقود أو الصفقات أو الترتٌبات األخرى
المتعلقة بالسلطات المتنافسة فً حالة إقرار  ICANNبأن هذا العقد ،أو الصفقة أو أي ترتٌب آخر قد ٌثٌر قضاٌا تنافسٌة.
ضمن سٌاق هذه االتفاقٌة" )1( :الشركة التابعة" تعنً أي شخص أو هٌبة بشكل مباشر أو غٌر مباشر
(ج)
تتوسط أو تتحكم أو ٌتم التحكم فٌه وفق التحكم المشترك مع الشخص أو الهٌبة المحددة ،و (" )2التحكم" (ٌشمل المصطلحات "ٌتم التحكم
فٌها" و"وفق التحكم المشترك مع") ٌعنً االستحواذ بشكل مباشر أو غٌر مباشر على سلطة توجٌه اإلدارة أو السٌاسات لشخص أو هٌبة،
سواء ،سواء من خبلل ملكٌة السندات أو العمل كعضو فً مجلس اإلدارة أو العمل كموظف أو عضو فً مجلس اإلدارة أو هٌبة حوكمة
مناظرة ،وفقا ً لعقد أو ترتٌبات ابتمانٌة أو أي شكل أخر من أشكال التعاقد.
1.12

أسعار خدمات السجل.

فٌما ٌتعلق بتسجٌل أسماء النطاقٌ ،قدم مشغل السجل لكل أمٌن سجل معتمد لدى  ICANNقام بتوقٌع
(أ)
االتفاقٌة الخاصة ب بٌن السجل -أمٌن السجل لـ  TLDإشعارً ا كتاب ًٌا مسب ًقا بأي زٌادة فً األسعار (وٌشمل ذلك حذف أي مبالغ مستردة،
خصومات ،تخفٌضات على المنتجات ،وغٌرها من البرامج التً تعمل على تخفٌض السعر المفروض على المسجلٌن ،ما لم تكن هذه
المبالغ المستردة والخصومات والتخفٌضات والبرامج األخرى محددة بفترة زمنٌة واضحة ومعروفة لدى المسجل) خبلل فترة ال تقل عن
ثبلثون ٌوما ً (ٌ )30وماً .سوف ٌعرض مشغل السجل على المسجلٌن خٌار الحصول على تسجٌل اسم نطاق مبدبً لفترات تتراوح بٌن
سنة وعشرة سنوات فً وفقا ً لرغبة المسجل ،ولكن لٌس أكثر من عشرة سنوات.
فٌما ٌتعلق بتسجٌل أسماء النطاقٌ ،قدم مشغل السجل لكل أمٌن سجل معتمد لدى  ICANNقام بتوقٌع
(ب)
االتفاقٌة الخاصة ب بٌن السجل -أمٌن السجل لـ  TLDإشعارً ا كتاب ًٌا مسب ًقا بأي زٌادة فً األسعار (وٌشمل ذلك بالتالً حذف أي مبالغ
مستردة ،خصومات ،تخفٌضات على المنتجات ،وبرنامج التسوٌق المؤهل أو البرامج التً تعمل على تخفٌض السعر المفروض على
المسجلٌن) خبلل فترة ال تقل عن مابة وثمانٌن ٌوما ً (ٌ )180وماً .ومع عدم اإلخبلل بالفقرة السابقة ،فٌما ٌتعلق بتجدٌد تسجٌبلت اسم
النطاقٌ )1( :تعٌن على مشغل السجل فقط تقدٌم إشعار بمدة ثبلثٌن ٌوما ( )30بزٌادة السعر إذا كان ٌقل عن أو ٌساوي (أ) للفترة التً
تبدأ من تارٌخ النفاذ وتنتهً خبلل اثنً عشر ( )12شهرا بعد تارٌخ السرٌان ،أو السعر المبدبً المفروضة على السجبلت فً  ،TLDأو
(ب) لفترات الحقة ،أو سعر قدم به مشغل السجل إشعارا بموجب الجملة األولى من هذا القسم ( 2.10ب) فترة ( )12االثنً عشر التً
تسبق تارٌخ سرٌان زٌادة السعر المقترحة ،و( )2ال ٌحتاج مشغل السجل إلى تقدٌم إشعار بزٌادة السعر لفرض رسوم التسجٌل على
مستوى متغٌر الوارد فً القسم .6.3
ٌجب أن ٌعرض مشغل السجل على المسجلٌن خٌار الحصول على تجدٌد تسجٌل اسم النطاق بالسعر
(ج)
الحالً (أي السعر قبل أي زٌادة ملحوظة) لفترة تتراوح من سنة إلى عشر سنٌن وفق حرٌة المسجل ولكن بأال تتجاوز العشر سنٌن.
وباإلضافة إلى ذلكٌ ،جب أن ٌكون لمشغل تسعٌر موحد لتجدٌد تسجٌبلت اسم النطاق ("سعر التجدٌد").
(د)
فبالنسبة ألغراض تحدٌد أسعار التجدٌدٌ ،جب أن ٌكون ثمن تجدٌد تسجٌل كل نطاق مطابقا للسعر السابر فً تجدٌد تسجٌل اسم النطاق
المعمول بها فً وقت هذا التجدٌد ،وهذا السعر ٌجب أن ٌراعى فٌه الطلب العالمً ألي مبالغ مستردة ،التنزٌل والخصومات ،وبرامج
ربط المنتج أو غٌرها،المعمول به فً فترة التجدٌد .وال تسري الفقرة السابقة من هذا القسم ( 2.10ج) على ( )1أغراض تحدٌد أسعار
التجدٌد إذا قدم أمٌن السجل لمشغل السجل مستندات تفٌد أن ذلك السجل متفق علٌه صراحة على سعر التجدٌد األعلى للتجدٌد فً وقت
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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التسجٌل الداخلً السم النطاق الذي ٌعقب كشف واضح لهذا لهذا المسجل ،و ( )2تجدٌد التسعٌر المخفض وفقا لبرنامج التسوٌق المؤهل
(كما هو موضح أدناه) .وٌقر الطرفان بأن الغرض من هذا القسم ( 2.10ج) أن تحظر التعدي و  /أو الممارسات التمٌٌزٌة لدى تجدٌد
تسعٌر التسجٌل من قبل مشغل السجل دون موافقة خطٌة من صاحب التسجٌل سارٌة المفعول وقت للتسجٌل األولً للنطاق وهذا القسم
( 2،10ج) أن ٌفسر على نطاق واسع لمنع هذه الممارسات .ألغراض هذا القسم ( 2.10ج) ،فإن "برنامج التسوٌق المؤهل" هو برنامج
تسوٌق ٌقدم مشغل السجل من خبلله تخفٌضات ألسعار التجدٌد ،شرٌطة استٌفاء المعاٌٌر التالٌة )1( :وتقدم البرنامج وخصومات ذات
الصلة لفترة من الزمن ال تتجاوز مبة وثمانٌن (ٌ )180وما تقوٌمٌا ً (مع برامج مشابهة على التوالً فً جوهرها تكون مجمعة ألغراض
تحدٌد عدد أٌام التقوٌم للبرنامج) )2( ،أمناء السجبلت المعتمدٌن من  ICANNالمعتمدٌن وتقدٌم لنفس الفرصة فً التأهل لهذه األسعار
المخفضة الجدٌدة ،و ( )3القصد أو التأثر من هذا البرنامج هو عدم استبعاد أي فبة (فبات) معٌنة بالتسجٌبلت (مثل التسجٌبلت التً تحتفظ
بها الشركات الكبٌرة) ،أو زٌادة سعر تجدٌد أي فبة (فبات) معٌنة من التسجٌبلت .ال ٌوجد فً هذا القسم ( 2،10ج) ما ٌنص على الحد
من التزامات مشغل التسجٌل وفقا للقسم ( 2.10ب).
ٌجب على مشغل السجل تقدٌم خدمة استعبلم  DNSالعامة لـ ( TLDأي التً تشغل خدمات منطقة  TLDللسجل)
على نفقته.
1.11

تدقٌقات االلتزام التعاقدي والتشغٌلً.

ٌجوز لـ  ICANNمن وقت آلخر (بما ال ٌتعدى مرتٌن سنوٌاً) مراجعة ،أو إسناد مهمة إجراء عملٌات
(أ)
تدقٌق االلتزام التعاقدي إلى طرف آخر من أجل تقٌٌم مستوى التزام مشغل السجل بالتعهدات والضمانات المنصوص علٌها فً المادة 1
من هذه االتفاقٌة وإٌفابه بتعهداته الواردة فً المادة  2من هذه االتفاقٌةٌ .جب أن تكون هذه المراجعات والتدقٌقات تفصٌلٌة من أجل تحقٌق
الغرض من تقٌٌم مستوى التوافق ،وتلتزم  ICANNبان (أ) تقدم إشعارً ا مسب ًقا ومعقوالً بأي عملٌة تدقٌق ،على أن ٌحدد اإلشعار
بالتفصٌل المناسب فبات المستندات ،والبٌانات والمعلومات األخرى المطلوبة من قبل  ،ICANNو (ب) بذل جهود إعبلنٌة مناسبة للقٌام
بهذا التدقٌق بأسلوب ال ٌتسبب فً تعطٌل عمل مشغل السجل .وكجزء من أي تدقٌق وبنا ًء على طلب من ٌ ،ICANNقدم مُشغل السجل
وفً الوقت المناسب جمٌع المستندات والبٌانات التً تحتوي على اإلجابات المطلوبة وأٌة معلومات أخرى ضرورٌة إلثبات توافقه مع هذه
االتفاقٌة .وبناء على إشعار ال تقل مدته عن خمسة ( )5أٌام عمل (ما لم ٌتم االتفاق على غٌر ذلك من قبل مشغل السجل) ،فٌجوز لـ
 ،ICANNكجزء من أي عملٌة تدقٌق تعاقدٌة ،عمل زٌارات للمواقع أثناء ساعات العمل المعتادة لتقٌٌم توافق مشغل السجل مع والتزامه
بالعروض والضمانات المشتملة فً المادة  1من هذه االتفاقٌة وتعهداته الواردة فً المادة  2من هذه االتفاقٌة.
تتحمل  ICANNالنفقات الخاصة بإجراء أٌة مراجعة ٌتم إجراؤها بما ٌتفق مع القسم ( 2.11أ)  ،ما لم
(ب)
تكن ( )1مشغل السجل (أ) له حق اإلدارة واإلشراف ،أو ٌخضع لئلدارة واإلشراف ،أو لئلدارة والرقابة المشتركة أو تاب ًعا خبل ًفا لذلك
ألي أمٌن سجل تابع لـ  ICANNأو موزع تجزبة ألمٌن سجل معتمد أو متعاقد من الباطن مع أي من الشركات التابعة لكل منها ،أو (ب)
توفٌر خدمات التسجٌل لـ  ICANNأو التجزبة أو أي من الشركات التابعة لكل منها ،وفً كلتا الحالتٌن (أ) أو (ب) أعبله ،تتعلق
المراجعة بالتزام مشغل السجل بالقسم  ،2.14وفً هذه الحالة ٌقوم مشغل السجل بتعوٌض  ICANNنظٌر كافة التكالٌف المعقولة
والنفقات المرتبطة بقسم تدقٌق الحسابات المرتبط بالتزام مشغل السجل بالقسم  ،2.14أو ( )2تكون المراجعة ذات صلة باالختبلف على
الرسوم التً ٌدفعها مشغل السجل بموجب هذه االتفاقٌة بما ٌزٌد عن  %5من تعوٌض  ،ICANNوفً هذه الحالة ٌسدد مشغل السجل إلى
 ICANNجمٌع التكالٌف المعقولة والنفقات المرتبطة بهذه المراجعة .وفً أي من الحالتٌن ( )1أو ( )2أعبلهٌ ،تم سداد هذا التعوٌض
باإلضافة إلى دفع رسوم التسجٌل التالً من مستوى السجل المستحقة بعد تارٌخ إحالة بٌان التكلفة لهذه المراجعة.
ومع عدم اإلخبلل بالقسم (2.11أ) ،إذا تبٌن أن مشغل السجل ال ٌلتزم بما ورد فٌه من تعهدات وضمانات
(ج)
واردة فً المادة  1من هذه االتفاقٌة أو تلك الواردة فً المادة  2من هذه االتفاقٌة خبلل فحصٌن على التوالً وفقا لهذا القسم ،2.11
فٌجوز لـ  ICANNزٌادة عدد هذه التدقٌقات إلى ربع سنوٌة.
ٌقدم مشغل السجل لـ  ICANNإشعارً ا فور ًٌا عند بدء أي من اإلجراءات المُشار إلٌها فً القسم ( 4.3د)
(د)
أو حدوث أي من األحداث المحددة فً القسم ( 4.3و).
1.11
[انظر المواصفة .]8

مستند العملٌات المستمرةٌ .لتزم مشغل السجل بالشروط واألحكام المتعلقة بمستند العملٌات المستمرة المحددة فً

 1.11االنتقال فً حالة الطوارئٌ .وافق مشغل السجل على أنه فً حالة تعذر أي من وظابف السجل المحددة بالقسم  6من
المواصفة  10لفترة تزٌد عن البدء فً حالة الطوارئ لهذه الوظٌفة المحددة بالقسم  6من المواصفة  10فقد تصمم  ICANNمشغل سجل
مؤقت لسجل ( TLDمشغل طوارئ) بما ٌتفق مع عملٌة انتقال سجل ( ICANNمتوفر على ____________) (وبشكل مشابه
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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ٌجوز التعدٌل من وقت آلخر لعملٌة انتقال السجل حتى ٌنال مشغل السجل رضا  ICANNباستبناف تشغٌل السجل لـ  TLDدون إعادة
حدوث هذا اإلخفاق مرة أخرى .وبعد هذا التوضٌح ٌجوز أن ٌنتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى تشغٌل سجل  TLDبما ٌتفق مع
ً
نتٌجة لتخصٌص
اإلجراءات المحددة بعملٌة انتقال السجل على أن ٌدفع مشغل السجل كافة النفقات المقبولة التً تكبدتها (ICANN )1
مشغل طوارئ و ( )2من جانب مشغل الطوارئ بما ٌتفق مع تشغٌل سجل  ،TLDعلى أن ٌتم توثٌق هذه النفقات بالتفصٌل المناسب فً
السجبلت التً سٌتم توفٌرها لمشغل السجل .وفً حالة تخصٌص  ICANNلمشغل طوارئ بما ٌتفق مع القسم  2.13وعملٌة انتقال
السجل ٌجب على مشغل السجل إمداد  ICANNأو أي مشغل طوارئ آخر بكل البٌانات المطلوبة (بما ٌتضمن مستودع البٌانات بما ٌتفق
مع القسم  )2.3والمتعلق بعملٌات تشغٌل السجل  TLDالضروري للحفاظ على عملٌات التشغٌل ووظابف السجل التً قد تطلب على نحو
معقول من جانب  ICANNأو أي مشغل طوارئ آخرٌ .وافق مشغل السجل على إبداء  ICANNألٌة تغٌٌرات قد تكون ضرورٌة لقاعدة
بٌانات  IANAلـ  DNSوسجبلت  WHOISمع اعتبار  TLDفً حالة تخصٌص مشغل طوارئ بما ٌتفق مع القسم  .2.13إضافة إلى
أنه فً حالة اإلخفاق ٌجب أن تحتفظ  ICANNأو تعزز حقوقها الخاصة فً ظل التشغٌل المستمر ووجود آلٌة بدٌلة على النحو المعمول به.
 1.12مدونة السلوك الخاصة السجل .فٌما ٌتعلق بعملٌة التسجٌل لـ  ،TLDعلى مشغل السجل أن ٌمتثل لمدونة سلوك
السجل على النحو المبٌن فً المواصفة الواردة [انظر المواصفة .]9
 1.13التعاون مع الدراسات االقتصادٌة .إذا قامت  ICANNبإطبلق أو تشغٌل دراسة اقتصادٌة حول أثر أو عمل نطاقات
المستوى األعلى الجدٌدة العامة على شبكة اإلنترنت ،أو  DNSأو المسابل ذات الصلةٌ ،جب على مشغل التسجٌل التعاون بشكل معقول
مع هذه الدراسة ،وٌشمل ذلك ما ٌتم عن طرٌق التقدٌم إلى  ICANNأو من تعٌنه فً إجراء هذه الدراسة للتزوٌد بجمٌع بٌانات
الضرورٌة بشكل معقول ألغراض هذه الدراسة التً طلبتها  ICANNأو من تعٌنه فٌه ،شرٌطة أنه ٌجوز لمشغل السجل حجب أي
تحلٌبلت داخلٌة أو تقٌٌمات أعدها مشغل التسجٌل مع مراعاة هذه البٌانات .تسلٌم أي بٌانات إلى  ICANNأو من تعٌنه بموجب هذا القسم
 2،15فٌتم جمعها بالكامل وحفظ مصدرها من قبل  ICANNأو من تعٌنه قبل أي كشفعن هذه البٌانات إلى أي طرف ثالث.
 1.14مواصفات أداء السجل .تكون مواصفات أداء السجل لتشغٌل  TLDوف ًقا لما هو منصوص علٌها فً المواصفة [انظر
المواصفة  .*]10وٌلتزم مشغل السجل بمراعاة المواصفات الوظٌفٌة واألداء ،ولمدة سنة واحدة ،كما ٌحتفظ بالسجبلت التقنٌة والتشغٌلٌة
البلزمة إلثبات التزامه بتلك المواصفات لكل سنة تقوٌمٌة خبلل الفترة المحددة.
 1.15البٌانات الشخصٌةٌ .جب على مشغل التسجٌل ( )1أن ٌخطر جمٌع أمناء السجبلت المعتمدٌن من ICANN
المعتمدٌن ممن هم طرف فً اتفاقٌة التسجٌل والمسجل ألغراض  TLDالتً تم من أجلها تقدٌم البٌانات عن أي شخص طبٌعً محدد أو
ٌمكن تحدٌده ("البٌانات الشخصٌة") إلى مشغل السجل من أمٌن السجل هذا واستخدامها بموجب هذه االتفاقٌة أو خبلفه والمستلمٌن
المقصودٌن (أو فبات المستفٌدٌن من هذه البٌانات الشخصٌة ،و (ٌ )2تطلب هذا المسجل للحصول على موافقة كل من مسجل  TLDلجمع
واستخدام البٌانات الشخصٌةٌ .جب على مشغل التسجٌل اتخاذ خطوات معقولة لحماٌة البٌانات الشخصٌة التً جمعت من المسجل من
الخسارة وسوء االستخدام ،والكشف غٌر المصرح به أو التغٌٌر أو التدمٌرٌ .جب على مشغل السجل عدم استخدام أو السماح باستخدام
البٌانات الشخصٌة بطرٌقة غٌر متوافقة مع اإلشعار المقدم إلى المسجلٌن.
[مالحظة 8لـ  gTLDsفقط المستندة إلى المجتمع] التزامات مشغل السجل أمام مجتمع ٌ .TLDحدد مشغل السجل
81.2
سٌاسات تسجٌل بما ٌتماشى مع الطلبات المقدمة فٌما ٌتصل بـ  TLDوالخاصة بما ٌلً )1(( :اصطبلحات التسمٌة داخل )2( ،TLD
متطلبات التسجٌل من قبل أعضاء مجتمع  ،TLDو ( )3استخدام أسماء النطاقات المسجلة بما ٌتماشى مع الغرض المحدد فً TLD
المستندة إلى المجتمعٌ .لتزم مشغل السجل بتشغٌل  TLDبطرٌقة تسمح لمجتمع  TLDبمناقشة والمشاركة فً تطوٌر وتعدٌل سٌاسات
وممارسات  .TLDال بد أن ٌضع مشغل السجبلت إجراءات لفرض سٌاسات تسجٌل  ،TLDوحل المنازعات الخاصة بااللتزام بسٌاسات
تسجٌل  ،TLDوأن ٌفرض سٌاسات التسجٌل تلكٌ .وافق مشغل السجل على التنفٌذ واالرتباط بإجراءات حل النزاع لتوجٌهات السجل كما
هً محددة فً [ ]insert applicable URLمع اعتبار حلول النزاع الناتجة بما ٌتفق مع القسم ].2.18

المادة (8)1
تعهدات ICANN
تتعهد  ICANNوتتفق مع مشغل السجل على ما ٌلً:
1.1

االنفتاح والشفافٌة .االتساق مع مهمة  ICANNالمعلنة وقٌمها ،وتلتزم  ICANNبالعمل بانفتاح وشفافٌة.
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المعاملة المتساوٌة .ال ٌجوز لـ  ICANNتطبٌق المعاٌٌر والسٌاسات واإلجراءات والممارسات بشكل غٌر مبرر أو
1.1
بدون مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معٌن وواضح.
خوادم أسماء لـ  TLDتلتزم  ICANNببذلك الجهود التجارٌة المعقولة لضمان أن أي تغٌٌرات على خوادم أسماء
1.1
 TLDالمقدمة إلى  ICANNمن قبل مشغل السجل (فً الصٌغة المناسبة مع العناصر الفنٌة المطلوبة والتً حددتها  ICANNفً
 http://www.iana.org/domains/root/سٌتم تطبٌقها من قبل  ICANNخبلل سبعة ( )7أٌام أو فً أسرع وقت ممكن بعد
التحقق الفنً منها.
نشر معلومات منطقة الجذر .إن نشر  ICANNلمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل  TLDستتضمن مشغل
1.2
السجل وبٌانات اتصاله اإلدارٌة والتقنٌة .ي طلب لتعدٌل معلومات االتصال لمشغل السجل ال بد أن تقدم فً الصٌغة التً تحددها
 ICANNمن آن آلخر فً .http://www.iana.org/domains/root/
قاعدة بٌانات الجذر المصرح بها .إلى الحد الذي ٌتاح فٌه لـ  ICANNوضع سٌاسة فٌما ٌتعلق بنظام خادم جذر
1.3
معتمد ،فعلى  ICANNبذل الجهود المعقولة تجارٌا بهدف (أ) ضمان أن الجذر الموثوق فٌه سوف ٌشٌر إلى المستوى األعلى لنطاق
خوادم األسماء المعٌنة من قبل مشغل السجل لـ  ،TLDو (ب) االحتفاظ بقاعدة بٌانات مستقرة وآمنة وموثوق بها متاحة للعامة من
المعلومات ذات الصلة حول  ،TLDوفقا لسٌاسة  ICANNواإلجراءات المتاحة للعامة ،و(ج) تنسٌق نظام خادم جذر مخول بحٌث ٌتم
تشغٌله وصٌانته بطرٌقة مستقرة وآمنة؛ على أن تلتزم  ICANNبعدم خرق هذه االتفاقٌة وال تتحمل  ICANNأٌة مسؤولٌة فً حال
حجب أي طرف ثالث (بما فً ذلك أي جهة حكومٌة أو موفر خدمة إنترنت) أو تقٌٌد الوصول إلى  TLDفً أي والٌة.
المادة (8)2
المدة واالنتهاء
المدة .الفترة الزمنٌة لسرٌان هذه االتفاقٌة هً عشرة سنوات من تارٌخ السرٌان (وٌمكن تمدٌد هذه الفترة حسبما
2.1
سٌرد فً القسم " 4.2الفترة الزمنٌة").
2.1

التجدٌد.

ٌتم تجدٌد هذه االتفاقٌة لفترات متتالٌة قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صبلحٌتها أو انتهاء فترة سرٌانها
(أ)
المحددة فً القسم  4.1وكل فترة زمنٌة تالٌة ،إال:
بعد إصدار  ICANNإلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسٌة أو مادٌة لتعهدات مشغل السجل
()1
المحددة فً المادة  2أو عدم تنفٌذ التزاماته المالٌة بموجب المادة  6من هذه االتفاقٌةٌ ،جب أن ٌتضمن هذا اإلشعار
على وجه التحدٌد تفاصٌل تلك المخالفات وأنها لم تقع خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما ً من هذا اإلشعار )1( ،قرار نهابً من
قاضً أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعهداته أو لم ٌلتزم مالٌاً ،و( )2أخفق مشغل السجل فً الخضوع
للشروط ومعالجة المخالفات خبلل عشر ( )10أٌام أو أي فترة قد ٌحددها القاضً أو المحكمة؛ أو
خبلل الفترة الزمنٌة الحالٌة لسرٌان االتفاقٌة ،وجد القاضً (حسب ما ورد فً القسم  5.2من
()2
هذه االتفاقٌة) أن مشغل السجل قد خالف لثبلث ( )3مرات منفصلة على األقل (سواء تمت معالجتها أم ال) تعهدات
مشغل السجل التً وردت فً المادة  2أو لم ٌلتزم مالٌا ً بموجب المادة  6من هذه االتفاقٌة.
(ب)

فً حال وقوع األحداث التً وردت فً القسم ( 4.2أ) ( )1أو (ٌ ،)2تم إنهاء االتفاقٌة بتارٌخ فترة

السرٌان الحالٌة.
2.1

اإلنهاء من جانب .ICANN

قد تنهً  ICANNهذه االتفاقٌة بعد إرسال إشعار لمشغل السجل عند )1( :إخفاق مشغل السجل فً عبلج
(أ)
(أ) أي مخالفات أساسٌة لتعهدات مشغل السجل المحددة فً المادة  1أو الوفاء بتعهداته الموضحة فً المادة  ،2أو (ب) أو أي انتهاك
اللتزامات السداد الخاصة بمشغل السجل المحددة فً المادة  6من هذه االتفاقٌة ،خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما ً بعد أن تعطً  ICANNلمشغل
السجل إشعاراً بخصوص هذه المخالفات ،وهذا اإلشعار ال بد أن ٌتضمن على وجه الخصوص تفاصٌل المخالفات أو عدم االلتزام)2( ،
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وقرار من قاضً أو محكمة نهابً ٌشٌر إلى أن مشغل السجل قد خالف التعهدات شكبل وموضوعا ً أو لم ٌنفذ التزاماته المالٌة ،و ()3
إخفاق مشغل السجل فً الخضوع لتلك الشروط وعبلج تلك المخالفات خبلل عشر ( )10أٌام أو أي فترة زمنٌة ٌحددها القاضً أو
المحكمة.
ٌجوز لـ  ICANNبموجب إشعار مشغل السجل ،إنهاء هذه االتفاقٌة فً حال أخفق مشغل السجل فً
(ب)
استكمال كل االختبارات واإلجراءات البلزمة (المحددة من جانب  ICANNكتابٌا لمشغل السجل قبل تارٌخ السرٌان) لتفوٌض  TLDفً
منطقة الجذر خبلل ( )12شهراً من تارٌخ السرٌان .قد ٌطلب مشغل السجل مهلة تصل إلى  12شهراً إضافٌا ً للتفوٌض إن استطاع إثبات
حسبما تراه  ICANNمناسباً،أن مشغل السجل ٌعمل جدٌا ً وعلى ثقة فً سعٌه إلى استكمال خطوات تفوٌض  TLDبنجاح .أي رسوم
دفعها مشغل السجل إلى  ICANNقبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANNبالكامل.
ٌحق لـ  ،ICANNبموجب إشعار إلى مشغل السجل ،إنهاء هذه االتفاقٌة فً حال ( )1فشل مشغل السجل
(ج)
ً
فً عبلج مخالفة التزامات مشغل السجل المحددة فً القسم  2.12من هذه االتفاقٌة خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما من إرسال اإلشعار بهذه
المخالفة من قبل  ،ICANNأو إن كانت أداة العملٌات المستمرة غٌر فعالة ألكثر من ستٌن (ٌ )60وما ً متتالٌا ً فً أي وقت بعد تارٌخ
السرٌان )2( ،قرر المحكم أو المحكمة بشكل نهابً أن مشغل السجل قد انتهك أي مادة من االتفاقٌة ( )3أخفق مشغل السجل فً عبلج
الخرق الذي أحدثه خبلل فترة ( )10أٌام أو هذا الوقت قد ٌحدد من جانب المحكم أو المحكمة.
ٌجوز لـ  ICANNبنا ًء على إشعار لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقٌة فً حالة (( 1قام مشغل السجل
(د)
بتعٌٌن لفابدة أحد أصحاب االبتمان أو عمل مماثل ( )2إلحاق دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل تعتبر تهدٌد مادي لقدر
مشغل السجل على تشغٌل السجل لـ  TLDولم ٌتم رفضه خبلل ستٌن (ٌ )60وما ً من اتخاذ اإلجراء )3( ،تعٌٌن شخص ثقة أو مستلم أو
مصفً أو مكافا فً منصب مشغل السجل أو االستمرار فً التحكم فً أي من ممتلكات مشغل السجل أو ( )4تم فرض استثناء على أي
ممتلكات لمشغل السجل )5( ،اإلجراءات التً تم اتخاذها من قبل أو ضد مشغل السجل وفقا ً ألي من قوانٌن اإلفبلس ،التعسر ،أو إعادة
التنظٌم أو القوانٌن األخرى التً تهدف إلى التسهٌل على المدٌنٌن وتلك اإلجراءات لمٌتم رفضها خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما ً من تارٌخ البدء،
أو ( )6تقدم مشغل السجل بطلب للحماٌة وفقا ً لقانون اإلفبلس للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة U.S.C. 11 ،قسم  ،et seq. 101أو مكافا
خارجً أو مصفًٌ ،قوم بحل أو ٌوقف عملٌات تشغٌل .TLD
ٌحق لـ  ICANNبعد (ٌ )30وما ً من إشعار مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقٌة وفقا ً للقسم  2من المواصفة
(ه)
 ،7وٌخضع ذلك لحق مشغل السجل فً معارضة هذا اإلنهاء كما هو موضح فً اإلجراء المطبق فٌما ٌلً.
ٌجوز لـ  ،ICANNبناء على إشعار مشغل السجل ،إنهاء هذه االتفاقٌة إذا وظف ( )1مشغل السجل أي
(و)
شخص من أرباب السوابق أو ما ٌتصل بأنشطة مالٌة أو أي جناٌة ،أو حكم علٌه من قبل محكمة مختصة فً االحتٌال أو الغش ،أو ما هو
موضوع قضابً تراه  ICANNمعقول باعتباره معادال موضوعٌا ألي ضابط ال تنتهً فً غضون ثبلثٌن ٌوما ( )30من معرفة مشغل
السجل من إدانة ما سبق ،أو ( )2ألي عضو من أعضاء مجلس التسجٌل بنشاط اإلدارة أو ما شابه ذلك من مجلس اإلدارة لجناٌة أو جنحة
تتعلق بأنشطة مالٌة أو أي جناٌة ،أو ٌتم الحكم فٌها من قبل محكمة مختصة باالحتٌال أو خرق واجب األمانة ،أو ما هو موضوع قضابً
تراه  ICANNمعقول باعتباره معادال موضوعٌا ألي ضابط ال تنتهً فً غضون ثبلثٌن ٌوما ( )30من معرفة مشغل السجل من إدانة
ما سبق.
(ز)
االتفاقٌة وفقا للقسم .7.14
2.2

[عند التعامل مع للمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌبات الحكومٌة البٌنٌة فقط ICANN ].قد تنهً هذه

اإلنهاء من جانب مشغل السجل.

ٌجوز لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقٌة بموجب إشعار  ICANNفً حال ( )1إخفاق  ICANNفً
(أ)
ً
ً
عبلج أي مخالفات أساسٌة أو مادٌة لتعهداتها المحددة فً المادة  ،3خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما بعد أن ٌرسل مشغل السجل إشعارا إلى
 ICANNبهذه المخالفة ،وهذا اإلشعار ٌتضمن على وجه الخصوص تفاصٌل المخالفة المزعومة )2( ،قرر قاضً أو محكمة نهابٌا ً
مخالفة  ICANNاألساسٌة والمادٌة ،و ( )3إخفاق  ICANNفً الخضوع للشروط وعبلج تلك المخالفات خبلل عشر ( )10أٌام أو أي
فترة ٌحددها القاضً أو المحكمة.
(ٌ )180وماً.

(ب)

ٌجوز لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقٌة ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى  ICANNمدته مابة وثمانٌن
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انتقال سجل البٌانات فور إنهاء االتفاقٌة .عند انتهاء مدة االتفاقٌة بموجب القسم  ،4.1أو القسم  4.2أو أي إنهاء
2.3
لهذه االتفاقٌة وفقا للقسم  4.3أو القسم ٌ ،4.4لتزم مشغل السجل بتزوٌد  ICANNأو أي مشغل سجل تالً قد تعٌنه  ICANNفٌما ٌخص
 TLDوفقا للقسم  4.5بكل البٌانات (وٌشمل ذلك البٌانات التً تم جمعها وفق القسم  )2.3بخصوص تشغٌل سجل  TLDالبلزمة
لبلستمرار فً عملٌات ومهام السجل والتً ٌمكن المطالبة بها من قبل  ICANNأو أي جهة تسجٌل تلحق بها .بعد التشاور مع مشغل
التسجٌل ،فٌجب تحدٌد ما إذا كان على  ICANNتحدٌد عملٌة االنتقال من عدمه لمشغل تسجٌل  TLDوفقا لتقدٌره والتوافق فً عملٌة
انتقال التسجٌل؛ ولكن بشرط أنه إذا كان مشغل السجل ٌوضح لـ  ICANNوف ًقا لرضاها المعقول أن ( )1اسم نطاق كل التسجٌبلت فً
 TLDتم تسجٌلها  ،وتصان من قبل ،مشغل التسجٌل الستخدامه الحصري )2( ،مشغل التسجٌل ال ٌبٌع أو ٌوزع أو ٌنقل سٌطرة أو
استخدام أي من التسجٌبلت فً  TLDإلى أي طرف ثالث لٌس تابعا لمشغل التسجٌل ،و ( )3عملٌة االنتقال من  TLDلٌست ضرورٌة
لحماٌة المصلحة العامة ،فبل ٌجوز لـ  ICANNالقٌام بعملٌة االنتقال من  TLDإلى مشغل التسجٌل التالً عند انتهاء أو إنهاء هذه
االتفاقٌة دون موافقة مشغل التسجٌل (التً ال ٌجوز حجبها أو تأخٌرها أو تقٌٌدها إال لسبب معقول ) .ولتجنب الشك ،فلن ٌمنع حكم ما
سبق  ICANNمن تفوٌض  TLDلتطبٌقها فً المستقبل لعملٌة تفوٌض نطاقات المستوى األعلى ،فتخضع لجمٌع عملٌات وإجراءات
االعتراض التً وضعتها  ICANNفً االتصال مع عملٌة تقدٌم الطلب هذه التً تهدف إلى حماٌة حقوق األطراف ثالثةٌ .تفق مشغل
السجل على أن  ICANNقد تقوم بإبداء تغٌٌرات ضرورٌة على قاعدة بٌانات  IANAلسجبلت  DNSو WHOISمع اعتبار TLD
فً حالة االنتقال لـ  TLDبما ٌتفق مع القسم  .4.5إضافة إلى أن  ICANNأو من تعٌنه قد ٌظلوا وٌعززوا حقوقهم بموجب عملٌات
التشغٌل المستمرة واألدوات البدٌلة كما هو معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقٌة.

[القسم البدٌل  2.3نقل السجل عند إنهاء االتفاقٌة النص الخاص بالمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌبات الحكومٌة أو الحاالت
الخاصة األخرى:
"انتقال سجل البٌانات بنا ًء على إنهاء االتفاقٌة .عند انقضاء الفترة بما ٌتفق مع القسم  4.1أو القسم  4.2أو أي إنهاء لهذه
االتفاقٌة وفقا للقسم  4.3أو القسم  4.4بما ٌتوافق مع تصمٌم  ICANNلمشغل السجل الخلٌفة لمشغل سجل  TLDفإن مشغل السجل أو
 ICANNتتفقان على التشاور مع بعضهم البعض والعمل بشكل متعاون لتسهٌل وتنفٌذ عملٌة انتقال  TLDبما ٌتفق مع القسم  .4.5وبعد
التشاور مع مشغل السجل ٌمكن  ICANNأن تحدد إما نقل التشغٌل من عدمه لـ  TLDلمشغل السجل الورٌث لدوره بما ٌتفق مع عملة
انتقال السجل .فً حال قررت  ICANNانتقال تشغٌل  TLDإلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل والتً لن تكون معقولة أو
مشروطة أو مؤجلة) ٌجب على مشغل السجل إمداد  ICANNأو مشغل السجل الورٌث لـ  TLDبأي بٌانات متعلقة بعملٌات التشغٌل
لـ  TLDوالضرورٌة للحفاظ على عملٌات التشغٌل والسجل التً قد تكون مطلوبة على نحو معقول من جانب  ICANNأو مشغل السجل
الورٌث إضافة إلى مستودع البٌانات بما ٌتفق مع القسم  2.3أدناه .فً حال عدم موافقة مشغل السجل على إمداد تلك البٌانات فإن أي
بٌانات سجل مرتبطة بـ ٌ TLDجب إعادتها لمشغل السجل ما لم ٌتم االتفاق على غٌر ذلك من جانب كل األطرافٌ .تفق مشغل السجل
على أن  ICANNقد تقوم بإبداء تغٌٌرات ضرورٌة على قاعدة بٌانات  IANAلسجبلت  DNSو WHOISمع اعتبار  TLDفً حالة
االنتقال لـ  TLDبما ٌتفق مع القسم  .4.5إضافة إلى أن  ICANNأو من تعٌنه قد ٌظلوا وٌعززوا حقوقهم بموجب عملٌات التشغٌل
المستمرة واألدوات البدٌلة كما هو معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقٌة"].
تأثٌر اإلنهاء .فً حالة انتهاء الفترة الزمنٌة أو انتهاء هذه االتفاقٌة ،فإن التزامات وحقوق األطراف الواردة هنا
2.4
سوف تتوقف ،شرٌطة أن ال ٌعفً هذا االنتهاء أو اإلنهاء لهذه االتفاقٌة األطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو إنهاء
االتفاقٌة ،بما فً ذلك ،وبدون تحدٌد ،كل االلتزامات المالٌة التً تتضمنها المادة  .6باإلضافة إلى ذلك ،تظل المادة  ،7 5القسم ،2.12
القسم  ،4.5وهذا القسم  4.6سوف تعٌد تجعل هذه االتفاقٌة سارٌة فً أي من هذه الحاالت .لتفادي أي شك ،سوف تنتهً حقوق مشغل
سجل  TLDعلى الفور بعد انتهاء الفترة الزمنٌة أو انتهاء هذه االتفاقٌة.
المادة (8)3
حل النزاعات
المشاركة التعاونٌة .قبل بدء أي طرف من األطراف فً التحكٌم بموجب للقسم  5.2أدناهٌ ،جب على كل من
3.1
 ICANNومُشغل السجل محاولة حل النزاع من خبلل المشاركة فً مناقشات حسن النٌة على مدار فترة ال تقل عن خمسة عشر
(ٌ )15وما ً تقوٌمًٌا.
التحكٌمٌ .تم حل النزاعات الناشبة بموجب هذه االتفاقٌة أو المتعلقة بها ،بما فً ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معٌن،
3.1
من خبلل تحكٌم مُلزم ٌتم إجراؤه وفقا ً لقواعد محكمة التحكٌم الدولٌة لغرفة التجارة الدولٌة .وٌتم إجراء التحكٌم باللغة اإلنجلٌزٌة وٌتم ذلك
فً مقاطعة لوس أنجلوس ،والٌة كالٌفورنٌا .أي تحكٌم سوف ٌتم على ٌد محكم واحد ،ما لم ( )1تسعى  ICANNللحصول على
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة ،أو عقوبات تنفٌذٌة ،أو (ٌ )2تفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمٌن .فً أي من الفقرتٌن
( )1أو ( )2فً الجملة السابقةٌ ،تم التحكٌم فً حضور ثبلثة محكمٌن على أن ٌختار كل طرف محكم واحد وٌختار المحكمٌن الذٌن تم
اختٌارها المحكم الثالث .من أجل اإلسراع فً التحكٌم والحد من التكلفةٌ ،جب على المحكم (المحكمٌن) وضع حدود لؤلطراف لٌتعاملوا
معها بما ٌتوافق مع لجنة التحكٌم ،وٌنبغً على المحكم (المحكمٌن) ( )1تحدٌد أن الجلسة ضرورٌة ،وتقتصر على ٌوم واحد (،)1
شرٌطة أن تكون فً أي تحكٌم فً  ICANNللسعً للحصول على تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة أو عقوبات تنفٌذٌة ،فٌجوز تمدٌد
الجلسة إلى ٌوم واحد ( ) 1آخر إذا وافق علٌه الطرفٌن أو طلب من قبل المحكم استنادا إلى تقرٌر محكم مستقل أو طلب معقول من
األطراف .وسٌتمتع الطرف الفابز فً التحكٌم بالحق فً استرداد التكالٌف التً أنفقها وأتعاب محاماة معقولة ٌقوم المحكم (المحكمون)
بتضمٌنها فً أحكامهم .فً حال تحدٌد المحكمٌن أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة جوهرٌة ولمادٌة
اللتزاماته المنصوص علٌها فً المادة  2والمادة  6أو القسم  5.4من هذه االتفاقٌة ،فقد تطلب  ICANNمن المحكمٌن تعوٌضات جزابٌة
أو تحذٌرٌة ،أو عقوبات تشغٌلٌة (بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر أمر مؤقت بتقٌٌد حق مشغل التسجٌل فً بٌع التسجٌبلت الجدٌدة).
وفً أي تقاضً ٌشمل  ICANNبخصوص هذه االتفاقٌة ،ستكون دابرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضً فً
محكمة واقعة فً مقاطعة لوس أنجلوس ،والٌة كالٌفورنٌا ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،ومع ذلكٌ ،كون لؤلطراف الحق فً تنفٌذ حكم
المحكمة فً أٌة محكمة لها دابرة اختصاص ذات أهلٌة.
[القسم البدٌل  3.1التحكٌم نص خاص بالمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌبات الحكومٌة أو الحاالت الخاصة:
"التحكٌمٌ .تم حل النزاعات الناشبة بموجب هذه االتفاقٌة أو المتعلقة بها ،بما فً ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معٌن ،من خبلل
تحكٌم مُلزم ٌتم إجراؤه وفقا ً لقواعد محكمة التحكٌم الدولٌة لغرفة التجارة الدولٌة .وسوف ٌتم التحكٌم باللغة اإلنجلٌزٌة وٌتم فً جنٌف،
سوٌسرا ،ما لم ٌتم االتفاق على مكان آخر بٌن مشغل السجل و  .ICANNأي تحكٌم سوف ٌتم على ٌد محكم واحد ،ما لم ( )1تسعى
 ICANNللحصول على تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة ،أو عقوبات تنفٌذٌة ،أو (ٌ )2تفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من
المحكمٌن .فً أي من الفقرتٌن ( )1أو ( )2فً الجملة السابقةٌ ،تم التحكٌم فً حضور ثبلثة محكمٌن على أن ٌختار كل طرف محكم
واحد وٌختار المحكمٌن الذٌن تم اختٌارها المحكم الثالث .من أجل اإلسراع فً التحكٌم والحد من التكلفةٌ ،جب على المحكم (المحكمٌن)
وضع حدود لؤلطراف لٌتعاملوا معها بما ٌتوافق مع لجنة التحكٌم ،وٌنبغً على المحكم (المحكمٌن) ( )1تحدٌد أن الجلسة ضرورٌة،
وتقتصر على ٌوم واحد ( ،)1شرٌطة أن تكون فً أي تحكٌم فً  ICANNللسعً للحصول على تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة أو
عقوبات تنفٌذٌة ،فٌجوز تمدٌد الجلسة إلى ٌوم واحد ( )1آخر إذا وافق علٌه الطرفٌن أو طلب من قبل المحكم استنادا إلى تقرٌر محكم
مستقل أو طلب معقول من األطراف .وسٌتمتع الطرف الفابز فً التحكٌم بالحق فً استرداد التكالٌف التً أنفقها وأتعاب محاماة معقولة
ٌقوم المحكم (المحكمون) بتضمٌنها فً أحكامهم .فً حال تحدٌد المحكمٌن أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة
جوهرٌة ولمادٌة اللتزاماته المنصوص علٌها فً المادة  2والمادة  6أو القسم  5.4من هذه االتفاقٌة ،فقد تطلب  ICANNمن المحكمٌن
تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة ،أو عقوبات تشغٌلٌة (بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر أمر مؤقت بتقٌٌد حق مشغل التسجٌل فً بٌع
التسجٌبلت الجدٌدة) .وفً أي تقاضً ٌشمل  ICANNبخصوص هذه االتفاقٌة ،ستكون دابرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى
المخصص لهذا التقاضً فً محكمة واقعة فً مقاطعة جنٌف بسوٌسرا ومع ذلكٌ ،كون لؤلطراف الحق فً تنفٌذ حكم المحكمة فً أٌة
محكمة لها دابرة اختصاص ذات أهلٌة"]
تحدٌد المسؤولٌة .لن تتجاوز العقوبة المالٌة المجمعة الخاصة بـ  ICANNعن انتهاكات هذه االتفاقٌة مبلغ مساو
3.1
للرسوم على مستوى التسجٌل التً ٌدفعها مشغل السجل خبلل الفترة السابقة االثنى عشر شهرا وفقا لهذه االتفاقٌة (باستثناء رسوم
التسجٌل المتغٌرة المنصوص علٌها فً القسم  ،6.3إن وجدت) .ستكون المسؤولٌة النقدٌة الكلٌة لمُشغل سجل البٌانات  ICANNمقابل
انتهاكات هذه االتفاقٌة محدودة بمبلغ ٌساوي مبلغ الرسوم المدفوع إلى  ICANNأثناء فترة اثنً عشر شهراً السابقة (مع استبعاد رسوم
مستوى سجل البٌانات المتغٌرة المنصوص علٌها فً القسم  ،6.3إذا وجدت) ،والتعوٌضات التأدٌبٌة والرادعة ،إذا وجدت ،والتً تفرض
وفقا ً للقسم  .5.2وفً حالة عدم وجود حدث محددٌ ،كون كبل من الطرفٌن مسبوال عن تعوٌضات األضرار الخاصة أو غٌر المباشرة أو
العرضٌة أو التأدٌبٌة أو الرادعة أو التبعٌة الناشبة خارج هذه االتفاقٌة أو المتعلقة بها أو تنفٌذ االلتزامات المفروضة فً هذه االتفاقٌة أو
عدم تنفٌذها ،باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم  5.2من هذه االتفاقٌة .وال ٌسأل الطرفٌن عن ضمانات أو نفقات أو تضمٌنات تتعلق
بالخدمات المتعلقة بها أو بوكبلبها أو ٌتم الحصول لعٌها من عملها بما ٌتضمن دون الحصر على ذلك أي ضمان غٌر محدود لآللٌات
البلبقة بالغرض المحدود.
األداء المحددٌ .تفق مشغل السجل مع  ICANNأن أي خسابر ٌتعذر إصبلحها قد تقع فً حال عدم تنفٌذ أي من
3.2
شروط هذه االتفاقٌة وفقا ً لبنودها الخاصة .وبالتالًٌ ،تفق األطراف على أنه ٌحق لكل منهم أن ٌطلب من المحكم أدا ًء معٌنا ً لشروط هذه
االتفاقٌة (عبلوة على أي عبلج آخر ٌحق لكل طرف من األطراف).
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المادة (8)4
الرسوم
رسوم مستوى سجل البٌاناتٌ .دفع مشغل السجل إلى  ICANNرسم مستوى السجل ٌساوي ( )1رسم السجل
4.1
الثابت وقدره  65250$لكل ربع سنة و ( )2رسم معاملة مستوى السجل .تأتً رسوم التعامبلت بمستوى السجل مساوٌة لعدد من
الزٌادات السنوٌة لتجدٌد تسجٌل اسم النطاق المبدبً (على مستوى واحد أو أكثر ،وبما فً ذلك التجدٌدات المرتبطة بتحوٌبلت واحد من
مسجلً  ICANNالمعتمدٌن إلى آخر ،وكل "معاملة" ) ،وخبلل الربع التقوٌمً المضاعف بنحو  0,25دوالر أمرٌكً ،شرٌطة أن رسم
التعامبلت بمستوى السجبلت ال تطبق إال إذا كان هناك أكثر من  505000معاملة حدثت فً  TLDخبلل أي ربع تقوٌمً أو أي فترة
ربع من العام ("عتبة المعامبلت") وتسري على كل معاملة تتم خبلل كل ربع سنة تم فٌها اجتماع عتبة المعامبلت ،ولكن ال ٌنطبق على
كل ربع سنة فً المعامبلت التً لم ٌتم الوفاء فٌها بعتبة المعامبلتٌ .دفع مُشغل السجل رسوم مستوى السجل على أساس ربع سنة بحلول
الٌوم العشرٌن بعد نهاٌة كل ربع سنة مٌبلدٌة (أي ٌوم  20أبرٌل وٌوم ٌ 20ولٌه وٌوم  20أكتوبر وٌوم ٌ 20ناٌر للفترات الربع سنوٌة
المٌبلدٌة التً تنتهً ٌوم  31مارس وٌوم ٌ 30ونٌه وٌوم  30سبتمبر وٌوم  31دٌسمبر) من العام إلى حساب ٌتم تخصٌصه بواسطة
.ICANN
استرداد التكالٌف لـ  .RSTEPتلتزم  ICANNبمراجعة الطلبات لمقدمة بواسطة مُشغل سجل البٌانات من أجل
4.1
التصدٌق على خدمات إضافة بموجب القسم وإحالتها إذا لزم األمر إلى لجنة التقٌٌم الفنً لخدمات سجل البٌانات (" )"RSTEPوفقا ً لهذه
العملٌة على الموقع  .http://www.icann.org/en/registries/rsep/فً حال إحالة تلك الطلبات إلى  ،RSTEPال بد أن ٌقدم
مشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى  ICANNلمراجعة  RSTEPخبلل عشر ( )10أٌام عمل من استبلم نسخة من فاتورة RSTEP
من  ،ICANNإال إن قررت  ICANNدفع كل تكلفة الفاتورة أو جزء منها والخاصة بمراجعة .RSTEP
4.1

رسم مستوى سجل البٌانات المتغٌر.

إن لم ٌوافق مسجلو  ICANNالمعتمدون (كمجموعة) حسب شروط اتفاقٌات اعتماد المسجلٌن مع
(أ)
 ،ICANNإلى الرسوم التً ٌحددها مجلس إدارة  ICANNألي سنة مالٌة ،عند تسلٌم إشعار من  ،ICANNدفع مشغل السجل إلى
 ICANNرسم مستوى سجل متغٌرٌ ،تم دفعه على أساس ربع السنة المالً ،وٌبدأ دفعه فً بداٌة الربع سنة المالً األول من سنة
 ICANNالمالٌة .تلتزم  ICANNبحساب الرسم وإصدار الفاتورة على أساس ربع سنوي ،وٌدفعه مشغل السجل خبلل ستٌن (ٌ )60وما ً
فٌما ٌتعلق بالربع األول من سنة  ICANNالمالٌة وخبلل عشرٌن (ٌ )20وما ً فٌما ٌتعلق بكل ربع متبقً للسنة المالٌة ،من استبلم المبلغ
بالفاتورة من قبل  .ICANNقد ٌقوم مشغل السجل بفوترة وتحصٌل رسوم مستوى السجل المتغٌر من المسجلٌن الذي ٌعدون طرفا فً
اتفاقٌة السجل-المسجل مع مشغل السجل (االتفاقٌة التً تنص على سداد رسوم مستوى السجل المتغٌر المدفوعة من قبل مشغل السجل
وفقا ً لهذا القسم  ، )6.3شرٌطة أن تتم فوترة هذه الرسوم لكل مسجلً  ICANNالمعتمدٌن إذا تمت فوترتها ألي منهم .رسم مستوى
السجل المتغٌر ،إذا قامت  ICANNبتحصٌلهٌ ،عتبر التزاما ً على مشغل السجل وٌستحق دفعه حسبما ورد فً هذا القسم  6.3بصرف
النظر عن إمكانٌة مشغل السجل الحصول على تعوٌض مقابل هذا الرسم من المسجلٌن .فً حال تحصٌل  ICANNالحقا ً لرسوم اعتماد
متغٌرة قام مشغل السجل بدفع رسم مستوى السجل المتغٌر إلى  ،ICANNتعوض  ICANNمشغل السجل بمبلغ مناسب برسم مستوى
السجل المتغٌر ،بقدر معقول تحدده  .ICANNإن وافق المسجلون المعتمدون من ( ICANNكمجموعة) على ما ٌتعلق بشروط اتفاقٌات
اعتماد المسجل مع  ICANNعلى رسوم االعتماد المتغٌرة التً ٌحددها مجلس إدارة  ICANNللسنة المالٌة ،لن ٌحق أي رسم مستوى
متغٌر لـ  ICANNلهذه السنة المالٌة ،بصرف النظر عما إن كان مسجلو  ICANNالمعتمدون قد نفذوا التزاماتهم المادٌة نحو ICANN
خبلل تلك السنة المالٌة.
مبلغ رسم مستوى السجل المتغٌر سٌكون مخصصا ً لكل مسجل ،وقد ٌتضمن على جزء ٌخص المسجل
(ب)
وجزء للمعامبلت .الجزء الخاص بكب مسجل من رسم مستوى السجل المتغٌر تحدده  ICANNوفقا ً للمٌزانٌة المقرة من قبل مجلس
إدارة  ICANNلكل سنة مالٌة .الجزء الخاص بالمعامبلت من رسم مستوى السجل المتغٌر تحدده  ICANNوفقا ً للمٌزانٌة المقرة من
مجلس إدارة  ICANNلكل سنة مالٌة ،ولكن لن ٌتعدى  0.25$لكل تسجٌل اسم نطاق (بما فً ذلك التجدٌدات المتعلقة بالنقل من مسجل
معتمد من  ICANNإلى آخر) فً السنة.
التعدٌل على الرسوم .وعلى الرغم من أي قٌود على الرسوم محددة فً المادة  ،6بدء العمل عند انتهاء السنة المالٌة
4.2
ً
لهذه االتفاقٌة ،وعند انتهاء كل سنة مالٌة الحقا خبلل الفترة الزمنٌة ،فإن الرسوم الحالٌة المحددة فً القسم  6.1والقسم ٌ 6.3مكن
زٌادتها ،حسبما ترى  ،ICANNبنسبة تساوي نسبة الزٌادة ،إن وجدت ،فً ( )1مؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكٌن بالمدٌنة ،متوسط
مدن الوالٌات المتحدة ( )100 = 1984-1982والذي تنشره وزارة العمل األمرٌكٌة ،مكتب إحصابٌات العمل ،أو أي مؤشر الحق
(" )"CPIللشهر واحد ( )1قبل بدء العمل للسنة المعنٌة ،أكثر ،من ( )2مؤشر  CPIالذي تم نشره لشهر واحد ( )1قبل بدء العمل للسنة
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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السابقة مباشرة .فً حال وجود أي من هذه الزٌادة ،تقدم  ICANNإشعاراً إلى مشغل السجل تحدد فٌه مبلغ هذه الزٌادة للتعدٌل المقترح.
أي زٌادة تقع بموجب هذا القسم  6.4تكون فعالة فً أول ٌوم من السنة التً تمت بها هذه الحسابات.
رسم إضافً على الدفعات المتأخرة .بالنسبة ألٌة دفعات فات موعد سدادها بثبلثٌن ٌوما ً أو أكثر وفقا ً لهذه االتفاقٌة،
4.3
ً
ً
ً
ٌدفع مُشغل سجل البٌانات رسما إضافٌا على الدفعات المتأخرة بمعدل  %1.5شهرٌا ،أو إذا كانت أقل من ذلك ،سٌكون أقصى معدل
ٌسمح به القانون الساري.
المادة (8)5
متنوعات
5.1

تعوٌض .ICANN

ٌقوم مُشغل السجل بتعوٌض  ICANNوحماٌتها هً ومدٌرٌها ومسبولٌها وموظفٌها ووكبلبها (المشار
(أ)
إلٌهم إجماالً" ،المستفٌدٌن من التعوٌض") من وضد أٌة وكافة ادعاءات الطرف اآلخر واألضرار والمسبولٌات والتكالٌف والنفقات بما
ٌتضمن الرسوم القانونٌة والنفقات المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة واعتبار  TLDوتفوٌض  TLDلمشغل السجل أو المرتبطة بها أو إدارة مُشغل
السجل لخدمات السجل ،بشرط أال ٌكون مُشغل السجل ملتزما ً بتعوٌض أي مستفٌد من التعوٌض أو حماٌته إلى الحد الذي ٌنشأ عنه مطالبة
أو تعوٌض أو مسؤولٌة أو تكلفة أو نفقات ترد )1( :بسبب عمل أو امتناع  ،ICANNأو معاونٌها من الباطن أو المشاركٌن المقٌمٌن
وخاصة تحدث أثناء عملٌة استخدام ( TLDبخبلف السهو أو اإلجراءات المطلوبة أو التً ٌستفٌد منها مشغل السجل) ،أو ( )2نتٌجة
لخرق  ICANNألي التزام وارد فً هذه االتفاقٌة أو أي سوء تصرف متعمد من قبل  .ICANNهذا القسم لن ٌطالب مشغل السجل
بتعوٌض  ICANNمقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفٌذ هذه االتفاقٌة ،أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا:
وأٌضاً ،هذا القسم ال ٌنطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكٌم بٌن األطراف ،والتً تحكمها المادة  5أو بقرار محكمة أو
قاضً.
[القسم البدٌل ( 5.1أ) نص المنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌبات الحكومٌة:
"ٌجب على مشغل السجل استخدام أفضل الجهود للتعاون مع  ICANNمن أجل ضمان عدم تحلم  ICANNألٌة تكالٌف
مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسبولٌات والتكالٌف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونٌة والنفقات الناتجة عن حقوق الملكٌة الفكرٌة
واعتبار  TLDوتفوٌض  TLDلمشغل السجل وعملٌات تشغٌل مشغل السجل للسجل  TLDأو فقرة مشغل السجل لخدمات السجل وعدم
إجبار مشغل السجل على عرض هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه الدعوى أو الضرر أو التكلفة أو النفقات المتسببة فً خرق قانونٌة من
جانب  ICANNأو أي التزامات تقوم بها متضمنة باالتفاقٌة وسوء إجراء من جانب  .ICANNفً هذا القسم لن ٌطالب مشغل السجل
بتعوٌض  ICANNمقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفٌذ هذه االتفاقٌة ،أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا:
وأٌضاً ،هذا القسم ال ٌنطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكٌم بٌن األطراف ،والتً تحكمها المادة  5أو بقرار محكمة أو
قاضً[".
وبخصوص أي مطالبات من  ICANNبالتعوٌض من قبل مشغلً سجبلت متعددٌن (بما فً ذلك مشغل
(ب)
السجل) المعنٌٌن بنفس اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالباتٌ ،لتزم مشغل السجل بتعوٌض  ICANNفٌما ٌخص هذه المطالبات
وتتحدد بنسبة من إجمالً مطالبة  ،ICANNوتحسب عن طرٌق قسمة إجمالً عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى مسجل الشغل ضمن
ٌ( TLDتم حساب األسماء قٌد التسجٌل بما ٌتسق مع المادة  6ألي ربع سنة مناسب) على إجمالً عدد أسماء النطاقات قٌد التسجٌل ضمن
نطاقات المستوى األعلى لمشغلً السجبلت المعنٌٌن بنفس اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالبة .ولغرض تقلٌل مسؤولٌات مشغل
السجل بموجب القسم ( 7.1أ) المتعلقة بهذا القسم ( 7.1ب)ٌ ،تحمل مشغل السجل عبء تحدٌد مشغلً السجبلت اآلخرٌن المعنٌٌن بنفس
اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالبة ،وإثبات إلى أن تتحقق  ICANNمن مسؤولٌة مشغلً السجبلت هؤالء عن تلك اإلجراءات أو
األخطاء .ولتفادي أي شك ،إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالبات ،ولكن مشغل السجل هذا لٌس لدٌه
أي التزامات تعوٌض نحو  ICANNكما حددها القسم ( 7.1أ) أعبله ،عدد النطاقات التً ٌدٌرها مشغلو السجبلت لن تتضمنها الحسابات
فً الحكم التالً[ .مبلحظة :ال ٌتم العمل بهذا القسم ( 5.1ب) للمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة].
إجراءات التعوٌض .أي حالة إنشاء أٌة مطالبة لطرف آخر بالتعوٌض بموجب القسم  7.1عالٌه ،تقدم ICANN
5.1
إشعاراً كتابٌا ً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما ٌمكنٌ .جوز لمُشغل سجل البٌانات ،إذا تم انتخابه لذلك ،بموجب إشعار ٌتم تسلٌمه
فً الوقت المناسب إلى  ،ICANNالتخاذ إجراءات فورٌة للسٌطرة على عملٌة الدفاع عن هذه المطالبة والتحقٌق فٌها والستخدام وتشغٌل
محامٌن مقبولٌن بدرجة معقولة لدى  ICANNللتعامل مع نفس المطالبة والدفاع عنها ،على نفقة مُشغل سجل البٌانات وحده ،بشرط أن
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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ٌتم فً جمٌع األحوال تخوٌل  ICANNللسٌطرة على الدعوى القضابٌة بالمشاكل الخاصة بصبلحٌة سٌاسات  ICANNأو تفسٌراتها أو
االستخدام .تتعاون  ،ICANNعلى نفقة مُشغل سجل البٌانات ،فً كافة األوجه المعقولة مع مُشغل سجل البٌانات ومحامٌٌه فً التحقٌق
والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استبناف ٌنشأ عنها ،وٌجوز لها ،على نفقتها الخاصة ،االشتراك ،من خبلل محامٌٌها أو خبلف
ذلك ،فً هذا التحقٌق والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استبناف ٌنشأ عنها .ال ٌتم تنفٌذ أٌة تسوٌة لمطالبة تشمل عبلجا ً ٌؤثر على
 ICANNبخبلف دفعة من المال بمبلغ ٌتم تعوٌضه بالكامل بواسطة مُشغل السجل دون موافقة  .ICANNإذا لم ٌتو َّل مُشغل السجل
السٌطرة الكاملة على عملٌة الدفاع عن مطالبة تخضع لهذا الدفاع وفقا ً للقسم  ،7.2فإن لـ  ICANNالحق فً الدفاع عن المطالبة
باألسلوب الذي تراه مناسباً ،على نفقة مُشغل السجل ،وعلى مشغل السجل التعاون فً هذا الشأن[ .مبلحظة :ال ٌتم العمل بهذا القسم
 5.2للمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة].
مصطلحات معرفة .ألغراض هذه االتفاقٌة ،ما لم ٌتم تعدٌل هذه التعارٌف وفقا لسٌاسة االتفاق فً اآلراء فً موعد
5.1
الحق ،تعتبر التعارٌف التالٌة فً هذه الحالة معدل ٌعاد صٌاغته فً المجمل على النحو المبٌن فً سٌاسة هذا التوافق فً اآلراء ،وتحدد
األمن واالستقرار على النحو التالً:
ضمن سٌاق هذه االتفاقٌة ،تأثٌر كلمة "حماٌة" ٌشٌر إلى ( )1الكشف غٌر المصرح به أو تبدٌل أو
(أ)
اإلضافة إلى أو إتبلف بٌانات السجل ،أو ( )2الوصول غٌر المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من قبل
مشغلً األنظمة حسب المعاٌٌر المطبقة.
نظراً للهدف من هذه االتفاقٌةٌ ،عنً تأثٌر" .االستقرار" ( )1أن خدمة السجل غٌر ملتزمة بالمعاٌٌر
(ب)
المناسبة القابلة للتطبٌق والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم تأسٌسها جٌداً ومعترف ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم
تأسٌسها جٌداً ومعترف بها ومعتمدة ،مثل ( Standards-Trackتتبع المعاٌٌر) أو ( Best Current Practice RFCsأفضل
الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق) المناسبة والتً ٌرعاها فرٌق عمل هندسة اإلنترنت أو (ٌ )2مكن لها أن تنشا حالة تؤثر بصورة
عكسٌة على اإلنتاجٌة أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخٌرة ،حٌث تعمل وفقا ً للمعاٌٌر
المناسبة القابلة للتطبٌق والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم تأسٌسها جٌداً ومعترف بها ومعتمدة مثل Standards-
( Trackتتبع المعاٌٌر) أو ( Best Current Practice RFCsأفضل الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق) المناسبة وتعتمد على
معلومات التفوٌض الخاصة بمشغل السجل أو خدمات التوزٌع الخاصة به.
ال تعوٌض .بموجب هذه االتفاقٌةٌ ،تم سداد كل الدفعات المستحقة فً الوقت المناسب خبلل مدة هذه االتفاقٌة وبالرغم
5.2
من وجود أي نزاع معلق (نقدي أو خبلف ذلك) بٌن مُشغل السجل و.ICANN
التغٌٌر فً السٌطرة والمهمة والتعاقد من الباطن .وال ٌحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقٌة بدون موافقة
5.3
تحرٌرٌة مسبقة من الطرف اآلخر ،بحٌث ال تكون الموافقة مخفٌة ألسباب غٌر معقولة .وعلى الرغم مما سبق ICANN ،قد تخصص
هذه االتفاقٌة إلعادة تنظٌم أو إعادة تأسٌس  ICANNكشركة أخرى غٌر هادفة للربح أو هٌبة منشأة بنفس التشرٌع القانونً الذي تعمل
 ICANNوفقا ً له حالٌا لنفس األغراض أو أغراض مشابهة .ألغراض هذا القسم  7.5فإن تغٌٌر التحكم المباشر أو غٌر المباشر فً
مشغل السجل أو أي ترتٌبات تعاقدٌة فرعٌة واعتبار تشغٌل سجل  TLDسٌعتبر تعٌٌناٌ .جب أن تمسك  ICANNموافقتها على أي تغٌٌر
مباشر أو غٌر مباشر فً التحكم أو ترتٌبات التعاقد الفرعً فً حال حدد ت  ICANNأن الشخص أو الهٌبة التً ستحصل على حق
التحكم فً مشغل السجل أو تدخل فً ترتٌبات تعاقدٌة (أو الطرف األصلً المطلق لهذا التحصل أو الهٌبة المتعاقدة فرعٌا) ال ٌلبً معاٌٌر
 ICANNأو المواصفات المعمول بها .إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك وٌجب على مُشغل السجل تقدٌم إشعار إلى  ICANNفً
فترة ال تقل عن ثبلثٌن (ٌ )30وما ً مقدما ً بأٌة ترتٌبات للتعاقد من الباطن ،وٌجب أن ٌفرض أي اتفاق للتعاقد من الباطن لتنفٌذ أجزاء من
عملٌات  TLDالتزاما ً بجمٌع التعهدات وااللتزامات واالتفاقٌات بواسطة مُشغل السجل أدناه ،وسوف ٌستمر مشغل السجل ملتزما ً بهذه
التعهدات ،وااللتزامات واالتفاقٌات .ودون الحصر على ذلك ،سٌقوم مُشغل السجل بتقدٌم إشعار مسبق إلى  ICANNقبل مدة ال تقل عن
ثبلثون (ٌ )30وما ً بأي معاملة متوقع أن ٌنتج عنها تغٌٌر مباشر أو غٌر مباشر فً تحكم مُشغل السجل .أي إشعار بتغٌٌر التحكم ال بد أن
ٌتضمن بٌا ًنا ٌؤكد أن الهٌبة األصل للطرف الذي سٌحصل على التحكم ٌحقق المواصفات التً تفرضها  ICANNأو سٌاسة معاٌٌر مشغل
السجل قٌد التفعٌل ،والتأكٌد على تنفٌذ مشغل السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقٌة .خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما ً من هذا اإلشعار ،قد تطالب
 ICANNبمعلومات إضافٌة من مشغل السجل إلثبات الخضوع لهذه االتفاقٌة ،وفً هذه الحالة ٌتعٌن على مشغل السجل تقدٌم المعلومات
المطلوبة خبلل خمسة عشر (ٌ )15وماً .وإذا لم تقم  – ICANNبأسرع ما ٌمكن – بتقدٌم أو حجب موافقتها على أي تغٌٌر مباشر أو
غٌر مباشر لتحكم مشغل التسجٌل أو أٌة تنظٌمات تعاقد مادي من الباطن خبلل ثبلثون (ٌ )03وما أو – إذا قامت  ICANNبطلب
معلومات إضافٌة من شغل التسجٌل كما هو منصوص علٌه مسبقا – أو ستون (ٌ )03وما تقوٌمٌة من تارٌخ استبلم إشعار كتابً بهذه
الصفقة من مشغل التسجٌل وسٌتم اعتبار  ICANNموافقة على هذه الصفقة .فٌما ٌتعلق بهذه الصفقةٌ ،تعٌن على مشغل السجل االمتثال
لعملٌة انتقال السجل.
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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5.4

تعدٌالت وتنازالت.

إذا رأت  ICANNضرورة إجراء تعدٌبلت على االتفاقٌة (بما ٌتضمن المواصفات المشار إلٌها الحقا)
(أ)
وكافة االتفاقٌات األخرى الخاصة بالسجل بٌن  ICANNومشغلً السجل المعتمدٌن (مشغلً السجل العاملٌن) أمرا مرغوبا (لكل تعدٌل
خاص) ٌكون على  ICANNتقدٌم تعدٌبل خاصا للموافقة من مشغلً السجل العاملٌن بما ٌتفق مع العملٌة المحددة مسبقا بالقسم 7.6
شرٌطة أن ال ٌكون هذا التعدٌل الخاص مقٌدا (كما سٌتضح أدناه) .وقبل تقدٌم تعدٌبل خاصا لهذه الموافقة ٌجب على  ICANNأوال
التشاور بٌقٌن راسخ مع مجموعة العمل (كما سٌتضح أدناه) فٌما ٌتعلق بشكل ومادة التعدٌل الخاص .ومدة هذا التشاور ٌجب تحدٌدها من
جانب  ICANNاستنادا إلى مادة التعدٌل الخاص .وبعد هذا التشاورٌ ،جوز أن تقترح  ICANNتبنً التعدٌل الخاص عبر نشره عامة
على موقع الوٌب لفترة ال تقل عن (ٌ )30وما (فترة النشر) وإرسال إشعار بهذا التعدٌل من  ICANNإلى مشغلً السجل المعتمدٌن بما
ٌتفق مع القسم  .7.8وسوف تراعً  ICANNالتعلٌقات العامة الواردة خبلل فترة النشر (بما ٌتضمن التعلٌقات المقدمة من مشغلً
السجل المعتمدٌن).
إن حدث خبلل ٌومٌن من انقضاء فترة النشر (الفترة المتفق علٌها) ( )1وافق مجلس إدارة ICANN
(ب)
على التعدٌل الخاص (وقد ٌكون فً شكل مختلف عن المعروض للتعلٌق العام) و ( )2نال هذا التعدٌل الخاص موافقة مشغل السجل (كما
هو محدد أدناه) فستتم الموافقة على هذا التعدٌل الخاص (التعدٌل بالموافقة) من مشغلً السجل العاملٌن (التارٌخ األخٌر الذي تم الحصول
على الموافقات الخاصة به هنا مشار إلٌها بتارٌخ الموافقة على التعدٌل) وستكون فاعلة لبلتفاقٌة خبلل فترة (ٌ )60وما من  ICANNإلى
مشغل السجل (تارٌخ التعدٌل الساري) .فً حالة عدم الموافقة على التعدٌل الخاص من مجلس إدارة  ICANNأو عدم تلقً الموافقة من
مشغل السجل خبلل فترة الموافقة فلن ٌكون هذا التعدٌل سارٌا .واإلجراء المستخدم من  ICANNللحصول على موافقة مشغل السجل
سٌتم تصمٌمه لتوثٌق الموافقة المكتوبة لمشغلً السجل العاملٌن وقد ٌكون فً الشكل اإللكترونً.
خبلل فترة (ٌ )30وما بعد تارٌخ سرٌان التعدٌل قد ٌقدم مشغل السجل (طالما لم ٌصوت لصالح التعدٌل
(ج)
المتفق علٌه) طلب كتابً إلى  ICANNلئلعفاء من التعدٌل المتفق علٌه (كل طلب مقدم من مشغل السجل كما هو أدناه ،طلب إعفاء").
سٌحدد كل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع تقدٌم تفاصٌل داعمة لئلعفاء من التعدٌل المتفق علٌه .وقد ٌتضمن التعدٌل المتفق علٌه وصفا
تفصٌلٌا ودعما ألي بدابل أو تنوعا للتعدٌل المقترح من مشغل السجل .قد ٌمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل
السجل التوافق مع التعدٌل المتفق لعٌه عند معارضته للقوانٌن المعمول بها أو ٌتعارض مع المواد العاملة للحاالت المالٌة على المدى
الطوٌل أو ٌنتج عن عملٌات تشغٌل مشغل السجل .لن ٌمنح أي طلب إعفاء إن حددت  ICANNأي حرٌة معقولة ولٌس منح طلب اإلعفاء
التً قد ضارة من ناحٌة المواد على المسجلٌن أو تؤدي إلى إنكار الفوابد المباشرة للمسجلٌن .فً غضون تسعٌن ٌوما ( )90من استبلم
 ICANNلطلب اإلعفاء ،تلتزم  ICANNإما بالموافقة (التً قد تكون مشروطة أو تتكون من بدابل أو تباٌن فً التعدٌل المعتمد) أو
رفض طلب اإلعفاء فً الكتابة ،وخبلل الوقت الذي لن ٌتم فٌه تعدٌل فبل تعدٌل لهذه االتفاقٌة ،شرٌطة أن هذه الظروف ،والبدابل أو
االختبلفات ٌجب أن تكون فعالة ،وفً إطار تقدٌم الطلب ،وسٌكون تعدٌل هذه االتفاقٌة اعتبارا من تارٌخ نفاذ التعدٌل .إن تمت الموافقة
على طلب اإلعفاء من جانب  ICANNفإن التعدٌل المتفق علٌه لن ٌغٌر من االتفاقٌة .إن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب ICANN
فإن التعدٌل المقترح سٌعدل من االتفاقٌة طالما جاء تارٌخ السرٌان المعدل (أو إن تم تمرٌر هذه البٌانات فستعتبر التعدٌل المتفق علٌه وقت
تارٌخ اإلنكار والرفض) شرٌطة استبناف مشغل السجل خبلل فترة (ٌ )30وما بعد استبلمه لقرار  ICANNلقرار  ICANNلرفض
طلب اإلعفاء بما ٌتفق مع إجراءات حل النزاع الموضحة بالمادة  .5ولن ٌتم تعدٌل التعدٌل المتفق علٌه على هذه االتفاقٌة خبلل فترة
التعامل بعملٌة حل النزاع .لتجنب الشكوك بٌتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق علٌها من  ICANNبما
ٌتفق مع القسم ( 7.6ج) أو من خبلل لجنة قرار التحكٌم بما ٌتفق مع المادة  5وٌستثنى مشغل السجل من أي تعدٌل متفق علٌه وال ٌتم
قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل السجل (سواء من خبلل  ICANNأو من خبلل لجنة التحكٌم) حٌث أنها لن تكون فاعلة بموجب
هذه االتفاقٌة أو مشغل السجل المعفً من التعدٌل المتفق علٌه.
باستثناء المحددة مسبقا فً المادة  7.6حٌث ال ٌتم تعدٌل أو تكمٌل هذه االتفاقٌة أو أي من فقراتها قد ٌعلق
(د)
ما لم ٌتم تنفٌذ ذلك كتابة من كبل الطرفٌن وال ٌوجد بالقسم  7.6ما ٌقٌد  ICANNومشغل السجل من الدخول فً التعدٌبلت الثنابٌة على
هذه االتفاقٌة التً ٌتم التفاوض علٌها بٌن كبل الطرفٌن .لن ٌكون المتنازل عن أي نص من نصوص هذه االتفاقٌة مُلتزما ً ما لم ٌتم إثباته
بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل إذعانا ً لهذا النص .أي تنازل عن نصوص هذه االتفاقٌة أو الفشل فً تنفٌذ أي من نصوصها ال
ً
صراحة .لتفادي أي شك،
ٌعتبر تنازالً أو ٌشكل تنازالً عن أي نص آخر ،وال ٌشكل هذا التنازل تنازالً مستمراً ما لم ٌتم النص على ذلك
ال ٌشٌر أي بند فً هذا القسم  7.6على الحد من التزام مشغل السجل مع القسم .2.2
(ه)

ألغراض هذه القسم  7.6ستكون المصطلحات التالٌة لها المعانً التالٌة:

"مشغلً السجل العاملٌن" تعنً بشكل مجمع مشغلً سجل النطاقات من المستوى األعلى
()1
التفاقٌة السجل التً تحتوي على فقرة مشابهة للقسم  7.6بما ٌتضمن مشغل السجل.
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"موافقة مشغل السجل" تعنً استبلم كل مما ٌلً( :أ) الموافقة األكٌدة لمشغلً السجل العاملٌن
()2
ممن تصل مدفوعاتهم إلى  ICANNثلثً إجمالً الرسوم (المحولة إلى الدوالر األمرٌكً إن أمكن) المدفوعة إلى
 ICANNمن مشغلً السجل العاملٌن خبلل الفترة السابقة بما ٌتفق مع اتفاقٌات السجل المعمول بها (ب) الموافقة
األكٌدة لمعظم مشغلً السجل العاملٌن وقت الحصول على الموافقة .ولتجنب الشكوك فٌما ٌتعلق بالفقرة (ب) فإن كل
مشغل سجل عامل سٌكون دلٌه تصوٌت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما ٌتفق مع اتفاقٌة
السجل العاملة.
"التعدٌل المقٌد" ٌعنً ما ٌلً )1( :تعدٌبل على المواصفة  1أو ( )2.1استثناء المدى المحدد
()3
بالقسم  2.10وتعدٌل محدد على أألسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلٌن لعملٌات تسجٌل اسم النطاق أو
( )3تعدٌل على تعرٌف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم  2.1من المواصفة  6أو ( )4تعدٌل
على فترة االتفاقٌة.
تعنً "مجموعة العمل" الممثلٌن لمشغلً السجل العاملٌن واألعضاء اآلخرٌن بالمجتمع ممن
()4
تعٌنهم  ICANNمن وقت آلخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعدٌبلت على اتفاقٌات السجل العاملة
(باستثناء التعدٌبلت الثنابٌة المتفقة مع القسم ( 7.6د)).
ال أطراف أخرى مستفٌدة .ال ٌتم تفسٌر هذه االتفاقٌة إلنشاء أي التزام بواسطة  ICANNأو مُشغل السجل على أي
5.5
طرف ال ٌخضع لهذه االتفاقٌة ،وٌشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل.
إشعارات عامةٌ .تم إعطاء كل المبلحظات المعطاة فً هذه االتفاقٌة أو ذات العبلقة بها باستثناء اإلشعارات المتعلقة
5.6
بالمادة  ،7.6كل إما (أ) فً خطاب على عنوان الطرف المناسب كما هو وارد أدناه أو ( )2كنسخة طبق األصل أو عبر البرٌد
اإللكترونً .كما هو وارد أدناه ،ما لم ٌقم هذا الطرف بإرسال إشعار بتغٌٌر العنوان البرٌدي أو عنوان البرٌد اإللكترونً ،أو رقم الفاكس
كما هو وارد بهذه االتفاقٌة .كل اإلشعارات تحت القسم  7.6تمنح من خبلل نشر المعلومات المناسبة على موقع  ICANNاإللكترونً
ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبرٌد اإللكترونًٌ .قوم الطرف بإرسال أي تغٌٌر فً معلومات االتصال لئلشعار أدناه خبلل
ثبلثٌن (ٌ )30وما ً من هذا التغٌٌر .تتم كتابة اإلشعارات والتخصٌصات والقرارات والمواصفات الواردة فً هذه االتفاقٌة باللغة
اإلنجلٌزٌة .أي إشعار مطلوب بموجب هذه االتفاقٌة بخبلف اإلشعارات تحت المادة  ،7.6سٌعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب ( )1إذا
كان فً شكل ورقة ،عند تسلٌمه شخصٌاً ،أو عبر خدمة السعاة مع تأكٌد باالستبلم أو ( )2إذا كان عبر الصور الضوبٌة أو البرٌد
اإللكترونً ،بنا ًء على تأكٌد االستبلم بواسطة جهاز الصور الضوبٌة للمستلم أو مركز خدمة البرٌد اإللكترونً ،بشرط فً حال إرسال
اإلشعار بالصور الضوبٌة أو بالبرٌد اإللكترونً ،ال بد من إلحاقهما بنسخة ترسل بالبرٌد العادي خبلل فترة (ٌ )2وم عمل ٌعتبر أي
إشعار ٌطالب به القسم  7.6قد منح إشعار بهذه المعلومات عند نشرها إلكترونٌا ً على الموقع اإللكترونً المخصص على موقع ICANN
اإللكترونً بعد تأكٌد االستبلم عن طرٌق خادم البرٌد اإللكترونً .فً حالة وجود وسابل إشعار أخرى عملٌة ،مثل اإلشعار عبر موقع
وٌب آمن ،تعمل األطراف سوٌا ً لتطبٌق هذه الوسابل بموجب هذه االتفاقٌة.
إذا كان موجهًا إلى ٌ ،ICANNتم اإلرسال على العنوان:
مؤسسة اإلنترنت لؤلسماء واألرقام المخصصة
4676 Admiralty Way, Suite 330
Marina Del Rey, California 90292
تلٌفون1-310-823-9358 :
فاكس1-310-823-8649 :
لعناٌة :الربٌس والمسبول التنفٌذي
مع نسخة مطلوبة إلى :مع نسخة مطلوبة إلى:
البرٌد االلكترونً( ( :كما ٌحدد من وقت آلخر).
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إذا كان موجهًا إلى مُشغل السجلٌ ،تم اإلرسال على العنوان:
[________________]
[________________]
[________________]
تلٌفون:
فاكس:
لعناٌة:
مع نسخة مطلوبة إلى:
البرٌد االلكترونً( :كما ٌحدد من وقت آلخر).
اتفاقٌة كاملة .تشكل هذه االتفاقٌة (وتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع  URLالتً
5.7
تشكل جزءاً منها) االتفاقٌة الكاملة ألطرافها المتصلٌن بعملٌة  TLDوتحل محل كافة االتفاقٌات ومذكرات التفاهم والمفاوضات
والمناقشات السابقة ،سواء الشفهٌة أو التحرٌرٌة ،بٌن األطراف حول هذا الموضوع.
 5.12سٌطرة اللغة اإلنجلٌزٌة .على الرغم من وجود أٌة نسخة مترجمة من هذه االتفاقٌة و/أو المواصفات التً ٌتم تقدٌمها
إلى مُشغل السجل ،غٌر أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة من هذه االتفاقٌة وجمٌع المواصفات المرجعٌة هً النسخ الرسمٌة الملزمة
ألطراف االتفاقٌة .وفً حالة وجود أي تضارب أو تناقض بٌن أٌة نسخة مترجمة من هذه االتفاقٌة والنسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة،
فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة هً السابدة .تتم كتابة اإلشعارات والتخصٌصات والقرارات والمواصفات الواردة فً هذه
االتفاقٌة باللغة اإلنجلٌزٌة.
 5.11حقوق الملكٌة .ال ٌوجد فً هذه االتفاقٌة ما ٌمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل ألي حقوق ملكٌة أو مصالح
بـ  TLDأو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف األخرى التً تؤلف سلسلة .TLD
 5.11إنقاص العقد .وتعد هذه االتفاقٌة تعددٌة; ولن تؤثر عدم صبلحٌة أو قابلٌة تطبٌق أي شرط على صبلحٌة االتفاقٌة أو
قابلٌة تطبٌقها ،أو أي بند آخر منها ،وتبقى االتفاقٌة بكافة شروطها صالحة ونافذة .فً حالة تحدٌد أي من بنود االتفاقٌة بأنها غٌر صالحة
أو غٌر نافذة ،سوف ٌناقش األطراف بحسن نٌة تعدٌل هذه االتفاقٌة للتأثٌر على القصد األصلً لؤلطراف بقدر اإلمكان.
 5.11أحكام قضائٌة .على  ICANNأن تراعً أي أحكام تصدر من محكمة مختصة ،بما فً ذلك أي أوامر من أي والٌة
قضابٌة حٌث الموافقة أو عدم الممانعة الحكومٌة ألي شرط لتفوٌض  .TLDوبصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذه االتفاقٌة،
فإن تنفٌذ  ICANNألي أمر من هذا القبٌل ال ٌمكن أن ٌكون خرقا لهذه االتفاقٌة.

[مالحظة 8القسم التالً معمول به لمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة فقط].
5.12

فقرة خاصة تتعلق بالمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة.

تعترف  ICANNبأن مشغل السجل هو هٌبة خاضعة للقوانٌن الدولٌة العامة بما ٌتضمن المعاهدات
(أ)
الدولٌة المعمول بها لمشغل السجل (مثل المعاهدات والقانون الدولً العام والمجمع والمشار إلٌه فٌما بعد "بالقوانٌن المعمول بها") .ال
ٌوجد فً هذه االتفاقٌة أو بالمواصفات المتعلقة بها ما ٌمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتهاك القوانٌن المعمول بها أو منح
التوافق بٌنهماٌ .تفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانٌن المعمول بها على أن ال ٌشكل ذلك خرقا لبلتفاقٌة.
فً حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي قرار أو سٌاسات
(ب)
لـ  ICANNمشار إلٌها بهذه االتفاقٌة بما ٌتضمن مع عدم الحصر على ذلك السٌاسات المؤقتة والسٌاسات التوافقٌة (مثل الفقرات
والمواصفات والسٌاسات المشار إلٌها هنا ومتطلبات " )"ICANNقد تتعارض أو تنتهك القانون المعمول بها (المشار إلٌه الحقا
بالتعارض المحتمل) ٌتوجب على مشغل السجل أن ٌقدم إشعارا تفصٌلٌا (إشعار) عن هذا التعارض المحتمل إلى  ICANNمبكراً ما
أمكن وفً حالة وجود تعارض محتمل مع سٌاسة التوافق ذات الصلة لن تزٌد على فترة التعلٌق العام للسٌاسة المقترحة ذات الصلة .فً
حالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بٌن القانون المقترح المعمول به ومتطلبات  ICANNفحٌنها ٌجب على مشغل
السجل تقدٌم إشعار تفصٌلً عن هذا التعارض المحتمل إلى  ICANNمبكرا ما أمكن فً حالة وجود تعارض محتمل مع سٌاسة التوافق
ذات الصلة لن تزٌد على فترة التعلٌق العام للسٌاسة المقترحة ذات الصلة.
سيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع ICANNعهى شبكت اإلنترنت ،وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط انتشعيبي.
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بمجرد عملٌة كل مراجعة تالٌة ٌجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجهد مشترك بٌنهما
(ج)
ٌتفق مع اإلجراءات المحددة بالقسم  .5.1إضافة إلى أن مشغل السجل ٌجب علٌه االستفادة من تلك الجهود للتخلص أو تقلٌل التأثٌر الناتج
عن تعارض محتمل بٌن القوانٌن المعمول بها ومتطلبات  .ICANNإن قام مشغل السجل بعد هذا الجهد المشترك وحدد بأن التعارض
المحتمل ٌشكل تعارضا فعلٌا ألي من متطلبات  ICANNوالقوانٌن المعمول بها فجٌب على  ICANNأن تتنازل عن التوافق مع
متطلبات ( ICANNشرٌطة تفاوض الطرفٌن بٌقٌن راسخ على أساس مستمر للتخلص من تأثٌرات عدم التوافق بـ  )ICANNما لم تحدد
 ICANNعلى نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلبات  ICANNسٌشكل تهدٌدا لؤلمان واالستقرار لخدمات السجل أو
اإلنترنت أو ( DNSالمشار إلٌه الحقا بتحدٌد " .)"ICANNوبعد استبلم اإلشعار من تحدٌد  ICANNفٌجب على مشغل السجل تحمل
فترة (ٌ )90وما لحل هذا التعارض مع القانون المعمول به .إن ظهر التعارض مع القانون المعمول به ولم ٌحل لنٌل رضا ICANN
الكامل خبلل تلك الفترة فٌجب على مشغل السجل أن ٌقدم خبلل فترة ( )10أٌام للتحكٌم الملزم كما هو محدد بالقسم (د) أدناه .إن حدث
خبلل تلك الفترة ،أن مشغل السجل لؤلمر إلى التحكٌم بما ٌتفق مع القسم الفرعً (د) أدناه فٌمكن لـ  ICANNبعد إرسال إشعار لمشغل
السجل أن تقوم بإنهاء االتفاقٌة بتأثٌر فوري.
إن لم ٌوافق مشغل السجل مع تحدٌد  ICANNفقد ٌقدم مشغل السجل األمر إلى التحكٌم بما ٌتفق مع
(د)
فقرات القسم  5.2باستثناء القضٌة الربٌسٌة المقدمة للمحكم لتحدٌد عدم توصل  ICANNلتحدٌد  .ICANNألغراض هذا التحكٌم ٌجب
على  ICANNأن تقدم دلٌبل للمحكم ٌدعم قرار  .ICANNإن حدد المحكم أن  ICANNلم تتوصل عن عمد لقرار  ICANNفٌجب
على  ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  .ICANNإن قرر المحكمون أو اللجنة التحكٌمٌة التمهٌدٌة أن
 ICANNلم تصل إلى تحدٌد  ICANNفٌجب علٌها بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تنهً االتفاقٌة فورا.
وعلٌه ٌقدم مشغل السجل وٌضمن ما ٌلً وفقا لما ٌعرفه وقت تارٌخ تنفٌذ االتفاقٌة عدم وجود متطلبات
(ه)
لـ  ICANNتتعارض مع أٌة انتهاكات للقانون المعمول به.
على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم  7.14بعد تحدٌد  ICANNوقبل تموٌل المحكم وفقا للقسم 7.14
(و)
(د) أعبله ٌمكن لـ  ICANNبعد المشاورات المسبقة مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنٌة مناسبة تراها ضرورٌة لضمان أمن
واستقرار خدمات السجل واإلنترنت و .DNSوٌجب تنفٌذ تلك اإلجراءات التقنٌة من جانب  ICANNعلى أساس مؤقت حتى مجًء
بداٌة تارٌخ إنهاء إجراءات التحكٌم بالقسم ( 7.14د) المذكور أعبله أو تارٌخ الوصول إلى قرار كامل للتعارض مع القوانٌن المعمول
بها .فً حالة عدم موافقة مشغل السجل على اإلجراءات التقنٌة المتخذة من جانب  ICANNفٌمكن لمشغل السجل تقدٌم األمر إلى التحكٌم
الملزمة بما ٌتفق مع فقرات القسم  5.2أعبله خبلل العملٌة التً تستمر  ICANNفً اإلجراءات التقنٌة الخاصة بها .فً حالة اتخاذ
 ICANNلئلجراءات ٌجب على مشغل السجل أن ٌدفع كافة التكالٌف الحادثة من جانب  ICANNكنتٌجة لهذه اإلجراءات .إضافة إلى
أنه فً حالة اتخاذ  ICANNهذه اإلجراءات فٌجب على  ICANNاالحتفاظ بالحقوق وتعزٌزها الخاصة بعملٌات التشغٌل المستمرة
واألدوات البدٌلة على النحو المعمول بها.

*****
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بالشهادة على كل شًء ،أقرت األطراف هنا بتنفٌذ هذه االتفاقٌة من قبل ممثلٌهم المخول لهم بذلك.
مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة
_____________________________
[_____________]
الربٌس والمسبول التنفٌذي

إعداد:
التارٌخ:
[ ُمشغل السجل]

_____________________________
[____________]
[____________]

إعداد:
التارٌخ:
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المواصفات 1
تعيين سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة
 .1سياسات اإلجماع.
" 1-1سياسات اإلجماع" هً تلك السٌاسات الموضوعة ( )1بموجب الإلجراء المذكور فً اللوائح التنظٌمٌة لمنظمة  NNAIIوالعملٌة
ذات الصلة ,و( )2التً تشتمل تلك الموضوعات الواردة بالبند  2-1من هذه الوثٌقة .قد تخضع عملٌة وإجراءات تطوٌر سٌاسات
اإلجماع المبٌنة فً اللوائح التنظٌمٌة لمنظمة  NNAIIإلى مراجعة من حٌن آلخر وفقا ً للعملٌة المبٌنة فٌها.
 2-1تتم تهٌئة سٌاسات اإلجماع واإلجراءات ذات الصلة بتطوٌرها للتوصل ،إلى الحد الممكن ،إلى إجماع بٌن أصحاب المصالح بشبكة
اإلنترنت ،بما فً ذلك مسؤولً تشغٌل ٌ .sLTGgجب أن تنتمً سٌاسات اإلجماع إلى مجال أو أكثر مما ٌلً:
 1-2-1تعد القضاٌا التً ٌتاح بشأنها قرار موحد أو منسق ضرورٌة لتسهٌل تشغٌل ،وأمان و/أو استقرار شبكة اإلنترنت أو
نظام اسم النطاق (")"GID؛
 2-2-1المواصفات الوظٌفٌة ومواصفات األداء لتوفٌر خدمات التسجٌل؛
 3-2-1أمان واستقرار قاعدة بٌانات التسجٌل لـ LTG؛
 4-2-1سٌاسات التسجٌل الضرورٌة بشكل معقول لتنفٌذ سٌاسات اإلجماع ذات الصلة بعملٌات التسجٌل أو مأموري
التسجٌل؛
 5-2-1فض النزاعات المتعلقة بتسجٌل أسماء النطاقات (فٌما ٌتعارض مع استخدام أسماء النطاقات هذه)؛ أو
 6-2-1القٌود المفروضة على الملكٌة المشتركة لمشغلً شركة التسجٌل وبائعً مأموري التسجٌل ،واللوائح التنظٌمٌة
والقٌود المفروضة على عملٌات التسجٌل ،واستخدام بٌانات السجل ومأمور التسجٌل فً حالة إتحاد مشغل شركة
التسجٌل ومأمور التسجٌل أو بائع مأمور التسجٌل.
 3-1تتضمن التصنٌفات المذكورة للقضاٌا المشار إلٌها بالبند  ،2-1بدون حصر:
 1-3-1مباديء تخصٌص األسماء المسجلة فً ( LTGعلى سبٌل المثال ،األول حضوراً  /األول حصوالً على الخدمة،
التجدٌد فً الموعد ،ومدة االمتالك عقب االنتهاء)؛
2-3-1

وحظر مزودي االمتداد والمُسجلٌن من تخزٌن أسماء النطاقات بكمٌات كبٌرة أو المضاربة فٌها

 3-3-1حجزاألسماء المسجلة فً  LTGوالتً قد تكون غٌر مسجلة على نحو مبدئً أو التً قد ال ٌتم تجدٌدها ألسباب
متعلقة ( )1بتجنب إثارة اإلرتباك أو تشوٌش المستخدمٌن ،و( )2الملكٌة الفكرٌة ،أو ( )3اإلدارة الفنٌة لـ  GIDأو
شبكة اإلنترنت (على سبٌل المثال ،تحدٌد إجراءات حجب األسماء عن التسجٌل)؛ و
 4-3-1متابعة والوصول إلى معلومات دقٌقة وحدٌثة حول عملٌات تسجٌل اسم النطاق; وإجراءات تجنب إثارة االرتباك فً
عملٌات تسجٌل اسم النطاق بسبب تعلٌق أو إنهاء العملٌات من جانب مشغل شركة التسجٌل أو مأمور التسجٌل ,بما
فً ذلك إجراءات تحدٌد نطاق مسؤولٌة تقدٌم خدمات أسماء النطاق المسجلة فً  LTGوالمتأثرة بمثل هذا التعلٌق أو
اإلنهاء.
 4-1إضافة إلى قٌود أخرى خاصة بسٌاسات اإلجماعٌ ،جب على سٌاسات اإلجماع أال:
 1-4-1تحدٌد سعر خدمات التسجٌل ،أو وضع حداً لها ،أو
 2-4-1تعمل على تعدٌل بنود أو شروط تجدٌد أو إنهاء اتفاقٌة السجل ،أو
 3-4-1تعدٌل حدود السٌاسات المؤقتة (المحددة أدناه) أو سٌاسات اإلجماع؛
 4-4-1تعدٌل األحكام الواردة باتفاقٌة التسجٌل بشأن الرسوم المدفوعة من قبل مشغل شركة التسجٌل إلى  ;NNAIIأو
 5-4-1تعدٌل التزامات  NNAIIلضمان حصول مشغلً شركة التسجٌل على معاملة متكافئة ومتابعة معامالت صرٌحة
وتتمٌز بالشفافٌة.
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 .2السياسات المؤقتة .على مشغل شركة التسجٌل االلتزام بجمٌع المواصفات أو السٌاسات المحددة من قبل المجلس وتنفٌذها على
أساس مؤقت ,وذلك فً حالة إجماع ثلثً أعضاء المجلس علٌها ،بشرط أن ٌتخذ المجلس قرار مالئم ٌوضح المبررات الكامنة وراء
هذه التعدٌالت أو التنقٌحات وضرورة التوصل لهٌكلة مؤقتة وفورٌة للمواصافات أو السٌاسات الخاصة بالموضوع للحفاظ على
استقرار وأمان خدمات التسجٌل أو "( GIDالسياسات المؤقتة").
1-2

ٌتعٌن تخطٌط هذه المواصفة أو السٌاسة المقترحة بصورة مجدٌة لتعمل على تحقٌق هذه األهداف .عند تحدٌد مالمح السٌاسات
المؤقتةٌ ،نص المجلً على المدة الزمنٌة لتطبٌق السٌاسات المؤقتة وٌتعٌن علٌه تنفٌذ عملٌة تطوٌر سٌاسات اإلجماع المبٌنة
باللوائح التنظٌمٌة لمنظمة  NNAIIعلى الفور.
 1-1-2على  NNAIIإصدار بٌان استشاري ٌتضمن شرح مفصل ألسباب تطبٌق السٌاسات المؤقتة وأسباب اعتقاد المجلس
فً ضرورة دعم السٌاسات المؤقتة المذكورة باإلجماع من أصحاب المصلحة بشبكة اإلنترنت.
 2-1-2إذا تجاوزت المدة الزمنٌة المحددة لتبنً السٌاسة المؤقتة عن تسعٌن (ٌ )00ومًا ،فعلى المجلس إعادة تأكٌد تبنٌه
للسٌاسة المؤقتة كل تسعٌن (ٌ )00ومًا لفترة إجمالٌة ال تتجاوز عامًا ( )1واح ًدا؛ للحفاظ على سرٌان هذه السٌاسة
المؤقتة خالل هذه المدة حتى تتحول إلى سٌاسة إجماع .ال تجوز مطالبة مُشغل شركة التسجٌل بااللتزام بااللتزام
بالسٌاسة المؤقتة هذه أو بتنفٌذها ،وذلك فً حالة انقضاء العام المحدد ،أو لم تتحول السٌاسة المؤقتة إلى سٌاسة إجماع
خالل هذه المدة ،ولم ٌُعد مجلس اإلدارة تأكٌدها.

 .3اإلشعار والتعارضاتٌ .تعٌن منح مُشغل شركة التسجٌل فترة زمنٌة معقولة بعد إشعاره بوضع سٌاسة إجماع أو سٌاسة مؤقتة ،تمكنه من
االلتزام بهذه السٌاسة أو المواصفة ،مع أخذ أٌة ضرورات ملحة فً االعتبار .وفً حالة وجود تعارض بٌن خدمات التسجٌل وسٌاسات
اإلجماع أو أي سٌاسات مؤقتة ،تسود سٌاسات اإلجماع أو السٌاسات المؤقتة وذلك فٌما ٌتعلق بالموضوع محل النزاع فقط.
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المواصفات 2
متطلبات مستودع البيانات
سوؾ ٌشارك مشؽل شركة التسجٌل فً كٌان مستقل لٌكون بمثابة وكٌل مستودع البٌانات ("وكيل المستودع") لتوفٌر خدمات مستودع
البٌانات ذات الصلة فً اتفاقٌة مزود االمتداد .وسٌتم تضمٌن المواصفات الفنٌة الواردة فً الجزء (أ) ،والمتطلبات القانونٌة المنصوص
علٌها فً الجزء (ب) ،فً أي اتفاقٌة مستودع البٌانات بٌن مشؽل مزود االمتداد ووكٌل المستودع ،والتً ٌجب بموجبها اعتبار NNAII
ً
شروطا أخرى ،ال تتعارض وال ٌقصد بها
كطرؾ ثالث مستفٌد .إضافة إلى المتطلبات التالٌةٌ ،مكن أن تتضمن اتفاقٌة مستودع البٌانات
اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه.
الجزء أ  -المواصفات الفنية
.1

اإليداعات .سٌكون هناك نوعان من اإلٌداعات :التامة والتباٌنٌة .وبالنسبة لكال النوعٌن من اإلٌداعات ،ال ٌجب أخذ مدى
عناصر التسجٌل فً االعتبار ألن مستودع البٌانات هو تلك األشٌاء الضرورٌة من أجل تقدٌم جمٌع خدمات التسجٌل المعتمدة.

“ 1-1يتكون اإليداع الكامل” من البٌانات التً تعكس حالة دائرة التسجٌل اعتبارً ا من  00:00:00 UTCفً كل ٌوم أحد .ولن
تنعكس المعامالت المعلقة فً ذلك الوقت (أي المعامالت التً لم تلتزم بقاعدة بٌانات السجل) مع حالة اإلٌداع الكامل.
ٌ 2-1قصد بـ"اإليداع التزايدي" البٌانات التً تعكس جمٌع المعامالت التً لم تنعكس فً آخر إٌداع كامل أو إٌداع تزاٌدي سابق
ماضً ،حسب مقتضى الحال .سوؾ ٌحتوي كل إٌداع تزاٌدي على جمٌع معامالت قاعدة البٌانات نظرً ا ألنه تم استكمال
اإلٌداع السابق اعتبارا من  00:00:00 UTCفً كل ٌوم ،ما عدا األحدٌ .جب أن تشتمل اإلٌداعات التزاٌدٌة ،عند االقتضاء،
على سجالت المستودع الكاملة كما هو محدد أدناه والتً لم تدرج أو تتؽٌر منذ آخر إٌداع كامل أو تزاٌدي (أي األسماء
ً
حدٌثا أو المعدلة).
المضافة
جدول اإليداعاتٌ .لتزم مشؽلو السجل بتقدٌم مجموعة من ملفات المستودع على أساس ٌومً كالتالً:
.2
 1-2فً كل ٌوم أحدٌ ،جب تقدٌم إٌداع كامل إلى عامل المستودع قبل .23 : 59 UTC
 2-2وفً األٌام الستة األخرى من األسبوعٌ ،جب تقدٌم اإلٌداع التزاٌدي المناظر إلى عامل المستودع قبل .23 : 59 UTC
مواصفات تنسيق المستودع .
.3
 1-3تنسيق المستودع .سٌتم تجمٌع عناصر التسجٌل ،مثل النطاقات ،جهات االتصال ،وخوادم األسماء ،ومأموري التسجٌل ،الخ،
فً ملؾ ٌتم تكوٌنه وفقا لما تم وصفه فً  ،draft-arias-noguchi-registry-data-escrowانظر [ .[1تصؾ الوثٌقة
المذكورة آن ًفا بعض العناصر اختٌارًٌا؛ وسوؾ ٌدرج مشؽل التسجٌل تلك العناصر فً اإلٌداعات فً حالة توفرها .سوؾ
ٌستخدم مشؽل التسجٌل النسخة المسودة المتاحة فً وقت توقٌع االتفاقٌة ،فً حالة عدم كونها  CFNبالفعل .بمجرد نشر
المواصفة كـ  ،CFNسوؾ ٌطبق مشؽل التسجٌل تلك المواصفة ،فٌما ال ٌزٌد عن ٌ 181ومًا بعد .سٌتم استخدام تشفٌر
 UTF-8حروؾ.
 2-3االمتدادات .فً حالة تقدٌم مشؽل التسجٌل خدمات تسجٌل إضافٌة تتطلب تقدٌم بٌانات إضافٌة ،لٌست مدرجة فٌما سبقٌ ،جب
تحدٌد "تخطٌطات امتدادات" إضافٌة على أساس حالة تلو الحالة لتمثٌل تلك البٌانات .سٌتم تحدٌد "تخطٌطات االمتداد" هذه وف ًقا
لما تم وصفه فً [ .[1سٌتم إدراج البٌانات ذات الصلة ب"تخطٌطات االمتدادات" فً ملؾ اإلٌداع الموصوؾ فً القسم .1-3
ٌجب على  NNAIIوالسجل المماثل العمل معًا من أجل االتفاق على مواصفات مستودع البٌانات لموضوعات جدٌدة.
.4

معالجة ملفات اإليداعٌ .وصى باستخدام الضؽط لتقلٌل أزمنة تحوٌل البٌانات اإللكترونٌة ،ومتطلبات سعة التخزٌن .كما ٌجب
أن ٌستخدم تشفٌر البٌانات لضمان خصوصٌة بٌانات مستودع السجلٌ .جب أن تكون الملفات المجهزة للضؽط والتشفٌر فً
شكل ثنائً بتنسٌق  PGPnODOلكل  PGPnODOتنسٌق رسائل  - PGPnODOطلب التعلٌق رقم  ،4881انظر [.[2
تعد اللوؼارٌتمات المقبولة للترمٌز بالمفتاح العام ،وتشفٌر المفتاح المتناظر ،والضؽط والتجزئة هً تلك المذكورة فً طلب
التعلٌق رقم  ،4881والذي لم ٌتم تحدٌده على أنه سجل  NAIAخاص بتنسٌق  ،PGPnODOانظر [3[ ،وذلك أٌضًا ٌعد
خالًٌا من حق االمتٌاز .تعتبر عملٌة متابعة ملؾ بٌانات فً تنسٌق النص األصلً كما ٌلً:
(ٌ )1جب أن ٌتم ضؽط الملؾ .اللوؼارٌتم المقترح للضؽط هو  ZNOوف ًقا لطلب التعلٌق رقم .4881
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()2
()3
()4

()5

()6

ٌتم تشفٌر البٌانات المضؽوطة باستخدام المفتاح العام لوكٌل المستوع .ولوؼارٌتمات التشفٌر المقترحة بٌن تشفٌر المفتاح
العام هً  lEmlglEو CSAوف ًقا لطلب التعلٌق رقم  .4881بٌنما اللوؼارٌتمات المقترحة لتشفٌر المفتاح المتناظر هً
 ،LEDGEPGlSو AES128و NASL5كما فً طلب التعلٌق رقم .4881
وٌمكن تقسٌم الملؾ حسب الحاجة ،بمجرد ضؽطه وتشفٌره بشكل أكبر من الحد األقصى لحجم الملؾ المتفق علٌه مع
وكٌل المستودع .وسوؾ ٌطلق على كل جزء من الملؾ المنقسم فً هذا القسم ،أو الملؾ بأكمله إذا لم ٌتم استخدام التقسٌم،
اسم ملؾ معالج.
ٌتم إنشاء ملؾ توقٌع رقمً لكل ملؾ معالج باستخدام مفتاح السجل الخاص .وٌجب أن ٌكون ملؾ التوقٌع الرقمً فً
شكل ثنائً بتنسٌق  PGPnODOكما فً طلب التعلٌق رقم  ،]2[ 4881ولن ٌمكن ضؽطه أو تشفٌره .ولوؼارٌتمات
التوقٌعات الرقمٌة المقترحة هً  GSAو CSAوف ًقا لطلب التعلٌق رقم  .4881واللوؼارٌتم المقترح للتجزئات فً
التوقٌعات الرقمٌة هو .SHA256
سٌتم بعد ذلك نقل الملفات المعالجة وملفات التوقٌع الرقمٌة إلى وكٌل المستودع من خالل آلٌات إلكترونٌة آمنة ،مثل،
تحمٌل ملؾ  ،SFLOS SNOS ,LLOSإلخ ،وفقا لما هو متفق علٌه بٌن وكٌل المستودع ومشؽل التسجٌلٌ .مكن
استخدام النقل ؼٌر اإللكترونً من خالل الوسٌط المادي مثل  ،CPD -CPD S GOG-NGأو وسائل التخزٌن إال فً
حالة التفوٌض من قبل  NNAIIبذلك.
وٌقوم وكٌل المستودع بعد ذلك بالتحقق من صحة كل ملفات البٌانات (المعالجة) المنقولة باستخدام اإلجراء الموضح فً
القسم .8

اصطالحات تسمية الملفات .يجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية{_}DLTg{ :السنة-الشهر-
.5
اليىم}_{النىع}_السلسلة {_}#المراجعة{المراجعة}{.االمتداد} حيث:
ٌ 1-5تم استبدال { }mLTGباسم نطاق mLTG؛ فً حالة وجود نطاق  ،LTG-NGIفٌجب استخدام الشكل المتوافق مع ASNNN
(العنوان )A؛
ٌ 2-5تم استبدال {السنة-الشهر-الٌوم} بالتارٌخ الموافق للزمن المستخدم كعالمة مائٌة زمنٌة للمعامالت ،أي لإلٌداع الكامل المتوافق
مع  ،2009-08-02T00:00Zوتكون السلسلة المقرر استخدامها ""2119-18-12؛
ٌ 3-5تم استبدال {النوع} من قبل:
(" )1كامل" ،إذا كانت البٌانات تمثل اإلٌداع الكامل؛
(" )2تزاٌدي" ،إذا كانت البٌانات تمثل إٌداعًا تزاٌدًٌا؛
(" )3محدود" ،إذا كانت البٌانات تمثل ملؾ "الوصول إلى بٌانات التسجٌالت اإلجمالٌة" ،كما هو محدد فً القسم  3من "المواصفات "4؛
ٌ 4-5تم استبدال { }#بوضع الملؾ فً سلسلة الملفات ،والتً تبدأ برقم " ،"1وفً حالة وجود ملؾ وحٌد ،فال بد من استبدال هذا
بالرقم "."1
ٌ 5-5تم استبدال {المراجعة} عن طرٌق رقم المراجعة (أو إعادة اإلرسال) الخاص ببداٌة الملؾ بالرقم ":"1
ٌ 6-5تم استبدال {.االمتداد} بـ “التوقٌع" إذا كان الملؾ ٌحمل توقٌعًا رقمًٌا لملؾ شبه متجانس لفظًٌا .وإال فٌستبدل بكلمة "ال شًء".
.6

توزيع المفاتيح العامة .سٌقوم كل مزود امتداد ووكٌل مستودع بتوزٌع المفتاح العام الخاص به للطرؾ اآلخر (مشؽل السجل
أو وكٌل المستودع ،حسب كل حالة) ،عبر البرٌد اإللكترونً إلى عنوان برٌد إلكترونً ٌتم تحدٌده .وكل طرؾ سوؾ ٌؤكد
على استالم مفتاح الطرؾ اآلخر العام مع البرٌد إلكترونً للرد على ذلك ،وسوؾ ٌقوم الطرؾ الموزع فً وقت الحق بإعادة
التأكد من صحة المفتاح المنقول عبر وسائل ؼٌر متصلة ،كاجتماع شخصً مثالً ،أو التهاتؾ ،وما إلى ذلك .وبهذه الطرٌقة،
ٌتم اعتماد نقل المفتاح العام لمستخدم قادر على إرسال البرٌد واستقباله عن طرٌق خادم البرٌد الذي ٌدٌره الطرؾ الموزع.
ٌقوم وكٌل المستودع ،والسجل و NNAIIبتبادل المفاتٌح باستخدام نفس اإلجراء.

.7

اإلشعار باإليداعات .مع تقدٌم كل عملٌة إٌداع ،سوؾ ٌسلم مشؽل مزود االمتداد إلى وكٌل المستودع و NNAIIبٌا ًنا مكتوبًا
(وقد ٌكون ذلك إلى جانب برٌد إلكترونً معتمد) ٌتضمن نسخة من التقرٌر الذي تولد عن إنشاء اإلٌداع ،وٌنص على أن
اإلٌداع تم فحصه من قبل المشؽل وٌعد كامالً ودقٌ ًقا .سوؾ ٌدرج مشؽل التسجٌل "هوٌة" اإلٌداع و"ٌعٌد إرسال" الخصائص
فً بٌانهٌ .تم شرح الخصائص فً [.]1

.8

إجراءات التحقق من الصحة.
(ٌ )1تم التحقق من صحة ملؾ التوقٌع لكل ملؾ معالج.

IRI-20994v2

مواصفات اتفاقٌة  DLTGالجدٌدة

( )2إذا كانت الملفات المعالجة هً أجزاء من ملؾ أكبر ،فٌتم تجمٌع األخٌر.
( )3كل ملؾ تم الحصول علٌه فً الخطوة السابقة ٌتم فك تشفٌره وفك ضؽطه.
( )4كل ملؾ بٌانات متضمن فً الخطوة السابقة ٌتم بعد ذلك التحقق من صحته مقابل التنسٌق المحدد فً [.]1
( )5إذا [ ]1اشتمل على عملٌة تحقق ،فإنه ٌتم تطبٌق ذلك فً هذه الخطوة.
وإذا وجد أي اختالؾ فً أي من تلك الخطوات ،فسٌتم اعتبار اإلٌداع ؼٌر مكتمل.
المراجع.
.9
[ ]1مواصفة مستودع بٌانات اسم النطاق (العمل فً تقدم)،
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
[ ]2تنسيق رسائل http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt PGPnODO
[ ]3معايير http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtmlPGPnODO
الجزء ب  -المتطلبات القانونية
.1

وكيل مستودع البيانات .قبل إبرام اتفاقٌة المستودعٌ ،جب على مشؽل التسجٌل إبالغ  NNAIIفٌما ٌتعلق بهوٌة وكٌل
المستودع ،وتقدٌم معلومات االتصال لـ  NNAIIونسخة من اتفاقٌة المستودع ذات الصلة ،وجمٌع التعدٌالت علٌها .باإلضافة
إلى ما سبق ،قبل إبرام اتفاقٌة المستودعٌ ،جب على مشؽل التسجٌل الحصول على موافقة من  NNAIIلـ (أ) استخدام وكٌل
ً
صراحة كطرؾ ثالث
المستودع المحدد ،و(ب) إبرام صورة من اتفاقٌة المستودع المقدمةٌ .جب أن ٌتم تعٌٌن NNAII
مستفٌد من اتفاقٌة المستودع .تحتفظ  NNAIIبالحق فً سحب موافقتها على أي وكٌل مستودع ،أو اتفاقٌة مستودع ،أو أي
تعدٌل علٌها ،وجمٌع ذلك فً اتجاه واحد.

.2

الرسومٌ .جب أن ٌدفع مشؽل السجل -أو ٌدفع آخر نٌابة عنه -رسومًا لوكٌل المستودع مباشر ًة .إذا لم ٌسدد مشؽل مزود
االمتداد أي رسوم فً الموعد المحدد ،سوؾ ٌعطً وكٌل مستودع البٌانات  NNAIIإشعارً ا خطًٌا بعدم السداد ،وقد تسدد
 NNAIIالرسوم الماضٌة ،فً ؼضون عشرة أٌام عمل بعد تلقً إشعار مكتوب من وكٌل مستودع البٌانات .وعند دفع
الرسوم المستحقة الماضٌة من قبل ٌ ،NNAIIجب أن تطالب  NNAIIبالتعوٌض عن هذا المبلػ من مشؽل مزود االمتداد،
الذي ٌشترط أن ٌسدده إلى  NNAIIمع تسدٌد الرسوم المقبلة بموجب اتفاقٌة مزود االمتداد.

.3

الملكيةٌ .جب أن تظل ملكٌة اإلٌداعات خالل فترة سرٌان اتفاقٌة مزود االمتداد مع مشؽل مزود االمتداد دومًا .وبعد ذلك،
ٌنبؽً أن ٌعٌن المشؽل أي حقوق الملكٌة (بما فً ذلك حقوق الملكٌة الفكرٌة ،كما ٌقتضً الحال) لمثل هذه اإلٌداعات لـ
 .NNAIIوفً حالة تحرٌر أي إٌداع من المستودع لـ  NNAIIخالل فترة اتفاقٌة مزود االمتداد ،فإن أي حقوق ملكٌة فكرٌة
وخال من
ٌحتفظ بها مشؽل مزود االمتداد فً اإلٌداعات سٌتم ترخٌصها تلقائًٌا على أساس ؼٌر حصري ودائم ،وال رجعة فٌه،
ٍ
حق االمتٌاز لـ  NNAIIأو لطرؾ معٌن خطًٌا من قبل .NNAII

.4

التكامل والسرية .سٌكون وكٌل المستودع مطالبًا بما ٌلً )1( :حٌازة إٌداعات واالحتفاظ بها فً مرفق آمن ومقفل ومحمً
بٌئًٌاٌ ،مكن لممثلٌن عن وكٌل المستودع مصرَّ ح لهم فقط بالوصول إلٌها ،و( )2حماٌة تكامل وسرٌة اإلٌداعات باستخدام
المقاٌٌس المعقولة تجارًٌا و( )3االحتفاظ بكل إٌداع لمدة عام واحد وحماٌته .وسٌكون لك ٍل من  NNAIIومشؽل التسجٌل الحق
فً فحص سجالت وكٌل المستودع المطبقة بنا ًء على إشعار مسبق معقول وخالل ساعات العمل العادٌة .كما سٌكون لمشؽل
الت سجٌل الحق فً تعٌٌن مدقق حسابات كطرؾ ثالث لرقابة توافق وكٌل المستودع مع المواصفات الفنٌة ومتطلبات الصٌانة
لهذه المواصفات  2من وقت آلخر.
إذا تلقى وكٌل المستودع استدعا ًء أو أي أمر آخر من محكمة أو هٌئة قضائٌة أخرى تتعلق بالكشؾ أو اإلفراج عن إٌداعات،
فسوؾ ٌقوم وكٌل مستودع البٌانات على الفور بإخطار مشؽل مزود االمتداد و  NNAIIما لم ٌحظر القانون ذلك .وبعد
إخطار مشؽل التسجٌل و  ،NNAIIسٌتٌح وكٌل المستودع الوقت الكافً لمشؽل التسجٌل أو  NNAIIللطعن فً أي أمر من
هذا القبٌل ،مما ٌوجب المسؤولٌة على مشؽل التسجٌل أو NNAII؛ ولكن بشرط أال ٌتنازل وكٌل المستودع عن حقوقه لتقدٌم
موقفه فٌما ٌتعلق بأي أمر من هذا القبٌل .كما سوؾ ٌبدي وكٌل مستودع البٌانات تعاونه مع مشؽل التسجٌل أو  NNAIIلدعم
الجهود الرامٌة إلى سحق أو الحد من أي استدعاء ،على حساب هذا الطرؾ .وأي طرؾ ٌطلب مساعدة إضافٌة سٌدفع رسوم
وكٌل المستودع المحددة أو كما ذكر عند تقدٌم طلب مفصل.
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.5

ال ُنسخ .قد ٌسمح لوكٌل المستودع بنسخ أي إٌداع على نفقته؛ التزامًا ببنود وشروط اتفاقٌة المستودع.

تحرير اإليداعاتٌ .تٌح وكٌل مستودع البٌانات إلى  NNAIIأو من تعٌنه ،فً حدود أربع وعشرٌن ساعة ،على نفقة مشؽل
.6
التسجٌل ،التجمٌل اإللكترونً (ما لم ٌطالب بخالؾ ذلك) لجمٌع اإلٌداعات فً امتالك حساب وكٌل المستودع فً حال تلقً
وكٌل مستودع البٌانات طلبًا من مشؽل التسجٌل بتفعٌل هذا التسلٌم لـ  ،NNAIIأو تلقً أحد اإلخطارات الخطٌة التالٌة من
 NNAIIتفٌد ما ٌلً:
6-1انتهت صالحٌة اتفاقٌة السجل بدون تجدٌد ،أو تم إنهاؤها؛ أو
 6.2لم تتلق  ،NNAIIفٌما ٌتعلق بـ (أ) أي إٌداعات كاملة ،أو (ب) خمسة إٌداعات تزاٌدٌة فً أي شهر تقوٌمً ،فً ؼضون
خمسة أٌام تقوٌمٌة من تارٌخ التسلٌم المحدد مسب ًقا لإلٌداع ،إخطارً ا باالستالم من وكٌل المستودع؛ و( )Xأرسلت NNAII
إشعارً ا لوكٌل مستودع البٌانات ومشؽل التسجٌل بعدم االستالم ،و( )Yلم تتلق  ،NNAIIفً ؼضون سبعة أٌام تقوٌمٌة بعد
هذا اإلشعار ،إشعارً ا من وكٌل المستودع باستالم اإلٌداع ،أو
 6.3تلقت  NNAIIإخطارً ا من وكٌل المستودع بإخفاق التحقق من صحة اإلٌداع الكامل أو بإخفاق التحقق من خمسة إٌداعات
تزاٌدٌة فً أي شهر تقوٌمً و(أ) أرسلت  NNAIIإشعارً ا لمشؽل التسجٌل ٌفٌد باالستالم ،و(ب) لم تتلق  ،NNAIIفً حدود
سبعة أٌام تقوٌمٌة بعد هذا اإلشعار ،إشعارً ا من وكٌل المستودع للتحقق من صحة إصدار معالج لهذا اإلٌداع الكامل أو اإلٌداع
التزاٌدي؛ أو
 6.4مشؽل التسجٌل )1( :قام بإٌقاؾ مزاولة نشاطه فً الفترة العادٌة ،أو ( )2بإعالن إفالسه أو أفلس ،أو حدث له أي شًء مشابه
لما ٌحدث وف ًقا لقوانٌن المقاضاة فً أي مكان بالعالم ،أو
ً
 6.5شهد مشؽل السجل إخفاق وظائؾ السجل الحرجة مع تأكٌد  NNAIIعلى حقوقها وفقا للقسم  2.13من اتفاقٌة السجل ،أو
 6.6قررت محكمة مختصة ،أو هٌئة تشرٌعٌة أو تحكٌمٌة ،أو وكالة حكومٌة تحرٌر اإلٌداعات لـ .NNAII
ما لم ٌكن وكٌل المستودع قد أصدر ساب ًقا إٌداعات مشؽل التسجٌل لـ ICANNأو من تعٌنه ،فسوؾ ٌسلم وكٌل المستودع
جمٌع اإلٌداعات لـ ICANNعند انتهاء اتفاقٌة التسجٌل أو اتفاقٌة المستودع.
التحقق من صحة اإليداعات.
.7
 1-7فً ؼضون أربع وعشرٌن ساعة بعد تلقً كل إٌداع أو تصحٌحهٌ ،تعٌن على وكٌل المستودع التحقق من تنسٌق واستكمال كل
إٌداع وتسلٌم  NNAIIنسخة من تقرٌر التحقق المنشأ لكل إٌداع .سٌتم تسلٌم التقارٌر إلكترونًٌا ،وفقا لما ٌتم تحدٌده من وقت
آلخر من قبل . NNAII
 7.2إذا اكتشؾ وكٌل المستودع إخفاق أي إٌداع فً إجراءات التحقق من الصحة ،فٌجب أن ٌخطر وكٌل المستودع ،إما عن طرٌق
البرٌد اإللكترونً أو الفاكس أو الهاتؾ ،مشؽل السجل و NNAIIبعدم المطابقة فً ؼضون أربع وعشرٌن ساعة من تلقً
اإلٌداع ؼٌر المطابق .وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق من الصحةٌ ،جب أن ٌبدأ مشؽل السجل فً تطوٌر التعدٌالت والتحدٌثات
والتصحٌحات وطرق إصالح اإلٌداع األخرى الالزمة لنجاح اإلٌداع فً تجاوز إجراءات التحقق ،وتقدٌم طرق اإلصالح هذه
إلى وكٌل المستودع ،بأسرع ما ٌمكن.
.8

التعديالتٌ .قوم وكٌل المستودع ومشؽل التسجٌل بتعدٌل شروط اتفاقٌة المستودع لتتوافق مع هذه المواصفات  2فً ؼضون
عشرة ( )11أٌام من أي تعدٌل أو تؽٌٌر ٌطرأ على هذه المواصفات  .2وفً حالة وجود تعارض بٌن هذه المواصفات ()2
واتفاقٌة المستودع ،فٌجب األخذ بهذه المواصفات .2

.9

التعويضٌ .جب على مشؽل التسجٌل تعوٌض وكٌل المستودع ودفع الضرر عنه وكذلك كل من مدٌرٌه وموظفٌه ووكالئه
ومرؤوسٌه وأعضائه ،وأصحاب المصلحة معه ("مستحقً التعوٌض لوكٌل المستودع") تمامًا وإلى األبد من وضد جمٌع
المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكالٌؾ والرسوم والمصروفات ،وؼٌرها من النفقات
من أي نوع ،بما فً ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة ،والتً قد ٌؤكد علٌها من قبل طرؾ ثالث مقابل أي ٍ من
مستحقً التعوٌض لوكٌل المستودع بنا ًء على اتفاقٌة المستودع أو أداء أي وكٌل المستودع أو أي من مستحقً التعوٌض لوكٌل
المستودع بموجبها (مع استثناء أي مطالبات على أساس االدعاءات الكاذبة ،أو اإلهمال ،أو سوء التصرؾ من قِبل وكٌل
المستودع ،ومدٌرٌه وموظفٌه ووكالئه ومرؤوسٌه والمتعاقدٌن معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معه)ٌ .جب على وكٌل
المستودع تعوٌض مشؽل التسجٌل و  NNAIIودفع الضرر عنهما وكذلك كل من مدٌرٌهما وموظفٌهما ووكالئهما
ومرؤوسٌهما وأعضائهما ،وأصحاب المصلحة معهما ("مستحقً التعوٌض") تمامًا وإلى األبد من وضد جمٌع المطالبات
واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكالٌؾ والرسوم والمصروفات ،وؼٌرها من النفقات من أي نوع،
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بما فً ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة ،والتً قد ٌؤكد علٌها من قبل طرؾ ثالث مقابل أي ٍ من مستحقً التعوٌض
فٌما ٌتعلق باالدعاءات الكاذبة ،أو اإلهمال ،أو سوء التصرؾ من قبل وكٌل المستودع ،ومدٌرٌه وموظفٌه ووكالئه ومرؤوسٌه
والمتعاقدٌن معه
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المواصفات 3
تنسيق التقرير الشهري ل ُمشغل السجل ومحتواه
ٌتعٌن على مشغل السجل التقدم بمجموعة من التقارٌر الشهرٌة لـ ____________ وذلك باستخدام المحتوى التالً .قد تطلب
 NNAIIتقدٌم التقارٌر فٌما بعد باستخدام وسائل وتنسٌقات أخرى .سوف تستخدم  NNAIIجهوداً تجارٌة معقولة للحفاظ على سرٌة
المعلومات الواردة فً التقارٌر حتى بعد ثالثة أشهر من نهاٌة الشهر الذي تتعلق به التقارٌر.
 -1تقرير األعمال التجارية لكل ُمسجلٌ .تعٌن تجمٌع هذا التقرٌر فً ملف بنسق بقٌمة منفصلة بفاصلة وفقا لما ٌتم تحدٌده فً RFC
 .4180وٌجب تسمٌة الملف " ،"gTLD-transactions-yyyymm.csvحٌث " "gTLDتكون اسم DLTG؛ فً حالة IDN-
ٌ ،TLDجب استخدام عنوان A؛ وٌكون الرمز " "yyyymmالعام والشهر الجاري إعداد التقرٌر عنهماٌ .جب أن ٌحتوي الملف على
الحقول التالٌة بحسب المسجل:
رقم الحقل

الوصف

اسم الحقل

10

اسم المُسجل

اسم مؤسسة المسجل بالكامل وفقا لتسجٌله لدى IANA

10

هوٌةiana-

http://www.iana.org/assignments/registrar-ids

10

إجمالً النطاقات

إجمالً النطاقات المدعومة

10

إجمالً خوادم االسم

إجمالً خوادم االسم المسجلة لدى LTG

10

net-adds1--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بعام واحد (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

10

net-adds2--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بعامٌن (ولٌست ملغاة فً نطاق
فترة السماح المضافة)

10

net-adds3--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بثالثة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

10

net-adds4--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بأربعة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

10

net-adds5--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بخمسة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

01

net-adds6--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بستة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

00

net-adds7--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بسبعة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

00

net-adds8--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بثمانٌة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

00

net-adds9--yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بتسعة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

00

net-adds-10-yr

عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بعشرة أعوام (ولٌست ملغاة فً
نطاق فترة السماح المضافة)

00

net-renews1--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بعام واحد (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)
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00

net-renews2--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بعامٌن (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

00

net-renews3--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بثالثة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

00

net-renews4--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائًٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بأربعة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

00

net-renews5--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائًٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بخمسة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

01

net-renews6--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائًٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بستة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

00

net-renews7--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائًٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بسبعة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

00

net-renews8--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائًٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بثمانٌة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

00

net-renews9--yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائًٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بتسعة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

00

net-renews-10-yr

عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائًٌا أو بأمر مع فترة
تجدٌد جدٌدة بعشرة أعوام (ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد)

حدوث النقل بنجاح

تم بدء عملٌات النقل بواسطة هذا المُسجل الذي قام المُسجل اآلخر بإعالمه -
باألمر أو آل ًٌا

00
لم ٌتم اإلعالم بحدوث النقل

تم بدء عملٌات النقل بواسطة هذا المُسجل الذي لم ٌُعلمه المُسجل اآلخر

فقد النقل بنجاح

تم بدء عملٌات النقل بواسطة مُسجل آخر قام هذا المُسجل بإعالمه  -باألمر أو
آلًٌا

00

لم ٌتم اإلعالم بفقد النقل

تم بدء عملٌات النقل بواسطة مُسجل آخر لم ٌُعلمه هذا المُسجل

00

كسب نزاع النقل

عدد نزاعات النقل التً كسبها هذا المُسجل

01

خسارة نزاع النقل

عدد نزاعات النقل التً خسرها هذا المُسجل

00

عدم حسم نزاع النقل

عدد نزاعات النقل التً تخص هذا المُسجل المتشعبة أو غٌر المحسومة

00

سماح لنطاقات محذوفة

النطاقات التً حُذفت خالل فترة السماح باإلضافة

00

عدم سماح لنطاقات محذوفة

النطاقات التً حُذفت خارج فترة السماح باإلضافة

00

نطاقات مستردة

أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد

00

عدم تقرٌر بنطاقات تمت استعادتها

العدد اإلجمالً لألسماء المستعادة التً فشل المُسجل فً تقدٌم تقرٌر استعادة
بها

00
00
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00

طلبات -إعفاء pDa -

إجمالً عدد ( ADAفترة السماح باإلضافة) لطلبات اإلعفاء

00

اإلعفاءات  -الممنوحةpDa -

إجمالً عدد ( ADAفترة السماح باإلضافة) طلبات اإلعفاء منحت

00

النطاقات-ال ُمعفاةpDa-

إجمالً عدد األسماء المتأثرة بـ  ADAالممنوحة (فترة السماح باإلضافة)
طلبات اإلعفاء

00

اإلظبفبث-اٌخ ٟحّج ِحبٌٚت حٕف١ز٘ب

عذد أٚاِش إٔشبء أسّبء إٌطبلبث اٌخ ٟحّج ِحبٌٚت حٕف١ز٘ب (بٕجبح أٚ
فشً)

ٌتعٌن أن ٌحتوي السطر األول على أسماء الحقول طبقا لما تم وصفه أعاله فً الجدول السابق على هٌئة "سطر أعلى الصفحة" وفقا لما
تم وصفه فً القسم  0من  .RFC 4180وٌنبغً أن ٌشتمل السطر األخٌر من كل تقرٌر على القٌم اإلجمالٌة لكل عمود عبر جمٌع
المسجلٌن؛ بحٌث ٌبٌن عنوان الحقل األول من هذا السطر عبارة "القٌم اإلجمالٌة" فً حٌن ٌجب ترك الحقل الثانً فارغا ً فً ذلك السطر.
وال ٌجب إدراج أي سطور أخرى بجانب السطور الموصوفة فٌما سبق٠ .جب أْ حى ْٛفٛاصً األسطش > <U+000D, U+000Aوّب
ِ٘ ٛحذد ف.RFC 4180 ٟ

 .2تقرير نشاط وظائف السجل٠ .خع ٓ١حجّ١ع ٘زا اٌخمش٠ش فٍِ ٟف بٕسك بمّ١ت ِٕفصٍت بفبصٍت ٚفمًب ٌّب ٠خُ ححذ٠ذٖ ف٠ٚ .RFC 4180 ٟجب
حسّ١ت اٌٍّف " ،"gTLD-activity-yyyymm.csvح١ث " "gTLDحى ْٛاسُ gTLD؛ ف ٟحبٌت ٠ ،IDN-TLDجب اسخخذاَ عٕٛاْ
A؛ ٠ٚى ْٛاٌشِز " "yyyymmاٌعبَ ٚاٌشٙش اٌجبس ٞإعذاد اٌخمش٠ش عّٕٙب٠ .جب أْ ٠حخ ٞٛاٌٍّف عٍ ٝاٌحمٛي اٌخبٌ١ت:
اسُ اٌحمً

سلُ اٌحمً

اٌٛصف

10

اٌّسجٍ-ْٛاٌخشغْٛ١ٍ١

عذد اٌّسجٍ ٓ١اٌخشغ ٓ١١ٍ١فٙٔ ٟب٠ت فخشة اٌخمش٠ش

10

اٌّسجٍ-ْٛف ٟفخشة حٕف١ز إٌشبغ

عذد اٌّسجٍ ٓ١اٌز ٓ٠حصٍٛا عٍ ٝوٍّت ِشٚس ٌٍٛصٛي إٌٝ
االخخببس اٌخشغٚ ٍٟ١اٌخم )OT&E( ُ١١فٙٔ ٟب٠ت فخشة اٌخمش٠ش

10

اٌّسجٍ-ْٛلبً فخشة حٕف١ز إٌشبغ

عذد اٌّسجٍ ٓ١اٌز ٓ٠غٍبٛا اٌٛصٛيٌٚ ,ىٓ ٌُ ٠ذخٍٛا بعذ فٟ
فخشة حٕف١ز إٌشبغ فٙٔ ٟب٠ت فخشة اٌخمش٠ش

10

وٍّبث ِشٚسzfa-

عذد وٍّبث ِشٚس اٌٛصٛي إٌٍِ ٝفبث إٌّطمت إٌشطت فٙٔ ٟب٠ت
فخشة اٌخمش٠ش

10

اسخعالِبثwhois-43-

عذد اسخعالِبث ) WHOIS (port-43اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب
خالي فخشة اٌخمش٠ش

10

اسخعالِبث- whois-اٌمبئُ عٍ ٝاٌ٠ٛب

عذد اسخعالِبث  Whoisاٌمبئّت عٍ ٝاٌ٠ٛب اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب
خالي فخشة اٌخمش٠شِ ،ع عذَ حعّ ٓ١خذِت  Whoisاٌمببٍت
ٌٍبحث

10

اسخعالِبث-whois-اٌمببً ٌٍبحث

عذد اسخعالِبث  Whoisاٌمببٍت ٌٍبحث اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي
فخشة اٌخمش٠ش ،ف ٟحبي حٛفش٘ب

10

اسخعالِبث-dns-اٌّخٍمبة-عبش udp

عذد اسخعالِبث  DNSاٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي
 UDPخالي فخشة اٌخمش٠ش

10

اسخعالِبث-dns-اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب-عبش udp

عذد اسخعالِبث  DNSاٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي
 UDPاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

01

اسخعالِبث-dns-اٌّخٍمبة-عبش tcp

عذد اسخعالِبث  DNSاٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي
 TCPخالي فخشة اٌخمش٠ش
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00

اسخعالِبث-dns-اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب-عبش tcp

عذد اسخعالِبث  DNSاٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي
 TCPاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

فحصٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "فحص" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

إٔشبءٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "إٔشبء" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

حزفٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "حزف" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

ِعٍِٛبثٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "ِعٍِٛبث" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

حجذ٠ذٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "حجذ٠ذ" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

حمش٠ش-اسخعبدةٔ-طبقrgp-srs-

عذد غٍببث "اسخعبدة" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜف ٟفخشة اٌسّبح ببالسخشداد ( )RGPاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب
خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

غٍب-اسخعبدةٔ-طبقrgp-srs-

عذد غٍببث "اسخعبدة" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜف ٟفخشة اٌسّبح ببالسخشداد ِع حمذ ُ٠حمش٠ش اسخعبدة اٌخٟ
حُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

اعخّبدٔ-مًٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
العخّبد عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

01

إٌغبءٔ-مًٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
إلٌغبء عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

اسخعالَٔ-مًٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
ٌالسخعالَ حٛي عٍّ١ت ٔمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

سفطٔ-مًٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
ٌشفط عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

غٍبٔ-مًٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
ٌطٍب عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

ححذ٠ثٔ-طبقsrs-

عذد غٍببث "ححذ٠ث" اسُ ٔطبق ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش( )ٜد ْٚحعّ ٓ١غٍببث االسخعبدة ف ٟفخشة اٌسّبح
ببالسخشداد) اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

فحصِ-ع١فsrs-

عذد غٍببث "فحص" ِع١ف ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

إٔشبءِ-ع١فsrs-

عذد غٍببث "إٔشبء" ِع١ف ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00
00

حزفِ-ع١فsrs-

عذد غٍببث "حزف" ِع١ف ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

ِعٍِٛبثِ-ع١فsrs-

عذد غٍببث "ِعٍِٛبث" ِع١ف ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00
00
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ححذ٠ثِ-ع١فsrs-

عذد غٍببث "ححذ٠ث" ِع١ف ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

فحصِ-ع١فsrs-

عذد غٍببث "فحص" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

إٔشبء-احصبيsrs-

عذد غٍببث "إٔشبء" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00
01
00
00

حزف-احصبيsrs-

عذد غٍببث "حزف" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

ِعٍِٛبث-احصبيsrs-

عذد غٍببث "ِعٍِٛبث" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت
أخش )ٜاٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

اعخّبدٔ-مً-احصبيsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
العخّبد عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

إٌغبءٔ-مً-احصبيsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
إلٌغبء عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

اسخعالَٔ-مً-احصبيsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
ٌالسخعالَ حٛي عٍّ١ت ٔمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

سفطٔ-مً-احصبيsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
ٌشفط عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

غٍبٔ-مً-احصبيsrs-

عذد غٍببث "ٔمً" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
ٌطٍب عٍّ١بث إٌمً اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

00

ححذ٠ث-احصبيsrs-

عذد غٍببث "ححذ٠ث" احصبي ٚ EPP( SRSأٚ ٞاجٙت أخش)ٜ
اٌخ ٟحُ اٌشد عٍٙ١ب خالي فخشة اٌخمش٠ش

٠جب أْ ٠شخًّ اٌسطش األٚي عٍ ٝأسّبء اٌحمٛي ببٌعبػ غبمًب ٌّب حُ ٚصفٗ ف ٟاٌجذٚي اٌسببك عٍ١٘ ٝئت "سطش أعٍ ٝاٌصفحت" ٚفمًب ٌّب حُ
ٚصفٗ ف ٟاٌمسُ ٕ٠ٚ .RFC 4180 ِٓ 2بغ ٟأْ ٠شخًّ اٌسطش األخ١ش ِٓ وً حمش٠ش عٍ ٝاٌم ُ١اإلجّبٌ١ت ٌىً عّٛد فّ١ب ب ٓ١جّ١ع
اٌ ُّسجٍ ،ٓ١بح١ث ٠عشض اٌحمً األٚي ِٓ ٘زا اٌسطش عببسة "اٌم ُ١اإلجّبٌ١ت" ف ٟح٠ ٓ١جب حشن اٌحمً اٌثبٔ ٟفبس ًغب ف ٟرٌه اٌسطشٚ .ال
٠جب إدساج أ ٞسطٛس أخش ٜبجبٔب اٌسطٛس اٌّٛظحت فّ١ب سبك٠ .جب أْ حى ْٛفٛاصً األسطش > <U+000D, U+000Aوّب ٘ٛ
ِحذد ف.RFC 4180 ٟ
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المواصفات 4
مواصفات خدمات نشر بيانات التسجيل
.1خدمات دليل بيانات التسجيل .إلى أن تطلب منظمة  NNAIIبروتوكوالً مختل ًفا ،فسوف ٌقوم مشغل شركة التسجٌل بتشغٌل خدمة
 WHOISالمتاحة من خالل منفذ  43وف ًقا لطلب التعلٌقات ( )CFNرقم  ،3912و"خدمة دلٌل" قائمة على الوٌب على
> <whois.nic.TLDالذي ٌوفر حرٌة الوصول العام على أساس االستعالم للعناصر التالٌة فً التنسٌق التالً على األقل .وتحتفظ
منظمة  NNAIIبالحق فً تحدٌد تنسٌقات وبروتوكوالت بدٌلة ،وبنا ًء على مثل هذا التحدٌد ،سٌقوم مشغل شركة التسجٌل بتنفٌذ مثل هذه
المواصفات البدٌلة فً أقرب وقت ممكن عملًٌا.
ٌ .1-1جب أن ٌتبع تنسٌق الردود شكل التنسٌق النصً شبه الحر الموضح أدناهٌ ،لٌه سطر خا ٍل وإخالء المسؤولٌة القانونٌة
مع تحدٌد حقوق مشغل شركة التسجٌل ،وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة البٌانات.
ٌ .2 -1جب تمثٌل كل كائن بٌانات كمجموعة من أزواج المفاتٌح  /القٌمة ،وذلك فً شكل سطور تبدأ بمفاتٌح ،متبوعة بنقطتٌن
ومسافة كمحدداتٌ ،لٌها القٌمة.
 .3 -1بالنسبة للحقول المشتملة على أكثر من قٌمةٌُ ،سمح باستخدام أزواج متعددة مكونة من مفتاح  /قٌمة مع المفتاح نفسه
(على سبٌل المثال لعمل قائمة بخوادم أسماء متعددة) .وٌجب اعتبار أول زوج مكون من قٌمة/مفتاح بعد أي سطر خا ٍل بمثابة بداٌة لسجل
جدٌد ،كما ٌجب اعتباره كتعرٌف لهذا السجل ،واستخدامه فً تجمٌع البٌانات ،مثل أسماء المضٌفٌن وعناوٌن  ،NIأو اسم النطاق
ومعلومات المسجل ،معًا.
 .4 -1بيانات اسم النطاق:
 .1 -4 -1تنسيق االستعالمwhois EXAMPLE.TLD :
 .2 -4 -1تنسيق الرد:
اسم النطاقEXAMPLE.TLD :
معرف النطاقD1234567-TLD :
خادم whois.example.tld :siohW
عنوان  LCTاإلحالةhttp://www.example.tld :
تارٌخ التحدٌث2009-05-29T20:13:00Z :
تارٌخ اإلنشاء2000-10-08T00:45:00Z :
تارٌخ انتهاء فترة شركة التسجٌل2010-10-08T00:44:59Z :
المُسجل الراعًEXAMPLE REGISTRAR LLC :
مُعرف  NAIAللمُسجل الراعً5555555 :
حالة النطاقclientDeleteProhibited :
حالة النطاقdehlriClrlwInoihnhilc :
حالة النطاقdehlriLnrrWelnInoihnhilc :
حالة النطاقWlnilnLocrilInoihnhilc :
معرف المسجل5372808-ERL :
اسم المسجلEXAMPLE REGISTRANT :
منظمة المسجلIOATITI XCDAINLALNXI :
شارع المسجلIOATITI LLCIIL 123 :
مدٌنة المسجلAIOLXsI :
والٌة/مقاطعة المسجلAI :
الرمز البرٌدي للمسجلA1A1A1 :
بلد المسجلIO :
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هاتف المسجل+1.5555551212 :
الهاتف الداخلً للمسجل1234 :
فاكس المسجل1.5555551213+ :
الرقم الداخلً لفاكس المسجل4321 :
البرٌد اإللكترونً للمسجلEMAIL@EXAMPLE.TLD :
معرف المسؤول5372809-ERL :
اسم المسؤولEXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE :
منظمة المسؤولIOATITI CIDNLLCAIL XCDAINLALNXI :
شارع المسؤول123 EXAMPLE STREET :
مدٌنة المسؤولAIOLXsI :
والٌة/مقاطعة المسؤولAI :
الرمز البرٌدي للمسؤولA1A1A1 :
بلد المسؤولIO :
هاتف المسؤول+1.5555551212 :
الهاتف الداخلً للمسؤول1234 :
فاكس المسؤول+1.5555551213 :
الرقم الداخلً لفاكس المسؤول:
البرٌد اإللكترونً للمسؤولEMAIL@EXAMPLE.TLD :
معرف الفنً5372811-ERL :
اسم الفنًEXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL :
منظمة الفنًIOATITI CIDNLLCAC TTN :
شارع الفنً123 EXAMPLE STREET :
مدٌنة الفنًANYTOWN :
والٌة/مقاطعة الفنًAI :
الرمز البرٌدي للفنًA1A1A1 :
بلد الفنًIO :
هاتف الفنً+1.1235551234 :
الهاتف الداخلً للفنً1234 :
فاكس الفنً+1.5555551213 :
الرقم الداخلً لفاكس الفنً93 :
البرٌد اإللكترونً للفنًEMAIL@EXAMPLE.TLD :
خادم االسمNS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
خادم االسمNS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
signedDelegation :DNSSEC
GILLIN: rWhSrlc
>>> التحدٌث األخٌر لقاعدة بٌانات <<< L20:15:00L29-05-s0XNL: 2009
 .5 -1بيانات المسجل:
 .1 -5 -1تنسيق االستعالم"whois "registrar Example Registrar, Inc. :
 .2 -5 -1تنسيق الرد:
اسم المُسجل.Inr oel ClShWinrnp Nrd :
الشارع1234 Admiralty Way :
المدٌنةTrnhrr cle ClM :
الوالٌة/المقاطعةNA :
الرمز البرٌدي90292 :
البلدLL :
رقم الهاتف+1.3105551212 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
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البرٌد اإللكترونًregistrar@example.tld :
خادم whois.example-registrar.tld :siohW
عنوان  LCTاإلحالةhttp://www. example-registrar.tld :
جهة اتصال المسؤولJoe Registrar :
رقم الهاتف+1.3105551213 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
البرٌد اإللكترونًjoeregistrar@example-registrar.tld :
جهة اتصال المسؤولJane Registrar :
رقم الهاتف+1.3105551214 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
البرٌد اإللكترونًjaneregistrar@example-registrar.tld :
جهة االتصال التقنٌةJohn Geek :
رقم الهاتف+1.3105551215 :
رقم الفاكس+1.3105551216 :
البرٌد اإللكترونًjohngeek@example-registrar.tld :
>>> التحدٌث األخٌر لقاعدة بٌانات <<< 2009-05-29T20:15:00Z :s0XNL
 .6 -1خادم االسم:
 .1 .6 .1تنسيق االستعالم "whois "NS1.EXAMPLE.TLD :أو " wiohWخادم االسم (عنوان ")NI
 .2 .6 .1تنسيق الرد:
اسم الخادمNS1.EXAMPLE.TLD :
عنوان NI: 192.0.2.123
عنوان 2001:0DB8::1:NI
المُسجل.Inr oel ClShWinrnp Nrd :
خادم whois.example-registrar.tld :siohW
عنوان  LCTاإلحالةhttp://www. example-registrar.tld :
>>> التحدٌث األخٌر لقاعدة بٌانات <<< 2009-05-29T20:15:00Z :s0XNL
 .7 -1تنسٌق حقول البٌانات التالٌةٌ :جب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األفراد والمنظمات والعنوان والشارع والمدٌنة
والوالٌة/المقاطعة والرمز البرٌدي والبلد وأرقام الفاكس والهاتف وعناوٌن البرٌد اإللكترونً والتارٌخ والوقت مع التعٌٌنات المحددة فً
طلبات التعلٌق ( )CFNWرقم  5734-5730فً بروتوكول  IIIبحٌث ٌمكن معالجة عرض هذه المعلومات (أو القٌم الواردة فً
ردود  )s0XNLوفهمها بشكل موحد.

 .8.1إمكانٍت انبحثُ٠ .ؼذ رٛف١ش إِىبٔبد اٌجسش ػٍ" ٝخذِبد اٌذٌ "ً١اخز١بسً٠ب ٌٚىٓ إرا رُ رٛف١ش٘ب ػٓ طش٠ك "ِشغً اٌغدً" ،ف١دت أْ
رزٛافك ِغ اٌّٛاطفبد اٌّسذدح ف٘ ٟزا اٌمغُ.
 .1.8.1عٛ١فش "ِشغً اٌغدً" إِىبٔ١خ اٌجسش ػٍ" ٝخذِخ اٌذٌ "ً١اٌمبئّخ ػٍ ٝاٌ٠ٛت.
 .2.8.1عٛ١فش "ِشغً اٌغدً" إِىبٔبد اٌزطبثك اٌدضئ ،ٟػٍ ٝاأللً ،ػٍ ٝاٌسمٛي اٌزبٌ١خ :اعُ إٌطبق ٚأعّبء خٙبد
االرظبي ٚاٌّغدً ٚاٌؼٕب ٓ٠ٚاٌجش٠ذ٠خ ٌدٙبد االرظبي ٚاٌّغدً ,ثّب ف ٟرٌه خّ١غ اٌسمٛي اٌفشػ١خ اٌّٛضسخ ف( PEE ٟػٍ ٝعجً١
اٌّثبي ،اٌشبسع أ ٚاٌّذٕ٠خ أ ٚاٌٛال٠خ أ ٚاٌّمبطؼخ ،إٌخ).
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 .3.8.1عٛ١فش "ِشغً اٌغدً" إِىبٔبد اٌزطبثك اٌزبَ ،ػٍ ٝاأللً ،ػٍ ٝاٌسمٛي اٌزبٌ١خُِ :ؼشف اٌّغدً ٚاعُ خبدَ
األعّبء ٚػٕٛاْ ثشٚرٛوٛي اإلٔزشٔذ (ٌ )IPخبدَ األعّبء(ال ٕ٠طجك إال ػٍ ٝػٕب ٓ٠ٚثشٚرٛوٛي اإلٔزشٔذ اٌّخضٔخ ػٓ طش٠ك اٌغدً ،أٞ
اٌغدالد اٌّشفمخ).
 .4.8.1عٛ١فش "ِشغً اٌغدً" إِىبٔبد اٌجسش إٌّطم١خ (ٌ )Booleanذػُ اٌّشغالد إٌّطم١خ اٌزبٌ١خ ،ػٍ ٝاأللً،
ٌالٔضّبَ إٌِ ٝدّٛػخ ِٓ ِؼب١٠ش اٌجسش( OR ,)ٚ( AND :أ( NOT ,)ٚال).
 .5.8.1عٛف رزضّٓ ٔزبئح اٌجسش أعّبء إٌطبلبد اٌز ٟرطبثك ِؼب١٠ش اٌجسش.
 .6.8.1عٛف ٠مِ" َٛشغً اٌغدً" )1 :ثزٕف١ز إخشاءاد ِالئّخ ٌزدٕت إعبءح اعزخذاَ ٘زٖ اٌّ١ضح (ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي،
إربزخ إِىبٔ١خ اٌٛطٛي ٌٍّغزخذِ ٓ١اٌّؼزّذ ٓ٠اٌششػ ٓ١١فمظ) )2ٚ ،ضّبْ رٛافك اٌّ١ضح ِغ أ ٞلٛأ ٓ١أ ٚع١بعبد خظٛط١خ ِؼّٛي ثٙب.
 .2الوصول إلى ملف المنطقة
 .1 -2وصول الطرف اآلخر
 -1 -1 -2اتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة .سٌدخل مُشغل السجل فً اتفاقٌة مع مستخدم اإلنترنت؛ بما ٌسمح
لهذا المستخدم بالوصول إلى خادم/خوادم مضٌف إنترنتٌ ،حددهٌ/حددها مُشغل السجل ،ثم ٌقوم بتنزٌل بٌانات ملفات المنطقةٌ .جري
توحٌد االتفاقٌة ،وتسهٌل تنفٌذها وإدارتها من قبل مزود الوصول لبٌانات المنطقة المركزٌة ("مزود  .)"CZDAعلى مُشغل شركة
التسجٌل توفٌر الوصول لبٌانات ملفات المنطقة ثّٛخت "اٌمغُ ٚ "3.1.2ع١م َٛثزٌه ثبعزخذاَ ٔغك اٌٍّف اٌّٛضر ف" ٟاٌمغُ ."4.1.2
رغم ما سبق( ،أ) قد ٌرفض مزود  CZDAطلب الوصول المقدم من أي مستخدم لم ٌستوف متطلبات االعتماد ف" ٟاٌمغُ "2.1.2
أدٔبٖ( ،ة) لذ ٠شفض "ِشغً اٌغدً" طٍت اٌٛطٛي اٌّمذَ ِٓ أِ ٞغزخذَ ال ٠مذَ ث١بٔبد اػزّبد طس١سخ أ ٚلبٔ١ٔٛخ ثّٛخت "اٌمغُ .1.2
 2أ ٚز١ش ٠شِ" ٜشغً اٌغدً" ثشىً ِؼمٛي أْ رٌه عٛف ٕ٠زٙه اٌششٚط اٌٛاسدح ف " ٟاٌمغُ  ."5.1.2أدٔبٖ(ٚ ،ج) ٠دٛص أْ ٍ٠غٟ
"ِشغً اٌغدً" إِىبٔ١خ ٚطٛي أِ ٞغزخذَ إرا وبْ ٌذِ" ٜشغً اٌغدً" دٌ٠ ً١ذػُ ل١بَ اٌّغزخذَ ثبٔزٙبن اٌششٚط اٌٛاسدح ف" ٟاٌمغُ
."5.1.2
.2 -1 -2متطلبات االعتماد .قد ٌطلب مُشغل السجل ،من خالل تسهٌل مزود  ،CZDAمن كل مستخدم تزوٌده
بمعلومات كافٌة عنه؛ لتعرٌف المستخدم وتحدٌد موقعه بشكل صحٌح .ستشمل معلومات المستخدم هذه ،على سبٌل المثال ولٌس الحصر،
اسم الشركة واسم جهة االتصال والعنوان ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البرٌد اإللكترونً واسم مضٌف اإلنترنت وعنوان بروتوكول
اإلنترنت ).(IP
 .3 -1 -2منح الوصول .عٛ١فش وً "ِشغً عدً" خذِخ "ٌٍّ FTPف إٌّطمخ" (أ ٚخذِخ "عدً" أخشِ ٜذػِٛخ)
ٌؼٕٛاْ ِ URLسذد ُِ ٚذاس ِٓ لِجً ( ICANNال عّ١ب <TLD>.zda.icann.org ,ز١ش <ٔ ٛ٘ >TLDطبق  TLDاٌز٠ ٞى ْٛاٌغدً
ِغؤٚالً ػٕٗ) ٌٍّغزخذَ ٌٍٛطٛي إٌ ٝأسش١فبد ث١بٔبد ِٕطمخ "اٌغدً"ٌ .منح مشغل شركة التسجٌل للمستخدم ح ًقا محدو ًدا وغٌر حصري
وغٌر قابل للتحوٌل للوصول إلى خادم  FTPلملفات المنطقة الخاص بمشغل شركة التسجٌل ،ولنقل نسخة من ملفات منطقة نطاقات
المستوى األعلى ،وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة ذات صلة ،لٌس ألكثر من مرة واحدة كل  24ساعة باستخدام  FLIأو غٌره من
بروتوكوالت نقل البٌانات والوصول إلٌها والتً قد ٌتم تحدٌدها من قبل منظمة  .NNAIIثبٌٕغجخ ٌىً خبدَ ِخظض ٌٍٛطٛي إٌٍِ ٝف
إٌّمطخ ,رىٍِ ْٛفبد إٌّطمخ ف ٟدٌ ً١اٌّغز ٜٛاٌؼبٌ ٟاٌزُ ٠ ٞطٍك ػٍِ ,<zone>.zone.gz ٗ١غ رٛفش <zone>.zone.gz.md5
ٌٍ <zone>.zone.gz.sigٚزسمك ِٓ اٌزٕض٠الد .إرا ٚفّش "ِشغً اٌغدً" أ٠ضًب ث١بٔبد عبثمخ ،فغٛف رغزخذَ ّٔظ اٌزغّ١خ <zone>-
 ،yyyymmdd.zone.gzإٌخ
 .4 -1 -2معٌار تنسٌق الملفاتٌ .وفر مشغل شركة التسجٌل ملفات المنطقة باستخدام تنسٌق فرعً من تنسٌق الملف
األصلً المحدد فً  pRFC 1035البند ( p)5بما فً ذلك جمٌع السجالت الموجودة فً المنطقة الفعلٌة المستخدمة فً  GILالعام .
وٌكون التنسٌق الفرعً كما ٌلً:
٠ .1دت أْ ٠زضّٓ وً عدً خّ١غ اٌسمٛي ف ٟعطش ٚازذ ِثً( dman-niamod< :اعُ إٌطبق)> <( ssa< > >mTTاٌفئخ)>
<( epynإٌٛع)> <.>ATRsR
٠ .2دت أْ ٠غزخذَ وً ِٓ "اٌفئخ" "ٚإٌٛع" أعبٌ١ت رم٠ٛخ اٌزاوشح اٌم١بع١خ ٠ٚدت أْ ٠ىٔٛب ف ٟزبٌخ األحرف الصغٌرة.
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٠ .3دت أْ ٠ىِ TTL ْٛزٛفشًا ف ٟط١غخ ػذد طس١ر ِغ خضء ػشش.ٞ
٠ .4غّر ثبعزخذاَ  /DDDٚ /Xف ٟأعّبء إٌطبلبد.
٠ .5دت أْ رى ْٛخّ١غ أعّبء إٌطبلبد ف ٟزبٌخ األزشف اٌظغ١شح.
٠ .6دت اعزخذاَ ػالِخ خذٌٚخ ٚازذح رّب ًِب وفبطً ٌٍسمٛي داخً أ ٞعدً.
٠ .7دت أْ رى ْٛخّ١غ أعّبء إٌطبلبد ِؤٍ٘خ ثبٌىبًِ.
 .8ال ٠غّر ثزٛخٙ١بد .$ORIGIN
 .9ال ٠غّر ثبعزخذاَ "@" ٌإلشبسح إٌ ٝاألطً اٌسبٌ.ٟ
 .11ال ٠غّر ثبعزخذاَ "أعّبء ٔطبلبد فبسغخ" ف ٟثذا٠خ عدً ٌّزبثؼخ اعزخذاَ اعُ إٌطبق ف ٟاٌغدً اٌغبثك.
 .11ال ٠غّر ثزٛخٙ١بد .$INCLUDE
 .12ال ٠غّر ثزٛخٙ١بد .$TTL
 .13ال ٠غّر ثبعزخذاَ األلٛاط ،ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي ٌّٛاطٍخ لبئّخ اٌسمٛي ف ٟعدً ػجش زذ عطش.
 .14ال ٠غّر ثبعزخذاَ اٌزؼٍ١مبد.
 .15ال ٠غّر ثبعزخذاَ أعطش فبسغخ.
٠ .16دت أْ ٠ى ْٛعدً ِ SOAزٛفشًا ف ٟأػٍِ(ٚ ٝىشسًا فٙٔ )ٟب٠خ ٍِف إٌّطمخ.
 .17ثبعزثٕبء عدً ٠ ،SOAدت أْ رى ْٛخّ١غ اٌغدالد ف ٟاٌٍّف ِشرجخ أثدذً٠ب.
٠ .18دت اعزخذاَ ِٕطمخ ٚازذح ٌىً ٍِف .ف ٟزبٌخ رمغٌ TLD ُ١ج١بٔبد  TNDاٌخبطخ ثٗ إٌِٕ ٝبطك ِزؼذد ,ف١زدٗ وً خضء ِٕٙب
إٌٍِ ٝف ِٕفظً ٠غّ ٝوّب ِ٘ٛ ٛضر أػالِٖ ,غ اعزخذاَ خّ١غ اٌٍّفبد اٌّد ّّؼخ ٌظ١غخ  tarفٍِ ٟف ٠طٍك ػٍٗ١
.<tld>.zone.tar

 .5 -1 -2استخدام البيانات من قِبل المستخدمٌ .سمح مشغل شركة التسجٌل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة
ألغراض مشروعة؛ شرٌطة أن( ،أ) ٌتخذ المستخدم جمٌع الخطوات المعقولة للحماٌة ضد الوصول غٌر المصرح به إلى البٌانات
واستخدامها والكشف عنها ،و(ب) تحت أي ظرف من الظروف ،ال ٌتعٌن إلزام مشغل شركة التسجٌل بالسماح للمستخدم باستخدام
البٌانات من أجل( ،ا) السماح باالنتقال أو تمكٌنه أو دعمه عن طرٌق البرٌد اإللكترونً أو الهاتف أو الفاكس لغٌر المرغوب فٌهم،
واإلعالنات التجارٌة أو الطلبات المقدمة لكٌانات أخرى بخالف العمالء الحالٌٌن للمستخدم ،أو ( )2تمكٌن العملٌات اإللكترونٌة التلقائٌة
كبٌرة الحجم التً من شأنها إرسال استعالمات أو بٌانات إلى نظم مشغل شركة التسجٌل أو أي مسجل معتمد من قبل منظمة .NNAII
 .6 -1 -2مدة االستخدام .سٌزود مُشغل شركة التسجٌل ،من خالل مزود  ،CZDAكل مستخدم بوصول إلى ملف
المنطقة لفترة ال تقل عن ثالثة ( )3أشهر .سٌسمح "مشغل السجل" للمستخدمٌن بتجدٌد "منح الوصول" الخاص بهم.
 .7 -1 -2وصول بال رسوم .سٌزود مُشغل شركة التسجٌل المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة ،وسٌعمل
مزود  CZDAعلى تسهٌل ذلك.
 2 -2انتعاون
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 .1.2.2انمساعدة .ع١مذَ "ِشغً اٌغدً" اٌزؼبٚ ْٚاٌّغبػذح إٌّبعجخ ٌىً ِٓ ِ"ٚ ICANNضٚد ٌ "CZDAز١غ١ش
ٚطٛي اٌّغزخذِ ٓ١اٌّظشذ ٌ ُٙإٌ ٝث١بٔبد ٍِف إٌّطمخ ثىفبءح ِغ اٌّسبفظخ ػٍ ٗ١وّب ِ٘ٛ ٛضر ف٘ ٟزا "اٌدذٚي".
 3 -2وصول  .ICANNع١ضٚد ِشغً اٌغدً ِٕظّخ  ICANNأ ٚاٌّؼ ِٓ ٓ١خبٔجٙب ثٛطٛي ػبَ إٌٍِ ٝفبد إٌّطمخ اٌخبطخ
ثٕطبق ٚ TLDرٌه ثظفخ ِغزّشح ٚفمًب ٌٍطش٠مخ اٌز ٟلذ رسذد٘ب ِٕظّخ  ِٓ ICANNز ٓ١إٌ ٝآخش ػٍٔ ٝسِ ٛؼمٛي.
 4 -2وصول انمشغم فً حاالث انطوارئ .ع١ضٚد ِشغً اٌغدً "اٌّشغٍ ٓ١ف ٟزبالد اٌطٛاسا" اٌّؼ ِٓ ٓ١ٕ١لِجً ِٕظّخ
 ICANNثٛطٛي ػبَ إٌٍِ ٝفبد إٌّطمخ اٌخبطخ ثٕطبق ٚ TLDرٌه ثظفخ ِغزّشح ٚفمًب ٌٍطش٠مخ اٌز ٟلذ رسذد٘ب ِٕظّخ
 ِٓ ICANNز ٓ١إٌ ٝآخش ػٍٔ ٝسِ ٛؼمٛي.

 .3توصٍم بٍاناث انتسجٍالث اإلجمانٍت إنى ICANN
 .1.3انوصول اندوري إنى بٍاناث انتسجٍالث انصغٍرة ِٓ .أخً اٌزسمك ِٓ االعزمشاس اٌزشغ ٍٟ١ف" ٟخذِبد اٌغدً" ٚضّبْ
رسم١مٗ ،فضالً ػٓ ر١غ١ش رٕف١ز فسٛطبد اٌزٛافك ػٍ ٝاٌّغدٍ ٓ١اٌّؼزّذ ,ٓ٠ع١مذَ "ِشغً اٌغدً" إٌ ICANN ٝػٍ ٝأعبط أعجٛػ( ٟفٟ
اٌ َٛ١اٌز ٞرسذدٖ  )ICANNأزذس "ث١بٔبد اٌزغد "ً١وّب ِ٘ ٛسذد أدٔبٖٚ .عززضّٓ اٌج١بٔبد ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ث١بٔبد اػزجبسًا ِٓ
 11:11:11ثبٌزٛل١ذ اٌؼبٌّ ٟإٌّغك ( )UTCف ٟاٌ َٛ١اٌغبثك ٌٍ َٛ١اٌّسذد ٌالعزشداد ِٓ لِجً .ICANN
 .1.1.3انمحتوٌاث .عٛ١فش "ِشغً اٌغدً" ،ػٍ ٝاأللً ،اٌج١بٔبد اٌزبٌ١خ ٌدّ١غ أعّبء إٌطبلبد اٌّغدٍخ :اعُ إٌطبق
ُِ ٚؼشف ػٕظش ِغزٛدع ( )roidاعُ إٌطبق ُِ ٚؼشف اٌّغدً ( ُِؼشف ٚ )IANAاٌسبالد ٚآخش ربس٠خ ٌٍزسذ٠ش ٚربس٠خ
اإلٔشبء ٚربس٠خ االٔزٙبء ٚأعّبء خٛادَ األعّبء .ثبٌٕغجخ ٌٍّغدٍ ٓ١اٌشاػ ,ٓ١ػٍ ٝاأللً ،فئٔٗ ع١زُ رٛف١ش :اعُ اٌّغدً ُِ ٚؼشف
ػٕظش ِغزٛدع ( )roidاٌّغدً ٚاعُ اٌّض١ف ٌخبدَ  Whoisاٌخبص ثبٌّغدً ٚػٕٛاْ  URLاٌخبص ثبٌّغدً.
 .2.1.3انتنسٍق .ع١زُ رٛف١ش اٌج١بٔبد ثبٌزٕغ١ك اٌّسذد ف" ٟاٌّٛاطفبد  "2فّ١ب ٠خض "ِغزٛدع اٌج١بٔبد" (ِزضًّٕب
اٌزشف١ش ٚاٌزٛل١غ ,إٌخ) ٌٚىٓ ِغ رضّ ٓ١اٌسمٛي اٌّزوٛسح ف ٟاٌمغُ اٌغبثك فمظ ,ثّؼٕ ٝأْ اٌٍّف ٌٓ ٠سز ٞٛإال ػٍ ٝػٕبطش "إٌطبق"
ٚاٌّغدً" ِغ اٌسمٛي اٌّزوٛسح أػالٖ٠ .زّزغ "ِشغً اٌغدً" ثخ١بس رٛف١ش ٍِف إ٠ذاع وبًِ ثذالً ِّب ِ٘ ٛسذد ف" ٟاٌّٛاطفبد ."2
.3 .1 .3الوصول .سٌتوفر الملف (الملفات) لمشغل شركة التسجٌل خب٘ ًضا (خب٘ضح) ٌٍزٕض ً٠اػزجبسًا ِٓ 11:11:11
ثبٌزٛل١ذ اٌؼبٌّ ٟإٌّغك ف ٟاٌ َٛ١اٌّسذد ٌالعزشداد ِٓ لِجً ٚ .ICANNع١زُ رٛف١ش اٌٍّف (اٌٍّفبد) ٌٍزٕض ً٠ػجش ثشٚرٛوٛي  ،SFTPإال
أٔٗ لذ رطٍت  ICANNأعبٌ١ت أخش ٜف ٟاٌّغزمجً.
 .2.3انوصول االستثنائً إنى بٍاناث انتسجٍالث انصغٍرة .ف ٟزبٌخ رؼزس ِغدً أ ٚإٌغبء اػزّبدٖ أ ٚطذٚس أِش لضبئ ٟثشأٔٗ،
إٌخ ٠غزذػ ٟإٌمً اٌّؤلذ أ ٚإٌٙبئ ٟألعّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثٗ إٌِ ٝغدً آخش ،اعزٕبدًا إٌ ٝاٌطٍت اٌّمذَ ِٓ  ،ICANNع١مذَ "ِشغً
اٌغدً" إٌ ICANN ٝأزذس اٌج١بٔبد زٛي أعّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثبٌّغدً اٌخبعشٚ .ع١زُ رٛف١ش اٌج١بٔبد ثبٌزٕغ١ك اٌّسذد فٟ
"اٌّٛاطفبد  "2فّ١ب ٠خض "ِغزٛدع اٌج١بٔبد"٠ ٌٓٚ .سز ٞٛاٌٍّف إال ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثأعّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثبٌّغدً اٌخبعش.
ٚع١مذَ "ِشغً اٌغدً" اٌج١بٔبد ف ٟغض ِٟٛ٠ ْٛػًّ .إرا ٌُ ٠زُ االرفبق ػٍ ٝغ١ش رٌه ثِ" ٓ١شغً اٌغدً"  ،ICANNٚع١زُ رٛف١ش
اٌٍّف ٌٍزٕض ِٓ ً٠لِجً  ICANNثٕفظ طش٠مخ اٌج١بٔبد اٌّسذدح ف" ٟاٌمغُ ٘ ِٓ ".1.3زٖ "اٌّٛاطفبد".
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مواصفات اتفاقية  DLTGالجديدة

المواصفات 5
جدول األسماء المحجوزة على المستوى الثاني في دوائر تسجيل DLTG
ٌلتزم مشغل شركة التسجٌل باالحتفاظ (أيٌ ،متنع مشغل شركة التسجٌل عن تسجٌل ،أو تفوٌض ،أو استخدام أو توفٌر العناوٌن المذكورة
بطرٌقة مماثلة ألٌة جهة أخرى ،وٌجوز له فقط تسجٌل العناوٌن المذكورة باسمه لٌحتفظ بها وٌمنع تفوٌضها أو استخدامها) باألسماء التً
تتكون باستخدام العناوٌن التالٌة من التسجٌل المبدئً (أي ،بخالف التجدٌد) ضمن نطاق  ،DLTوذلك ما لم تصدق  NNAIIبوضوح
وبطرٌقة مماثلة على خالف ذلك كتابة:
 .1مثال .يتم االحتفاظ بالعنوان "مثال"على المستوى الثانً وعلى المستوٌات األخرى فً نطاق  DLTوفٌه ٌقوم مشغل شركة التسجٌل
بعملٌات التسجٌل.
 .2عنوان من حرفينٌ .جب حجز كل العناوٌن ثنائٌة الرمز أوالً .بجوز تحرٌر حجز سلسلة عنوان مكون من حرفٌن تبعًا لمدى توصل
مشغل شركة التسجٌل التفاق مع الحكومة ومدٌر رمز البلد .قد ٌتقدم مشغل شركة التسجٌل أٌضًا باقتراح لتحرٌر هذه االحتجازات
على أساس تطبٌق معاٌٌر تجنب إثارة االرتباك مع رموز الدول المناظرة.
 .3أسماء النطاقات المميزة .قد تشتمل العناوٌن على حروف الشرطة فً الموضع الثالث والرابع إذا عبرت عن أسماء نطاق دولً
صحٌح فً ترمٌز  AINNNالخاص بها (على سبٌل المثال
".)"xn--ndk061n
 .4حجز المستوى الثاني لعمليات التسجيل .تم حجز األسماء التالٌة الستخدامها فً عملٌة تسجٌل نطاق  TLD.قد ٌستخدمها مشغل
شركة التسجٌل ،ومع انتهاء تخصٌص مشغل شركة التسجٌل باعتباره مشغل دائرة تسجٌل ٌ ،DLTتم عندئذ نقلها وف ًقا لما تحدده
منظمة
 NINI ،WWW ،NNAII: INNو.WIONI
 .5أسماء الدول والمناطقٌ .تم احتجاز أسماء الدول والمناطق فً القوائم التالٌة المعترف بها دولًٌا على المستوى الثانً وجمٌع
المستوٌات األخرى داخل نطاق  DLTحٌث ٌوفر مشغل شركة التسجٌل عملٌات التسجٌل:
1-5

الصٌغة المختصرة (باللغة اإلنجلٌزٌة) لكافة أسماء الدول والمناطق المحتواة فً قائمة  ،ISO 3166-1وف ًقا لتحدٌه
من حٌن آلخر  ،بما فً ذلك االتحاد األوروبً المحفوظ بشكل استثنائً فً قائمة  ISO 3166-1وتمت زٌادة
نطاقه فً أغسطس عام  1999إلى أي تطبٌق ٌحتاج إلى تمثٌل اسم االتحاد األوروبً
<http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166>;1_decoding_table.htm#EU

2-5

فرٌق خبراء األمم المتحدة باألسماء الجغرافٌة ،ودلٌل المرجعٌة الفنٌة لتوحٌد األسماء الجغرافٌة ،الجزء الثالث أسماء
دول العالم؛ و

3-5

قائمة الدول األعضاء باألمم المتحدة معدة باستخدام  6لغات رسمٌة باألمم المتحدة بواسطة مجموعة العمل المختصة
بأسماء مؤتمر األمم المتحدة حول توحٌد األسماء الجغرافٌة؛

وذلك شرٌطة أنه ٌجوز تحرٌر عملٌة احتجاز أسماء دول ومناطق معٌنة وف ًقا للمدى الذي ٌصل إلٌه اتفاق "مشغل السجل" مع الحكومة
(الحكومات) المختصة ،وكذلك ،شرٌطة أنه ٌجوز لـ"مشغل السجل" اقتراح تحرٌر هذه االحتجازات ،وف ًقا للمراجعة التً تجرٌها اللجنة
االستشارٌة الحكومٌة التابعة لمنظمة  ICANNوموافقة منظمة .ICANN
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مواصفات اتفاقٌة  DLTGالجدٌدة

المواصفاث 6
مواصفاث استمراريت و إمكانيت تشغيل السجل
 .1التوافق مع المعايير
ٔ 1.1ظبَ ٠.DNSغت ػٍِ ٝشغً اٌسغً رٕف١ز ؽٍجبد اٌزؼٍ١مبد  sCFRراد اٌظٍخ اٌمبئّخ ٚرٍه اٌز ٟس١زُ ٔشش٘ب ف ٟاٌّسزمجً ِٓ لجً
فش٠ك ػًّ ٕ٘ذسخ اإلٔزشٔذ ( )FTTIثّب ف ٟرٌه عّ١غ اٌّؼب١٠ش أ ٚاٌزؼذ٠الد أ ٚاإلػبفبد اٌز ٟرٍٚ ٟاٌز ٟرزؼٍك ثب٢رٔ 7ٟظبَ أسّبء
إٌطبلبد ٚػٍّ١بد خبدَ االسُ ثّب ف ٟرٌه ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي ال اٌحظش ؽٍجبد اٌزؼٍ١مبد أسلبَ،1151ٚ ،1651ٚ ،1302ٚ ،1301 7
 ،1010ٚ ،0264ٚ ،0263ٚ ،0113ٚ ،1341ٚ ،1151ٚو.6655
٠ .EPP 1.1غت ػٍِ ٝشغً اٌسغً االِزضبي ٌزؼٍ١مبد  RFCاٌّٛعٛدح راد اٌظٍخ ٚرٍه اٌزؼٍ١مبد اٌز ٟسزظذس ِسزمجال ثٛاسطخ فش٠ك
ػًّ ٕ٘ذسخ اإلٔزشٔذ ( )IETFثّب ف ٟرٌه عّ١غ اٌّؼب١٠ش أ ٚاٌزؼذ٠الد أ ٚاإلػبفبد اٌمبدِخ ٚاٌز ٟرزؼٍك ثزٛف١ش أسّبء إٌطبلبد ٚإداسرٙب
ثبسزخذاَ ثشٚرٛوٛي اٌزٛص٠غ اٌّشْ ( )EPPف ٟاٌزٛافك ِغ ؽٍجبد اٌزؼٍ١مبد أسلبَ.2401ٚ 2400ٚ ،2401ٚ ،2401ٚ ،2403ٚ ،2613 7
إرا احزبط ِشغً اٌسغً إٌ ٝتطبٌق فترة السماح للتسجٌل ( ،)sDRفإنه ٌلتزم بتتوجٌهات ٚ RFC 3915اٌزٛعٙ١بد اٌزبثؼخ ٌٙب .إرا رطٍت
ِشغً اٌسغً اسزخذاَ اٌٛظ١فخ خبسط ٔطبق لبػذح رؼٍ١مبد  RFCاٌخبطخ ثـ  ،EPPف١زؼ ٓ١ػٍِ ٝشغً اٌسغً رٛص١ك اِزذاداد  EPPفٟ
رٕس١ك ِسٛدح اإلٔزشٔذ ٚرٌه ِٓ خالي االسزؼبٔخ ثبإلسشبداد اٌّٛطٛفخ فٚ .0402 RFC ٟثبٌزجؼ١خ س١مِ َٛشغً اٌسغً ثزض٠ٚذ اٌٛصبئك
اٌّزؼٍمخ ثىبفخ وبئٕبد ٚ EPPاالِزذاداد اٌّذػِٛخ إٌٚ ICANN ٝرحذ٠ضٙب لجً ػٍّ١خ إٌشش.
ٌ .DNSSEC 3.1نبغً أن ٌوقع ِشغً التسجٌل ٍِفبد منطقة نطاق  GTLالخاصة به التً تطبق امتدادات تأمٌن ٔظبَ اسُ إٌطبق
(" .)"CESSTDأثناء مدة التشغٌلٕ٠ ،جغ ٟأن ٌلتزم ِشغً التسجٌل بطلبات التعلٌق  sCFRأسلبَ 1236ٚ 1302ٚ 1301ٚ 1300
ٚاألسلبَ اٌزبثؼخ ٌٙب ِٚب ٙ١ٍ٠ب ،وٌتبع أفؼً التطبٌقات الموصوفة ف ٟؽٍت اٌزؼٍ١ك  sCFسلُ ِٚ 1311ب ٚ .ٗ١ٍ٠ف ٟحبي ٔفّز ِشغً اٌسغً
حبشذ سفغ اٌزٛاعذ اٌّؼزّذ اٌّجؼضش الِزذاداد األِبْ ٌٕظبَ أسّبء إٌطبلبدٚ ،عت ػٍ ٗ١االِزضبي ٌطٍت اٌزؼٍ١ك سلُ ِٚ 2122ب  .ٗ١ٍ٠وّب
٠غت ػٍ ٗ١لجٛي اٌّبدح األسبس١خ اٌؼبِخ ِٓ أسّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثبألؽفبي ثطش٠مخ إِٓخ ٚفمًب ألفؼً اٌّّبسسبد فً اٌظٕبػ١خٚ .أ٠ؼًب،
٠غت أْ ٕ٠شش اٌسغً ػٍِٛ ٝلؼٗ ػٍ ٝشجىخ اإلٔزشٔذ ث١بٔبد ِّبسسبد اِزذاداد األِبْ ٌٕظبَ اسُ إٌطبق ( )CPSاٌز ٟرٛػح اٌؼٛاثؾ
األِٕ١خ اٌحشعخ ٚاإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزخض ٓ٠اٌّٛاد األسبس١خ ،إػبفخً إلxى اٌٛطٛي ٚاسزخذاَ اٌّفبر١ح اٌخبطخ ثزٌه ٚػّبْ لجٛي اٌّٛاد
األسبس١خ اٌؼبِخ اٌخبطخ ثبٌّسغٍٕ٠ .ٓ١جغ ٟػٍِ ٝشغً اٌسغً أْ ٕ٠شش ث١بٔبد ِّبسسبد اِزذاداد األِبْ ٌٕظبَ اسُ إٌطبق ()DPS
اٌخبطخ ثٗ ػٓ ؽش٠ك االسزؼبٔخ ثبٌزٕس١ك اٌّٛػح ف" ٟإؽبس ( "DPSاٌّٛعٛد حبًٌ١ب ف ٟرٕس١ك اٌّسٛدح ،أظش االسرجبؽ
 )http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-frameworkخالي ًِ ٛ٠ 153ب ِٓ رحٛي "إؽبس  "DPSإٌ ٝؽٍت
اٌزؼٍ١مبد ()RFC
 .IDN 1.1إرا ػشع ِشغً اٌسغً أسّبء إٌطبلبد اٌذ١ٌٚخ)"ٚ ، ("IDNsعت ػٍ ٗ١االِزضبي ٌطٍجبد اٌزؼٍ١مبد أسلبَ ، 5890و،5891
وٚ 5893ٚ 5892األسلبَ اٌزبثؼخ ٌٙب .كما ٌنبغً أن ٌلتزم مشغل السجل بإرشادات  NGI ICANNػٍ ٝالِٛلغ
> ،<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htmعندما ٌتم رؼذٍٙ٠ب ،أ ٚتغٌٌرها ،أ ٚإلغاؤها ِٓ
ٚلذ ٢خش ٠.غت ػٍِ ٝشغً اٌسغً ٔشش عذاٚي أسّبء إٌطبلبد اٌذ١ٌٚخ ٚلٛاػذ رسغ ً١رٍه األسّبء ٚرحذ٠ضٙب ف ٟسغً سٍطخ رخظ١ض
أسّبء اإلٔزشٔذ اٌخبص ثّّبسسبد رٍه األسّبء وّب ِ٘ ٛحذد ف ٟاٌّجبدئ اٌزٛع١ٙ١خ ألسّبء إٌطبلبد اٌذ١ٌٚخ اٌزبثؼخ ٌ١ٙئخ(ICANN).
٠ .IPv6 1.2غت أن ٌكون ِشغً اٌسغً قادرا ػٍ ٝلجٛي ػٕب IPv6 ٓ٠ٚوسغالد إلحاق فٔ ٟظبَ اٌسغً الخاص به وأن ٌنشرها فٟ
٠ DNS.غت أن ٌعرض مشغل السجل ٔمً  IPv6العام الثنٌن ػٍ ٝاأللً ِٓ خٛادَ أسماء السجل المدرجة فِٕ ٟطمخ اٌغزس ِغ ػٕبٓ٠ٚ
 IPv6المناظرة اٌّسغٍخ لدى ٕ٠ٚ .NIIIجغ ٟأْ ٠زجغ ِشغً اٌسغً "اٌّجبدئ اٌزٛع١ٙ١خ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٕمً ٔظبَ أسّبء إٌطبلبد  "IPv6وّب
ِ٘ٛ ٛػح ف ٟأفؼً اٌّّبسسبد اٌحبٌ١خ ٚ 61اٌزٛط١بد ٚاالػزجبساد اٌّٛػحخ ف ٟؽٍت اٌزؼٍ١ك ( )RFCسلُ  .2403ػالٚح ػٍ ٝأٔٗ
٠غت أ٠ؼًب ػشع ػٕب IPv6 ٓ٠ٚاٌؼبِخ ٌخذِبد ٔشش ث١بٔبد اٌزسغ ً١ػٍ ٝإٌح ٛاٌّحذد ف ٟاٌّٛاطفبد سلُ ٘ ِٓ 1زا ٕ٠ٚجغ ٟاالرفبق؛
ػٍ ٝسج ً١اٌّضبي ثشٔبِظ اٌجحش ػٓ إٌطبلبد ( siohWؽٍت اٌزؼٍ١ك سلُ  ،)0611أ ٚثشٔبِظ اٌجحش ػٓ إٌطبلبد  siohWػٍ ٝاٌشجىخ
اٌؼبٌّ١خٌّ .شغً اٌسغً ػشع ٔمً ػٕب IPv6 ٓ٠ٚاٌؼبِخ ٌٕظبَ اٌزسغ ً١اٌّشزشن ( )SRSثبٌٕسجخ أل ٞاٌّسغً ،فِٛ ٟػذ ال ٠زغبٚص سزخ
أشٙش ِٓ ٚطٛي اٌطٍت األٚي وزبثخً ِٓ أحذ اٌّسغٍ ٓ١اٌّؼزّذٌٕ ٓ٠طبلبد  TLCgثح١ش ٠ى ْٛػٍ ٝاسزؼذاد ٌٍؼًّ ِغ ٔظبَ اٌزسغً١
اٌّشزشن ػجش .IPv6
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 .1خدماث السجل
 1.3خدمات السجل“ .وٌتم تعرٌف "خذِبد اٌزسغ ،"ً١ألغشاع ارفبقٌة اٌزسغ ،ً١على النحو التالً :خدمات تمثل ( )3ػٍّ١بد مزود
االمتداد التً تعد بالغة األهمٌة بالنسبة للمهام اٌزبٌ١خ 7اسزالَ اٌج١بٔبد ِٓ اٌّسغٍ ٓ١فّ١ب ٠زؼٍك ثؼٍّ١بد رسغ ً١أسّبء إٌطبلبد ٚخٛادَ
األسّبء؛ ٚرض٠ٚذ اٌّسغٍ ٓ١ثّؼٍِٛبد حٛي اٌحبٌخ اٌّزؼٍمخ ثخٛادَ إٌّطمخ ثبٌٕسجخ ٌٕطبلبد ٔٚ ،TLDشش ٍِفبد إٌّطمخ ثبٌٕسجخ ٌٕطبلبد
TLD؛ رشغ ً١خٛادَ ٔظبَ أسّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثبٌزسغٔٚ ،ً١شش االرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثزسغ١الد خبدَ اسُ إٌطبق
فٔ ٟطبلبد ٚ TLCفمًب ٌّب ٠مزؼ٘ ٗ١زا االرفبق؛ (ٚة) إٌّزغبد أ ٚاٌخذِبد األخش ٜاٌز٠ ٟزؼ ٓ١ػٍِ ٝشغً اٌسغً رٛف١ش٘ب ثسجت إلبِخ
س١بسخ رٛافك ا٢ساء ػٍ ٝإٌح ٛاٌّحذد ف ٟاٌّٛاطفبد سلُ (ٚ ،1ط) إِٔ ٞزغبد أ ٚخذِبد أخش ٜال ّ٠ىٓ إال ٌّشغً اٌسغً رٛف١ش٘ب،
ثسجت رؼ ٕٗ١١وّشغً ٌٍسغً( ٚ ،د) اٌزغ١١شاد اٌّبد٠خ ػٍ ٝأ ٞخذِخ ِٓ خذِبد اٌزسغ ً١فٔ ٟطبق إٌمبؽ (أ) أ( ٚة) أ( ٚط) اٌّزوٛسح
أػالٖ.
 1.1حظر أحرف البدل .ثبٌٕسجخ ألسّبء إٌطبق اٌز ٟإِب ال رىِ ْٛسغٍخ ،أ ٚأْ اٌّسغً ٌُ ٛ٠فش سغالد طبٌحخ ِضً سغالد اIN
إلدساط ٍِف إٌّطمخ اٌخبص ثٕظبَ أسّبء إٌطبلبد ،أ ٚأْ ٚػؼٙب ال ٠سّح ثٕشش٘ب فٔ ٟظبَ أسّبء إٌطبلبد ،فإٔٗ ٠حظش اسزخذاَ سغالد
ِٛاسد اٌشِض اٌؼشٛائ ٟألسّبء إٌطبلبد ػٍ ٝإٌح ٛاٌّج ٓ١ف ٟؽٍج ّ ٟاٌزؼٍ١مبد  1261ٚ 1301أ ٚأ ٞؽش٠مخ أ ٚرمٕ١خ أخش ِٓ ٜأعً رشو١ت
سغالد ِٛاسد ٔظبَ أسّبء إٌطبلبد أ ٚاسزخذاَ إػبدح اٌزٛع ٗ١فٔ ٟظبَ أسّبء إٌطبلبد ِٓ لجً اٌسغًٚ .ػٕذ االسزفسبس ػٓ أسّبء
إٌطبلبد٠ ،غت ػٍ ٝخٛادَ األسّبء اٌّؼزّذح إػبدح اسزغبثخ "اسُ اٌخطأ" (اٌّؼشٚفخ أ٠ؼًب ثبسُ ٚ ،)NXDOMAINسِض االسزغبثخ 0
وّب ِ٘ٛ ٛػح ف ٟؽٍت اٌزؼٍ١ك ٚ 1302ؽٍجبد اٌزؼٍ١مبد راد اٌظٍخٕ٠ٚ .طجك ٘زا اٌحىُ ػٍ ٝعّ١غ ٍِفبد إٌّطمخ اٌخبطخ ثأسّبء
إٌطبلبد ػٍ ٝعّ١غ اٌّسز٠ٛبد ف ٟشغشح أسّبء إٌطبلبد اٌز٠ ٟمِ َٛشغً اٌسغً (أ٠ ِٓ ٚزجؼٗ فِ ٟغبي رٛف١ش خذِبد اٌزسغ )ً١ثحفع
اٌج١بٔبد ٌٙب ،أ ٚاٌزشر١ت ٌٙزا اٌحفع ،أ ٚاٌحظٛي ػٍ ٝػبئذاد ِٓ عشاء ٘زا اٌحفع.
 .1استمرارٌة التسجٌل
 0.1اٌزٛفش اٌؼبٌ ٟس١مِ َٛشغً اٌسغً ثؼٍّ١برٗ ثبسزخذاَ شجىخ ػًّ ٚخٛادَ ِزىشسح ِزٕٛػخ عغشافً١ب (ثّب ف ٟرٌه رىشاس ػٍٝ
ِسز ٜٛاٌشجىخٚ ،رىشاس ػٍِ ٝسز ٜٛاٌؼمذح إٌٙبئ١خ ٚرٕف١ز خطخ ٌّٛاصٔخ اٌزحّ ،ً١ح١ضّب وبٔذ ِزٛفشح) ٌؼّبْ اسزّشاس٠خ اٌزشغ ً١ف ٟحبٌخ
حذٚس ػطً رمٕ( ٟسٛاء وبْ ٚاسغ إٌطبق أِ ٚحٍ ،)ٟأٚ ٚالؼخ أ ٚظشف اسزضٕبئ ٟخبسط ٔطبق س١طشح ِشغً اٌسغً.
 0.1حذس غ١ش ػبد ٞس١سزخذَ مُشغل اٌسغً عٛٙدًا ِؼمٌٛخ رغبسً٠ب السزؼبدح اٌٛظبئف اٌحسبسخ ٌٍسغً خالي  11سبػخ ِٓ أزٙبء اٌحذس
غٌر العادي اٌخبسط ػٓ إسادح مُشغل اٌسغًٚ ،س١سزؼ١ذ رشغ ً١إٌظبَ ثبٌىبًِ خالي ِذح ال رض٠ذ ػٓ  15سبػخ ثؼذ ٘زا اٌحذسٚ ،رٌه ٚفمًب
ٌٕٛع اٌٛظ١فخ اٌحسبسخ اٌّؼٕ١خ .ال رؼذ ػٍّ١بد االٔمطبع إٌبرغخ ػٓ ٘زا اٌحذس ػذَ رٛفش ٌٍخذِخ.
 1.1استمرار العمل ٌجب أن ٌحافظ مشغل التسجٌل على خطة مواصلة للعمل ،توفر صٌانة لخدمات التسجٌل فً حالة وقوع حدث غٌر
عادي خارج عن إرادة مُشغل السجل أو إخفاق عمل مشغل السجل ،وٌمكن أن ٌتضمن ذلك تعٌٌن مزود استمرار خدمات التسجٌل .فً
حالة اشتمال مثل هذه الخطة على تعٌٌن مزود استمرار خدمات التسجٌلٌ ،نبغً لمشغل التسجٌل أن ٌقدم اسم ومعلومات االتصال لمزود
استمرار خدمات التسجٌل المذكورة إلى شركة .ICANN
فً حالة وقوع حدث استثنائً خارج نطاق سٌطرة مشغل السجل ٚلٛع حذس اسزضٕبئ ٟخبسط ٔطبق س١طشح ِشغً اٌسغً ثح١ش ال ّ٠ىٓ
االرظبي ثٗٚ ،عت ػٍ ٗ١أْ ٛ٠افك ػٍ ٝأْ رم١٘ َٛئخ ( )FDAEEثبالرظبي ثّضٚد اسزّشاس٠خ خذِخ اٌزسغ ً١اٌز٠ ٞزُ تعٌٌنه ،إن وجد.
على مُشغل السجل إجراء اختبار الستمراريت خدماث السجل مرة سنويًا على األقل.
 .4الوقايت من سوء االستخدام

 1.1عٙبد ارظبي خبطخ ٌالٔزٙبوبد ٠غت أْ ٌزود ِشغً اٌسغً  NFIIIوٌنشر فِٛ ٟلؼٗ ػٍ ٝشجىخ اإلٔزشٔذ رفبط ً١ارظبي دل١مخ
خبطخ ثٗ ثّب ف ٟرٌه اٌجش٠ذ اإلٌىزشٚ ٟٔٚاٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذ ٞطبٌح فؼالً ػٓ عٙخ ارظبي أسبس١خ ٌٍزؼبًِ ِغ االسزفسبساد اٌّزؼٍمخ ثبٌسٍٛن
اٌؼبس فٔ ٟطبلبد  ،TLDوّب سّ١ذ ٘١ئخ ( )FDAEEثإشؼبس فٛس ٞثأ ٞرغ١١شاد رطشأ ػٍ ٝرفبط ً١االرظبي ٘زٖ.
 1.1االستخدام الضار لسجالث الملصقاث المعزولت٠ .غت ػٍِ" ٝشغٍ ٟاٌسغالد" ارخبر اإلعشاءاد اٌالصِخ إلصاٌخ سغالد اٌٍّظمبد اٌّؼضٌٚخ (وّب
ِ٘ ٛحذد ػٍِٛ ٝلغ اٌ٠ٛت  )http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdfػٕذِب ٠حظٍ ْٛػٍ ٝدٌ ً١وزبث ٟثأْ
٘زٖ اٌسغالد رشرجؾ ثسٍٛو١بد ػبسح.
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 .2فتراث التسجيل المدعومت األوليت والخاصت بالتجديد
 2.1فزشاد اٌزسغ ً١األ١ٌٚخ ٠غٛص اٌم١بَ ثزسغ ً١ات أولٌة لأسّبء ِسغٍخ ف ٟاٌسغً ثض٠بداد ِشح وً ػبَ ،حز ٝػشش ( )13سٕٛاد وحذ
ألظ .ٝلتجنب الشك ،قد ال تتجاوز التسجٌالت األولٌة لالسم المسجل عشر ( )31سنوات.
 .2.1فزشاد اٌزغذ٠ذ ٠ٚغٛص اٌم١بَ ثزغذ٠ذ أسّبء ِسغٍخ ثض٠بداد ِشح وً ػبَ ،حز ٝػشش ( )13سٕٛاد وحذ ألظ .ٝلتجنب الشك ،قد ال ٌمد
تجدٌد األسماء المسجلة فترة تسجٌلها إلى ما ٌزٌد عن عشر ( )31سنوات بدءًا من وقت التسجٌل.
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المواصفات 7
الحد األدنى لمتطلبات آليات حماية الحقوق
آليات حماية الحقوقٚ .جت ػهٗ يشغم انسجم أٌ ُٚفز أٚخ آنٛبد نحًبٚخ حمٕق ("ٚٔ )"RPMsهزضو ثٓبٔ ،انزًٚ ٙكٍ
.1
رفٕٚعٓب يٍ ٔلذ ٜخش يٍ لجم ْٛئخ (ٔ .)ICANNثبإلظبفخ إنٗ ْزِ اٜنٛبد ،لذ ٚطٕس ٔٚهزضو يشغم انسجم ثآنٛبد إظبفٛخ انز ٙرؼًم
ػهٗ رثجٛط أٔ يُغ رسجٛم أسًبء انُطبلبد انز ٙرُزٓك انحمٕق انمبََٕٛخ نطشف آخش أٔ رسٙء اسزغالنٓبٔ .سٛشًم يشغم انسجم كم آنٛبد
نحًبٚخ انحمٕق يفٕظخ ٔيطٕسح ثصٕسح يسزمهخ يٍ لجم ْٛئخ ( )ICANNف ٙارفبق انزسجٛم ٔانًسجمٔ ،انًجشو يٍ لجم يسجهْٛ ٙئخ
( )ICANNانًؼزًذٔ ٍٚانًخٕن ٍٛنزسجٛم األسًبء فَ ٙطبلبد ٚ .TLDجت ػهٗ يشغم انسجم ٔفمًب نهًزطهجبد انزٔ ٙظؼزٓب ْٛئخ
( )ICANNرُفٛز آنٛبد حًبٚخ انحمٕق اإلنضايٛخ انًُصٕص ػهٓٛب ف ٙيكزت حمٕق انؼاليبد انزجبسٚخ (انًُشٕس ػهٗ [انشاثط انز٘ سٕف
ٚزى ٔظؼّ ػُذ إلشاس انُسخخ انُٓبئٛخ يٍ يكزت حمٕق انؼاليبد انزجبسٚخ]) (ٔانز ٙلذ ٚزى يشاجؼزٓب يٍ ٔلذ ٜخش يٍ لجم :)ICANN
 .2ال ٚجت ػهٗ يشغم انسجم رفٕٚط أ٘ صبحت نحمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ انًطجمخ ثبسزخذاو أ٘ رجًٛغ يؼهٕيبد حٕل
ػاليخ رجبسٚخ أخشٖ أٔ اإلخطبس ثٓب أٔ خذيخ انزحمك يٍ انصحخ ،ثجبَت يكزت حمٕق انؼاليبد انزجبسٚخ انًفٕض يٍ
انٓٛئخ أٔ ثذالً يُّ.

.3

آليات حل المنازعات .سٕف ًٚزثم يشغم انسجم ٜنٛبد حم انًُبصػبد انزبنٛخ ٔانز ٙلذ رزى يشاجؼزٓب يٍ ٔلذ ٜخش:
أ-

ة-

يمزشحبد حم انًُبصػبد انز ٙره ٙانزفٕٚط (ٔ )PDDRPإجشاءاد حم انُضاع انخبصخ ثمٕٛد انزسجٛم ()RRDRP
انز ٙاػزًذرٓب ْٛئخ (ٔ( )ICANNانًُشٕسح ػهٗ [ٚجت إدساج ػُبٔ ٍٚانًٕالغ ػُذيب ٚزى اػزًبد اإلجشاء انُٓبئ،)]ٙ

.

ٕٚافك يشغم انسجم ػهٗ

.

رُفٛز ٔانزمٛذ ثؤ٘ ػالجبد رفشظٓب انٓٛئخ (ٔانز ٙلذ رشًم أ٘ ػالج يؼمٕل ،ثًب ف ٙرنك رخصٛصّ
نزجُت انشكٔ ،إَٓبء ارفبق انزسجٛم ٔفمًب نهًبدح ْ( 4.3ـ) يٍ االرفبق) ف ٙأػمبة انمشاس انصبدس يٍ لجم
ْٛئخ انًحهف ٍٛانًؼُٛخ ثًمزشحبد حم انًُبصػبد انز ٙره ٙانزفٕٚط أٔ إجشاءاد حم انُضاع انخبصخ
ثمٕٛد انزسجٛم ٔاالنزضاو ثؤ٘ لشاس يٍ ْزا انُٕع؛ ٔ

انُظبو انًٕحذ نإلٚمبف انسشٚغ (" )"URSانز٘ اػزًذرّ ْٛئخ (ٔ( ،)ICANNانًُشٕس ػهٗ [ٚجت إدساج ػُٕاٌ
انًٕلغ]) ،ثًب ف ٙرنك رُفٛز انمشاساد انصبدسح ػٍ يحمم ٙانُظبو انًٕحذ نإلٚمبف انسشٚغ.
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المواصفات 8
أداة العمليات المستمرة
 .1أداة العملٌات المستمرة ( )1تنص على توفٌر الموارد المالٌة الكافٌة لضمان التشغٌل المستمر لوظائف التسجٌل بالغة األهمٌة ذات الصلة
بنطاق  LTGالمذكورة فً البند [__] من كتٌب دلٌل مقدم الطلب المنشور على [ lruلٌتم إدراجه عند االنتهاء من كتٌب دلٌل مقدم الطلب]
(الذي تم دمجه فً هذه الوثٌقة بالمواصفات  8كمرجع) على مدار ثالث ( )3سنوات عقب انتهاء االتفاقٌة أو قبل الٌوم السنوي الخامس ()5
لتارٌخ النفاذ ولكن قبل الٌوم السنوي السادس ( )6لتارٌخ النفاذ ،و(ب) ٌجب أن تكون فً صورة إما ( )1خطاب اعتماد احتٌاطً غٌر قابل
لإللغاء ،أو ( ) 2إٌداع نقدي عالق غٌر قابل لإللغاءٌ ،فً كل منهما بااللتزامات المنصوص علٌها بالبند [__] من كتٌب دلٌل مقدم الطلب
المنشور على [ lruلٌتم إدراجه عند االنتهاء من كتٌب دلٌل مقدم الطلب] (الذي تم دمجه فً هذه الوثٌقة بالموصافات  8كمرجع)ٌ .تعٌن
على مشغل شركة التسجٌل بذل غاٌة جهده إلتخذا كافة اإلجراءات الضرورٌة أو المفضلة للحفاظ على تنفٌذ أداة العملٌات المستمرة لمدة
ستة ( )6أشهر من تارٌخ السرٌان ،وللحفاظ على  NNAIIكطرف آخر مستفٌد منها .سٌقدم مشغل شركة التسجٌل لـ  NNAIIنسخ من
الوثائق النهائٌة ذات الصلة بأداة العملٌات المستمرة وٌتابع إخطار  NNAIIبالصورة المعقولة باتطورات المادٌة ذات الصلة بأداة العملٌات
المستمرة .ال ٌتعٌن على مشغل شركة التسجٌل الموافقة على ،أو السماح بأي تعدٌل أو مخالفة ،فً أداة العملٌات المستمرة أو الوثائق
األخرى ذات الصلة بها دون تصدٌق كتابً مسبق من منظمة ( NNAIIال ٌمكن حجب هذه الموافقة بشكل غٌر معقول) .تنص أداة
العملٌات المستمرة صراحة على إمكانٌة وصول  NNAIIللموارد المالٌة ألداة العملٌات المستمرة بموجب البند  13 .2أو البند 5 .4
[إدراج لكٌان حكومً :أو البند  ]14 .7من اتفاقٌة التسجٌل.
 .2وعلى الرغم من استخدام أفضل الجهود التً ٌبذلها مشغل السجل للوفاء بالتزاماته بموجب الفقرة السابقة ،إال أنه إذا انقضت أداة العملٌات
المستمرة أو تم إنهاؤها من قبل طرف آخر مشار إلٌه ،كلًٌا أو جزئًٌا ،ألي سبب من األسباب ،وذلك قبل الذكرى السنوٌة السادسة ( )6من
تارٌخ النفاذ ،فإنه ٌجب على مشغل السجل وعلى وجه السرعة ( )1إشعار هٌئة ( )NNAIIبذلك االنقضاء أو اإلنهاء وأسباب ذلك ،و()2
اتخاذ الترتٌبات الالزمة ألداة بدٌلة توفر موار ًدا مالٌة كافٌة لضمان التشغٌل المستمر لخدمات التسجٌل المتصلة بنطاقات  LTGلمدة ثالث
( )3سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق أو قبل الذكرى السنوٌة الخامسة ( )5من تارٌخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ( )1تلً أي إنهاء لهذا
االتفاق بعد الذكرى السنوٌة الخامسة من تارٌخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوٌة السادسة ( )6من تارٌخ النفاذ ("أداة بدٌلة").
على أٌة أداة بدٌلة االمتثال لشروط منظمة  NNAIIوالتً ال تقل عن أداة العملٌات المستمرة ،وأن تكون فً شكل ومضمون مقبول لدى
منظمة .NNAII

 .3بصرف النظر عن أي شًء ٌتعارض مع المواصفات  ،8فً أي وقتٌ ،جوز لمشغل شركة التسجٌل استبدال أداة العملٌات
المستمرة بأداة بدٌلة والتً ( )1توفر موار ًدا مالٌة كافٌة لضمان التشغٌل المستمر لخدمات التسجٌل المتصلة بنطاقات LTG
لمدة ثالث ( ) 3سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق قبل أو بحلول الذكرى السنوٌة الخامسة من تارٌخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ( )1تلً أي

إنهاء لهذا االتفاق بعد الذكرى السنوٌة الخامسة من تارٌخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوٌة السادسة ( )6من تارٌخ النفاذ ,،و()2
تمتثل لشروط منظمة  NNAIIوالتً ال تقل عن أداة العملٌات المستمرة ،وأن تكون فً شكل ومضمون مقبولٌن من قبل
منظمة  .NNAIIوفً حالة قٌام مشغل شركة التسجٌل باستبدال أداة العملٌات المستمرة إما عمالً بالفقرة ( )2أو ( )3هذه ،فلن
تعد شروط المواصفات ( )8قٌد التطبٌق فٌما ٌتعلق بأداة العملٌات المستمرة األصلٌة ،ولكن ٌجب أن ُتطبق بعد ذلك فٌما ٌتعلق
أداة (أدوات) االستبدال المذكورة.
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فٌما ٌتعلق بتشغٌل السجل ألجل نطاق ٌ ،TLDمتنع مشغل شركة التسجٌل ,ولن ٌسمح ألي شركة أم ,أو
فرعٌة ,أو تابعة ,أو مقاول من الباطن أو كٌان آخر ذا صلة ،إلى الحد الذي ٌتم فٌه إشراك هذا الطرف فً
توفٌر خدمات السجل فٌما ٌتعلق بنطاق ٌ( TLDشار لكل منها "طرف ذا صلة بالتسجٌل"):
أ.

إظهار المحاباة ،المباشرة أو غٌر المباشرة ،أو تقدٌم اهتمام خاص بأي مأمور تسجٌل فٌما ٌتعلق
بالوصول الخاص بالتشغٌل إلى أنظمة شركات التسجٌل وخدمات شركات التسجٌل المتصلة بها ،إال إذا
تم توفٌر فرص متساوٌة للحصول على مثل هذه التفضٌالت أو االعتبارات أمام جمٌع المسجلٌن وفق
شروط متشابهة فعلٌا وخاضعة فعلٌا لظروف متشابهة؛

ب .تسجٌل أسماء النطاقات لصالحه ،باستثناء األسماء المسجلة عبر مأموري التسجٌل المعتمدٌن لدى
منظمة  ،INACIوالتً تعد ضرورٌة بصورة جلٌة فً اإلدارة ,العملٌات والهدف من  ،LTGشرٌطة
أن "مشغل السجل" ٌجوز له احتجاز أسماء من عملٌة التسجٌل وف ًقا لما هو موضح فً "القسم  "6.6من
"اتفاقٌة التسجٌل";
ج .تسجٌل األسماء فً نطاق  LTGأو النطاقات الفرعٌة لـ  LTGاعتماداً على وصول المالكٌن إلى
معلومات تتعلق بعملٌات البحث أو طلبات حل النزاعات المقدمة من المستهلكٌن ألجل أسماء النطاقات
التً لم ٌتم تسجٌلها حتى اآلن (والمعروفة على نطاق واسع باسم "التشغٌل األولً")؛
د .السماح ألي مسجل تابع بكشف معلومات المستخدم لمشغل السجل أو أي طرف مرتبط بالسجل ،فٌما
عدا المعلومات الضرورٌة إلدارة  TLDوعملٌاتها ،ما لم ٌتم إعطاء كافة األطراف األخرى غٌر
المعنٌة (بما فً ذلك مشغلو السجل اآلخرون) وصوال مماثال إلى بٌانات هذا المستخدم وفق شروط
مشابهة بالفعل وخاضعة لظروف مماثلة بالفعل؛ أو
هـ.

الكشف عن بٌانات السجل السرٌة أو المعلومات السرٌة المتعلقة بخدمات سجلها أو عملٌاته إلى أي
موظف تابع ألي مزود خدمات  ،DNSفٌما عدا الضرورٌة إلدارة  TLDوعملٌاتها ،ما لم ٌتم إعطاء
كافة الجهات األخرى غٌر المعنٌة (بما فً ذلك كافة مشغلً السجل اآلخرٌن) وصوال مماثال إلى مثل
هذه البٌانات السرٌة للسجل أو المعلومات السرٌة وفق شروط مشابهة فعلًٌا وخاضعة لظروف مشابهة
فعلٌا.

فً حالة قٌام مشغل شركة التسجٌل أو الطرف ذا الصلة بالتسجٌل بدور مزود خدمات مأمور التسجٌل أو مأمور
التسجٌل -البائع ،سٌتعٌن على مشغل شركة التسجٌل ،أو سٌلتزم بدفع الطرف ذا الصلة بالتسجٌل ،للحفاظ
على سجالت الحسابات الفردٌة الخاصة بعملٌات مأمور التسجٌل أو مأمور التسجٌل  -البائع.
ٌُجري مشغل شركة التسجٌل عملٌات مراجعة داخلٌة للسلوك مرة ( )1واحدة على األقل كل عام تقوٌمً
لضمان االلتزام بقانون قواعد السلوك .فً غضون عشرٌن (ٌ )62وما ً تقوٌمٌا ً عقب نهاٌة كل عام تقوٌمً،
ٌتقدم مشغل شركة التسجٌل بنتائج المراجعة الداخلٌة ،مدعمة بتصدٌق من مسؤول التصدٌق لدى مشغل شركة
التسجٌل ٌشهد بالتزام مشغل شركة التسجٌل بـ قانون قواعد السلوك هذا ،عبر البرٌد اإللكترونً على عنوان
توفره منظمة ( .NACIIقد تطلب  NACIIتقدٌم نموذج هذه التقارٌر ومحتواها أو التقارٌر فٌما بعد
باستخدام وسائل أخرى معقولةٌ ).وافق مشغل السجل على أنه من حق  ICANNأن تنشر عالنٌة مثل هذه
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النتائج واالعتماد.
ال ٌعد أي مما ذكر بموجب هذه الوثٌقة )1( :سببا ً لمنع منظمة  NACIIمن إجراء تحقٌقات فً إدعاءات عدم
التزام مشغل شركة التسجٌل بقانون قواعد السلوك؛ أو ( )6توفٌر األسس التً ٌستند إلٌها مشغل شركة التسجٌل
فً رفضه التعاون مع منظمة  NACIIبشأن التحقٌق فً إدعاءات عدم التزام مشغل شركة التسجٌل بقانون
قواعد السلوك المذكور.
ً
تقٌٌدا لقدرة مشغل السجل أو أي طرف مرتبط بالسجل على
ال ٌمثل أي بند تم النص علٌه فً هذا المستند
الدخول إلى المعامالت البعٌدة المستقلة فً التفرة العادٌة للنشاط مع مسجل أو بائع فٌما ٌتعلق بالمنتجات
والخدمات غٌر ذات الصلة من كل جهة بـ.TLD
قد ٌطلب "مشغل السجل" اإلعفاء من قواعد السلوك هذه ،وقد ٌتم منح هذا اإلعفاء من منظمة  ICANNبنا ًء
على تقدٌر معقول من منظمة  ،ICANNإذا بٌّن "مشغل السجل" وف ًقا للتقدٌر المعقول الذي تراه منظمة
 ،ICANNأن ( )1جمٌع تسجٌالت اسم النطاق فً  TLDتم تسجٌلها بمعرفة "مشغل السجل" وٌقوم هو
بإدارتها الستخدامه الذاتً بشكل حصري و( )6مشغل السجل ال ٌبٌع أو ٌوزع أو ٌنقل ملكٌة أو استخدام أي
تسجٌالت فً  TLDإلى أي جهة أخرى غٌر "تابعة لمشغل السجل" و( )3ال ٌُعد تطبٌق قواعد السلوك هذه
على TLDضرورًٌا لحماٌة المصلحة العامة.
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المواصفة 01
موصفات أداء السجل
 .1التعريفات
ٌ .DNS .1.1شٌر إلى نظام أسماء النطاقات كما هو معرف فً  RFCرقم  1035 ،1034وأرقام  RFCذات الصلة.
 .1.2حل  DNSSECاألمثل .هناك سلسلة  DNSSECللثقة من مرساة الثقة السم النطاق مثل اسم النطاق  ،TLDالمسجل تحت
 TLDوهكذا.
ٌ .EPP .1.3شٌر إلى البروتوكول  Extensible Provisioning Protocolالمعرف فً  RFC 5730وأرقام  RFCذات
الصلة.
 .1.4عنوان ٌ .IPشٌر إلى عنوان  IPv4أو  IPv6بدون التمٌٌز بٌنهما .فً حال ضرورة التمٌٌز بٌنهماٌ ،تم ذكر  IPv4أو
.IPv6
 .1.5اختبارات .فعادة مضٌفً الشبكة بإجراء اختبارات ( DNSو EPPوغٌرها) (انظر أدناه) والموجودة فً غٌر واحد من
المواقع العالمٌة.
 .RDDS .1.6تشٌر "خدمات نشر بٌانات التسجٌل"  Registration Data Directory Servicesإلى خدمات WHOIS
وخدمات الوٌب مجتمعة كما هً معرفة فً "المواصفة  "4من هذه االتفاقٌة.
 .RTT .1.7زمن الرحلة الكاملة أوٌ RTTشٌر إلى الزمن المقاس من إرسال أول بت من أول حزمة من سلسلة الحزم الالزمة
إلجراء طلب حتى استالم آخر بت من آخر حزمة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة .إن لم ٌستقبل العمٌل سلسلة الحزم
بالكامل الالزمة الستالم االستجابة ،سٌتم اعتبار اإلجابة هً االستالم وسٌعتبر الطلب على أنه لم ٌستجاب له.
 .SLR .1.8متطلبات مستوى الخدمة هً مستوى الخدمة المتوقع لمعامل معٌن ٌتم قٌاسه فً اتفاقٌة مستوى الخدمة (.)SLA
 .2اتفاقية ماتريكس لمستوى الخدمة
المعامل

توفر خدمة DNS
توفر خادم أسماء DNS
 RTT DNSحل TCP DNS
 RTTحل UDP DNS
زمن تحدٌث DNS
توفر RDDS
 RTT RDDSاستعالم RDDS
زمن تحدٌث RDDS
توفر خدمة EPP
 RTTأمر جلسة EPP
EPP
 RTTمر استعالم EPP
 RTTأمر تحوٌل EPP

( SLRشهر ًيا)

زمن توقف الخدمة  0دقٌقة =  %100توفر
≤ زمن توقف الخدمة  432دقٌقة ()%99 
≤  1500مللً ثانٌة ،لنسبة  %95من االستعالمات على األقل
≤  500مللً ثانٌة ،لنسبة  %95من االستعالمات على األقل
≤  60كحد أدنى ،لنسبة  %95من االختبارات على األقل
≤ زمن توقف الخدمة  864دقٌقة ()%98 
≤  2000مللً ثانٌة ،لنسبة  %95من االستعالمات على األقل
≤  60كحد أدنى ،لنسبة  %95من االختبارات على األقل
≤ زمن توقف الخدمة  864دقٌقة كحد أدنى ()%98 
≤  4000مللً ثانٌة ،لنسبة  %90من االستعالمات على األقل
≤  2000مللً ثانٌة ،لنسبة  %90من االستعالمات على األقل
≤  4000مللً ثانٌة ،لنسبة  %90من االستعالمات على األقل

ٌفضل أن ٌقوم مشغلو السجالت بإطارات الصٌانة لمختلف الخدمات فً جمٌع األوقات والتوارٌخ التً تشٌر اإلحصابٌات إلى قلة عدد
المستخدمٌن لكل خدمة .ولكن ٌراعى أنه ال توجد شروط لعملٌات انقطاع مخطط لها أو ما شابه ،أي وقت تتوقف فٌه الخدمة ،سواء بسبب
الصٌانة أو خطأ بالنظام ،سٌعتبر ببساطة التوقف عن الخدمة ألغراض .SLA
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.DNS .3
 .3.1توفر خدمة ٌ .DNSشٌر إلى قدرة مجموعة خوادم أسماء محددة على أنها مرخصة السم نطاق معٌن (مثل  ،)TLDلإلجابة
على استعالمات  DNSمن اختبارات  DNSولكً توفر الخدمة لدى لحظة معٌنة فال بد السمٌن منتدبٌن من الخوادم اجتٌاز
 DNSبنجاح "اختبارات  "DNSلكل من  DNSذوي التسجٌل العام "عنوان  "IPألي خدمة ذات صلة .إن كانت أكثر من
 %51من اختبارات  DNSأثبتت عدم توفر خدمات  DNSخالل فترة زمنٌة معٌنة ،فتعتبر  DNSغٌر متوفرة.
 .3.2توفر خادم أسماء ٌ .DNSشٌر إلى قدرة "عنوان  "IPالمسجل  DNSالعام لخادم أسماء معٌن محدد على أنه مرخص السم
النطاق ،على اإلجابة على استعالمات  DNSمن مستخدم اإلنترنت .كل "عناوين  "IPمسجل  DNSعام لكل خوادم األسماء
السم النطاق الذي تتم متابعته سٌتم اختبارها بشكل فردي .إن كانت  %51أو أكثر من اختبارات  DNSتحصل على نتابج
غٌر معرفة من "اختبارات  "DNSإلى "عنوان  "IPلخادم األسماء خالل وقت معٌنٌ ،عتبر "عنوان  "IPلخادم األسماء غٌر
متوفر.
 RTT .3.3حل ٌ .UDP DNSشٌر إلى  RTTلسلسلة من حزمتٌن ،استعالم  UDP DNSواستجابة  UDP DNSذات
الصلة .إذا كانت  RTTأكبر  5مرات من ما هو محدد فً  SLRذي الصلة فإن  RTTسٌتم اعتبارها غٌر معرفة.
 RTT .3.4حل ٌ .TCP DNSشٌر إلى  RTTلسلسلة من الحزم من بداٌة اتصال  TCPحتى نهاٌته ،بما فً ذلك استقبال
استجابة  DNSالستعالم  DNSواحد .إذا كانت  RTTأكبر  5مرات من ما هو محدد فً  SLRذي الصلة فإن  RTTسٌتم
اعتبارها غٌر معرفة.
 RTT .3.5حل ٌ .DNSشٌر إلى إما " RTTحل  "UDP DNSأو " RTTحل ."TCP DNS
 .3.6زمن تحديث ٌ .DNSشٌر إلى الوقت المقاس من استقبال تأكٌد  EPPألمر نقل على اسم نطاق ،حتى تجٌب كل خوادم
األسماء السم النطاق األصل بـ "استعالمات  "DNSمع اتساق البٌانات مع التغٌٌر الذي تم إجراؤه .هذا ٌنطبق فقط على
التغٌٌرات على معلومات .DNS
 .3.7اختبار ٌ .DNSعنً استعالم  DNSواحد غٌر متعدد أرسل إلى "عنوان  "IPمعٌن (عن طرٌق  UDPأو  .)TCPإن كان
 DNSSECمتاحً ا فً منطقة  DNSالمستعلمة ،لكً ٌعتبر أنه تمت اإلجابة على االستعالم ،ال بد أن تكون التوقٌعات محققة
إٌجابًٌا مقابل سجل  DSتم نشره فً المنطقة األصل ،إن لم ٌكن األصل موقعًا مقابل مثبت ثقة  Anchor Trustمهٌبا بشكل
ثابت .ال بد أن تتضمن إجابة االستعالم على المعلومات المعنٌة من نظام السجل ،وإال سٌتم االستعالم لم تتم اإلجابة علٌه.
االستعالم الذي ٌتضمن " RTTحل  "DNSأكثر  5أضعاف  SLRالمقابل ،سٌعتبر لم تتم اإلجابة علٌه .النتابج المحتملة
الختبار  DNSهً :رقم بالمللً ثانٌة ٌقابل " RTTحل  "DNSأو ،غٌر معرف/غٌر مجاب.
 .3.8قياس معامالت  .DNSفً كل دقٌقة ،كل عملٌة  DNSتقوم "باختبار  UDP "DNSو TCPلكل "عنوان  "IPمسجل
 DNSعام لخوادم أسماء اسم النطاق قٌد المتابعة .فإن كانت نتٌجة "اختبار  "DNSغٌر معرفة/مجابة فسٌعتبر  IPالذي تم
اختباره غٌر متوفر بدء من ذاك االختبار وحتى وقت إجراء اختبار آخر.
 .3.9فحص نتائج اختبارات  .DNSالحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقٌاس صحٌحا ً هو  20فً أي فترة قٌاس ،وإال
سٌتم تجاهل المقاٌٌس وال ٌتم االعتداد بها؛ وفً هذه الحالة لن ٌتم تحمٌل  SLRأي خطأ.
 .3.10توزيع استعالمات  UDPو .TCPسترسل  UDP DNSأو " TCPاختبار  "DNSلتقرٌب توزٌع هذه االستعالمات.
 .3.11وضع اختبارات  .DNSاختبارات قٌاس معامالت  DNSسٌتم وضعها فً أقرب مكان ممكن من محلالت  DNSعلى
الشبكات التً ٌتواجد بها أكبر عدد مستخدمٌن فً مناطق جغرافٌة مختلفة؛ وال بد من الحرص بحٌث ال تنفذ االختبارات خلف
وصالت متأخرة مثل وصالت األقمار الصناعٌة.
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.RDDS .4
 .4.1توفر ٌ .RDDSشٌر إلى قدرة كل خدمات  RDDSالخاصة بـ  ،TLDعلى االستجابة إلى االستعالمات الواردة من مستخدم
اإلنترنت بالبٌانات المناسبة من نظام السجل .إن كانت أكثر من  %51من اختبارات  RDDSأثبتت عدم توفر خدمات
 RDDSخالل فترة زمنٌة معٌنة ،فتعتبر  RDDSغٌر متوفرة.
 RTT .4.2استعالم ٌ .WHOISشٌر إلى  RTTلسلسلة من الحزم من بداٌة اتصال  TCPحتى نهاٌته ،بما فً ذلك استقبال
استجابة  .WHOISإن كانت  5 RTTأضعاف أو أكثر  SLRالمقابلة ،فسٌتم اعتبار  RTTغٌر معرفة.
 RTT .4.3استعالم ٌ .Web-based-WHOISشٌر إلى  RTTلسلسلة من الحزم من بداٌة اتصال  TCPحتى نهاٌته ،بما فً
ذلك استقبال استجابة  HTTPالستعالم  HTTPواحد .إن قام مشغل السجل بتنفٌذ عملٌات متعددة الخطوات للحصول على
المعلوماتٌ ،تم فقط قٌاس آخر خطوة .إن كانت  5 RTTأضعاف أو أكثر  SLRالمقابلة ،فسٌتم اعتبار  RTTغٌر معرفة.
 RTT .4.4استعالم ٌ .RDDSشٌر إلى " RTTاستعالم  "WHOISو" RTTاستعالم  WHOISالمعتمد على الويب"
مجتمعان.
 .4.5زمن تحديث  .RDDSوإشارة إلى وقت استالم تأكٌد  EPPألمر تحوٌل اسم نطاق استضافة أو تواصل حتى تعكس خدمات
 RDDSالتغٌٌر الذي تم إحداثه.
 .4.6اختبار ٌ .RDDSعنً إرسال استعالم واحد إلى "عنوان  "IPمعٌن ألحد الخوادم إلحدى خدمات  RDDSتكون
االستعالمات عن كابنات موجودة فً نظام السجل وال بد أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة ،وإال سٌتم
االستعالم لم تتم اإلجابة علٌه .االستعالمات التً بها  5 RTTأضعاف أو أكثر من  SLRالمقابلة ٌتم اعتبارها غٌر مجاب
علٌها .النتابج المحتملة الختبار  RDDSهً :رقم بالمللً ثانٌة ٌقابل  RTTأو غٌر معرف/غٌر مجاب.
 .4.7قياس معامالت  .RDDSستختار اختبارات  RDDSكل  5دقابق أحد عناوٌن  IPمن جمٌع  DNSذات التسجٌل العام
"عناوين  "IPمن خوادم كل خدمات  RDDSلـ  TLDالتً تجري متابعتها وعمل "اختبار  "RDDSلكل منها .فً حال
عدم اإلجابة/التعرف على "اختبار ٌ ،"RDDSتم اعتبار خدمة  RDDSغٌر متوفرة من هذا االختبار حتى ٌحٌن وقت
إجراء اختبار جدٌد.
 .4.8فحص نتائج اختبارات  .RDDSالحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقٌاس صحٌحا ً هو  10فً أي فترة قٌاس،
وإال سٌتم تجاهل المقاٌٌس وال ٌتم االعتداد بها؛ وفً هذه الحالة لن ٌتم تحمٌل  SLRأي خطأ.
 .4.9وضع اختبارات  .RDDSاختبارات قٌاس معامالت  RDDSسٌتم وضعها فً أقرب مكان ممكن من محلالت  DNSعلى
الشبكات التً ٌتواجد بها أكبر عدد مستخدمٌن فً مناطق جغرافٌة مختلفة؛ وال بد من الحرص بحٌث ال تنفذ االختبارات خلف
وصالت متأخرة مثل وصالت األقمار الصناعٌة.
EPP .5
 .5.1توفر خدمة ٌ .EPPشٌر إلى قدرة خوادم  TLD EPPكمجموعة على االستجابة إلى األوامر الواردة من مسجلٌن لدى سجل
معتمد ،والذي سبق مصادقتهم على الخوادم .ال بد أن تتضمن االستجابة على بٌانات مالبمة من نظام السجل .أمر  EPPمع
" EPPأمر  5 "RTTمرات أعلى من  SLRالمطابق سوف ٌعتبر لم ٌتم الرد علٌه .إن كانت أكثر من  %51من اختبارات
 EPPأثبتت عدم توفر خدمات  EPPخالل فترة زمنٌة معٌنة ،فتعتبر  EPPغٌر متوفرة.
 RTT .5.2أمر جلسة ٌ .EPPشٌر إلى  RTTلسلسلة الحزم التً تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال استجابة
EPPألمر جلسة  EPPواحد .بالنسبة ألمر تسجٌل الدخول ،هو ٌحتوي على الحزم الالزمة لبدء جلسة  .TCPبالنسبة ألمر
تسجٌل الدخول ،هو ٌحتوي على الحزم الالزمة لختام جلسة  .TCPأوامر  EPPهً تلك المعرفة فً القسم  2.9.1من
 .EPP RFC 5730إن كانت  5 RTTأضعاف أو أكثر  SLRالمقابل ،فستعتبر  RTTغٌر معرفة.
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 RTT .5.3امر استعالم ٌ .EPPشٌر إلى  RTTلسلسلة الحزم التً تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال استجابة EPP
ألمر جلسة  EPPواحد .فاألمر ال ٌحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستً  EPPو .TCPأوامر  EPPهً تلك
المعرفة فً القسم  2.9.2من  .EPP RFC 5730إن كانت  5 RTTأضعاف أو أكثر  SLRالمقابل ،فستعتبر  RTTغٌر
معرفة.
 RTT .5.4أمر تحويل ٌ .EPPشٌر إلى  RTTلسلسلة الحزم التً تتضمن إرسال أمر تحوٌل إضافة إلى استقبال استجابة EPP
ألمر جلسة  EPPواحد .فاألمر ال ٌحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستً  EPPو .TCPأوامر  EPPهً تلك
المعرفة فً القسم  2.9.3من  .EPP RFC 5730إن كانت  5 RTTأضعاف أو أكثر  SLRالمقابل ،فستعتبر  RTTغٌر
معرفة.
 RTT .5.5أمر ٌ .EPPشٌر إلى " RTTأمر جلسة  ،"EPPأو " RTTأمر استعالم  "EPPأو "ٌ RTTأمر تحويل ."EPP
 .5.6اختبار ٌ .EPPعنً إرسال أمر  EPPواحد إلى "عنوان  "IPمعٌن ألحد خوادم  .EPPأوامر االستعالم والتحوٌل ،باستثناء
األمر " ،"createال بد عن تختص كابنات موجودة فً نظام السجل .ال بد أن تتضمن االستجابة على بٌانات مالبمة من نظام
السجل .النتابج المحتملة الختبار  EPPهً :رقم بالمللً ثانٌة ٌقابل " RTTحل  "EPPأو ،غٌر معرف/غٌر مجاب.
 .5.7قياس معامالت  .EPPستختار اختبارات  EPPكل خمس دقابق أحد "عناوين  "IPلخدمات  EPPلـ  TLDالتً تتم
متابعتها وعمل "اختبار  "EPPفال بد أن تتم المفاضلة بٌن ثالث أنماط مختلفة من األوامر وكذا بٌن األوامر من كل صنف
فً حال عدم اإلجابة/التعرف على "اختبار ٌ "EPPتم اعتبار خدمة  EPPغٌر متوفرة من هذا االختبار حتى ٌحٌن وقت
إجراء اختبار جدٌد.
 .5.8فحص نتائج اختبارات  .EPPالحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقٌاس صحٌحا ً هو  5فً أي فترة قٌاس ،وإال
سٌتم تجاهل المقاٌٌس وال ٌتم االعتداد بها؛ وفً هذه الحالة لن ٌتم تحمٌل  SLRأي خطأ.
.5.9وضع اختبارات ٌ .EPPتم وضع اختبارات قٌاس معامالت  EPPداخل أو بالقرب من نقاط وصول المسجلٌن إلى اإلنترنت
على مستوى مناطق جغرافٌة مختلفة؛ وال بد من مراعاة عدم وضع االختبارات خلف وصالت متأخرة ،مثل وصالت األقمار
الصناعٌة.
 .6حدود الطوارئ
ٌوضح الماترٌكس التالً حدود الطوارئ التً وصلت ألي خدمة مما ذكر أعاله لـ  TLDأو ستحدث تحول الطوارئ لدى الوظابف
الحرجة كما هو معرف فً القسم  2.13من هذا االتفاق.
حدود الطوارئ

المهمة الحرجة
خدمة ( DNSجمٌع الخوادم)

 4ساعات عمل/أسبوع

حل  DNSSECاألمثل

 4ساعات عمل/أسبوع

EPP

 24ساعات عمل/أسبوع

استعالم RDDS
()WHOIS/Web-based WHOIS
مستودع البٌانات

 24ساعات عمل/أسبوع
خرق اتفاق السجل الناتج عن فقدان مستودع بٌانات كما هو موضح فً
التخصٌص  2الجزء ب القسم .6

 .7تصعيد الطوارئ
ال ٌكون التصعٌد إال ألغراض التدقٌق والتحري الممكنة أو القضاٌا المحتملة فً ما ٌخص أعمال المتابعة .إن بدء التصعٌد والتحقٌقات
التعاونٌة الهامة ال ٌمثال فً حد ذاتهما خدمتا متابعة جاء الفشل فً متطلبات أدابهما.
ال بد وأن ٌكون التصعٌد بٌن  ICANNومشغلً السجل وبٌن المسجلٌن ومشغل السجل وبٌن  ICANNوالمسجلٌن .وال بد أن توفر
 ICANNومشغلً السجل أقسام عملٌات الطوارئ التً جاء الحدٌث عنها .وال بد أن ٌظل التواصل الموجود بٌن  ICANNومشغلً
السجل وما ٌنشر للمسجلٌن باعتبار دورهم المعنً فً التصعٌدات وقبل التعامل مع أي حالة تصعٌد للطوارئ من قبل كافة األطراف
المعنٌة والبقاء علٌها أمداً بعٌداً.
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 .7.1تصعيد الطوارئ المبدوء من فبل ICANN
حال وجود  %10من حدود الطوارئ كما هو محدد فً القسم  6فإن مشغلً طوارئ  ICANNسٌقومون بتصعٌد الطوارئ مع مشغل
السجل المعنًٌ .شتمل تصعٌد الطوارئ على الحد األدنى من العناصر التالٌة :اإللكترونٌات (أي البرٌد اإللكترونً أو  )SMSو/أو
إشعار التواصل الصوتً بقسم الطوارئ الخاص بمشغل السجل بمعلومات وافٌة عن المسألة المتصعدة بما فً ذلك دلٌل فشل المتابعة
والتفاقم المندلع من فشل طاقم المتابعة لدى  ICANNوكذا مشغل السجل وااللتزام ببدء مسألة التصحٌح بٌن خدمة المتابعة ومتابعة
الخدمة على حد سواء.
 .7.2تصعيد الطوارئ المبدوء من فبل ICANN
سٌبقً مشغل السجل على أقسام عملٌات الطوارئ المعدة للتعامل مع طلبات الطوارئ من المسجلٌن .وفً حالة كون المسجل غٌر قادر
على عمل تحوٌالت  EPPمع السجل بسبب خلل فً خدمة السجل وكونه غٌر قادر على التواصل (من خالل سبل  ICANNالمنصوص
علٌها لالتصاالت) مع مشغل السجل أو أن مشغل السجل غٌر قادر أو ال ٌنوي عالج الخلل فللمسجل أن ٌبدأ تصعٌد الطوارئ بقسم
عملٌات الطوارئ فً  .ICANNثم ٌمكن أن تبدأ  ICANNتصعٌد الطوارئ مع مشغل السجل كما هو مذكور أعاله.
 .7.3اإلبالغ باالنقطاع والصيانة
فً حال كون مشغل السجل ٌخطط للصٌانة فسوف ٌقومون بإعطاء مالحظة لقسم الطوارئ فً  ICANNقبل  24ساعة على األقل من
عملٌة الصٌانة تلك .وسٌسجل قسم عملٌات الطوارئ فً  ICANNمرات الصٌانة وٌرجا خدمة تصعٌد الطوارئ لخدمة المتابعة أثناء
فترة انقطاع الصٌانة المحتملة.
فإن ادعى مشغل السجل انقطاعا ً طبقا ً اللتزاماتهم التعاقدٌة مع  ICANNبالنسبة للخدمات تحت  SLAومتطلبات األداء لتقوم بإشعار قسم
عملٌات الطوارئ فً  .ICANNوسٌسجل قسم عملٌات الطوارئ فً  ICANNأثناء ذلك االنقطاع المزعوم وٌقوم بإرجاء خدمة تصعٌد
الطوارئ للخدمة المتابعة المعنٌة.
 .8تعهدات قياس األداء
 .8.1ال تدخلٌ .نبغً على مشغل السجل أال ٌتدخل فً اختبارات القٌاس بما فً ذلك أي نوع من أنواع المحاباة لطلبات خدمات
المتابعة .وال بد أن ٌستجٌب مشغل السجل الختبارات التقٌٌم كما جاء فً هذا التخصٌص مثلما ٌتعامل مع أي طلب آخر من
مستخدمً اإلنترنت (لـ  DNSو )RDDSأو مسجلً (.)EPP
 .8.2اختبار مسجل ٌ .ICANNوافق مشغل السجل على أن  ICANNستحصل على اختبار مسجل ٌستخدم ألغراض تقٌٌم SLR
كما هو موضح أعالهٌ .وافق مشغل السجل على عدم المحاباة فً اختبار المسجل غٌر عدم فرض إتاوة على التحوٌالت.
ٌنبغً على  ICANNأال تستخدم المسجل أو أسماء نطاق المسجل (أو موضوعات السجل) لمصلحتها أو لغٌرها عدا أغراض
التثبت من االمتثال التعاقدي على الشروط الموضحة فً االتفاق.
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.2

أغراض دار المقاصة
1.1

دار مقاصة العالمة التجارٌة عبارة عن كمخزن مركزي للمعلومات التً تتم مصادقتها ،وتخزٌنها ونشرها فٌما
ٌتعلق بحقوق حاملً العالمات التجارٌة .فإن  ICANNستقوم بإبرام عقود تتم على أساس التراضً فٌما بٌن
الطرفٌن مع مزود أو مزودي الخدمات  ,بما ٌمنح الحق فً العمل كموفر لخدمات دار مقاصة العالمات التجارٌة،
أي لقبول والتحقق من وتصدٌق وتسهٌل نقل المعلومات المتعلقة ببعض العالمات التجارٌة.

1.1

كما سٌطلب من المقاصة فصل مجالً العملٌات األساسٌة )1( :مصادقة و التحقق من صحة العالمات التجارٌة
بالمقاصة ،و( )2العمل كقاعدة بٌانات بتوفٌر المعلومات لسجالت  gTLDالجدٌدة لدعم  Sunriseأو خدمات
إدعاءات العالمة التجارٌة .سواء عمل المزود ذاته على كال الوظٌفتٌن أو أصبح كال المزودٌن أكثر مالئمة
لتحدٌدهما.

1.1

ٌحتاج السجل فقط إلى االتصال بإحدى قواعد البٌانات المركزٌة للحصول على المعلومات المطلوبة إلجراء
 Sunriseأو خدمات إدعاءات العالمة التجارٌة بغض النظر عن تفاصٌل عقد (عقود) مزود خدمة ،مقاصة العالمة
التجارٌة مع .ICANN

1.1

ٌمكن لمزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة توفٌر خدمات إضافٌة إن وجدت طالما تم الحفاظ على هذه الخدمات أو
أٌة بٌانات مستخدمة لهذه الخدمات بشكل منفصل عن قاعدة بٌانات المقاصة.

1.1

وستعتبر قاعدة بٌانات المقاصة مخزنا ً لمعلومات المصادقة ونشر المعلومات إلى المستلمٌن المحدودٌن .وسٌتم تنفٌذ
وظائفها بما ٌتفق مع المخطط المحدود ولن ٌكون لها أٌة قوى غٌر محددة بخالف ما وضح فً المٌثاق بالنظر إلى
التصدٌق .لن ٌتمكن مدٌر (مدراء) المقاصة من تخلٌق هذه السٌاسة .قبل إجراء أٌة تغٌرات مادٌة على وظائف
المقاصة ،فستخضع لنفس فترة التعلٌق العام فً  ICANNكما ٌتم التعامل حالٌاً.

1.1

وال ٌعتبر تضمٌن المقاصة دلٌالً على أي حق وال ٌُوجد أٌة حقوق قانونٌة .عالوة على ذلك فإن تعذر تقدٌم العالمات
التجارٌة بالمقاصة ال ٌجب النظر إلٌه على أنه افتقار إلى الٌقظة من حاملً العالمة التجارٌة أو تنازل عن أي حقوق
وال ٌمكن أن ٌكون له تأثٌرا سلبٌا فٌما ٌتعلق بهذا اإلخفاق.

.1

مزودو الخدمة

2.1

سٌشمل اختٌار مزود (مزودي) خدمة مقاصة العالمات التجارٌة بالضرورة مجموعة معاٌٌر ،إال ّ أن االعتبارات
الرئٌسٌة ستتمثل فً القدرة على التخزٌن والمصادقة ونشر البٌانات على المستوى األعلى لالستقرار واألمان دون
الرجوع إلى تكامل أو توقٌت عملٌة التسجٌل أو عملٌات التشغٌل الخاصة بالسجل.

2.2

الوظائف – التصدٌق/التحقق; إدارة قاعدة البٌانات .قدم التعلٌق العام اقتراحا ً مفاده أن أفضل الطرق لحماٌة تكامل
البٌانات وتجنب األمور الناشئة لمزودي المصدر الرئٌسٌٌن ٌجب أن تكون فصل وظائف إدارة قاعدة البٌانات وأي
عملٌات مصادقة/تحقق للبٌانات.
2.2.1

سوف تعمل هٌئة واحدة على مصادقة عملٌات التسجٌل وهً تضمن تأ ّهل العالمات الكلماتٌة كمسجلة أو
أنها عالمات كلماتٌة تم التحقق منها قضائٌا ً أو كعالمات كلماتٌة المحمٌة بفعل دستور أو معاهدة .وستتم
مطالبة هذه الهٌئة بضمان توفٌر ما ٌثبت استخدام العالمة التجارٌة ،والذي ٌمكن توضٌحه من خالل تقدٌم إعالن
موقع وعٌنة واحدة من االستخدام الحالً.

2.2.2

وستحافظ الهٌئة الثانٌة على قاعدة بٌانات وتقدم خدمات  Sunriseوخدمات إدعاءات العالمة التجارٌة (تم
تناولها أدناه).

2.3

سٌتم استخدام التعقل ،وحرٌة التصرف فً موازنة الفعالٌات والسرٌة وعوامل أخرى لتحدٌد ما إذا كانت ICANN
ستتصل بهٌئة أو اثنتٌن  -واحدة للمصادقة والتحقق ،واألخرى لإلدارة من أجل الحفاظ على تكامل البٌانات.

2.4

العالقات التعاقدٌة.

2.5

2.4.1

ٌتوجب أن تكون المقاصة منفصلة ومستقلة عن  .ICANNسوف ٌتم تشغٌلها استنادا إلى احتٌاجات
السوق مع جمع الرسوم من هؤالء ممن ٌستخدمون هذه الخدمات .وٌجوز لـ  ICANNأن تقوم بتنسٌق
وتحدٌد الروابط المستخدمة بواسطة السجالت والمسجلٌن وأداء وظٌفة إشرافٌة أو وظٌفة ضمان جودة
للتحقق من تلبٌة أهداف حماٌة الحقوق بالشكل المالئم.

2.4.2

سٌتم تحدٌد مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة (العالمات التجارٌة) (القائم على المصادقة/االعتماد
واإلدارة) من خالل عملٌة مفتوحة وشفافة بهدف ضمان تدنً التكلفة والوثوقٌة واتساق الخدمة لكل
مساعدي خدمات المقاصة.

2.4.3

ٌجب على مزود (مزودي) الخدمة الذٌن ٌعملون على توفٌر مصادقة العالمات التجارٌة المقدمة بالمقاصة
االلتزام بالمعاٌٌر الدقٌقة التً ٌجب تحدٌدها باتفاقٌة  ICANNالتعاقدٌة.

2.4.4

ٌتوجب أن ٌتضمن العقد متطلبات مستوى الخدمة وتوفر خدمة العمالء (بهدف توفرها على مدار سبعة
أٌام فً األسبوع و 24ساعة فً الٌوم وٌ 365وما ً فً العام) ،ومتطلبات مخزن البٌانات ومتطلبات
الوصول المتساوي لكل األشخاص والهٌئات التً تطلب الوصول لقاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة.

2.4.5

إلى المدى المعمول بهٌ ،جب أن تتضمن االتفاقٌة تأمٌنا ً من مزود الخدمة عن األخطاء مثل األخطاء
اإلٌجابٌة للمشاركٌن مثل المسجلٌن و ICANNوالسجالت ومسجلً النطاقات.

متطلبات مزود الخدمةٌ .جب على مزود خدمة المقاصة مساعدة مزودي خدمة مصادقة العالمات اإلقلٌمٌة (مباشرة
أو عبر المقاولٌن الفرعٌٌن) للتمتع بمٌزة الخبراء المحلٌٌن ممن ٌتفهمون الفوارق الدقٌقة للعالمة التجارٌة محل
التساؤل .أمثلة لتفاصٌل معاٌٌر األداء المحددة فً معٌار جائزة التعاقد واتفاقٌات الخدمات:
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8

توفٌر إمكانٌة وصول  24ساعة طوال سبعة أٌام فً األسبوع (القائم على إدارة قاعدة البٌانات)؛
توظٌف أنظمة موثوقة من الناحٌة التقنٌة مع تأمٌنها (القائم على إدارة قاعدة البٌانات)؛
استخدام أنظمة الوصول العالمً وأنظمة الموازنة بحٌث ٌمكن تجهٌز عدد من العالمات من مختلف
المصادر بعدة لغات (القائم على إدارة قاعدة البٌانات والمحقق)؛
قبول حاالت الخضوع من كل العالم  -نقطة الدخول من حاملً العالمات التجارٌة لتقدٌم بٌاناتهم بقاعدة
بٌانات المقاصة وقد تكون هٌئات إقلٌمٌة أو هٌئة واحدة؛
السماح باللغات المتعددة مع تحدٌد تفاصٌل التنفٌذ الدقٌقة؛
توفٌر الوصول من المسجل للتأكد البحث بإشعارات إدعاءات الخدمة؛
التمتع بالخبرة ذات الصلة بإدارة قاعدة البٌانات ،أو التحقٌق ،أو المصادقة إلى جانب الوصول واإللمام
بمختلف قوانٌن العالمات التجارٌة (القائم على إدارة قاعدة البٌانات والقائم على المصادقة)؛ و
وجوب الضمان من خالل متطلبات األداء بما ٌتضمن الواجهات المتضمنة بالسجالت والمسجلٌن بعدم منع
توقٌت تسجٌل اسم النطاق وال عملٌات التشغٌل الخاصة بالسجل أو المسجل (القائم على إدارة قاعدة
البٌانات).
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.0

معاٌٌر تضمٌن العالمات بالمقاصة
3.1

سٌطلب من حامل العالمة التجارٌة فقط تقدٌم كل نقطة إدخال -نقطة فردٌة لإلدخال قد تؤدي إلى الوصول إلى قاعدة
بٌانات المقاصة بأكملها .فً حالة استخدام نقاط الدخولٌ ،جب على  ICANNأن تستضٌف صفحة المعلومات التً
توضح كٌفٌة تحدٌد نقاط اإلخضاع اإلقلٌمٌة .بغض النظر عن نقطة الدخول بالمقاصة فإن إجراءات المصادقة
المحددة ستكون مو ّحدة.

3.2

فٌما ٌلً المعاٌٌر الحالٌة للتضمٌن بالمقاصة:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

العالمات الكلماتٌة المسجلة على المستوى القومً أو اإلقلٌمً من كافة المناطق واالختصاصات القضائٌة.
أي عالمة كلماتٌة قد تم التحقق منها قضائٌا ً أو اإلجراءات القضائٌة األخرى.
أي عالمة كلماتٌة محمٌة بموجب قانون أو معاهدة سارٌة فً وقت تقدٌم العالمة التجارٌة إلى دار
المقاصة الحتوائها.
العالمات التجارٌة األخرى التً تمثل ملكٌة فكرٌة.
الحماٌة المتوفرة إلى تسجٌالت العالمات التجارٌة ال تمتد إلى طلبات التسجٌل ،أو العالمات التجارٌة فً
أي فترة اعتراض أو عالمات تجارٌة مسجلة كانت خاضعة للبطالن الناجح ،أو اإللغاء أو إجراءات
التصحٌح.

3.3

ٌجب أن ٌحتوي نوع البٌانات التً تدعم قٌد العالمة الكلماتٌة المسجلة فً دار المقاصة على نسخة من معلومات
ملكٌة التسجٌل ذات الصلة أو عملٌة التسجٌل ،بما ٌتضمن رقم (أرقام) التسجٌل الضروري والدوائر القضائٌة التً
أصدرتها عملٌات التسجٌل ،واسم مالك السجل.

3.4

وٌجب أن تتضمن البٌانات التً تدعم قٌد العالمة الكلماتٌة فً دار المقاصة التحقق من التسجٌل قضائٌا مستندات
المحكمة والتً دخلت بشكل مناسب بواسطة المحكمة ،والتً تدل على تحقق العالمة الكلماتٌة الممنوحة.

3.5

وتكون البٌانات التً تدعم العالمات الكلماتٌة التً ٌتم قٌدها فً دار المقاصة قد تم تقدٌمها إلى دار المقاصة لتضمٌنها
منها قضائٌا ً أو اإلجراءات القضائٌة األخرى السارٌة فً وقت تقدٌمها إلى دار المقاصة للتضمٌن ،حٌث ٌجب أن
تتضمن نسخة من جزء مناسب من اإلجراءات القضائٌة ودلٌل على تارٌخ سرٌانها.

3.6

البٌانات التً تدعم قٌد العالمات التجارٌة فً دار المقاصة والتً تمثل ملكٌة فكرٌة من األنواع التً تخالف األنواع
المنصوص علٌها فً القسمٌن  3.2.3 – 3.2.1أعاله فٌتم تحدٌدها من خالل مشغل السجل ودار المقاصة استنا ًدا
إلى الخدمات التً ٌختار أي مشغل سجل محدد توفٌرها.

3.7

لن ٌسمح لعملٌات التسجٌل التً تتضمن حاالت امتداد المستوى األعلى مثل " "icann.orgأو " ".icannكالعالمة
الكلماتٌة فً المقاصة بغض النظر عما إذا كان تم تسجٌل تلك العالمة أو تم التحقق منها أو حماٌتها (بمعنى أنه إن
وجدت عالمة على سبٌل المثال  icann.orgأو  ،.icannفسوف لن ٌسمح لكالً منهما بالدخول للمقاصة).

3.8

سٌطلب من كل حاملً العالمة ممن ٌطلبون تضمٌن عالماتهم بالمقاصة ،تقدٌم إعالن أو شهادة خطٌة أو أي بٌان
آخرٌ ،فٌد بصحة المعلومات المذكورة وحداثتها وعدم إرفاقها لغرض غٌر مناسب .كما سٌطلب من حامل العالمة
التصدٌق على الحفاظ على المعلومات المرفقة بالمقاصة حدٌثة ،بحٌث إذا تم خالل وقت تضمٌن العالمة بالمقاصة
إلغاء التسجٌل أو تحوٌلها إلى هٌئة أخرى أو فً حالة أهمل حامل العالمة عالمة تم التحقق منها فً المقاصة أو
قضائٌا ً استخدام القانون العام للعالمة فإن حامل العالمة ٌكون علٌه التزام إٌجابً لإلعالم عن المقاصة .وسٌكون
هناك عقوبات تتعلق باإلخفاق فً الحفاظ على المعلومات حدٌثة .وعالوة على ذلك ،فإنه ٌتوقع أن توجد عملٌة بحٌث
ٌمكن إزالة عملٌات التسجٌل من المقاصة إن تم اكتشاف أن العالمات قد دبرت عبر طرق احتٌالٌة أو مغشوشة أو
ثبت عدم دقة البٌانات.
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3.9

.4

.5

كنظام حماٌة إضافً ،فإن مصادقة البٌانات سٌتطلب تجدٌدها على فترات من خالل أي حامل للعالمة ٌرغب فً
البقاء بالمقاصةٌ .جب أن ٌسهل اإلخضاع اإللكترونً من العملٌة مع تقلٌل التكلفة المرتبطة به .والسبب وراء
المصادقة على فترات هو انسٌابٌة فعالٌات المقاصة والمعلومات التً ٌحتاج إلٌها مشغل السجل لممارسة عمله
وتحدٌد العالمات بالمشكلة قٌد البحث.

استخدم بٌانات المقاصة
4.1

وسٌتوجب على كل حاملً العالمة ممن ٌطلبون تضمٌن عالماتهم فً المقاصة الموافقة على استخدام هذه المعلومات
من المقاصة .ومع ذلك ،فإن مثل هذه الموافقة قد تمتد فقط لالستخدام فً حالة التوافق مع الغرض المحدد لقاعدة
بٌانات المقاصة التجارٌة لخدمات  Sunriseأو مطالبات العالمات التجارٌة .والسبب وراء هذه الفقرة هو منع
المقاصة حالٌا ً من استخدام البٌانات بطرق أخرى بدون تصرٌح .وال ٌتوجب وجود عائق فً طرٌق مزود خدمة
مقاصة العالمة التجارٌة أو مزودي خدمة األطراف األخرى بشأن توفٌر خدمات إضافٌة على أساس غٌر حصري.

4.2

ومن أجل عدم إنشاء مٌزة تنافسٌةٌ ،جب أن تكون البٌانات الموجودة فً دار مقاصة العالمات التجارٌة مرخصة
للمنافسٌن المهتمٌن بتقدٌم خدمات إضافٌة على أساس متساوي وغٌر تمٌٌزي وعلى شروط معقولة تجارٌا ً بشرط
موافقة حامل العالمة التجارٌة .ووفقا ً لذلك ،سٌتم عرض خٌارٌن للترخٌص لحامل العالمة( :أ) رخصة استخدام
البٌانات لكل المزاٌا المطلوبة لمقاصة العالمة التجارٌة مع عدم السماح باستخدام هذه البٌانات للخدمات اإلضافٌة
سواء من جانب مزود خدمة مقاصة العالمة التجارٌة أو أٌة هٌئة أخرى أو (ب) ترخٌص استخدام البٌانات للمزاٌا
اإلجبارٌة لمقاصة العالمة التجارٌة وعن االستخدامات اإلضافٌة المتعلقة بحماٌة العالمات بـ  gTLDsالجدٌد والتً
تتضمن ترخٌص السماح بالمقاصة بترخٌص االستخدام والتعامل مع البٌانات بمقاصة العالمة التجارٌة للمنافسٌن
التً توفر كذلك هذه الخدمات اإلضافٌة .وسٌتم تحدٌد تفاصٌل التنفٌذ المحددة كما سٌتم تضمٌن كل األحكام والشروط
المتعلقة بفقرة هذه الخدمات باتفاقٌة مزود خدمة المقاصة التجارٌة مع  ICANNوالخضوع لمراجعة .ICANN

4.3

لن ٌتم اعتبار الوصول من جانب أي مسجل محتمل بهدف التحقق والبحث فً إشعارات العالمة التجارٌة ،خدمة
إضافٌة وٌجب أن ٌتم توفٌرها دون تكلفة على المسجل .أما إساءة استخدام البٌانات من قبل مقدمً الخدمات فسٌمثل
أسا ًسا لإلنهاء المباشر.

إرشادات مصادقة البٌانات
5.1

5.2

جدٌر بالذكر أن إحدى وظائف التضمٌن األساسٌة للمقاصة تتمثل فً مصادقة البٌانات بما ٌلبً معاٌٌر محددة بالحد
األدنى .وعلى ذلك فقد تم اقتراح عدد من المعاٌٌر الدنٌا وهً كالتالً:
5.1.1

قائمة مقبولة لمصادر مصادقة البٌانات وذلك مثل مواقع الوٌب المرخصة ومكاتب العالمة التجارٌة
المنتشرة فً أرجاء العالم ومزودي األطراف األخرى ممن ٌمكنهم الحصول على معلومات من مكاتب
العالمة التجارٌة المتنوعة وما إلى ذلك؛

5.1.2

دقة االسم والعنوان ومعلومات االتصال لمقدم الطلب وتحدٌثها وموافقتها إن تم إدراج مالك العالمات
التجارٌة المسجل؛

5.1.3

توفٌر معلومات االتصال اإللكترونٌة والحرص على دقتها؛

5.1.4

أعضاء التسجٌل والدول التً توافق المعلومات بقاعدة بٌانات مكتب العالمة التجارٌة الخاصة لرقم
التسجٌل.

من أجل التحقق من مقاصة العالمات التً لم تكن محمٌة من خالل محكمة ،أو قانون ،أو معاهدة ،تتم مطالبة صاحب
العالمة تقدٌم أدلة من االستخدام المتواصل للعالمة فً اتصال مع تقدٌم حسن النٌة لبٌع السلع أو الخدمات قبل تقدٌم
طلب بإدراجها فً دار المقاصةٌ.جب أن تكون أدلة االستخدام المقبولة عبارة عن إعالن موقع مع عٌنة فردٌة
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باالستخدام الحالً والذي قد ٌتألف من مسمٌات أو عالمات أو حاوٌات أو كتٌبات إعالن أو لقطات للشاشة أو أي
شًء آخر ٌثبت االستخدام الحالً.
.6

آلٌات حماٌة الحقوق اإللزامٌة
س ٌُتطلب من جمٌع سجالت  gTLDالجدٌدة استخدام مقاصة العالمة التجارٌة بهدف دعم آلٌات حماٌة الحقوق قبل
اإلطالق ( )RPMsأو فترة اإلطالق المبدئٌة ،والتً ٌجب أن تتكون فً الحد األدنى مؤلفة من خدمة مطالبات العالمات
التجارٌة وعملٌة .Sunrise

6.2

6.1

خدمة دعاوى العالمات التجارٌة

6.1.1

ٌجب أن ٌوفر مشغلً سجالت  gTLDالجدٌدة خدمات دعاوى العالمات التجارٌة خالل فترة التشغٌل األولٌة
للعالمات التجارٌة فً دار مقاصة العالمات التجارٌة .وٌجب أن تحدث فترة البدء هذه لمدة الـ ٌ 60و ًمًً ا األولى
على األقل اعتبارً ا من فتح التسجٌل للتسجٌل العام.

6.1.2

إن الغرض من خدمة دعاوي العالمات التجارٌة هً توفٌر إشعار واضح للمسجل المتوقع لنطاق حقوق حامل
العالمة بهدف تقلٌل التأثٌر غٌر الجٌد على المسجلٌن (إخطار دعاوى العالمات التجارٌة) .جدٌر بالذكر وجود
نموذج ٌوضح العناصر المطلوبة مرفق بالمستندٌ .ضمن البٌان المحدد من المسجل المحتمل ما ٌلً )1( :استالم
المسجل المتوقع إشعاراً ٌفٌد بتضمٌن العالمة (العالمات) فً المقاصة؛ ( )2استالم المسجل المتوقع إشعاراً ٌفٌد
بتدارك األمر والتعرف علٌه ،و( )3على قدر معرفة المسجل المتوقع عدم انتهاك عملٌة التسجٌل واستخدام اسم
النطاق المطلوب للحقوق الخاضعة لإلشعار.

6.1.3

ٌجب أن ٌحتوي إشعار إدعاءات العالمة التجارٌة على ارتباطات أو ٌوفر طرقا بدٌلة لتمكٌن الوصول للمسجل
المتوقع إلى مرجع معلومات قاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة باإلشعار للتعرف بشكل أفضل على حقوق
العالمة التجارٌة محل النزاع من حامل العالمة التجارٌة .وٌجب أن ٌتم توفٌر هذه االرتباطات (أو أي مصادر
أخرى) فً الوقت المناسب فعلٌا دون تكلفة على المسجل المتوقع .من األفضل أن ٌتم تقدٌم إشعار إدعاءات الخدمة
باللغة المستخدمة ببقٌة حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن على األقل بلغة مستخدمة برعاٌة األمم المتحدة
(كما هو محدد من المسجل أو مسجل النطاق/السجل).

6.1.4

إذا تم تسجٌل اسم النطاق فً دار المقاصة ،فسٌقوم المسجل (مرة أخرى من خالل الربط مع دار المقاصة) بإعالم
حامل (حاملً) العالمة على الفور بالتسجٌل.

6.1.5

ٌجب هٌكلة قاعدة بٌانات مقاصة العالمة التجارٌة بحٌث ترسل إشعار إلى السجالت عند محاولة المسجلٌن تسجٌل
اسم نطاق ٌكون "متطابق كلٌا ً" مع العالمات التً تم التحقق منها فً دار المقاصة .وٌقصد بـ "متطابقة كلٌا ً" أن
ٌكون اسم النطاق من عناصر نصٌة مطابقة وكاملة للعالمة .فً هذا الصدد( :أ) مسافات متضمنة بالعالمة وقد تم
استبدالها بحروف وصل (أو العكس) أو حذفها؛ (ب) الحروف الخاصة المحددة المتضمنة بالعالمة التجارٌة كما ٌتم
نطقها بكلمات مناسبة توضحها (@ و&)؛ (جـ) عالمات الترقٌم أو الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتً ال
ٌمكن استخدامها باسم النطاق من المستوى الثانً والتً قد تكون ( )1محذوفة أو ( )2تم استبدالها بمسافات أو
حروف وصل أو بخطوط سفلٌة وال تزال تعتبر مطابقة و(د) عدم وجود الجمع و"العالمات المتضمنة" ،المؤهلة
للتضمٌن.

خدمة Sunrise
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.7

6.2.1

ٌجب توفٌر خدمات تسجٌل  Sunriseلمدة ٌ 30ومًا على أقل تقدٌر خالل مرحلة ما قبل التشغٌل وٌجب تقدٌم
إخطار إلى سائر حاملً العالمات التجارٌة فً دار المقاصة فً حالة سعً أحدهم للحصول على تسجٌل
ٌ .Sunriseجب توفٌر اإلخطار إلى حاملً العالمات التجارٌة فً دار المقاصة التً تكون "مطابقة تمامًا" لالسم
المقرر تسجٌاه خالل .Sunrise

6.2.2

عملٌة تسجٌل  .Sunriseفً الحاالت التً ٌختار بها السجل تقدٌم تسجٌل خدمة  ،Sunriseفسوف تلبى متطلبات
األهلٌة ( )SERsباعتبارها متطلب كحد أدنى مؤكد من قِبل بٌانات مقاصة العالمات التجارٌة ،وتضمٌن سٌاسة
تسوٌة خالف  Sunriseأو (.)SDRP

6.2.3

ٌشمل عرض  )1( :SERsملكٌة العالمة (المطابقة للمعاٌٌر فً القسم  7.1أعاله) التً صدرت وقت أو قبل
تارٌخ السرٌان التفاقٌة السجل وقد قدمت قبل أو وقت نشر  ICANNلقائمة طلب  gTLDالجدٌدة المطابقة (كما
هو محدد فً القسم  6أعاله) السم نطاق المقدم له؛ ( )2وجدٌر بالذكر أن متطلبات انتخاب السجل االختٌارٌة هً:
الدرجة الدولٌة للسلع والخدمات التً ٌتناولها التسجٌل؛ ( )3تعهد ٌفٌد بصحة المعلومات المقدمة ودقتها؛ و( )4فقرة
بكفاٌة البٌانات بتوثٌق تسجٌل المستند أو تسهٌل مصادقته بالمقاصة.

6.2.4

ٌجب أن ٌسمح  SRDPالمقترحة بالتحدٌات استنادا إلى األسس األربعة التالٌة على األقل )1( :فً الوقت الذي ٌتم
فٌه تسجٌل اسم النطاق المتحدى ،وال ٌمتلك المسجل تسجٌال ذا أثر وطنً (أو إقلٌمً) أو أن العالمة التجارٌة لم
توثق من خالل حكم محكمة أو ٌحمٌها قانون أو معاهدة؛ ( )2اسم النطاق غٌر متطابق للعالمة التً ٌستند إلٌها
التسجٌل إلى تسجٌل Sunrise؛ ( )3تسجٌل العالمة التجارٌة الذي اعتمد علٌه المسجل فً تسجٌل Sunrise
ولٌس لها أثر وطنً (أو إقلٌمً) أو أن العالمة التجارٌة لم توثق من خالل حكم محكمة أو ٌحمٌها قانون أو معاهدة؛
( )4تسجٌل العالمة التجارٌة الذي اعتمد علٌه مسجل اسم النطاق فً تسجٌل  Sunriseالذي لم ٌصدر وقت أو
قبل وقت تارٌخ السرٌان التفاقٌة السجل مع عدم التقدم وقت أو قبل إعالن  ICANNاستالم للطلبات.

6.2.5

سوف ٌحتفظ بٌت المقاصة بـ  ،SERsوٌدقق فً وٌصادق على العالمات ،على النحو المطابق ،وٌسمع التحدٌثات.

حماٌة العالمات بالمقاصة
ٌجب على سجالت  gTLDالجدٌدة أن تمد  Sunriseأو خدمات ادعاءات العالمة التجارٌة بكل العالمات بمقاصة العالمة
التجارٌة .كما هو موضح أدناه ،فإن نطاق العالمات المسجلة المستخدمة من قِبل خدمة المطالبات هو أوسع من تلك التً
تستخدم لفترات .Sunrise

.8

7.1

بالنسبة لخدمات مقاصة العالمات التجارٌة ٌ -تعٌن على السجالت االعتراف بجمٌع العالمات الكلماتٌة التً هً:
( )1مسجلة على المستوى الوطنً أو اإلقلٌمً أو متعددة ،أو ( )2متحقق منه قانوناً؛ أو ( )3محمً على وجه
التخصٌص بموجب قانون أو معاهدة سارٌة فً وقت تقدٌم العالمة التجارٌة إلى دار المقاصة للتضمٌن .وال ٌلزم
تقدٌم إشعار باالستخدام.

7.2

بالنسبة لخدمات ٌ - Sunriseتعٌن على السجالت االعتراف بجمٌع العالمات الكلماتٌة )1( :مسجلة على المستوى
الوطنً أو اإلقلٌمً والتً ٌمكن أن ٌكون لها دلٌل استخدام فً صورة إعالن وعٌنة مفردة من االستخدام الحالً وتم
تقدٌمه إلى دار مقاصة العالمات التجارٌة والتحقق منه أو ( )2التً تم التحقق منها من خالل إحدى المحاكم أو
( )3المحمٌة بشكل خاص من خالل قانون أو معاهدة سارٌة فً الوقت الحالً وكانت سارٌة فً ٌ 26ونٌو 2008
أو قبل هذا التارٌخ.

تكلفة المقاصة

ٌجب أن ٌتم تحمل التكلفة بالكامل من جانب األطراف المستفٌدة من الخدمات .وٌلتزم حاملو العالمات التجارٌة بالتسجٌل فً دار
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المقاصة ،كما تقوم السجالت بسداد مطالبات العالمات التجارٌة وخدمات  .Sunriseأما المسجلٌن وغٌرهم ممن ٌقدمون أنفسهم إلى
خدمات دار المقاصة فٌلتزمون بالسداد إلى دار المقاصة مباشرة.
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إشعار العالمة التجارٌة
][In English and the language of the registration agreement
لقد تلقٌت إشعار هذه العالمة التجارٌة بنا ًء على طلب الحصول على اسم نطاق ٌطابق على األقل سجالً واحداً من
العالمات التجارٌة إلى دار المقاصة الخاص بالعالمات التجارٌة.
قد ٌحق أو ال ٌحق لك تسجٌل اسم المجال اعتماداً على الغرض من استخدامها ،وما إذا كان هو نفسه إلى حد كبٌر أو
تتداخل مع العالمات التجارٌة المدرجة أدناه .قد تحمى أو ال تحمى حقوقك لتسجٌل اسم النطاق هذا كاستخدام غٌر
تجاري أو "استخدام منصف" بموجب قوانٌن بلدكم[in bold italics or all caps] .

ٌرجى قراءة معلومات العالمة التجارٌة الموضحة أدناه بعناٌة ،بما ٌتضمن العالمات التجارٌة والدوائر القضائٌة
والسلع والخدمة التً تسجل من أجلها العالمة التجارٌةٌ .رجى مالجظة أن جمٌع االختصاصات ال تستعرض طلبات
تسجٌل العالمات التجارٌة عن كثب ،ولذا قد توجد بعض معلومات العالمة التجارٌة أدناه فً السجل المحلً أو
اإلقلٌمً الذي ال ٌجري استعراضا ً دقٌقا ً أو أساسٌا ً لحقوق العالمات التجارٌة قبل التسجٌل.

إذا كانت لدٌك أسئلة ،قد ترغب فً استشارة محام أو خبٌر قانونً بشأن العالمات التجارٌة والملكٌة الفكرٌة
لالسترشاد.
إن استمرٌت فً عملٌة التسجٌل فقدم ما ٌفٌد استالمك وتفهمك لإلشعار بقدر كبٌر ولن ٌتم انتهاك عملٌة التسجٌل
الخاصة بك واستخدامك السم النطاق بحقوق العالمة التجارٌة المدرجة أدناه.
ما ٌلً ] [numberالعالمات التجارٌة المدرجة بمقاصة العالمة التجارٌة:
 .1العالمة :حق الدعوى :السلع]click here for more if maximum character count is exceeded[ :
الطبقة الدولٌة للسلع والخدمات أو المكافئ إن كان متاحا ً :مسجل العالمة التجارٌة :معلومات اتصال مسجل العالمة
التجارٌة:
[]with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .2العالمة :حق الدعوى :السلع]click here for more if maximum character count is exceeded[ :
الطبقة الدولٌة للسلع والخدمات أو المكافئ إن كان متاحا ً :مسجل العالمة التجارٌة:

معلومات اتصال مسجل العالمة التجارٌة:
****** []with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse
 .1. 1العالمة :حق الدعوى :السلع]click here for more if maximum character count is exceeded[ :
الطبقة الدولٌة للسلع والخدمات أو المكافئ إن كان متاحا ً :مسجل العالمة التجارٌة :معلومات اتصال مسجل العالمة
التجارٌة:
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نظام التعليق السريع الموحد )"("URS
 03مايو 1322

مسودة اإلجراء
.1


الشكوى
1.1

تقدٌم شكوى
أ)

بدأت الدعوى من خالل تقدٌم شكوى من مقدم خدمات  URSتتضمن حقوق العالمات التجارٌة والدعاوى التً
تركز على تخوٌل صاحب العالمة التجارٌة لإلغاثة.

ب) ٌجب أن تكون كل شكوى مصحوبة بالرسم المناسب ،والذي هو قٌد النظر.وسوف تكون هذه الرسوم غٌر قابلة
لالسترداد.
ج) مع قبول شكوى واحدة لشركات ذات الصلة متعددة ضد مسجل واحد ،ولكن إذا كانت شكوى الشركات ذات
صلة ببعضها.وٌمكن تعٌٌن المسجلٌن المتعددٌن فً شكوى واحدة فقط إذا كان ٌمكن أن تظهر أنها ذات صلة
وبنفس الطرٌقة.ولن ٌكون هناك حد أدنى لعدد أسماء النطاقات التً فرضت كشرط مسبق لإلٌداع.
1.1

مضمون الشكوى
ً
بسٌطا بقدر اإلمكان.كماسٌكون هناك نموذجً التقدٌمالشكوى.وسٌتضمن نموذج
سٌكون شكل وصٌغة الشكوى
الشكوىماٌلً:
1.2.1

اسم وعنوان البرٌد اإللكترونً وغٌرها من معلومات االتصال الخاصة بالطرف المشتكً(األطراف) .

1.2.2
بالشكوى.

اسم وعنوان البرٌد اإللكترونً ومعلومات االتصال ألي شخص ٌتصرف نٌابة عن األطراف المتقدمة

 1.2.3اسم المسجل(أي المعلومات ذات الصلة المتاحة من )Whoisوٌنص  Whoisعلى سرد معلومات
متاحة لالتصال باسم(أسماء)المجال ذات الصلة.
1.2.4

اسم(أسماء)النطاق المحدد موضوع الشكوى.لكلاسم نطاقٌ ،نبغً أن ٌضمن صاحب الشكوى نسخة

Whoisالمتاحة حالٌا ونسخة ،واذاكانمتوفرا،منمحتوىقسممهٌنمنالموقعالمرتبطةبكلاسم

من المعلومات
النطاقالذيهوموضوعالشكوى.

 1.2.5العالمة التجارٌة/عالمات الخدمة المحددة التً تقوم علٌها الشكوى وعمال بتأكٌد األطراف التً تشكو
لحقوقهم ،وفٌما ٌتصل بحقوقهم ،لصالحهم وفٌما ٌتصل بالخدمات.
ٌ 1.2.6وجدبٌان ٌوضحاألسس التً تقوم علٌها الشكوى تحدٌد الوقائع التً تبٌن أن الطرف المشتكً ٌحق له
طلب اإلغاثة،علىوجهالخصوص:
 1.2.6.1.أناسم النطاق المسجل متطابق أو متشابه بتشوش مع عالمةكلمة:()1والتًٌحمل منأجلها
مقدم الشكوى تسجٌلوطنًٌاأوإقلٌمًٌا ساري المفعول وقٌداالستخدام،أو ) (2أنه تم التحقق من
صحتهاعبر إجراءات ،أو()3التً تكون محمٌةخصٌصاًمن النظام األساسً أو معاهدة سارٌة المفعول
فًالوقتالذيٌتمفٌهتقدٌمالشكوى.

أٌ .مكنتوضٌحاالستخداممنخاللتوضٌحدلٌلاالستخدام-والذيٌمكنأنٌكونفًصورةإعالن
وعٌنةمناالستخدامالحالًفًالتجارة-والذيتمتقدٌمهوتوثٌقهمنخاللدارمقاصةالعالمات
التجارٌة.

بٌ .مكنأٌضًاتقدٌمدلٌلعلىاالستخدامبشكلمباشرمعشكوى .URL

 1.2.6.2.أن المسجل لٌس لدٌه الحق المشروع أو الفائدة باسم المجال؛و
 1.2.6.3.أن النطاق تم تسجٌله وٌتم استخدامه بسوء نٌة.
تتضمن قائمة غٌر حصرٌة بالظروف التً تثبت سوء نٌة التسجٌل واستخدامها من قبل المسجل ما ٌلً:
(أ)

المسجلسجلاسم النطاق أساسا ً لغرض بٌعه وتأجٌره أو نقل تسجٌل اسم النطاق إلى مقدم
الشكوى الذي هو صاحب العالمة التجارٌة أو عالمة الخدمة أو منافس لتلك الشكوى ،إلمعان
النظر فً فائض النفقات الموثقة التً تتصل مباشرة باسم النطاق؛أو

(ب)

سجل المسجل اسم النطاق بهدف منع صاحب العالمة التجارٌة أو عالمة الخدمة من عكس
العالمة فٌما ٌتعلق باسم النطاق ،بشرط مشاركة المسجل فً نمط سلوك من هذا القبٌل؛ أو

(ج)

سجل المسجل اسم النطاق فً المقام األول بهدف تعطٌل أعمال المنافس؛ أو

(د)

باستخدام اسم النطاق ،حاول المسجل عن قصد تحقٌق مكاسب تجارٌة وجذب مستخدمً
اإلنترنت لموقع وٌب المسجل أو غٌره من المواقع عبر اإلنترنت ،من خالل وجود احتمال
للخلط بٌنه وبٌن عالمة مقدم الشكوى بالنسبة للمصدر والرعاٌة واالنتماء أو تأٌٌد موقع وٌب
المسجل أو من منتج أو خدمة على موقع الوٌب أو أي مكان.

صندوقٌمكنلمقدمالشكوىأنٌقدمفٌهماٌصلإلى055لكمةمننصالنموذجالخالًمناإلٌضاح .

1.2.7

 1.1.1شهادةبأن الشكوى ال ٌتم رفعها عن أي أساس غٌر سلٌم ،وبأن هناك ما ٌكفً من حسن النٌة عند تقدٌم
الشكوى.

.1

الرسوم
تفرضالرسوممنقبل مقدم خدماتURSعلىمقدمالشكوى.وٌعتقد أن تكون الرسوم فً حدود  300دوالر
1.1
أمرٌكً لكل دعوى ،وسوف ٌحددها مقدم الخدماتفًنهاٌةالمطاف.
اعتمدURSنموذج"فقدالرسوم"محدودوتخضعالشكاوىالتًتحتويعلىستوعشرون()12اسممجال
2.2
متنازععلٌهأوأكثر.لرسوماستجابةتكونقابلةإلعادةالردإلىالطرفالمحكومله.والٌجوزبأيحالمناألحوالأن
تتجاوزرسوماالستجابةالرسومالتًٌتحملهامقدمالشكوى.

.0

المراجعة اإلدارية
3.1

سوف تخضع الشكاوى للمراجعة اإلدارٌة المبدئٌة أو الفحص األولً من قبل مقدمURSلالمتثال لمتطلباتاإلٌداع.
وهذاهومجرداستعراضلتحدٌدأنالشكوىتحتويعلىجمٌعالمعلوماتالالزمة،ولٌسلتحدٌد ما إذا كانت وجها
إلقامة الدعوى.

3.2

ٌتعٌن إجراء مراجعة اإلدارة فً غضون ٌومٌن ) (2عمل من تقدٌم شكوى إلى مقدم.URS

3.3

نظرا لطبٌعة هذا اإلجراء السرٌع ،وانخفاض مستوى المقصود للرسوم المطلوبة ،لن ٌكون هناك فرصة لتصحٌح
أوجه القصور فً تقدٌم االحتٌاجات.

3.4

إذا كانت الشكوى تعتبر غٌر متوافقة مع متطلبات اإلٌداع ،سٌتم رفض الشكوى دون المساس بتقدٌم شكوى جدٌدة.ال
تسترد رسوم التسجٌل المبدئً فً هذه الظروف.
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.4

إشعار وغلق النطاق
4.1

وعنداإلنتهاءمنالمراجعةاإلدارٌةٌنبغًعلىمقدمخدمةURSإخطارمشغلالتسجٌلعلىالفور(عبرالبرٌد
اإللكترونً)("إشعارالشكوى")فًغضون12ساعةبعدإحاطةالشكوىبالموافقةعلىمتطلباتاإلٌداع.وفً
غضون12ساعةمنتلقًإشعارالشكوىذلكمنمقدمخدمة،URSٌتعٌنعلىمشغلالتسجٌل"إغالق"
النطاق،وهذاٌعنًأنالتسجٌلٌجبأنٌقٌدكافةالتغٌٌراتإلىبٌاناتالتسجٌل،بمافًذلكنقلوحذفأسماء
النطاقات،وسوفٌجريحلاالسم.ٌعملمشغلالتسجٌلعلىإخطارمقدمخدمةURSفورغلقاسمالنطاق
("إشعارالغلق").

4.2

فًغضون12ساعةمنتلقًإشعارالشكوىمنالمشغلبالتسجٌل،ٌقوممقدمخدمةURSبإخطارالمسجل
بالشكوى،إرسالنسخةمطبوعةمنإشعارالشكوىالىالعناوٌنالمدرجةفًمعلوماتاتصال،Whoisوتقدٌم
نسخةإلكترونٌةمنالشكوى،تقدٌمالمشورةلحالةالغلق،فضالعنآثارمحتملةإذافشلالمسجلفًالردوالدفاع
ضدالشكوى.ٌجبأنتكوناإلشعاراتواضحةومفهومةللمسجلٌنالمحلٌٌن.ٌجبأنٌكونإشعارالشكوىباللغة
االنكلٌزٌةوٌترجمهمقدمالشكوىإلىاللغةالسائدةفًبلدأوإقلٌمالمسجل.

4.3

ٌجب إرسال جمٌع اإلشعارات باللغة االنكلٌزٌة وترسل عبر البرٌد اإللكترونً أو الفاكس(إن وجد) والبرٌد العادي.
الشكوى والمعارضالمرافقة ،إن وجدتٌ ،جب أن تقدم إلكترونٌا. 


4.4
5.


على مقدم خدمة  URSأٌضا أن ٌخطرالمسجلالسجلإلكترونٌا ًباسم النطاق فً القضٌة عبر عناوٌن المسجل فً
ملف مع.ICANN

الرد
5.1

ٌتاحللمسجل12ٌوماتقوٌمًٌااعتبارً امنتارٌخإرسالمقدمخدمةURSإلشعارالشكوىإلىالمسجللحفظالرد
إلكترونٌامعمزود.URSوعنداالستالم،ٌُرسلمقدمالخدمةنسخةمنالردوالمستنداتالمرفقة،إنوجدت،إلى
مقدمالشكوى.

5.2

ولنتكونهناكأيرسومإٌداعفًحالةحفظالمسجلللردقبلإعالنهتقصٌرً اوالٌكونأكثرمنثالثٌن
(ٌ )35ومابعداتخاذالقرار.وبالنسبةللردودالمقدمةألكثرمنثالثٌن()35ٌومابعدالقرار،ٌجبعلىالمسجل
دفعرسوممعقولةغٌرقابلةلالستردادإلعادةالنظر،باإلضافةإلىمصروفاتاالستجابةالمنصوصعلٌهاأعاله
فًالقسم1.1فًحالةإدراجالشكوىلستوعشرٌن()12اسممجالأوأكثرمتنازععلٌهضدالمسجلنفسه.
وتكونرسوماالستجابةقابلةلالستردادإلىالطرفالمحكومله.

5.3

بناءعلىطلبالمسجل،ٌمكنإتاحةبعضالوقتمنقبلمقدمخدمةURSإذاكانهناكأساسلحسنالنٌةللقٌام
بذلك.والٌجوزأنتمتدالمهلةفًأيحالمناألحوالألكثرمنسبعة()7أٌامتقوٌمٌة.

5.4

ٌجب أال ٌزٌد الرد عن  2,500كلمة ،باستثناء الملحقات ،وٌنبغً أن ٌشتمل مضمون الرد على ما ٌلً:
5.4.1

تأكٌدبٌاناتالمسجل .

5.4.2

5.4.3

قبولأورفضمحددلكلأساسمناألسسالتًتقومعلٌهاالشكوى .


أيدفاعٌناقضادعاءاتمقدمالشكوى .


5.4.4
5.5

بٌانبصحةالمحتوٌاتودقتها .

تمشٌامعالطابعالمعجلالمقصودلـURSواالنتصافالممنوحللشاكًالناجح،فإنالمطالباإلٌجابٌةمنأجل
التخفٌفمنجانبالمسجللنٌسمحبهاإاللالدعاءبأنصاحبالشكوىقدقدمشكوىمسٌئة.
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5.6

وبمجردإٌداعالردوتحدٌدمقدمخدمةURSأنالردٌشتكًمنتوافقمتطلباتالرد(الذيٌجبأنٌكونفًنفس
الٌوم)،وسوفٌرسلالردوالموادالداعمةعلىالفورإلىفاحصمؤهل،ٌحددهمقدمخدمة،URSلالستعراض
وإصدارالقرار.ٌنظرفًجمٌعالموادالمقدمةمنقبلالفاحص.

5.7

ٌمكنأنٌحتويالردعلىأٌةوقائعتدحضادعاءتسجٌلسوءنٌةعنطرٌقتحدٌدأيمنالحاالتالتالٌة:
5.7.1

قبلتقدٌمأيإشعارلمسجلالنزاعأواستخدامالمسجلأوالتحضٌرالواضحلالستخدام،فإناسمالنطاق
أواالسمالمطابقالسمالنطاقفٌماٌتعلقبحسنالنٌةللسلعأوالخدمات،أو 

5.7.2

المسجل(كفرد،أوالمنظماتالتجارٌةأوالمنظماتاألخرى)قدعرفبشكلعاممنقبلاسمالنطاق،
حتىفًحالةعدماكتسابالمسجلأليعالمةتجارٌةأوحقوقعالمةالخدمة؛أو 

5.7.3

ٌقومالمسجلباستخدامشرعًأوعادلالسمالنطاق،مندونقصدلتحقٌقمكاسبتجارٌةلتحوٌل
المستهلكٌنعلىسبٌلالتضلٌلأولتشوٌهالعالمةالتجارٌةأوعالمةالخدمةفًهذهالحالة.

ومثلهذهالمطالبات،إذاوجدتمنقبلالفاحصإلثباتهاعلىأساستقٌٌمهلجمٌعاألدلة،فإنهاتصبفًمصلحة
المسجل.
5.8

5.9

ٌجوزللمسجلأٌضاتأكٌدالدفاعاتإلىالشكوىلإلشارةإلىأناستخدامالمسجلالسمالنطاقالٌكونعنطرٌق
سوءالنٌة،علىسبٌلالمثال،منخاللعرضأحدالخٌاراتالتالٌة:
5.8.1

اسم النطاق عام أو وصفً وأن المسجل ٌقوم باالستخدام العادلله.

5.8.2

أن ُتدارمواقعاسم النطاق فقط فً إشادة أو انتقاد لشخص ما أو عمل ٌكون استخدامه عادال كما ٌراه
الفاحص.

5.8.3

ٌتسق حمل المسجل السم النطاق مع جود تعبٌر صرٌح عن وجود اتفاق خطً مبرم من قبل األطراف
المتنازعة ،وأنه ال ٌزال ساري المفعول.

5.8.4

اسم النطاق لٌس جز ًء من نمط أوسع أو سلسلة من التسجٌالت التعسفٌة نظرا ألن اسم النطاق من نوع
مختلف إلى حد كبٌر أو شخصٌة ألسماء النطاقات األخرى المسجلة من قبل المسجل.

عواملأخرىلٌراعٌهاالفاحص:
5.9.1

تداولأسماءالنطاقاتمنأجلالربح،والحصولعلىحقٌبةكبٌرةمنأسماءالنطاقات،هًفًحدذاتها
لٌسدلٌالعلىسوءالنٌةبموجب.URSوهذاالسلوكمعذلك،قدٌكونمؤذًٌافًحالةمعٌنةتبعا
لظروفالنزاع.فٌجبعلىالفاحصإستعراضكلحالةعلىحدةبناءعلىمزاٌاها.

5.9.2

بٌعالحركة(أيربطأسماءالنطاقاتبصفحاتالوقوفوكسبعائدبمجردالنقرلالستعراض)فًحد
ذاتهالٌشكلسوءنٌةبموجب.URSوهذاالسلوكمعذلك،قدتكونمؤذًٌافًحالةمعٌنةتبعالظروف
النزاع.سٌأخذالفاحصبعٌناالعتبار:
 5.9.2.1.طبٌعةاسمالنطاق؛
 5.9.2.2.طبٌعةروابطاإلعالناتعلىأٌةصفحةوقوفترتبطباسمالنطاق؛و
 5.9.2.3.استخداماسمالنطاقٌكونمسؤولٌةالمسجل.
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.6

التخلف
2.1

فًحالةانقضاء12ٌومامنفترةالرد(أوتمدٌدالفترةالممنوحة)،الٌقدمالمسجلردا،وتستمرالشكوى
افتراضًٌا.

2.1

فًكلتاالحالتٌن،ٌتعٌنعلىمقدمالخدمةتقدٌمإشعارافتراضًعبرالبرٌداإللكترونًإلىصاحبالشكوى
والمسجل،وعبرالبرٌدوالفاكسإلىالمسجل.خاللالفترةاالفتراضٌة،ٌحظرعلىالمسجلتغٌٌرالمحتوىالذي
وجدفًالموقعللقولبأناألمراآلنهومشروعًالالستخدام،وسوفٌكونأٌضامحظورالتغٌٌرمعلومات
.Whois

6.3

تخضعجمٌعالحاالتاالفتراضٌةللفحصلمراجعةمزاٌاالطلب.

2.2

إذاكانبعدالفحصفًحاالتالتخلف،قواعدالممتحنلصالحالشاكً،فإنهٌحقللمسجلطلباإلعفاءمن
المراجعةاالفتراضٌةبتقدٌمردفًأيوقتوحتىبعدمرورستةأشهراعتبارً امنتارٌخاإلخطاربالتخلف.
وٌكونمنحقالمسجلأٌضًامطالبةالتمدٌدلفترةستةأشهرأخرىفًحالةطلبالتمدٌدقبلانتهاءفترةاألشهر
الستةاألولى .


2.0

2.0

.7

.8

فًحالةإٌداعالردبعد:()1تخلفالمستجٌب(طالماتمتقدٌمالردبماٌتفقمعالمادة2.2أعاله)،و()1تمتقدٌم
إشعارصحٌحوفقمتطلباتاإلشعارالموضوعةأعاله،فإنهٌجبحلاسمالمجالمرةأخرىإلىالعنواناألصلً
IPفًأقربوقتممكنعملٌا،ولكنتظلمغلقةكمالوكانتقدقدمتفًالردالوقتالمناسبقبلاالفتراضً.
إٌداعالردبعدالتقصٌرلٌسمناالستئناف،وتعتبرهذهالقضٌةكمالواستجابإلٌهافًالوقتالمناسب.
إذاكانبعدالفحصفًالحالةاالفتراضٌةوقواعدالفحصلصالحالمسجل،فإنهٌتعٌنعلىمقدمالخدمةإخطار
مشغلالتسجٌلإلطالقاالسموإعادةالسٌطرةالكاملةعلىتسجٌلاسمالنطاقإلىالمسجل.

الفاحصون
7.1

اختٌار فاحص واحد من قبل مقدم الخدمة سوف ٌترأس دعوى.URS

7.2

ٌنبغً أنتكون للفاحصٌن خلفٌة قانونٌة واضحةوذاتصلةبالمجال،كمجالقانونالعالماتالتجارٌةعلىسبٌل
المثال،وٌجب أن ٌكونوا مدربٌن ومعتمدٌن فً إجراءات.URSوعلىوجهالخصوص،ٌنبغً تزوٌد الفاحصٌن
بتعلٌمات حول عناصر  URSودفاعات حول كٌفٌة إجراء الفحص بإجراء.URS

7.3

ٌتعٌن على الفاحصٌن المستخدمٌن من قبل أي مقدمURSأن ٌتناوبوا قدر اإلمكان لتجنب"منتدى التسوق أو
الفاحص.وٌشجع بقوة مقدمًURSللعمل على قدم المساواة مع جمٌع الفاحصٌن المعتمدٌن ،مع استثناءات معقولة
(مثل احتٌاجات اللغة ،وعدم األداء ،أو المخالفات)مع وجودهذهاالستثناءات المعقولةالتًسٌتم تحدٌدها على أساس
تحلٌل كل حالةعلىحدى.

معايير الفحص وعبء اإلثبات
8.1

هً المعاٌٌر التً سٌتولى الفاحص المؤهل تطبٌقها عندما ٌكون تقدٌم القرار كما ٌلً:
 8.1.1اسمالنطاقالمسجلمتطابقأومتشابهبتشوشبعالمةالكلمة:()1الذيٌحملمقدمالشكوىتسجٌل
وطنًٌاأوإقلٌمًٌاساريالمفعوللهقٌداالستخدامالحالً؛أو()1أنهتمالتحققمنهاقضائٌا ً،أو()3والتً
تكونمحمٌةعلىوجهالخصوصمنالنظاماألساسًأومعاهدةسارٌةالمفعولحالٌاوالتًكانتسارٌة
المفعولوقتتقدٌمالشكوى
ٌ 8.1.1.1مكنتوضٌحاالستخداممنخاللإٌضاحدلٌلاالستخدام–والذيٌمكنأنٌكونإعال ًنا
وعٌنةمناالستخدامالحالً–قدتمتقدٌمهاوتوثٌقهامنخاللدارمقاصةالعالمات
التجارٌة.
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8.1.1.2

.9

يمكن أيضًا تقذيم دليل االستخذام مباشرة مع شكوى .URS


8.1.2

الٌتمتعالمسجلبأيحقشرعًأومصلحةفًاسمالنطاق؛و

8.1.3

سُجلاسمالنطاقوٌجرياستخدامهبسوءنٌة.

1.1

ٌكونعبءإثباتاألدلةواضحومقنع.

1.3

وبالنسبةلمسألةSRUلتختتمفًصالحصاحبالشكوى،فإنهٌجبعلىالفاحصتحدٌدأنهلٌسهناكقضٌة
حقٌقٌةمنالواقعالمادي.فمثلهذاالتحدٌدٌمكنأنٌشملماٌلً:()1صاحبالشكوىلدٌهحقوقاالسم؛
و( )1المسجللٌسلهحقوقأومصلحةمشروعةفًاالسم.وهذاٌعنًأنصاحبالشكوىٌجبأنٌقدمأدلةكافٌة
إلثباتحقوقالعالماتالتجارٌةفًاسمالنطاق(علىسبٌلالمثال،دلٌلعلىتسجٌلالعالماتالتجارٌةودلٌالعلى
أنهتمتسجٌلاسمالنطاق،وٌجرياستخدامهبسوءالنٌةومنتهكالـ.)SRU

1.2

إذاكانالفاحصٌرىأنصاحبالشكوىلمٌفًبأعبائهأوأنالقضاٌاالحقٌقٌةلحقٌقةالموادتبقىفًالواقعفٌما
ٌتعلقبأيعنصرمنالعناصر،فإنهٌتعٌنعلىالفاحصرفضالشكوىباعتبارهاغٌرمناسبةلـ.SRUوهوأن
الشكوىسوفترفضإذاكانٌرىالفاحصأنتقدٌمدلٌلأوأنالدلٌلمتاحللفاحصٌشٌرإلىأناستخداماسم
المجالفًالسؤالهواالستخدامغٌرالمخالفةأواالستخدامالعادلللعالمةالتجارٌة.

1.0

حٌثكانهناكأيقضٌةحقٌقٌةللنقضماإذاكانتسجٌلاسمنطاقواستخدامالعالماتالتجارٌةٌحملسوءنٌة،
فإنسٌتمرفضالشكوى،وسٌتمإنهاءإجراءاتSRUدونالمساس،علىسبٌلالمثال،بدعوىالمحكمةبناءعلى
السٌاسةالموحدة،أوٌمكنتقدٌمSRUآخر.ولٌسالغرضمننظامالتسجٌلSRUٌهدفإلىاالستخدامفًأي
إجراءاتمعأسئلةمفتوحةللحقٌقة،ولكنالحاالتفقطواضحةللتعاطًمعالعالماتالتجارٌة.

1.2

وبطرٌقةأخرى،إذاوجدالفاحصأنجمٌعالمعاٌٌرالثالثةمستوفاةبأدلةواضحةومقنعةوعدموجودقضٌةحقٌقٌة
للنقض،فسوفٌصدرالفاحصقرارالصالحصاحبالشكوى.وإذارأىالفاحصعدممقابلةأيمنالمعاٌٌر
واستٌفائها،ٌُنكرالفاحصطلباالستئناف،ومنثمتنتهًبذلكدعوىSRUدونالمساسبمقدمالشكوىللمضً
قدمافًإجراءفًمحكمةمختصةأوفًإطارالسٌاسةالموحدة.SRRU

القرار
9.1

لن ٌكون هناك أي اكتشاف أو استماع؛ وسوف ٌكون الدلٌل بمثابة المواد المقدمة للشكوى والرد ،وسوف تكون تلك
المواد بمثابة السجل الكامل المستخدم من قبل الفاحص التخاذ قرار.

.9.2

إذا كان صاحب الشكوى ٌفً بعبء اإلثباتٌ ،صدر الفاحص قرارا لصالح الشاكً.وسوف ٌتم نشره على موقع
وٌب مقدم خدمة.URSومع ذلكٌ ،نبغً أال ٌكون هناك أي تأثٌر على القرار بخالف إجراء  URSالتً ٌتم
تقدٌمها.

9.3

إذا لم ٌوافق صاحب الشكوى على عبء اإلثبات ،سٌتم إنهاء دعوى  URSوسوف تنقل السٌطرة الكاملة على
تسجٌل اسم النطاق إلىالمسجل. 

9.4

القرارات الناتجة عن نظام التسجٌل الموحد سٌتم نشرها من قبل مزود الخدمة فً شكل محدد من قبل هٌئة اإلنترنت
.ICANN


9.5

9.6

وٌجب إرسال التحدٌدات عبر البرٌد اإللكترونً عن طرٌق مقدم الخدمات  URSإلى المسجل وصاحب الشكوى
والمسجل ومشغل التسجٌل ،وٌجب تحدٌد االنتصاف واإلجراءات المطلوبة من مشغل التسجٌل لالمتثال للتقدٌر.
للقٌام بإجراءات  URSعلى وجه االستعجالٌ ،نبغً أن ٌبدأ الفحص فور انقضاءفترة االستجابة الممتدةألربعة
عشر )ٌ (14وما(أوالفترةالممتدةإذاماتممنحها) ،أو بناء على تقدٌم الرد.وٌصدر قرارا على وجه السرعة،
وذلك بهدف أن ٌتم تقدٌم علٌه فً غضون ثالثة أٌام عمل ) (3من بدأ الفحص.ٌجب إصدار قرارات الظروف
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االستثنائٌة غٌابٌا فً موعد ال ٌتجاوز خمسة()0أٌاماعتبارً امن إٌداع الرد.وسٌتم وضع تفاصٌل التنفٌذ لتلبٌة
احتٌاجات مزودي الخدمة مرة واحدة عند اختٌارهم.(وسوف ٌقدم العطاء لمقدمً الخدمات المحتملٌن مما ٌشٌر إلى
أن السعر سٌكون عامال فً قرار التحكٌم).

.23

التعويض 
10.1

15.1

10.2
15.3

22.

إذا جاء القرار فً صالح صاحب الشكوىٌ ،تمنقلالقرارعلىالفورإلىمشغلالسجل .
وبعداستالمالقرارعلىالفور،ٌقوممشغلالسجلبتعلٌقاسمالمجال،علىأنٌظلمعل ًقاللمدة المتبقٌة من فترة
التسجٌل ولن ٌتم التحوٌل إلى موقع الوٌب األصلً.ٌتم إعادة توجٌه وخادم األسماء إلى صفحة المعلومات المقدمة
على شبكة اإلنترنت التً ٌقدمها مقدم خدمة  URSحول.URSال ٌنبغً السماح لمزود خدمة  URSبتقدٌم أٌة
خدمات أخرى على مثل هذه الصفحة ،وال ٌجوز له من طرٌق مباشر أو غٌر مباشر االستخدام ألغراض الدعاٌة
(إما لنفسها أو ألي طرف آخر).ٌجب استمرار  WHOISالسم النطاق لعرض كافة معلومات المسجل األصلً
باستثناء إعادة توجٌه خوادم االسم.وباإلضافة إلى ذلكٌ ،جب أن تعكس  Whoisبأن اسم النطاق لن ٌكون قادرا
على أن ٌتم تحوٌله أو حذفه أو تعدٌله لدورة حٌاة التسجٌل.
ٌجب أن ٌكون هناك خٌار لمقدم الشكوى ناجح لتمدٌد فترة التسجٌل لمدة سنة إضافٌة بأسعار تجارٌة .
ٌنبغً أن ال تكون العالجات األخرى المتاحة فً حالة وجود تحدٌد لصالح صاحب الشكوى.

الشكاوى التعسفية
11.1

ٌجب أن تتضمن  URSعقوبات ضد إساءة استخدام هذه العملٌة من قبل أصحاب العالمات التجارٌة.

11.2

فً الحدث الذي ٌعتبر فٌه الطرف قدم عدد ) (2من الشكاوى المسٌئة ،أو شكوى()1"تعمد بطالن المادة"،فإن
الطرف ٌجب أن ٌمنع من االستفادة من نظام التسجٌلURSالموحد لسنة واحدة من تارٌخ صدور تحدٌد الحقائق
من الشكوى إلى ما ٌلً:()1تقدٌم شكوى مسٌئة ثانٌة،أو()1تقدٌم بطالن مادي متعمد.

11.3

قد ٌعتبر الشاكً مسٌئا إذا كان الفاحص ٌحدد:
 11.3.1قدم فقط لغرض غٌر الئق مثل المضاٌقة ،سبب تأخٌر ال لزوم له ،أو غٌر مبرر لزٌادة تكلفة ممارسة
األعمال التجارٌة؛ و
)1( 11.3.2تفتقر المطالبات أو التأكٌدات األخرى ولٌس له ما ٌبرره من جانب أي قانون قائم أو معاٌٌر،URS
أو()1تفتقراالدعاءات الواقعٌة ألي دعم لألدلة

11.4

ٌجوز للفاحص أن ٌجد شكوى تحتوي على بطالن مادي متعمد إذا اتسع تأكٌدا لحقٌقة ،فً الوقت الذي صدر فٌه،
وقدم مع العلم بأنها كانت مزٌفة ،والتً ،إذا كان هذا صحٌحا ،سٌكون له أثر على نتائج إجراءات  URSالمتبعة.

11.5

وسوف تؤدي حالتانمن"االستخدامالماديالمتعمدبسوءالنٌة" إلى حرمان الطرف اآلخر من االستفادة بشكل دائم
من.URS

11.6

سٌطالب مقدمً  URSبوضع عملٌة لتحدٌد وتتبع األطراف الممنوعة ،واألطراف الذٌن حدد فاحصٌهم الشكاوى
المقدمة المسٌئة أو أكاذٌب مادٌة متعمدة.

11.7

فصل شكوى ألسباب إدارٌة أو حكم فً موضوع الدعوى ،فً حد ذاته ،ال ٌكون دلٌال على تقدٌم شكوى مسٌئة.

11.8

تمثلت النتٌجة أن تقدٌم شكوى أو إساءة متعمدة تضمنت البطالن المادي ٌمكن الطعن فٌها على أساس أن الفاحص
أساء/أساءت التصرف ،أو تصرف بطرٌقة تعسفٌة أو متقلبة.
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21.

االستئناف
12.1

ٌحق ألي من الطرفٌن الحق السعً فً االستئناف لتحدٌد االستناد إلى سجل موجود داخل دعوى  URSمقابل
رسوم معقولة لتغطٌة تكالٌف االستئناف.ٌتعٌنعلىالمستأنفتحدٌدأسسمعٌنةالتًٌستندإلٌهاالطرففًطعنه،
وٌشملذلكسببادعاءالمستأنفبأنقرارالفاحصكانخاط ًئا.

12.2

ٌتحمل رسوم االستئناف القائم بالمستأنف.ٌسمح قلٌال بتقدٌم أدلة مقبولة جدٌدة تعتبر جوهرٌة للقرار عند دفع رسوم
إضافٌة ،بشرط أن ٌكون الدلٌل واضحا لتقدٌم الشكوى.ٌمكن لهٌئة االستئناف ،اختٌارها من قبل المقدم ،وفقا لتقدٌره،
وبٌانات أخرى أو وثائق من أي من األطراف.

12.3

رفع االستئناف لن ٌغٌر قرار اسم المجال.على سبٌل المثال ،إذا كان اسم المجال لم ٌعد ٌحل ألسماء الخوادم
األصلٌة بسبب وجود تحدٌد لصالح أو مقدم الشكوىٌ ،ستمر اسم المجال فً اإلشارة إلى الصفحة اإلعالمٌة التً
ٌقدمها موفر.URSإذا كان اسم المجال ٌحل ألسماء الخوادم األصلٌة بسبب وجود تحدٌد لصالح التسجٌل ،فٌجب
أن ٌستمر فً الحل خالل عملٌة االستئناف.

12.4

ٌجب تقدٌم االستئناف خالل14ٌوما بعد صدور القرار وٌجب تقدٌم أي رد فعل خالل ٌ 14وما بعد تقدٌم طلب
االستئناف .


12.5

.13


إذا طلب المشاركاإلغاثة من البحث عن طرٌق تقدٌم رد فً غضون ستةأشهر(أوخاللالفترةالممتدةإذاانطبقت)
اعتبارً امن صدور تقرٌر أولً ،فٌجب تقدٌم طلب االستئناف خالل12ٌوما من تارٌخ التحدٌد الثانً وٌجب تقدٌم
أي رد خالل ٌ 14وما من تقدٌم االستئناف.

11.2

ٌجب أن ترسل مالحظات االستئناف والنتائج التً توصلت إلٌها لجنة االستئناف من قبل موفر  URSعبر البرٌد
اإللكترونً إلى المسجل وصاحب الشكوى والمسجل والقائم بالتسجٌل ومشغل السجل.

12.7

ٌجب تطبٌق قواعد وإجراءات مقدمً الخدمات لالستئناف ،غٌر تلك المذكورة أعاله.

العالجات األخرى المتوافرة
ٌنبغً عدم إعاقة قرار  URSألي وسائل انتصاف أخرى متاحة للمستأنف ،مثلUDRP(إذا كان المستأنف هو مقدم
الشكوى)،أو العالجات األخرى التً قد تكون متاحة فً محكمة ذات اختصاص بالمنافسة.قرار  URSلصالح أو ضد أي
طرف ٌجب أن ال ٌنحاز إلى أي طرف فً  UDRPأو أي دعوى أخرى.

.14


إعادة النظر في نظامURS
سٌتم الشروع فً إعادة النظر فً إجراءات  URSخالل سنة واحدة بعد إصدار قرار الفاحص األولً.عند االنتهاء من
االستعراضٌ ،جب نشر تقرٌر حول استخدام هذا اإلجراء ،بما فً ذلك المعلومات اإلحصائٌة ،ونشرها للتعلٌق العام حول
جدوى وفعالٌة هذا اإلجراء.
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إجراء حل النزاع فً مرحلة ما بعد تفوٌض العالمة التجارٌة )(TRADEMARK PDDRP
 03ماٌو 1322
.2

أطراف النزاع
من الجدٌر بالذكر أن أطراف النزاع هً حامل العالمة التجارٌة ومشغل سجل  ICANN .gTLDلٌس طرفا.

.1

.0

.4

.5

القواعد المعمول بها
2.1

إن الهدف من هذا اإلجراء هو تغطٌة إجراءات حل النزاع فً مرحلة ما بعد تفوٌض العالمة التجارٌة بشكل عام.
إلى حد اختٌار أكثر من مزود "( Trademark PDDRPالمزود") واحد لتنفٌذ  ،Trademark PDDRPقد
ٌكون لكل مزود قوانٌن إضافٌة ٌجب اتباعها عند تقدٌم شكوى .فٌما ٌلً اإلجراءات العامة الواجب إتباعها من كافة
المزودٌن.

2.2

فً اتفاقٌة السجلٌ ،وافق مشغل السجل على المشاركة فً كافة إجراءات مرحلة ما بعد التفوٌض وااللتزام باألحكام
الناتجة.

اللغة
3.1

سوف تكون اللغة لجمٌع الطلبات المقدمة والدعاوى باللغة اإلنجلٌزٌة

3.2

ٌجوز لؤلطراف تقدٌم أدلة مساندة بلغتهم األصلٌة ،بشكل ٌخضع لسلطة هٌئة الخبراء لتحدٌد غٌر هذا ،بأن ٌتم إرفاق
مثل هذه األدلة بترجمة إلى اللغة اإلنجلٌزٌة لكافة النصوص ذات الصلة.

االتصاالت والحدود الزمنٌة
4.1

ٌجب تقدٌم كافة أنواع االتصاالت مع المزود بطرٌقة إلكترونٌة.

4.2

ألغراض تحدٌد تارٌخ بدء الحد الزمنً ،سٌتم افتراض وصول إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها
إلى الجهة المختصة التً عٌنها األطراف.

4.3

ألغراض تحدٌد االلتزام بالحد الزمنً ،سٌتم افتراض إرسال أو تقدٌم إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم
إرسالها.

4.4

ألغراض احتساب المدة الزمنٌة بحسب هذا اإلجراء ،ستبدأ مثل هذه المدة بالسرٌان فً الٌوم التالً من تارٌخ استالم
اإلشعار أو أٌة وسٌلة اتصال أخرى.

4.5

ٌجب اعتبار أٌة إشارة إلى حدود الٌوم على أنها أٌام تقوٌم ما لم ٌتم تحدٌد خالف ذلك.

األهلٌة
5.1

سٌبدأ إجراء اإلدارة اإللزامً عندما ٌتقدم طرف ثالث بشكوى ضد المزود تؤكد على أن ("المشتكً") هو حامل
عالمة تجارٌة( ،الذي قد ٌتضمن العالمات التجارٌة المسجلة أو غٌر المسجلة كما هو محدد أدناه) ٌدعً أن واحد أو
أكثر من العالمات تعرضت النتهاك ،وبهذا األساوب ٌتم ضرر المشتكً ،جرّاء أسلوب تشغٌل مشغل السجل أو استخدام

.gTLD
5.2

قبل الشروع فً موضوع النزاع ،وقبل أن ٌطلب من المدعى علٌه تقدٌم استجابة موضوعٌة ،أو دفع أٌة رسومٌ ،قوم
مقدم الخدمة بتعٌٌن لجنة خاصة من شخص واحد ألداء مراجعة " "thresholdمبدئٌة (" Thresholdهٌئة
المراجعة").

.6

المعاٌٌر
ولهذه المعاٌٌر" ،مشغل السجل" سوف ٌضمن هٌئات تتحكم أو ٌتم التحكم فٌها مباشرة تحت التحكم العام بمشغل سجل ،سواء
عبر التملك أو التحكم فً سندات التصوٌت ,استناداً لعقد أو خالفه ،حٌث ٌعنً ‘التحكم’ االمتالك ,المباشر أو غٌر المباشر,
للقوة الالزمة للتوجٌه أو مباشرة إدارة أو سٌاسات الهٌئة ,سواء عبر التملك أو التحكم فً سندات التصوٌت ،عبر عقد أو
خالفه.
6.1

المستوى األعلى:
ٌجب على المدعً أن ٌؤكد وٌثبت بالدلٌل الواضح والمقنع أن إجراء مشغل السجل اإلٌجابً بعملٌات التشغٌل أو
استخدام سلسلة  gTLDالمطابقة أو المشابهة إلى حد ما بعالمة المدعً ٌسبب أو ٌساهم بشكل مادي فً قٌام gTLD
بأمر مما ٌلً:

(أ) استغالل الشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
(ب) اإلخالل بالشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
(ج) تكوٌن شبه كبٌر ٌدعو لالرتباك مع عالمة المشتكً.
أحد األمثلة على االنتهاك على المستوى األعلى هو أن تكون سلسلة  DLTمماثلة لعالمة تجارٌة ،ثم على عكس
النواٌا المعلنة بعدم انتهاك حقوق حامل العالمة التجارٌةٌ ،قدم مشغل السجل نفسه على أنه المستفٌد من العالمة.
6.2

المستوى الثانً
من المتطلب من المشتكٌن أن ٌثبتوا ،بأدلة واضحة ومقنعة ،من خالل سلوك مشغل السجل ما ٌلً:

(أ) وجود نمط أو ممارسة جوهرٌة لنٌة سٌئة محددة من مشغل السجل للتربح من بٌع العالمة التجارٌة
التً تنتهك أسماء النطق ،و
(ب) نٌة مشغل السجل السٌئة للتربح من التسجٌل االنتظامً ألسماء النطاق ضمن DDLTالمماثلة أو
المشابهة بشكل مربك لعالمة المشتكً ،وهً:
( )1تستغل بشكل غٌر منصف الشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
( )2تخل بالشخصٌة الممٌزة أو سمعة عالمة المشتكً ،أو
( )3تؤدي إلى احتمال باالرتباك مع عالمة المشتكً.
بعبارة أخرى ،لن ٌكون من الكافً أن ٌتم إظهار أن مشغل السجل كان على علم باالنتهاك المحتمل للعالمة التجارٌة
من خالل عملٌات التسجٌل لـ  .gTLDمشغل التسجٌل لٌس مسئوال تحت  PDDRPفقط )1( :أسماء التعدي فً
السجل الخاص به ،أو (ٌ )2عرف مشغل التسجٌل أن األسماء مخالفة فً السجل الخاص به ،أو ( )3مشغل التسجٌل
لم ٌرصد التسجٌالت ضمن سجله.
مشغل التسجٌل لٌست مسئوال تحت أي  PDDRPلتسجٌل اسم النطاق ما ٌلً )1( :تم التسجٌل من قبل شخص أو
كٌان ال ٌتبع مشغل التسجٌل )2( ،تم التسجٌل دون تشجٌع مباشر أو غٌر مباشر ،تحمٌل ،بدء أو توجٌه أي شخص
أو كٌان تابع لشركة التسجٌل ،و( )3ال ٌقدم أي فائدة مباشرة أو غٌر مباشرة إلى مشغل التسجٌل اآلخر من رسوم
التسجٌل المعتادة (التً تشمل الرسوم األخرى التً تم جمعها بشكل عرضً لعملٌة التسجٌل لخدمات القٌمة المضافة
مثل أمن التسجٌل المعزز).
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مثال على التعدي على المستوى الثانً هو عامل حٌث التسجٌل وجود نمط أو ممارسة نشطة ،وتشجٌع منهجٌة
المسجلٌن لتسجٌل أسماء النطاقات المستوى الثانً واالستفادة غٌر المشروعة للعالمة التجارٌة لمدى ودرجة أن سوء
نٌة واضح .أحد األمثلة على االنتهاك على المستوى الثانً هو وجود نمط لمشغل السجل أو ممارسته لتشجٌع
المسجلٌن بشكل متكرر على تسجٌل أسماء نطاق من المستوى الثانً واالستغالل غٌر المنصف للعالمة التجارٌة إلى
درجة وحد أن النٌة السٌئة هً ظاهرة.
7.

الشكوى
7.1

التقدم بالشكوى:
ٌتم تقدٌم الشكاوى بشكل إلكترونً .حالما تتم المراجعة اإلدارٌة وٌعتبر المزود الشكوى امتثالٌة ،سٌبلغ المزود
بالشكوى إلكترونٌا ً وٌبلغ إشعاراً خطٌا ً على مشغل السجل الخاضع للشكوى ("إشعار الشكوى") بما ٌتفق مع
معلومات االتصال المدرجة فً اتفاقٌة السجل.

7.2

المحتوٌات:
7.2.1

اسم ومعلومات االتصال ،بما فً ذلك العنوان ورقم الهاتف وعنوان البرٌد اإللكترونً لمقدم الشكوى،
وحسب أفضل معلومات مقدم الشكوى ،اسم وعنوان مالك التسجٌل الحالً.

7.2.2

جهة ومعلومات االتصال ،التً تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البرٌد اإللكترونً ألي شخص
مخول بالتصرف نٌابة عن مقدم الشكوى.

7.2.3

بٌان بطبٌعة النزاع ،وأي دلٌل مرتبط به والذي ٌنبغً أن ٌتضمن:
(أ)

مطالبة الحقوق القانونٌة المعٌنة التً ٌتم تقدٌمها ،والعالمات التً تشكل أساس النزاع وبٌان
قصٌر وصرٌح عن األساس الذي ٌتم تقدٌم الشكوى بناءاً علٌه.

(ب)

شرح تفصٌلً حول كٌفٌة تلبٌة ادعاء المعترض لمتطلبات تقدٌم ادعاء طبقا ً لذلك الدافع على
األخص أو المعٌار.

(ج)

شرح تفصٌلً حول صالحٌة الشكوى ولماذا ٌعتبر المعترض مؤهالً للمساعدة.

(د)

إخطار بأن صاحب الشكوى ال ٌقل عن ٌ 30وما قبل تقدٌم الشكوى لمشغل التسجٌل كتابة:
( )1اهتماماتها محددة وسلوك معٌن ٌُعتقد أنه ٌؤدي إلى التعدي على العالمات التجارٌة
الشكوى و( )2هو استعداده لتلبٌة حل هذه القضٌة.

(ه)

شرح لكٌفٌة استخدام عالمة مقدم الشكوى (بما فً ذلك النوع من السلع  /الخدمات ،وأراضٌها
فترة االستخدام  -بما فً ذلك جمٌع على الخط االستخدام) أو محمٌة بموجب القانون على
خالف ذلك أو معاهدة أو تم التصدٌق علٌها من قبل محكمة أو لتبادل المعلومات.

(و)

نسخ من أي مستندات ٌعتبرها مقدم الشكوى دلٌال على أساس النجدة بما ٌتضمن دلٌل االستخدام
الحالً للعالمة التجارٌة محل الخالف فً الشكوى وعملٌات تسجٌل اسم النطاق.

(ز)

بٌان ٌوضح بأن اإلجراءات ال ٌتم تنفٌذها ألغراض غٌر مناسبة.

(ح)

بٌان ٌصف كٌفٌة إضرار التسجٌل المعنٌبمالك العالمة التجارٌة.
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.8

.9

7.3

تكون الشكاوى مقصورة على  5,000كلمة و 20صفحة ،باستثناء الملحقات ،ما لم ٌقرر مقدم الخدمات عدم
ضرورة المواد اإلضافٌة.

7.4

فً نفس وقت تقدٌم الشكوى ،سوف ٌدفع المشتكً رسوم تقدٌم شكوى غٌر مستردة بحسب المبلغ المحدد بما ٌتوافق
مع قوانٌن المزود المعمول بها .فً حالة عدم فع رسوم اإلدعاء خالل فترة  10أٌام من استالم المعارضة من المزود
فسٌتم نبذ الدعوى دون تحامل.

المراجعة اإلدارٌة للشكوى
8.1

ستتم مراجعة كافة الشكاوى من المزود خالل فترة خمسة ( )5أٌام عمل من تقدٌمها إلى المزود لتحدٌد ما إذا كانت
الشكوى تتضمن كافة المعلومات الضرورٌة وتتوافق مع القواعد اإلجرائٌة.

8.2

إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكً ٌلتزم بالقواعد اإلجرائٌة ،فسٌتم اعتماد تقدٌم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات
الى مراجعة  .deohserhTإذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة ،سوف ٌتم إشعار مقدم
الشكوى بعدم التوافق المذكور ومنحه ( )5أٌام عمل إلرسال شكوى معدلة .فً حالة عدم استقبال المقدم ألي شكوى
معدلة خالل خمسة ( )5أٌام عمل المحددة ،سوف ٌتم رفض الشكوى وإغالق اإلجراءات دون التأثٌر على حق مقدم
الشكوى فً تقدٌم شكوى جدٌدة تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة .ال ٌمكن استرداد رسوم تقدٌم الشكوى.

8.3

إذا تم اعتبارها متوافقة ،سٌبلغ المزود الشكوى إلى مشغل السجل إلكترونٌا ومن ثم تقدٌم إشعار شكوى ٌتكون من
معلومات اتصال مدرجة فً اتفاقٌة التسجٌل.

مراجعة Threshold
9.1

ٌقوم مزود الخدمة بإنشاء هٌئة مراجعة  ،Thresholdتتكون من عضو واحد ٌتم اختٌاره من قبل الموفر ،لكل
إجراء خالل خمسة ( )5أٌام عمل بعد إكمال المراجعة اإلدارٌة وقٌام مقدم الشكوى بموافقة الشكوى مع القواعد
اإلجرائٌة.

9.2

ٌجب مراجعة هٌئة مراجعة  Thresholdمع تحدٌد ما إذا كان صاحب الشكوى ٌستوفً المعاٌٌر التالٌة:
9.2.1

صاحب الشكوى هو صاحب عالمة كلماتٌة )1( :مسجلة على المستوى الوطنً أو مسجلة إقلٌمًٌا وقٌد
االستخدام فً الوقت الحالً ،أو ( )2التً تم توثٌقها من خالل مدواالت إحدى المحاكم ،أو ( )3تكون
محمٌة بشكل خاص بموجب قانون أو معاهدة سارٌة المفعول فً وقت تقدٌم شكوى .PDDRP
ٌ 9.2.1.1مكن توضٌح االستخدام من خالل إظهار دلٌل االستخدام – والذي ٌمكن أن ٌكون
عبارة عن إعالن وعٌنة واحدة من االستخدام الحالً – وتقدٌمها إلى دار المقاصة
والتحقق منها من خالل دار المقاصة.
ٌ 9.2.1.2مكن أٌضًا تقدٌم ما ٌثبت االستخدام بشكل مباشر مع الشكوى.

9.2.2

أكد صاحب الشكوى أنه ٌضر مادٌا نتٌجة التعدي على العالمات التجارٌة؛

9.2.3

أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصٌة كافٌة أنه إذا كان كل شًء أكد صاحب الشكوى صحٌح،
ومطالبة الدول وفقا لمعاٌٌر المستوى األعلى هنا
أو
أكد صاحب الشكوى الحقائق مع خصوصٌة كافٌة أنه إذا كان كل شًء أكد صاحب الشكوى صحٌح،
ومطالبة الدول وفقا لمعاٌٌر المستوى األعلى هنا؛

9.2.4

لقد أكد صاحب الشكوى ما ٌلًٌ 30 )1( :وما على األقل قبل تقدٌم إخطار شكوى أن صاحب الشكوى
أبلغ مشغل السجل كتابة باهتماماته المحددة وبسلوك معٌن ٌعتقد أنه ٌؤدي إلى التعدي على العالمات
التجارٌة الشكوى ،وذلك استعدادا لحل المشكلة )2( ،سواء استجاب مشغل التسجٌل إلشعار صاحب
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الشكوى من شواغل محددة ،و( )3إذا كان مشغل التسجٌل لم ٌستجٌب أن صاحب الشكوى محاولة للدخول
فً مناقشات بحسن نٌة لحل القضٌة قبل بدء .PDDRP

.23

22.

21.

9.3

فً غضون عشرة أٌام عمل ( )10من تارٌخ موفر خدمة إشعار شكوىٌ ،تعٌن على المشغل التسجٌل تتاح لً
الفرصة ،ولكن لٌس هو المطلوب ،لتقدٌم ورقات لدعم موقفها والوقوف على صاحب الشكوى فً مرحلة مراجعة
 .Thresholdإذا اختار مشغل السجل تعبئة هذه الوثائق ،فإنه ٌجب أن ٌدفع رسم التسجٌل.

9.4

فً حالة إرسال مشغل السجل لهذه الوثائق ،فإن صاحب الشكوى ٌكون لدٌه عشرة ( )10أٌام عمل لتقدٌم المعارضة.

9.5

تمنح هٌئة مراجعة االستعراض  Thresholdعشرة ( )10أٌام عمل من تارٌخ استحقاق المعارضة لصاحب
الشكوى أو الموعد المتوقع ألوراق مشغل التسجٌل إذا لم ٌقدم أي شًء ،لمسألة تحدٌد .Threshold

9.6

ٌقوم موفر خدمة إلكترونٌا بتحدٌد  Thresholdعلى جمٌع األطراف.

9.7

فً حالة عدم إٌفاء مقدم الشكوى بمعٌار مراجعة  ،Thresholdسوف ٌرفض الموفر اإلجراءات على أساس أن
مقدم الشكوى ٌفتقد إلى المصداقٌة وٌقر بأن مشغل السجل هو الطرف صاحب الحق.

9.8

إذا كان استعراض هٌئة مراجعة  Thresholdوتحدٌد أن الفرٌق صاحب الشكوى الدائمة ٌستوفً معاٌٌر فإن مقدم
الخدمة ٌبدأ إجراءات النظر فً األسس الموضوعٌة

الرد على الشكوى
10.1

مشغل السجل ٌجب أن ٌقدم رد على كل شكوى خالل خمسة وأربعون (ٌ )45وما ً بعد تارٌخ إعالن هٌئة مراجعة
.Threshold

10.2

ٌجب أن ٌلتزم الرد مع قوانٌن تقدٌم الشكوى وٌتضمن اسم ومعلومات اتصال مشغل السجل ،باإلضافة إلى رد نقطة
بنقطة على البٌانات المقدمة فً الشكوى.

10.3

ٌجب تقدٌم الرد إلى المزود ،وٌجب أن ٌبلغه المزود إلى المشتكً بشكل إلكترونً مع إشعار خطً بنسخة ورقٌة بأنه
قد تم تبلٌغه.

10.4

سٌعتبر التبلٌغ بالرد فعاالً ،وسٌبدأ احتساب الوقت للرد ،عند التأكٌد على إرسال الرد اإللكترونً واإلشعار الخطً
بنسخة ورقٌة للرد من قبل المزود إلى العنوان الذي قدمه المشتكً.

10.5

إن اعتقد مشغل السجل أن المعارضة فاقدة األهمٌة فسٌقوم بالرد عن ذلك باإلٌجاب فً معرض استجابته محددا
األسس الخاصة بالدعوى.

الرد
11.1

ٌسمح للمشتكً خالل فترة عشرة ( )10أٌام من تبلٌغ الرد بإرسال رد ٌتعامل مع البٌانات المقدمة فً الرد تبٌن سبب
كون الشكوى "فاقدة لؤلهلٌة" .ال ٌجوز تقدٌم الرد لوقائع أو أدلة جدٌدة فً السجل ،ولكن ٌجب أن تستعمل فقط
لمعالجة البٌانات التً أدلً بها فً مواجهتها .أٌة وقائع أو أدلة جدٌدة أدخلت فً رد ٌجب تجاهلها من قبل فرٌق
الخبراء.

11.2

بمجرد تقدٌم المعارضة واالستجابة والرد علٌها (عند الضرورة) فسٌتم تعٌٌن لجنة وتزوٌدها بكافة التقدٌمات.

التخلف
12.1

إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى ،فسٌعتبر ذلك تقصٌرا.
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.20

.24

.25

12.2

سٌتم تأسٌس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحدٌد اكتشاف اإلهمال من المزود ولكن فً حالة السماح بفقدان عرض
سببا جٌدا لتحدٌد اكتشاف اإلهمال.

12.3

ٌجب أن ٌقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البرٌد اإللكترونً إلى المشتكً ومشغل السجل.

12.4

ٌجب تقدٌم جمٌع حاالت التخلف إلى خبٌر حتى تحدٌد األهلٌة.

لجنة الخبراء
13.1

سوف ٌقوم المزود بتكوٌن لجنة خبراء خالل ٌ 21وما ً بعد استالم الرد ،أو فً حالة عدم تقدٌم أي رد ,خالل 21
ٌوما ً بعد الموعد المحدد لتقدٌم الرد.

13.2

ٌعٌن المزود لجنة خبراء -مكونة من شخص واحد ،ما لم ٌطلب أي طرف تشكٌل هٌئة من ثالثة خبراء .ال ٌعمل
عضو هٌئة  Thresholdكعضو لجنة خبراء فً نفس إجراء .Trademark PDDRP

13.3

فً حالة طلب أحد األطراف لهٌئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد ،فإن كل طرف (أو كل جانب من الخالف فً حالة
تسوٌة الخالف) سوف ٌختار خبٌر وٌختار االثنان عضو هٌئة الخبراء الثالث .وسوف ٌجرى هذا االختٌار تبعا
إلجراءات وقواعد مقدم الطلب .سوف ٌتم تناوب استشارًٌ  Trademark PDDRPالمستخدمٌن من قبل أي
مزود بقدر اإلمكان.

13.4

ٌجب أن ٌكون عضو لجنة الخبراء مستقالً عن األطراف لتحدي ما بعد التفوٌض .وسوف ٌتبع كل "مزود خدمة حل
نزاع" اإلجراءات التً ٌختارها للحصول على مثل هذه االستقاللٌة ،بما فً ذلك إجراءات إٌقاف عضو استشاري
واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللٌة.

التكالٌف
14.1

سٌقدر المزود تكالٌف اإلجراءات التً ٌدٌرها بموجب هذا اإلجراء وفقا ً لقوانٌن المزود المعمول بها .سٌتم تقدٌر مثل
هذه التكالٌف لتغطٌة الرسوم اإلدارٌة للمزود ،وهٌئة مراجعة  Thresholdوهٌئة الخبراء ،والهدف منها أن تكون
ضمن حدود المعقول.

14.2

سوف ٌكون مقدم الشكوى مطالبا ً بدفع رسوم التقدٌم كما هً مبٌنة فً قسم "المشتكً" ،وسوف ٌكون مطالبا بإرسال
كامل الرسوم اإلدارٌة المقدرة للمزود ،رسوم هٌئة مراجعة  Thresholdورسوم لجنة الخبراء عند استهالل
اإلجراءات .خمسٌن بالمائة من هذا المبلغ الكامل ٌجب أن تكون نقداً (أو ما ٌعادل النقد) لتغطٌة حصة المشتكً من
اإلجراءات والـ  %50األخرى ٌجب أن تكون إما نقداً (أو ما ٌعادل النقد) ،أو على شكل سندات ،لتغطٌة حصة
مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل.

14.3

فً حالة إعالن الهٌئة أن المشتكً هو الطرف السائد ،فإن مشغل التسجٌل مطلوب لتعوٌض مقدم الشكوى مقابل كافة
رسوم الهٌئة ومقدم الخدمات المتكبدة .وٌعتبر عدم القٌام بذلك ٌشكل انتهاكا للعالمات التجارٌة  PDDRPوخرقا
التفاق السجل ،،وٌخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق ،وذلك حتى االنتهاء.

االكتشاف
15.1

ما إذا كان االكتشاف مسموحا ً به أم ال ومداه هو بحسب حرٌة اللجنة الفردٌة بالتصرف ،سواء تم اتخاذ قرار حوله
بحسب حرٌة اللجنة ،أو بناءاً على طلب األطراف.

15.2

فً حالة السماح بهٌ ،جب أن ٌكون االكتشاف مقصوراً على الحاجة الكبٌرة لكل طرف.

15.3

فً ظل الظروف االستثنائٌةٌ ،مكن للمزود تعٌٌن خبراء تلتزم األطراف بالدفع لهم ،وطلب شهادة شاهد مباشرة أو
خطٌة ،أو طلب تبادل محدود للوثائق.
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15.4
26.

.27

عند نهاٌة االكتشاف ،إذا تم السماح به بواسطة لجنة الخبراء ،سوف ٌقدم األطراف مراسالت إثباتٌة نهائٌة ،وسٌتم
تحدٌد التوقٌت والتسلسل من قبل المزود بالتشاور مع لجنة الخبراء.

جلسات االستماع
16.1

سٌتم حل النزاعات بموجب هذا اإلجراء من دون عقد جلسة استماع إال إذا كانت ،بحسب حرٌة اللجنة الفردٌة
بالتصرف ،ظروفا ً استثنائٌة تتطلب عقد جلسة استماع.

16.2

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع ،تستخدم مؤتمرات الفٌدٌو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن .وإذا لم ٌكن ذلك
ممكناً ،فسٌختار الخبٌر مكانا ً لعقد جلسة استماع إذا لم ٌتمكن الطرفٌن من االتفاق على مكان.

16.3

ٌجب أن ال تدوم جلسات االستماع ألكثر من ٌوم واحد إال فً الظروف االستثنائٌة للغاٌة.

16.4

ٌتم تنفٌذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجلٌزٌة.

عبء اإلثبات
ٌتحمل المعترض عبء إثبات اإلدعاءات وٌجب أن تقدم الفكرة دلٌالً واضحا ً ومقنعا ً.

.28

الحلول
18.1

نظراً ألن المسجلٌن لٌسوا طرفا ً فً اإلجراءات ،ال ٌمكن أنا ٌأخد العالج الموصى به شكل حذف أو نقل أو تعلٌق
التسجٌالت (باستناء الحاالت التً ٌكون فٌها المسجلون عاملٌن ،أو مدٌرٌن أو عمالء أو موظفٌن أو هٌئات تعمل
تحت سٌطرة عامة لمشغل سجل).

18.2

لن تشمل العالجات الموصى بها أضرار مادٌة أو عقوبات ٌجب دفعها إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة
تبعا للقسم 14.

18.3

ٌمكن لهٌئة الخبراء أن توصً بمجموعة متنوعة من وسائل التنفٌذ الناتجة ضد السجل إذا تم اعتباره مسؤوالً
بموجب  Trademark PDDRPهذه ،بما فً ذلك:
 18.3.1إجراءات الحلول للسجل لٌتم توظٌفها ضد السماح باالنتهاك المستقبلً للسجالت ،والذي ٌمكن أن ٌكون
باإلضافة إلى ما هو مطلوب بموجب اتفاقٌة السجل ،باستثناء عالجات الحلول التً لن:
(أ)

مطالبة مشغل التسجٌل بمراقبة التسجٌالت التً ال عالقة لها بأسماء موضوع الدعوى
 ،PDDRPأو

(ب)

مباشرة األعمال التً تقوم بها شركة التسجٌل التً تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق
التسجٌل؛

 18.3.2الحرمان المؤقت من قبول عملٌات تسجٌل ألسماء نطاق جدٌدة بـ  gTLDحتى انقضاء فترة حدوث
االنتهاك (االنتهاكات) المعرف التحدٌد ٌكون (ٌكونوا) حدث أو تحدٌد فترة من الوقت؛
أو،
 18.3.3فً ظل الظروف غٌر العادٌة حٌث ٌتصرف السجل تصرفا خبٌثا ،نستدعً إنهاء اتفاق التسجٌل.

18.4

أثناء تقدٌمها توصٌاتها حول الحل المناسب ،ستأخذ لجنة الخبراء بعٌن االعتبار الضرر المستمر على مقدم الشكوى،
وكذلك الضرر الذي سوف ٌتسبب فٌه العالج لآلخرٌن ،وعلى جانب غٌر مرتبط ،النٌة الحسنة لمسجلً أسماء
النطاق الذٌن ٌعملون عبر .gTLD
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18.5

وٌجوز لهٌئة الخبراء أٌضا تحدٌد ما إذا كانت الشكوى "بدون أساس لها" ،وإذا كان األمر كذلك ،منح توقٌع العقوبات
المناسبة على نطاق التخرج ،بما فً ذلك:
 18.5.1الحظر المؤقت من تقدٌم الشكاوى،
 18.5.2تحمل عبء تكلفة مشغل السجل ،بما ٌتضمن رسوم المحاماة المعقولة؛ و
 18.5.3الحظر الدائم من تقدٌم الشكاوى بعد الحظر المؤقت.

18.6
.19

.13

إن فرض التعوٌض ٌجب أن ٌكون من تقدٌر  ،ICANNولكن فً غٌاب الظروف غٌر العادٌة تكون هذه
التعوٌضات بما ٌتماشى مع التعوٌضات التً توصً بها لجنة الخبراء.

قرار لجنة الخبراء
19.1

ٌجب أن ٌبذل المزود والخبٌر الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبٌرٌتم تقدٌمه خالل ٌ 45وما ً من تارٌخ تعٌٌن
الخبٌر وسبب جٌد للغٌاب فً حالة التأخٌر إلى فترة ٌ 60وما بعد تعٌٌن الخبٌر.

19.2

ٌقوم الخبٌر بتقدٌم قرار مكتوبٌ .حدد الخبٌر هل الشكوى قائمة على أساس جٌد أم ال ،وٌقوم بتوفٌر األسباب التً
اعتمد علٌها قرارهٌ .جب أن ٌكون قرار الخبٌر متاحا بشكل عام وٌمكن الوصول إلٌه من خالل موقع وٌب مقدم
الخدمة.

19.3

ٌمكن أن ٌشمل قرار الخبٌر توصٌات أخرى لعالجات محددة .سٌتم دفع التكالٌف والرسوم إلى المدى الذي لم ٌتم
دفعه فعال خالل فترة ٌ 30وما من تحدٌد الخبٌر لذلك.

19.4

ٌجب أن ٌنص قرار الخبراء على تحدٌد الطرف السائد.

19.5

فً حٌن أن قرار الخبراء ٌُؤخذ بعٌن اإلعتبار أن عامل التسجٌل مسئوال بموجب معاٌٌر
 ،Trademark PDDRPفإن  ICANNلدٌها السلطة لفرض وسائل االنتصاف ،إن وجدت ،وهو ما تراه
 ICANNمناسبا فً ضوء ظروف كل مسألة.

استئناف قرار الخبٌر
20.1

ٌجوز ألي من الطرفٌن السعً فً استئناف قرار الخبراء بخصوص تحدٌد المسؤول أو العالج الموصى به بنا ًء على
إلى سجل موجود داخل  Trademark PDDRPمقابل رسوم معقولة لتغطٌة تكالٌف االستئناف.

20.2

ٌجب تقدٌم االستئناف بواسطة المزود وتقدٌمها لكل األطراف خالل ٌ 20وما ً بعد إعالن قرار الخبراء وٌجب تقدٌم
رد على االستئناف خالل ٌ 20وما ً بعد تارٌخ االستئناف .أسلوب وحساب توارٌخ نهاٌة الخدمة سوف ٌتم مراعاتهما
بالتوازي مع المحدد فً القسم  4الوارد أعاله" ,االتصاالت والحدود الزمنٌة".

20.3

ٌجب تعٌٌن لجنة مكونة من ثالثة أعضاء ٌتم tاختٌارهم بواسطة المزود  ،ولكن ال ٌمكن أن ٌكون أي من أعضاء
لجنة االستئناف عضو فً لجنة الخبراء.

20.4

الرسوم الخاصة باالستئناف فً المقام األول سوف ٌتحملها المدعً.

20.5

ٌسمح قلٌال بتقدٌم أدلة مقبولة جدٌدة تعتبر جوهرٌة للقرار عند دفع رسوم إضافٌة ،بشرط أن ٌكون الدلٌل واضحا
لتقدٌم الشكوى.

20.6

ٌحق للجنة االستئناف أن تطلب وفقا ً لتقدٌرها الخاص ,المزٌد من البٌانات أو األدلة من أي طرف حتى إذا كان الدلٌل
سابق لموعد تقدٌم الشكوى إذا قررت لجنة االستئناف بأن الدلٌل ذو صلة بالحدث.

20.7

الطرف صاحب الحق سوف ٌكون من حقة المطالبة بتكالٌف االستئناف.
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20.8
.12

.11

ٌجب تطبٌق قواعد وإجراءات المزودٌن لالستئناف ,غٌر تلك المذكورة أعاله.

التحدي المتمثل فً االنتصاف
21.1

 ICANNلن تنفذ عالجا ً النتهاك العالمة التجارٌة  PDDRPلمدة ٌ 20وما ً على األقل بعد إعالن قرار لجنة
الخبراء ،إلتاحة فرصة لتقدٌم استئناف.

21.2

فً حالة تقدٌم االستئناف ،سوف تبقً  ICANNتنفٌذ العالج معلقا ً حتى ظهور نتٌجة االستئناف.

21.3

إذا قررت  ICANNتنفٌذ عالجا النتهاك  ،Trademark PDDRPفسوف ننتظر عشرة ( )10أٌام عمل
(كما لوحظ فً موقع المكتب الرئٌسً) بعد إخطار المشغل التسجٌل بالقرار وسوف تنفذ  ICANNالقرار ما لم ٌكن
قد تسلمه من مشغل التسجٌل خالل تلك عشرة ( )10أٌام عمل للوثائق الرسمٌة أن مشغل التسجٌل إما( :أ) بدأ دعوى
قضائٌة ضد صاحب الشكوى فً المحكمة المختصة حٌث الطعن فً تقدٌر الخبراء للمسؤولٌة ضد مشغل التسجٌل،
أو (ب) الطعن فً العالج عن طرٌق تسوٌة المنازعات وفقا ألحكام اتفاق السجل .فً حالة تلقً  ICANNلهذه
ً
تعزٌزا لـ PDDRP Trademark
الوثائق فً غضون عشرة ( )10أٌام عمل ،فإنها لن تسعى إلى تنفٌذ العالج
حتى تستقبل )1( :دلٌال على وجود قرار بٌن صاحب الشكوى ومشغل التسجٌل( ،ب) دلٌل رفض دعوى مشغل
التسجٌل ضد مقدم الشكوى أو سحبها ،أو (ج) نسخة من قرار النزاع لمزود القرار المحدد وفقا للسجل باتفاق النزاع
ضد  ICANNسواء بسبب اتفاق الطرفٌن أو بناء على تقرٌر من الوقائع.

21.4

ٌجوز لمشغل السجل معارضة فرض  ICANNللعالج المفروض لتقدٌر قرار الخبراء بحٌث ٌكون مسئوال بموجب
 ،PDDRPبقدر ما ٌشكل تحدٌا لها على ما ٌبررها ،من خالل الشروع فً تسوٌة المنازعات وفقا ألحكام اتفاق
التسجٌل .أي تحكٌم سوف ٌتم تحدٌده بالتوافق مع حقوق وواجبات األطراف وفقاًالتفاقٌة السجل .لٌس مقصوداً من
قرار الخبراء وال قرار  ICANNبتطبٌق عالج التأثٌر على مشغل السجل فً أي قرار لتسوٌة النزا  .أي عالج
ٌتضمن إنهاء اتفاقٌة السجل ٌجب أن ٌكون متوافقا ً مع شروط وحاالت بند اإلنهاء فً اتفاقٌة السجل.

21.5

ال ٌحق لشًء هنا منع  ICANNمن تطبٌق العالج فً أي وقت وبأي طرٌقة من شأنها أن تنهً عدم التزام مشغل
السجل باتفاقٌة السجل.

إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارٌة األخرى
22.1

لٌس الهدف من  Trademark PDDRPهو أن ٌكون إجراء حصري وال ٌمنع األفراد من البحث عن حلول فً
محاكم القانون ،بما فً ذلك ،بحسب ما هو معمول به ،مراجعة القرار كمسؤولٌة.

22.2

فً الحاالت التً ٌقوم فٌها طرف بإرسال دلٌل مستندي إلى المزود ٌفٌد بأن إجراء المحكمة الذي ٌشمل نفس
األطراف والحقائق والظروف مثل  Trademark PDDRPتم اتخاذه قبل تارٌخ تقدٌم الشكوى فً
ٌ ،Trademark PDDRPقوم المزود بتعلٌق أو إنهاء.Trademark PDDRP
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1

دعوى تسوية منازعات قيود التسجيل ()RRDRP
 30مايو 2011
.1

أطراف النزاع
أطراف النزاع هً المنظمات أو األفراد الذٌن تعرضوا لؤلذى ومشغل سجل  ICANN .gTLDلن تكون طرفا.

.2

.3

.4

5.

القواعد المعمول بها
2.1

ٌهدف هذا اإلجراء إلى تغطٌة دعاوى تسوٌة النزاع عموما .وعلى مدى أكثر من مقدم "مقدم الخدمات" RRDRP
واحد ٌتم اختٌاره لتنفٌذ  ،RRDRPوٌجوز لكل مقدم خدمة توفٌر قواعد ودعاوى إضافٌة ٌجب إتباعها عند تقدٌم
الشكوى .وفٌما ٌلً الدعوى العامة التً ٌنبغً اتباعها من قبل جمٌع مقدمً الخدمات.

2.2

فً أي اتفاق سجل  gTLDجدٌد مستند إلى المجتمعٌ ،طالب مشغل التسجٌل بالموافقة على المشاركة فً
 RRDRPوأن ٌكون ملزم بالقرارات الناتجة.

اللغة
3.1

سوف تكون اللغة لجمٌع الطلبات المقدمة واإلجراءات تحت هذا اإلجراء باللغة اإلنجلٌزٌة.

3.2

وٌجوز للطرفٌن تقدٌم أدلة داعمة بلغتهم األصلٌة ،بشرط أن تكون خاضعة لسلطة لجنة خبراء  RRDRPوالتً
ممكن أن تقرر غٌر ذلك ،وهو أن ترفق لهذه األدلة ترجمة باللغة اإلنجلٌزٌة لجمٌع النصوص ذات الصلة.

االتصاالت والحدود الزمنية
4.1

ٌجب أن تجرى جمٌع االتصاالت مع المقدم إلكترونٌا.

4.2

ألغراض تحدٌد تارٌخ بدء الحد الزمنً ،سٌتم افتراض وصول إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم إرسالها
إلى الجهة المختصة التً عٌنها األطراف.

4.3

ألغراض تحدٌد االلتزام بالحد الزمنً ،سٌتم افتراض إرسال أو تقدٌم إشعار أو أي وسٌلة اتصال أخرى فً ٌوم
إرسالها.

4.4

ألغراض حساب المدة الزمنٌة حسب هذا اإلجراء ،تبدأ هذه المدة فً السرٌان فً الٌوم التالً الستالم إشعار أو أي
وسٌلة اتصال أخرى.

4.5

وسوف ٌتم اعتبار أٌة إشارة إلى حدود الٌوم على أنها أٌام تقوٌم ما لم ٌتم تحدٌد خالف ذلك.

األهلية
5.1

1

تستأنف اإلجراءات اإلدارٌة اإللزامٌة عند تقدٌم طرف ثالث مشتكً ("صاحب الشكوى") لشكوى مع تأكٌد مقدم
الخدمات على أن صاحب الشكوى هو مؤسسة قائمة متضررة نتٌجة لمشغل سجل  gTLDالقائم على المجتمع وعدم
االمتثال للقٌود المنصوص علٌها فً اتفاق السجل.

الشكاوى األولٌة التً عجز فٌها السجل عن االلتزام بقٌود التسجٌل فٌتم التعامل معها من خالل نظام تقارٌر مشكالت تقٌٌد السجالت ( )RRPRSمن
خالل نموذج مشابه لنظام تقرٌر مشكلة بٌانات  Whoisأو ( )WDPRSفً  .InterNIC.netوأن رسم المعالجة االسمٌة ٌمكن أن ٌؤدي إلى التقلٌل
من الشكاوى الغٌر جدٌة .وسوف ٌتلقى مشغل التسجٌل نسخة من الشكوى ،وستكون هناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقٌق (والعالج إذا اقتضى
األمر) وعدم االمتثال للتقرٌر .وسوف ٌكوم لمقدم الشكوى الخٌار فً تصعٌد الشكوي وفقا ً لدعوى تسوٌة منازعات قٌود التسجٌل ( )RRDRPهذه،
فً حالة استمرار عدم االمتثال المزعوم .أما عجز السجل عن التعامل مع الشكوى بما ٌرضً مقدم الشكوى فال ٌعطً فً حد ذاته مكانة لمقدم الشكوى
فً تقدٌم شكوى تتعلق بـ .RRDRP

.6

5.2

المؤسسات القائمة المرتبطة بالمجتمعات المعرفة مؤهلٌن لتقدٌم اعتراض للمجتمعٌ .جب على "المجتمع المعرف" أن
ٌكون مجتمع ذات صلة بسلسلة  gTLDفً الطلب الذي هو موضوع االعتراض .وحتى ٌصبح صاحب الشكوى
مؤهالً للتقدم بادعاء مرتبط بالمجتمعٌ ،جب أن ٌثبت كال من :أنه/ا مؤسسة قائمة ،وأن له عالقة مستمرة مع مجتمع
معرف الذي ٌتكون من عدد نسمات مقٌد والذي ٌدعمه .gTLD

5.3

ٌجب أن ٌكون مقدمً الشكاوى قد قدموا الشكاوى من خالل نظام تقارٌر مشكالت تقٌٌد السجالت بأن ٌكون مؤهالً
لرفع .PRDRP

5.4

سوف تحدد اللجنة األهلٌة وسوف ٌتضمن تحدٌد الخبٌر تصرٌح عن موقف مقدم الشكوى.

المعايير
6.1

.7

حتى ٌنجح االعتراضٌ ،جب علٌه إثبات أن:
6.1.1

المجتمع الذي ٌستشهد به المعترض هو مجتمع معرف؛

6.1.2

ٌوجد ترابط قوي بٌن المجتمع المذكور وعالمة أو سلسلة gTLD؛

6.1.3

مشغل  TLDقام بانتهاك الشروط للقٌود القائمة على أساس المجتمع والواردة فً اتفاقٌته؛

6.1.4

هناك احتمال قوي لوقوع ضرر على مقدم الشكوى والمجتمع المحدد من قبل المعارض.

الشكوى
7.1

التقدم بالشكوى:
ٌتم تقدٌم الشكاوى بشكل إلكترونً .وبمجرد اكتمال المراجعة اإلدارٌة ورأى المقدم امتثال الشكوى ،فسٌقوم المقدم
بتقدٌمها إلكترونٌا مع نسخة ورقٌة وإشعار بالفاكس لمشغل السجل ووفقا لمعلومات االتصال المدرجة فً اتفاقٌة
السجل.

7.2

المحتوٌات:
7.2.1

االسم ومعلومات االتصال ،التً تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البرٌد اإللكترونً لمقدم الشكوى،
وإلى أفضل معرفة ,صاحب الشكوى واسم وعنوان المالك الحالً للتسجٌل.

7.2.2

االسم ومعلومات االتصال ،التً تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البرٌد اإللكترونً ألي شخص
مخول بالتصرف نٌابة عن مقدم الشكوى.

7.2.3

بٌان ٌوضح طبٌعة النزاع والذي ٌجب أن ٌتضمن ما ٌلً:
7.2.3.1

القٌود المعٌنة على التسجٌل فً اتفاقٌة السجل والتً لم ٌمتثل لها مشغل التسجٌل؛ و

7.2.3.2

شرح مفصل لكٌفٌة فشل مشغل التسجٌل فً االمتثال بقٌود التسجٌل التً تم تحدٌدها وقد
تسببت فً إلحاق ضرر بالشاكً.

7.2.4

بٌان ٌوضح بأن اإلجراءات ال ٌتم تنفٌذها ألغراض غٌر مناسبة.

7.2.5

بٌان بأن مقدم الشكوى قد قدم شكوى من خالل نظام  PRPRSوأن عملٌة  PRPRSقد تمت.

7.2.6

بٌن بأن مقدم الشكوى قد رفع شكوى بإجراءات حل النزاع على ما قبل تفوٌض العالمة التجارٌة
( )PDDRPفٌما ٌتعلق بنفس الحقائق أو الظروف أو ما ٌشبهها.
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.8

.9

.10

7.3

تكون الشكاوى مقصورة على  5,000كلمة و 20صفحة ,باستثناء الملحقات ،ما لم ٌقرر مقدم الخدمات عدم
ضرورة المواد اإلضافٌة.

7.4

أي وثائق داعمة ٌجب أن ٌتم إرفاقها مع الشكوى.

7.5

فً نفس الوقت الذي تقدم فٌه الشكوى ،سوف ٌدفع صاحب الشكوى رسوم التقدٌم وفقا للقواعد المطبقة لمقدم الخدمة.
فً حالة عدم دفع رسوم التسجٌل خالل  10أٌام من تارٌخ استالمها من قبل المقدم ،سوف ٌتم رفض الشكوى دون
المساس بحق الشاكً بتقدٌم شكوى أخرى.

المراجعة اإلدارية للشكوى
8.1

سوف ٌتم استعراض جمٌع الشكاوى فً غضون خمسة ( )5أٌام عمل من تارٌخ تقدٌمها من قبل أعضاء اللجنة
المحددٌن من قبل مقدم الخدمات المناسب لتحدٌد مدى امتثال صاحب الشكوى للقواعد اإلجرائٌة.

8.2

إذا وجد مقدم خدمة أن الشاكً ٌلتزم بالقواعد اإلجرائٌة ،فسٌتم اعتماد تقدٌم المعارضة ،وستتم مواصلة اإلجراءات.
إذا وجد المزود أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائٌة ,فسوف ٌتم إشعار مقدم الشكوى إلكترونٌا ً عن عدم
التوافق وإمهاله خمسة ( )5أٌام إلرسال الشكوى المعدلة .فً حالة عدم التزام مزود الخدمة بتسلم الشكوى المعدلة
خالل الخمسة ( )5أٌام عمل المقررة ,سوف ٌتم رفض الدعوى وإغالق اإلجراءات دون المساس بحق مقدم الشكوى
بتقدٌم شكوى جدٌدة تتوافق مع اللوائح اإلجرائٌة .رسوم اإلٌداع ال ترد إذا تبٌن عدم امتثال مقدم الشكوى.

8.3

بمجرد إثناب التوافق ،فسٌقوم المزود إلكترونٌا ً بالتعامل مع المعارضة كما ٌرسل إشعارا ورقٌا إلى مشغل السجل
الخاضع للمعارضة بما ٌتفق مع معلومات االتصال المدرجة باتفاقٌة السجل.

الرد على الشكوى
9.1

ٌجب أن ٌقدم مشغل السجل رداً إلى كل مقدم شكوى خالل فترة ثالثٌن (ٌ )30وما من خدمة المعارضة.

9.2

ٌجب أن ٌتوافق الرد مع قواعد تقدٌم الشكاوى وٌجب أن ٌحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل مزود
االمتداد ،باإلضافة إلى الرد نقطة بنقطة على البٌانات التً ٌتم تقدٌمها فً الشكوى.

9.3

ٌجب أن ٌتم تقدٌم ذلك من قبل المزود وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورقً واإللكترونً المالئم .وٌجب أن ترافق
رسوم تقدٌم الشكوى التقدٌم وإال ٌتم تعلٌق الشكوى.

9.4

سوف تكون خدمة الرد سارٌة وسوف ٌبدأ وقت الرد عند تقدٌم الرد.

9.5

إذا كان مشغل السجل ٌعتقد أن الشكوى فاقدة لؤلهلٌة ،فسٌستأنف بشكل مؤكد فً رده على الخلفٌة المعٌنة للمطالبة.

9.6

فً نفس الوقت الذي تقدم فٌه الشكوى ،سوف ٌدفع مشغل السجل رسوم إٌداع حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد
المطبقة لمقدم الخدمة .فً حالة عدم إٌداع الرسوم خالل عشرة ( )10أٌام من استالم الرد من جانب مقدم الخدمة،
فإن الرد ٌعتبر غٌر صحٌح وال ٌعتبر فً اإلجراءات,،ولكن األمر سوف ٌستمر للتقرٌر.

الرد
10.1

ٌسمح للمشتكً خالل فترة عشرة ( )10أٌام من تبلٌغ الرد بإرسال رد ٌتعامل مع البٌانات المقدمة فً الرد تبٌن سبب
كون الشكوى "فاقدة لؤلهلٌة ".ال ٌجوز تقدٌم الرد لوقائع أو أدلة جدٌدة فً السجل ،ولكن ٌجب أن تستعمل فقط
لمعالجة البٌانات التً أدلً بها فً مواجهتها .أٌة وقائع أو أدلة جدٌدة أدخلت فً رد ٌجب تجاهلها من قبل فرٌق
الخبراء.

10.2

بمجرد تقدٌم المعارضة واالستجابة والرد علٌها (عند الضرورة) فسٌتم تعٌٌن لجنة وتزوٌدها بكافة التقدٌمات.
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.11

.12

.13

.14

التخلف
11.1

إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى ،فسٌعتبر ذلك تقصٌرا.

11.2

سٌتم تأسٌس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحدٌد اكتشاف اإلهمال من المزود ولكن فً حالة السماح بفقدان عرض
سببا جٌدا لتحدٌد اكتشاف اإلهمال.

11.3

ٌجب أن ٌقدم المزود إشعاراً بالتخلف عبر البرٌد اإللكترونً إلى المشتكً ومشغل السجل.

11.4

ٌجب تقدٌم جمٌع حاالت التخلف إلى التحدٌد الخبٌر حتى تحدٌد األهلٌة.

لجنة الخبراء
12.1

ٌقوم المزود باختٌار خبٌر واحد وتعٌٌنه خالل (ٌ )21وما ً من استالم الرد ،أو فً حالة عدم تقدٌم أي رد ،خالل
ٌ 21وماً ,بعد موعد تقدٌم الرد.

12.2

سٌتولى المقدم تعٌٌن هٌئة خبراء من شخص واحد ما لم ٌتطلب أي طرف بتشكٌل هٌئة من ثالثة خبراء.

12.3

فً حالة طلب أحد األطراف لهٌئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد ،فإن كل طرف (أو كل جانب من الخالف فً حالة
تسوٌة الخالف) سوف ٌختار خبٌر وٌختار االثنان عضو هٌئة الخبراء الثالث .وسوف ٌجرى هذا االختٌار تبعا
إلجراءات وقواعد مقدم الطلبٌ .تم تدوٌر مناصب أعضاء  RRDRPلدى كل موفر إلى أقصى حد ممكن.

12.4

أعضاء لجنة الخبراء ٌجب أن ٌكونو مستقلٌن عن األطراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفوٌض .وسوف ٌتبع كل
موفر خدمة اإلجراءات التً ٌختارها للحصول على مثل هذه االستقاللٌة ،بما فً ذلك إجراءات إٌقاف عضو
استشاري واستبداله بسبب االفتقار لالستقاللٌة.

التكاليف
13.1

سٌقوم المزود بحساب تكلفة اإلجراءات التً ٌتم إدارتها بموجب هذا اإلجراء بما ٌتوافق مع قواعد الموفر المعمول
بها .وسوف تغطً هذه التكلفة الرسوم اإلدارٌة للمزود ،واللجنة وٌشمل ذلك رسوم تقدٌم الشكوى والرد وٌجب أن
تكون هذه الرسوم معقولة.

13.2

ٌجب أن ٌكون مطلوبا ً من المشتكً دفع رسوم تقدٌم الشكوى كما هً مبٌنة أعاله فً قسم "المشتكً" ،وٌجب أن
ٌكون من المتطلب إرسال المبلغ الكامل للرسوم اإلدارٌة المقدرة للموفر وٌشمل ذلك رسوم الرد ورسوم اللجنة عند
استهالل اإلجراءات .وٌجب أن تكون خمسٌن بالمائة من هذا المبلغ الكامل نقداً (أو ما ٌعادل النقد) لتغطٌة حصة
المشتكً من اإلجراءات والـ  %50األخرى ٌجب أن تكون إما نقداً (أو ما ٌعادل النقد) ،أو على شكل سندات،
لتغطٌة حصة مشغل السجل إذا فاز مشغل السجل.

13.3

فً حالة إعالن الهٌئة أن المشتكً هو الطرف السائد ،فإن مشغل التسجٌل مطلوب لتعوٌض مقدم الشكوى مقابل كافة
رسوم الهٌئة ومقدم الخدمات المتكبدة وٌشمل ذلك رسوم الرد .وٌعتبر عدم القٌام بذلك انتهاكا ً للعالمات التجارٌة
 RRDRPوخرقا التفاق السجل ,وٌخضع لسبل االنتصاف المتاحة بموجب االتفاق وذلك حتى االنتهاء.

13.4

إذا أعلنت اللجنة أن مشغل السجل هو الطرف المحكوم له فً الدعوىٌ ،لتزم المزود بتعوٌض مشغل السجل عن
رسوم الرد.

االستكشاف  /الدليل
14.1

لكً ٌتم تحقٌق هدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة ،لن ٌتم السماح بإجراء lاالستكشاف بشكل
عام .وفً حاالت استثنائٌة ،قد تطلب الهٌئة من أحد األطراف توفٌر دلٌل إضافً.

14.2

فً حالة السماح بهٌ ،جب أن ٌكون االكتشاف مقصوراً على الحاجة الكبٌرة لكل طرف.
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14.3
.15

.16

ودون وجود طلب خاص من األطراف ,ولكن فقط فً الحاالت االستثنائٌة ،قد تطلب لجنة الخبراء من الموفر تعٌٌن
خبراء تلتزم األطراف بالدفع لهم ،بطلب الشهادة المباشرة أو الكتابٌة أو طلب التبادل المحدود للمستندات.

جلسات االستماع
15.1

غالبا ً ما ٌتم حل النزاعات حسب إجراءات  RRDRPتلك بدون جلسة استماع.

15.2

ٌمكن أن ٌقرر الخبٌر بنا ًء على رأٌه الخاص ،أو بنا ًء على طلب من أحد الطرفٌن ،عقد جلسة استماع .ومع ذلك،
المفترض أن ٌقوم الخبٌر بتقدٌم قراراته اعتماداً على المعلومات التحرٌرٌة التً تم تقدٌمها وبدون عقد جلسة
استماع.

15.3

إذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماعٌ ،جب استخدام مؤتمرات الفٌدٌو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن هذا .وإذا
لم ٌكن ذلك ممكناً ،فستختار لجنة الخبراء مكانا ً لعقد جلسة استماع إذا لم ٌتمكن الطرفٌن من االتفاق على مكان.

15.4

لن تستمر جلسات االستماع ألكثر من ٌوم واحد ،إال فً الظروف االستثنائٌة القصوى.

15.5

إن قرر الخبٌر قبول طلب طرف واحد بعقد جلسة استماع ،على الرغم من معارضة الطرف اآلخرٌ ،تم حث لجنة
الخبراء إضافة تكلفة جلسة االستماع على الطرف الطالب وفقا ً لما تراه لجنة الخبراء مناسباً.

15.6

ٌتم تنفٌذ كل إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجلٌزٌة.

عبء اإلثبات
ٌتحمل مقدم الشكوى عبء إثبات الدعوى الخاصة به؛ وٌكون العبء قائمًا على تفوق وكثرة األدلة.

.17

التعويضات الموصى بها
17.1

حٌث إن مسجلً أسماء النطاقات التً ٌتم تسجٌلها بشكل ٌنتهك قٌود االتفاقٌة لٌسوا من أطراف اإلجراءاتٌ،مكن أن
ٌكون الحل إزالة التسجٌالت التً تنتهك قٌود االتفاقٌة( .باستثناء المسجلٌن المرشحٌن للعمل كموظفٌن ومدٌرٌن
وعمالء وعاملٌن أو كهٌئات فً إطار السٌطرة العامة مع مشغل السجل(.

17.2

لن تشمل العالجات أضرار مادٌة أو عقوبات ٌجب دفعها إلى أي طرف آخر بخالف الرسوم الممنوحة تبعا للقسم .13

17.3

ٌتاح للخبٌر تحت تصرفه مجموعة متنوعة من أدوات التعزٌز للتوصٌة ضد السجل إن حدد الخبٌر السماح بعملٌات
التسجٌل خارج نطاق الحدود المتفق علٌها بما ٌتضمن:
 17.3.1إجراءات العالج ،التً ٌعمل بها باإلضافة إلى اتفاقٌة المتطلبات األخرى ضمن اتفاقٌة السجل ،للسجل
لضمان التصدي للتسجٌالت المستقبلٌة التً ال تتوافق مع الحدود المجتمعٌة ،فٌما عدا إجراءات العالج لن
تتضمن:
(أ)

مطالبة مشغل التسجٌل بمراقبة التسجٌالت التً ال عالقة لها بأسماء موضوع الدعوى
 ،RRDRPأو

(ب)

مباشرة األعمال التً تقوم بها شركة التسجٌل التً تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتفاق
التسجٌل.

 17.3.2الحرمان المؤقت من قبول عملٌات تسجٌل ألسماء نطاق جدٌدة بـ  gTLDحتى انقضاء فترة حدوث
االنتهاك المعرف التحدٌد ٌكون (ٌكونوا) حدث أو تحدٌد فترة من الوقت؛
أو،
 17.3.3فً الظروف االستثنائٌة التً تعامل فٌها مشغل السجل بشكل خبٌث للعمل على إنهاء اتفاقٌة السجل.
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17.4

.18

.19

فً إصدار توصٌاتها بطرق العالج المناسبة ،سوف تراعً لجنة الخبراء الضرر الواقع على مقدم الشكوى ،وكذلك
الضرر الذي سوف تتسبب فٌه طرق العالج لآلخرٌن ،من أمثال ،أصحاب النواٌا الحسنة من مسجلً أسماء
النطاقات فً .gTLD

تحديد الخبير
18.1

ٌجب أن ٌبذل المزود والخبٌر الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبٌر ٌتم تقدٌمه خالل ٌ 45وما ً من تارٌخ تعٌٌن
الخبٌر وسبب جٌد للغٌاب فً حالة التأخٌر إلى فترة ٌ 60وما بعد تعٌٌن الخبٌر.

18.2

ٌقوم الخبٌر بتقدٌم قرار مكتوبٌ .حدد الخبٌر هل الشكوى قائمة على أساس جٌد أم ال ،وٌقوم بتوفٌر األسباب التً
اعتمد علٌها قرارهٌ .جب أن ٌكون قرار الخبٌر متاحا بشكل عام وٌمكن البحث فٌه وعلى موقع الوٌب الخاص
بالمزود.

18.3

ٌمكن أن ٌشمل قرار الخبٌر توصٌات أخرى لعالجات محددة .سٌتم دفع التكالٌف والرسوم إلى المدى الذي لم ٌتم
دفعه فعال خالل فترة ثالثٌن (ٌ )03وما من تحدٌد الخبٌر لذلك.

18.4

ٌجب أن ٌنص قرار الخبراء على تحدٌد الطرف السائد.

18.5

إن لم ٌلبً قرار الخبٌر بأن مشغل السجل  gTLDالمقٌد استنادا إلى المجتمع لاللتزامات للمحافظة على التسجٌل
واستخدام النطاقات فً الحدود المعمول بها فٌجب إتباع حاالت الغٌاب االستثنائٌة ،وسوف تراجع  ICANNوسائل
العالج المذكورة فً قرار الخبٌر وتوافق علٌها وتفرضها أو قد ٌتم تعدٌل طرق العالج هذه من جانب  ICANNمع
مراعاة ظروف كل حدث.

استئناف قرار الخبير
19.1

ٌجوز ألي من الطرفٌن السعً فً استئناف قرار الخبراء استناداً إلى سجل موجود داخل  RRDRPللدعوى مقابل
رسوم معقولة لتغطٌة تكالٌف االستئناف.

19.2

ٌجب أن تقدم الدعوى وتحفظ مع الموفر وتعرض على كل األطراف خالل ٌ 20وما ً بعد إصدار قرار الخبٌر وٌجب
تقدٌم رد على الدعوى خالل ٌ 20وما ً بعد تقدٌمها .سوف ٌكون األسلوب وحساب التوارٌخ النهائٌة للخدمة متوافقة
مع تلك المحددة فً القسم  4المُشار إلٌه أعاله" ,االتصاالت والحدود الزمنٌة".

19.3

بجب اختٌار لجنة للدعوى مكونة من ثالثة أفراد بواسطة الموفر ،على أن ال ٌكون منهم أي العاملٌن كأعضاء فً
لجنة الخبراء.

19.4

وسوف ٌتحمل مقدم الدعوى الرسوم للمرة األولى.

19.5

ٌسمح بشكل محدود بتقدٌم أدلة مقبولة جدٌدة تعتبر جوهرٌة للقرار عند دفع رسوم إضافٌة ،بشرط أن ٌكون الدلٌل
واضحا لتقدٌم الشكوى.

19.6

ٌحق للجنة الدعوى وفقا ً لرؤٌتها الخاصة طلب أدلة أو بٌانات أخرى من أي طرف بصرف النظر عن ما إذا كان
الدلٌل سابق لتارٌخ تقدٌم الشكوى إذا قررت لجنة الشكوى أن هذا الدلٌل ذو صلة.

19.7

وسوف ٌحق لصاحب الحق فً الدعوى استرداد نفقات الدعوى.

19.8

وٌتم تطبٌق قواعد وإجراءات موفري الخدمات على الدعاوى فٌما عدا تلك المُشار إلٌها أعاله.
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.20

.21

المخالفة
20.1

إذا قرر الخبٌر بأن مشغل السجل مخالف ،فتلتزم  NNAIIعندئذ بإخطار مشغل السجل بأنه مخالف .وٌتم توفٌر
الفرصة أمام مشغل السجل بمعالجة المخالفة كما هو موصى به فً اتفاقٌة التسجٌل.

20.2

فً حالة عجز مشغل السجل عن تصحٌح المخالفةٌ ،كون من حق كال الطرفٌن استخدام الخٌارات المتاحة أمامهما
بموجب اتفاقٌة السجل وٌجوز لـ  ICANNالنظر فً التعوٌضات الموصى بها والمنصوص علٌها فً قرار الخبٌر
أو عند اتخاذ اإلجراءات.

20.3

ال شًء هنا ٌشٌر إلى منع  NNAIIمن فرض إجراء عالج فً أي وقت وبأي شكل تم إدراجه ضمن أسباب عدم
التوافق مع اتفاقٌة السجل.

إتاحة المحاكم أو اإلجراءات اإلدارية األخرى
21.1

لٌس الهدف من  RRDRPأن ٌكون إجراء حصري وال ٌمنع األفراد من البحث عن حلول فً محاكم القانون ،بما
فً ذلك ،حسب ما هو معمول به ،مراجعة القرار كمسؤولٌة.

21.2

ٌتم تشجٌع الطرفٌن ،ولكن ال ٌطلب منهم ،المشاركة فً مفاوضات غٌر رسمٌة و/أو وساطة فً أي وقت خالل
عملٌة حل النزاعات ،إال أن تنفٌذ مثل تلك المفاوضات المتعلقة بالتسوٌة ،بمفردها ،ال تعتبر سببًا لتعلٌق أي موعد
نهائً بموجب اإلجراءات.
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كتيب دليل مقدم الطلب
( 03مايو )1322
الوحدة 6
يجب على مقدمي الطلبات المحتملين مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدليل للنظر ولم يتم اعتماده بعد.
حيث ال تزال التفاصيل المقترحة لبرنامج  DLTgالجديد تخضع لمزيد من المداوالت والتنقيح.

 03مايو 1322

الوحدة 6
طلبات نطاقات المستوى األعلى -
البنود والشروط
من خالل تقدٌم هذا الطلب من خالل واجهة منظمة  NNAIIعبر اإلنترنت لنطاق مستوى
علوي عام (( )DLTgهذا الطلب)ٌ ،وافق مقدم الطلب (بما فً ذلك كل الشركات األم،
والشركات الفرعٌة ،والتابعة ،والوكالء ،والمتعاقدون ،والموظفون ،وأي وكل من ٌنوب عنه)
على البنود والشروط التالٌة (هذه الشروط والبنود) دون تغٌٌرٌ .درك مقدم الطلب وٌوافق
على أن هذه البنود والشروط ملزمة له وأنها جزء جوهري من هذا الطلب.

كتٌب دلٌل المتقدم ( 30ماٌو )2011

.1

ٌضمن مقدم الطلب أن البٌانات والتمثٌالت المضمنة فً هذا الطلب (بما فً ذلك
أٌة وثائق مرسلة أو أٌة بٌانات شفوٌة فٌما ٌتعلق بهذا الطلب) صحٌحة ودقٌقة
وأن ٌ NNAIIمكنها االعتماد على هذه البٌانات والتمثٌالت بشكل كامل فً تقٌٌم
هذا الطلب .وٌقر مقدم الطلب بؤن أي بٌان أو تمثٌل جوهري خاطئ (أو حذف
لمعلومات جوهرٌة) قد ٌتسبب فً رفض الطلب دون إعادة أي رسوم ٌدفعها مقدم
الطلب .وٌوافق مقدم الطلب على إبالغ منظمة  NNAIIكتابة بؤي تغٌٌرات فً
الظروف التً ٌمكن أن تجعل أي معلومات متاحة فً الطلب غٌر صحٌحة أو
مضللة.

.2

ٌضمن مقدم الطلب أن لدٌه السلطة الضرورٌة لتقدٌم هذا الطلب بالنٌابة عن مقدم
الطلب وأنه لدٌه القدرة على إبرام جمٌع االتفاقٌات والتمثٌالت والتنازالت
والتفاهمات التً تم تحدٌدها فً هذه البنود والشروط ،وإبرام اتفاقٌة مزود خدمات
كما هو مذكور من خالل هذه البنود والشروط.

.3

وٌقر مقدم الطلب بحق  NNAIIفً رفض أي أو كل طلبات االشتراك الخاصة
بنطاقات  LTgالجدٌدة وأنه ال ٌوجد أي ضمان على أنه سٌتم عمل نطاقات
 LTgإضافٌة .وٌُعد قرار مراجعة أي طلب مقدم والموافقة علٌه واعتماده لعمل
نطاق أو أكثر من  gTLDوتفوٌض نطاقات  gTLDالجدٌدة بعد هذه الموافقة
حسبما تراه منظمة  NNAIIبالكامل .وتحتقظ منظمة  NNAIIبالحق فً
رفض أي طلب ٌحظر على منظمة  NNAIIالتفكٌر فٌه بحسب القوانٌن أو
السٌاسة السارٌة ،وفً تلك الحالةٌ ،تم إعادة أي رسوم ٌتم تقدٌمها فٌما ٌتعلق بهذا
الطلب إلى مقدم الطلب.
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.4

ٌوافق مقدم الطلب على دفع جمٌع الرسوم المتعلقة بهذا الطلب .تشتمل هذه
الرسوم على رسوم التقٌٌم (التً ٌتم دفعها عند تقدٌم هذا الطلب) ،وأي رسم
متعلقة بتقدم الطلب لمراحل التقٌٌم المتقدمة فً المراجعة وعملٌة التفكٌر فً
الطلب بخصوص هذا الطلب ،بما فً ذلك أي وكل الرسوم الالزمة فٌما ٌتعلق
بعملٌة حل النزاعات الموضحة فً الطلبٌ .قر مقدم الطلب أن الرسوم المبدئٌة
المستحقة عند تقدٌم الطلب تتعلق فقط بجذب االنتباه إلى الطلب .وال توفر منظمة
 NNAIIأي ضمانات أن الطلب ستتم الموافقة علٌه أو سٌنتج عنه تفوٌض نطاق
 DLTgالمقترح فً الطلبٌ .قر مقدم الطلب بؤنه إذا تخلف عن دفع الرسوم
خالل المهلة الزمنٌة المحددة فً أيٍ من مراحل مراجعة الطلب وعملٌة دراسته،
فسٌخسر مقدم الطلب أٌة رسوم تم دفعها حتى هذه المرحلة وسٌتم إلغاء الطلب.
باستثناء مع تم ذكره صراحة فً هذا الدلٌل المساعد لمقدم الطلبات ،ال تكون
منظمة  NNAIIملزمة بإعادة األموال إلى مقدم الطلب أو إعادة أي رسوم ٌتم
دفعها إلى منظمة  NNAIIوالتً تتعلق بمعالجة الطلب.

.5

ٌقوم الموظف بتعوٌض منظمة  ،NNAIIوالدفاع عنها ،وحماٌتها من الضرر
(بما فً ذلك الشركات الفرعٌة ،والتابعة ،والمدٌرون ،والمسئولون ،والموظفون،
والمستشارون ،والمقٌمون ،والوكالء ،والمشار إلٌهم بشكل جماعً باسم أطراف
منظمة  NNAIIالتابعٌن لها) من وضد أي ادعاءات من األطراف األخرى،
وأي أضرار ،ومسئولٌات ،وتكالٌف ،ونفقات ،بما فً ذلك النفقات والرسوم
القانونٌة ،والتً تنجم عن أو من( :أ) نظر منظمة  NNAIIفً الطلب أو طرف
تابع لها ،وأي موافقة أو رفض للطلب ،و/أو (ب) اعتماد منظمة  NNAIIأو
طرف تابع لها على المعلومات المقدمة بواسطة مقدم الطلب فً الطلب.

.6

ٌعفً مقدم الطلب بموجب هذه االتفاقٌة منظمة  NNAIIواألطراف التابعة
لمنظمة  NNAIIمن أي وكل االدعاءات التً تصدر عن مقدم الطلب والتً
تنجم عن ،أو تعتمد على ،أو تكون ذات صلة بشكل أو بآخر ،بؤي إجراء ،أو فشل
فً اإلجراء ،من قبل منظمة  IINNAأو أي من أطراف منظمة NNAII
التابعٌن لها فٌما ٌتعلق بمراجعة منظمة  NNAIIأو طرف تابع لها لهذا الطلب،
وتقصً المعلومات أو التحقق ،أو أي تصوٌر أو وصف لمقدم الطلب أو
المعلومات المتاحة فً الطلب ،أو قرار منظمة  NNAIIبتوصٌة ،أو عدم
التوصٌة ،بالموافقة على طلب مقدم الطلب للحصول على نطاق .DLTg
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ٌوافق مقدم الطلب على عدم الطعن ،أمام أٌة محكمة أو جهة قضائٌة
أخرى ،فً أي قرار نهائً ٌصدر عن  NNAIIفٌما ٌتعلق بالطلب والتنازل بال
رجعة عن أي حق فً مقاضاة  NNAIIأو رفع دعاوى قضائٌة ضدها أو ضد
األطراف التابعة لـ  NNAIIقائمة على أي ادعاء قانونً آخر فٌما ٌتعلق بهذا
الطلبٌ .قر مقدم الطلب وٌوافق على أن عدم تمتع مقدم الطلب بحق المقاضاة
ألي حقوق ،أو تعوٌضات ،أو مطالبات قانونٌة ضد منظمة  NNAIIأو أي
األطراف التابعة لمنظمة  NNAIIفً المحاكم أو أي الجهات القضائٌة األخرى
فٌما ٌتعلق بالطلب ٌكون المقصود منه امتناع مقدم الطلب عن استرداد رسوم أي
طلب ،أو األموال المستثمرة فً البنٌة التحتٌة التجارٌة أو أي تكالٌف بدء أعمال
أخرى أو كل وأي أرباح توقع مقدم الطلب الحصول علٌها كنتٌجة لتشغٌل دائرة
تسجٌل نطاق  ،LTgبشرط أن ٌستخدم مقدم الطلب أي آلٌة محاسبة منصو ً
صا
علٌها فً لوائح  ICANNبغرض مجابهة أي قرار نهائً ٌتم اتخاذه بواسطة
 ICANNفٌما ٌتعلق بالطلب المقدمٌ .قر مقدم الطلب بؤن أي طرف تابع
لـ ICANNهو طرف آخر واضح مستفٌد من هذا القسم  6وٌجوز له تطبٌق كل
بند من هذا القسم رقم  6ضد مقدم الطلب.
.7
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بنا ًء هذه االتفاقٌةٌ ،خول مقدم الطلب  NNAIIبنشر أٌة مواد أرسلت إلى
 NNAIIأو حصلت علٌها أو استحدثتها والشركات التابعة لـ NNAII
والكشف عنها على موقع الوٌب الخاص بـ  ،NNAIIأو اإلعالن عنها بؤٌة
كٌفٌَّة ،فٌما ٌتعلق بالطلب ،بما فً ذلك التقٌٌمات والتحلٌالت وأي مواد أخرى تم
إعدادها فٌما ٌتعلق بتقٌٌم الطلب ،شرٌطة أال ٌتم نشر هذه المعلومات أو الكشف
عنها إلى الحد الذي ٌحدد فٌه الدلٌل المساعد لمقدم الطلب هذا بوضوح أن هذه
المعلومات ستبقى سرٌة ،إال كما ٌتطلب القانون أو العملٌات القضائٌة .باستثناء
المعلومات التً تمنح حق المعالجة السرٌة ،وٌفهم مقدم الطلب وٌقر بؤن منظمة
 NNAIIال ولن تحتفظ بالجزء المتبقً من الطلب أو المواد التً تم تقدٌمها مع
الطلب فً طً السرٌة.
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.8

ٌقر مقدم الطلب أنه قد حصل على تصرٌح بنشر أٌة معلومات محددة للشخصٌة
تم تضمٌنها فً هذا الطلب أو المواد التً تم إرسالها مع هذا الطلب .كما ٌقر مقدم
الطلب أٌضًا بؤن المعلومات التً تنشرها منظمة ٌ NNAIIمكن أن تبقى فً
النطاق العام بشكل دائم ،وذلك حسبما ترى منظمة .NNAII

.9

ٌمنح مقدم الطلب لمنظمة  NNAIIاإلذن باستخدام اسم مقدم الطلب فً إعالنات
منظمة  NNAIIالعامة (بما فً ذلك مواقع الوٌب اإلخبارٌة اإلعالمٌة) ذات
الصلة بطلب مقدم الطلب وأي إجراء تتخذه منظمة  NNAIIفٌما ٌتعلق بذلك.

.10

ٌدرك مقدم الطلب وٌوافق على أنه سٌكتسب حقو ًقا تتعلق بنطاق  DLTgفقط فً
حالة إبرامه اتفاقٌة مزود امتداد مع منظمة  ،NNAIIوأن حقوق مقدم الطلب
فٌما ٌتعلق بمثل نطاق  DLTgهذا ستكون مقصورة على تلك التً تم ذكرها فً
اتفاقٌة مزود االمتداد .فً حالة موافقة منظمة  NNAIIعلى التوصٌة بالموافقة
على الطلب المقدم من مقدم الطلب لنطاق  DLTgالمقترحٌ ،وافق مقدم الطلب
على إبرام اتفاقٌة دائرة التسجٌل مع منظمة  NNAIIبالشكل المنشور به فٌما
ٌتعلق بمواد الطلب( .مالحظة :تحتفظ  NNAIIبحقها فً إجراء عملٌات تحدٌث
وتغٌٌر معقولة فً مسودة االتفاقٌة المقترحة أثناء مسار عملٌة تقدٌم الطلب ،بما
فً ذلك النتٌجة المحتملة للسٌاسات الجدٌدة المحتمل تطبٌقها على مدار عملٌة
تقدٌم الطلب) .ال ٌجوز لمقدم الطلب بٌع أو تخصٌص ،أو تحوٌل أي حق من
حقوق مقدم الطلب أو التزاماته المتعلقة بالطلب.

.11

ٌصرح مقدم الطلب لمنظمة  NNAIIبما ٌلً:
أ.

االتصال بؤي شخص ،أو مجموعة ،أو كٌان كً ٌطلب ،وٌحصل
على ،وٌناقش أي المستندات أو المعلومات األخرى ،والتً قد
تكون ذات صلة ،حسبما ترى منظمة  ،NNAIIبالطلب;

ب.

استشارة أشخاص من اختٌار منظمة  NNAIIبشؤن المعلومات
الواردة فً الطلب أو التً تصل لعلم  ،NNAIIبشرط استخدام
حفاظ
 ،NNAIIرغم ذلك ،للمساعً المعقولة لضمان
األشخاص المذكورٌن على سرٌة المعلومات الواردة بالطلب
والتً ٌتم النص علٌها صراحة فً كتٌب دلٌل مقدم الطلب.
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.12

لراحة مقدمً الطلبات فً مختلف أرجاء العالم ،تمت ترجمة مواد الطلب التً
تنشرها منظمة  NNAIIباللغة اإلنجلٌزٌة إلى مجموعة من اللغات التً تستخدم
بشكل متكرر فً مختلف أرجاء العالم .وٌدرك مقدم الطلب أن إصدار اللغة
اإلنجلٌزٌة من مواد الطلب (التً تعتبر هذه البنود والشروط جزءًا) هو اإلصدار
الملزم لألطراف ،وأن هذه الترجمات ما هً إال ترجمات غٌر رسمٌة وال ٌمكن
االعتماد علٌها على أنها دقٌقة فً كل الجوانب ،وأنه فً حالة حدوث أي تعارض
بٌن النسخة المترجمة من مواد الطلب وإصدار اللغة اإلنجلٌزٌةٌ ،سود إصدار
اللغة اإلنجلٌزٌة.

.13

ٌُدرك "مقدم الطلب" أن منظمة  ICANNتحظى بعالقة طوٌلة األجل مع شركة
 ،Jones Dayوهً عبارة عن شركة محاماة دولٌة وأن منظمة ICANN
تهدف إلى استمرار تمثٌل شركة  Jones Dayلها خالل عملٌة التقدم بالطلب
والتفوٌض الناتج حول نطاقات  .TLDوال تعلم منظمة  ICANNما إذا كان أي
مقدم طلب بعٌنه عمٌالً لشركة  Jones Dayأم ال .وفً حالة كون "مقدم
الطلب" عمٌالً لشركة  ، Jones Dayفموجب إرسال هذا الطلبٌ ،وافق "مقدم
الطلب" على إجراء تنازل ٌتٌح لشركة  Jones Dayتمثٌل منظمة ICANN
مقابل "مقدم الطلب" فً هذا الشؤن .كما ٌوافق "مقدم الطلب" على أنه بموجب
إرسال "الطلب" الخاص به ٌكون "مقدم الطلب" مواف ًقا على إجراء تنازالت أو
تنفٌذ إجراءات معقولة مماثلة للسماح لشركات محاماة واستشارات أخرى تستعٌن
بها منظمة  ICANNفٌما ٌتصل بمراجعة طلب "مقدم الطلب" وتقٌٌمه بتمثٌل
منظمة  ICANNمقابل "مقدم الطلب" فً هذا الشؤن.

.14

تحتفظ منظمة  ICANNبالحق فً عمل تحدٌثات وتغٌٌرات معقولة فً كتٌب
دلٌل مقدم الطلب هذا وفً عملٌة التقدٌم فً أي وقت عن طرٌق نشر إشعار بهذه
التحدٌثات والتغٌٌرات على موقع منظمة  ICANNعلى الوٌب ،بما فً ذلك
النتٌجة المحتملة للسٌاسات الجدٌدة التً قد ٌتم اتباعها أو النصائح المقدمة إلى
منظمة  ICANNمن اللجان االستشارٌة التابعة لمنظمة  ICANNأثناء عملٌة
التقدم بطلب .وٌقر "مقدم الطلب" بؤنه ٌجوز لمنظمة  ICANNالقٌام بهذه
التحدٌثات والتغٌٌرات وٌوافق على أن الطلب المقدم منه سٌخضع ألي من هذه
التحدٌثات والتغٌٌرات .وفً حالة إكمال "مقدم الطلب" الطلب الخاص به وإرساله
قبل هذه التحدٌثات أو التغٌٌرات وٌكون بإمكان "مقدم الطلب" أن ٌظهر لمنظمة
 ICANNأن التوافق مع هذه التحدٌثات أو التغٌٌرات سٌمثل صعوبة بالغة له،
فستعمل منظمة  ICANNمع "مقدم الطلب" بنٌة حسنة لمحاولة عمل تسهٌالت
معقولة بغرض تخفٌف أي عواقب وخٌمة ٌواجهها "مقدم الطلب" وف ًقا للمدى
المسموح به والمتوافق مع مهمة منظمة  ICANNلضمان التشغٌل المستقر
واآلمن ألنظمة المعرف الفرٌدة الخاصة بشبكة اإلنترنت.
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