كتيب دليل مقدم الطلب
Formatted: Double underline, Font color: Blue
Formatted: Font color: Blue

Formatted: Double underline, Font color: Blue
Formatted: Double underline, Font color: Blue
Formatted: Double underline, Font color: Blue

مسودة مناقشة إبريل( 03مايو )1322
الوحدة 4
ٌجب على مقدمً الطلبات المحتملٌن الرجاء مالحظة أنه تم إعداد هذا اإلصدار من الدلٌل للنظر ولم ٌتم
اعتماده بعدٌمثل مسودة للمناقشة فقط .حٌث ال تزال ال ٌتعٌن على مقدمً الطلبات المحتملٌن االعتماد على أي
التفاصٌل المقترحة لبرنامج  DLTgالجدٌد نظرً ا لخضوع البرنامج تخضع لمزٌد من المداوالت والتنقٌح.
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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

ٌ .2قوم 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  1أو
 2أعاله ،فستنتقل مثل هذه الطلبات إلى حل ال تنافس 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 م جمله مجموعة تنافس واحدة .وتتكون مجموعة التنافس
من جمٌع الطلبات المرتبطة ببعضها بواسطة التنافس على السلسلة ،بشكل مباشر أو غٌر
مباشر.
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الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

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 تعدٌ ً
ال 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 أٌضً ا 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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الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

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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الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

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
الطلبات 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 دو رة 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.

4-1-4

النتائج 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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التنافس على السلسلة

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 الطلبات 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 واحدً ا 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:


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.
ٌعتبر 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
أٌ ً
ضا 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
عال

منخفض

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 ومع ّرف 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


"(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.



ً
ٌعنً مفهوم "الوجود المسبق" أن المجتمع ٌعد
نشطا على هذا النحو منذ قبل
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 تب ًعا 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 جٌ ًدا 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
قا نونٌة (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 ،وال وجود المسبق ،والتنظٌم) ،فإنه ٌحصل على مجموع نقاط قدره .2
فٌما ٌتعلق بـ "االمتداد" ،إذا كان طلب التقدم ٌوضح بصورة مرضٌة ك ً
ال 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
عال

منخفض

كما تمت عملٌة القٌاس من جانب:
أ.

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.
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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
عال

منخفض

كما تمت عملٌة القٌاس من جانب:
أ.

األهلٌة ()1
1

0

تقتصر األهلٌة
على أعضاء
المجتمع.

منهج غٌر مقٌد إلى
حد كبٌر لألهلٌة.
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الوحدة الرابعة
التنافس على السلسلة

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
 DLLDالمق ّدم 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
رسمٌة ،كما ٌمكن الوفاء بذلك أٌضًا بواسطة طرق أخرى ،اعتما ًدا على هٌكل المجتمع
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
عال

منخفض

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.

ّ
الدعم
الموثق من
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
ال سلسلة 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 ت مثٌل 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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3-4

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 .عرُسدض عائذاخ انًضاداخٔ ،ذُخصص زرى ٌرى ذسذٌذ اعرخذاياذٓا ٔ.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 ٔ.نزنكٌُ ،ثغً أٌ ٌشًم انُظش إنى آنٍح ذُافظ انًالر األخٍش ٔعرُسدض أيعائذاخ يٍانًضاداخ
ٔذُخصص زرى ٌرى ذسذٌذاعرخذاياخ األيٕال ٔ.ال تذ يٍ ذخصٍص اعرخذاو األيٕال عهى زذج ٔاعرخذايٓا تطشٌمح يثاششج ذذعى تعثح ٔ ICANNانمٍى
األعاعٍح ٔذرٍرأٌضًانًُظًحICANNإيكاٍَحانسفاظذسافع أٌضًا عهى 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  .
نٌٍ رىاإلعالٌعٍيمذاساأليٕالانُاذدحعٍانًضاداخ،إٌٔخذخ،زرىذكًمخًٍعطهثاخانرمذٌىانًالئًحْزِانخطٕجٔ.عهٍّ،فالٌدشيانرسضٍشنٕضع
آنٍحدلٍمحنرخصٍصْزِاأليٕالفًانٕلدانسانًٔ.عهىانشغىيٍرنك،فًٍكٍذسذٌذعًهٍحيا ُيغثمًاإلذازحإيكاٍَحانرشأسانًدرًعًفًزانحإذًاوخًع
ْزِاأليٕالٔ.عررضًٍْزِانعًهٍح،كسذأدَىَ،ششانثٍاَاخزٕلأيأيٕالذىخًعٓا،تاإلضافحإنىانرعهٍماخانعايحزٕلأيًَارجيمرشزح.
ٔعٍرى ذٕفٍش يضٌذ يٍ انرفاصٍم زٕل االعرخذاياخ انًسرًهح نأليٕال يع ذسذٌس يٕاد يغٕدج إخشاءاخ انرمذٌى .
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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 ،)LDL
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 س عر نهاٌة الجولة ،أو رغبتهم فً الخروج من المزاد بسعر أقل من سعر
جولة نهاٌة المزاد ،وهو ما ٌسمى عرض الخروج.
 .3والخروج 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 عرو ً
ضا
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

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 يًا.
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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 كام ً
ال 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 ُتلق ًّ 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 إ شهار 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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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.

كتٌب دلٌل مقدم الطلب– اإلصدار النهائً المقترح ( 30ماٌو )2011
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مسودة – برنامج  gTLDالجديد  -التنافس على السلسلة

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

ي دء قدم الطلب ع لية
تقديم الطلب.

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

EE + IE
 +فض الن اع

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

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

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

نعم

نعم
ال

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

ال
ال

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

سو د ة -

راض ال داولة  - ١٠نوف ر

االنتق ل
التفويض

يدخ

قدم الطلب االنتق
طور التفويض

ل

التن فس علي السلسلة

ه هن ك ف

واحد؟

تقييم أولوية ال جت ع

نعم

فحص الطلب /
اإلداري

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

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

التقييم االولي )(IE
تنقيح السلسلة

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

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

