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إن الھدف من ھذا التقریر، الذي تم تقدیمھ على شكل مسودة للتعلیقات العامة، ھو تقدیم نظرة عامة رفیعة المستوى على تجارب كادر 
ICANN  المسؤولین عن تنفیذ برنامجgTLD  الجدید. إن التقریر ال یمثل السرد الكامل والمكتمل لجمیع الوقائع واألحداث المرتبطة
على  ICANNأو مجتمع  ICANNد، وال یعتبر شھادة عن أي من األمور المشددة بھ. لم یعتمد مجلس إدارة الجدی gTLDببرنامج 

التقریر، وال یھدف إلى اعتباره وثیقة سیاسة. بدًال من ذلك، المعلومات التي تم تقدیمھا ھي عبارة عن محاولة للتصویر العام لتجارب 
لجدید. من المتوقع أن تخدم مجموعة تجارب الكادر ھذه كآراء في مراجعات المجتمع ا gTLDالكادر مع التنفیذ التشغیلي لبرنامج 

الجدید، والتي قد تضیف إلى المزید من العمل على السیاسة والتنفیذ الذي سیتطلب المزید من المراجعة من قبل  gTLDالمستمرة لبرنامج 
 .ICANNمجتمع 
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 الملخص التنفیذي
الجدید. في ھذا التقریر، قام فریق  gTLDالمسؤولین عن تنفیذ برنامج  ICANNمراجعة تنفیذ البرنامج توثق تجارب أعضاء كادر 

 بتقییم تنفیذ البرنامج، مع األخذ بعین االعتبار كل مرحلة من التنفیذ.  ICANNمراجعة الكادر في 

أحد المواضیع المتكررة التي تم أخذھا بعین االعتبار طوال ھذا التقییم ھو الجدول الزمني للبرنامج. توقع دلیل مقدم الطلب أن تستغرق 
ینایر  11المعقد إلى عشرین شھرًا. تم فتح نافذة الطلبات في  دورة حیاة الطلب البسیط تسعة أشھر، بینما قد تصل دورة حیاة الطلب

، ما زال ثمة طلبات قید انتظار االعتراض وحل النزاعات، وقرار التنافس، والتعاقد، 2015أغسطس  31، واعتبارًا من 2012
  2017.1ایة عام إكمال جمیع الطلبات لدورات حیاتھا بحلول نھ ICANNومراحل ما قبل التفویض من البرنامج. تتوقع 

بینما ثمة عدة عوامل أثرت في الجداول الزمنیة للبرنامج، یمكن عزو تمدید الجدول الزمني إلى عاملین اثنین مرموقین. أوًال، كان حجم 
حددة الطلبات أعلى كثیرًا مما كان مفترضًا أثناء عملیة وضع دلیل مقدم الطلب. ثانیًا، تطلب التنفیذ بعض العملیات التي لم تكن م

 بالتفصیل في دلیل مقدم الطلب. وتطلب وضع مثل ھذه العملیات واإلجراءات المزید من الوقت اإلضافي. 

منھجیة لتحدید األولویات لمعالجة الحجم المرتفع من الطلبات، ووضعت إجراءات وأنظمة ومعاییر  ICANNفي النھایة، وضعت 
، بوسع 2012الي، ومن ناحیة أن تكون الجوالت المستقبلیة مشابھة لجولة عام وقوانین لجمیع العملیات في جولة الطلبات ھذه. بالت

ICANN  تنفیذ الجوالت المستقبلیة بوقت أقل من المتطلب للتطویر وبفعالیة وكفاءة أكبر. لھذه الغایة، یقیم ھذا التقریر تنفیذICANN 
 ى المراجعة أو التحسین. لكل عملیة برنامج كبرى، ویشدد على المجاالت التي ثمة تشجیع بھا عل

 الفصل األول: معالجة الطلبات المقدمة 

حدد دلیل مقدم الطلب عملیة لتقدیم الطلبات، والتي شملت فتح نافذة الطلبات، وفحص االكتمال اإلداري، ونشر السالسل التي تم التقدم 
 بات ونموذج الطلبات. : تقدیم الطلبات یقیم تلك الجوانب المتعلقة بتقدیم الطل1.1بطلب لھا. البند 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع تقدیم الطلبات ھي:

 ستكشاف طریقة ھیكلیة أكثر لتصویر استجابات الطلبات ا 

 تنفیذ نظام سیسمح لمقدمي الطلبات بالمرونة لربط أكبر عدد مرغوب من الطلبات بحساب مستخدم واحد 

: تحدید األولویات في ھذا التقریر یقیم تنفیذ 1.2عملیة لتحدید أولویات الطلبات. البند  ICANNبسبب حجم الطلبات المرتفع، وضعت 
 ھذه العملیة، وخاصًة تأثیر األولویة حول فعالیة وكفاءة التقییم المبدئي والتعاقد واختبار ما قبل التفویض وعملیات المزاد العلني.

 یات ھي: الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع تحدید األولو

 تعیین أرقام أولویة إلى الطلبات قبل بدء معالجة الطلبات 

 النظر بطلبات المجموعات بحسب سمات ممیزة مشتركة مع تحدید أرقام األولویة، من أجل زیادة فعالیة المعالجة 

لتتم مراجعة تلك التعلیقات في توفیر آلیة لكي یقوم أعضاء المجتمع بتقدیم التعلیقات على الطلب، و ICANNطالب دلیل مقدم الطلب من 
 ICANN: تعلیقات الطلبات تقیم العملیة واألداة التي وضعتھا 1.3مراحل معینة من العملیة (مثًال، أثناء تقییم أولویة المجتمع). البند 

 یم تعلیقات الطلبات والنظر بھا.لدعم تقد

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع تعلیقات الطلبات ھي: 

 ستكشاف تنفیذ أداء وظیفي جدید سیحسن من جدوى منتدى تعلیقات الطلباتا 
                                       

1 ICANN) .25  میزانیة وخطة 2015یونیو (ICANN  التشغیلیة للسنة المالیةFY16 تمت االستعادة من .
en.pdf-25jun15-fy16-budget-opplan-https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted  

https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf
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  توفیر المزید من الوضوح حول الغایة المستھدفة لمنتدى تعلیقات الطلبات، ومن بینھا جداول زمنیة وسبل اإلشراة إلى نوع
 التعلیقات التي یتم تقدیمھا

: 1.4إذا كانت أجزاء من طلباتھم غیر صحیحة أو غیر دقیقة. البند ما  ICANNطالب دلیل مقدم الطلب بأن یبلغ مقدمو الطلبات 
لكي یجري مقدمو الطلبات تغییرات على طلباتھم، بما في ذلك المعاییر التي  ICANNالتماسات تغییر الطلبات تقیم العملیة التي حددتھا 

 لبرنامج.سیتم تقییم التماسات التغییر بموجبھا وتأثیر التماسات التغییر على عملیات ا

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع التماسات تغییر الطلبات ھي: 

 تصمیم عملیات ومعاییر التماس تغییر الطلبات قبل بدایة معالجة الطلبات 

 النظر ما إذا كان ینبغي معالجة جمیع أنواع التماسات تغییر الطلبات بالشكل نفسھ 

حدد دلیل مقدم الطلب طریقة لكي یسحب مقدمو الطلبات تلك الطلبات التي لم یعودوا یرغبون بالمواصلة بھا في البرنامج. یحق للطلبات 
: سحب الطلبات 1.5. البند ICANNالمسحوبة الحصول على استرداد لألموال المدفوعة إذا لم ینفذ مقدم الطلب بعد اتفاقیة سجل مع 

 لطلبات ورد األموال. یقیم عملیات سحب ا

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع سحب الطلبات ھي: 

 النظر بتحدید عملیة لنقل الطلبات التي قد ال تستمر في البرنامج إلى الحالة النھائیة وتقدم رد لألموال إذا لم یتم سحبھا 

 إذا تم توجیھ جدول رد األموال بدقة مع التكالیف  مراجعة األمور المالیة للبرنامج عند نھایة جولة الطلبات ھذه لتحدید ما
 الناجمة في مراحل البرنامج المحددة

 الفصل الثاني: تقییم الطلبات

سؤال تقییم تھدف إلى جمع المعلومات حول الطلبات لتقییم السلسلة التي تم تقدیم طلب لھا، وتقیمم خدمات  50حدد دلیل مقدم الطلب 
ت مقدم الطلب على أن یكون مشغل سجل. حدد دلیل مقدم الطلب التقییم المبدئي والممدد على أنھما الفترتین السجل المقترحة، وتقییم قدرا

: التقییم المبدئي والممدد یقیم عملیة التقییم وجدول 2.1التي ستتم خاللھما مراجعة الطلبات بالمقارنة مع معاییر دلیل مقدم الطلب. البند 
 ة. التقییم وعملیة التحكم بالجود

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع التقییم المبدئي والممدد ھي: 

 العمل مع لجان التقییم لتنفیذ تدریب ما قبل التقییم ووضع إجراءات تفصیلیة لضمان تحقیق التقییم المتسق وذو الجودة 

 النظر ما إذا كانت عملیات البرنامج التي تسمح بالتواصل اإلضافي بین مقدم الطلب وICANN مثل عملیة التواصل مع مقدم ،
 الطلب المستخدمة في التقییم، ھي مفیدة 

واألسماء الجغرافیة  DNSمن ھذا التقریر تقیم التقییمات الفردیة السبعة: غربلة الخلفیة وتشابع السالسل واستقرار  2.8إلى  2.2البنود 
مت مناقشة المالحظات من تنفیذ كل عملیة تقییم، بما في ذلك مجاالت والقدرات التشغیلیة والفنیة والقدرات المالیة وخدمات السجل. ت

 المراجعة المقترحة. 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع التقییمات الفردیة ھي:

 لنظر ما إذا كان ینبغي إجراء غربلة الخلفیة أثناء التقییم المبدئي أو عند وقت تنفیذ العقدا 

  النظر ما إذا كان یمكن تعدیل اإلجراءات والمعاییر لتشكل غربلة خلفیة ذات مغزى في العدید من الحاالت 

 مراجعة التوقیت المرتبط لعملیة تقییم تشابھ السالسل وعملیة االعتراضات 

 ألسماء واألسماء النظر بأي عمل مستمر من قبل أعضاء المجتمع المتنوعین فیما یتعلق بتشابھ السالسل والتصادم بین ا
 الجغرافیة

  النظر بالغرض من وتضمینات تقییم األسماء الجغرافیة، وخاصًة من ناحیة ما إذا كان غرضھا مقتصرًا على التقییم أو ما إذا
 كان ثمة تضمینات أخرى في تصنیف األسماء الجغرافیة
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  للجوالت المستقبلیة، االستفادة من أدواتIDN  قید التطویر حالیًا 

  ما إذا كان ثمة منھجیات بدیلة لتقییم القدرات الفنیة والتشغیلیة والقدرات المالیة تستحق عناء التحقق منھاالنظر 

  مراجعة األسئلة التوضیحیة وأجوبتھا حول القدرات الفنیة والتشغیلیة والقدرات المالیة لتحدید ما إذا كان یمكن إجراء تحسینات
 على أسئلة الطلبات

 لومات خدمات السجل لتحسین دعم أنشطة التقییم والتعاقدتحدیث عملیة جمع مع 

 إذا تم استكشف منھجیات بدیلة عن تقییم القدرات الفنیة والتشغیلیة، والنظر كیف یمكن دمج خدمات السجل في المنھج 

 الفصل الثالث: إجراءات االعتراض

 gTLDsالمشورة حول نطاقات   ICANNالتابعة لـ )GACقدم دلیل مقدم الطلب عملیة لكي تصدر اللجنة الحكومیة االستشاریة (
 ICANNوتنفیذ  GACالمبكرة وعملیات مشورة  GACتحذیرات  GAC: تقیم مشورة 3.1الجدیدة فیما یتعلق بطلبات معینة. البند 

 للمشورة التي یتم تقدیمھا. 

 ھي:  GACالدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع مشورة 

  مواصلة إشراكGAC  أثناء عملیة المراجعة ووضع اإلجراءات المستقبلیة لضمان دمج آرائھا في العملیات المرتبطة بأقرب
 وقت ممكن

حدد دلیل مقدم الطلب عملیة االعتراض وحل النزاعات لألطراف التي تنوي تقدم اعتراضات رسمیة بحسب أربعة أسس محددة، والنظر 
اض ما، سیتم وضع الطلبات في حالة التنافس (في حالة كون االعتراض الذي قدمھ مقدم باعتراضاتھم من قبل الخبراء. إذا نجح اعتر

الجدید (لجمیع أنواع االعتراض  gTLDالجدید یتعلق بارتباك السالسل)، أو لن یواصل الطلب غیر الناجح في برنامج  gTLDطلب 
العتراض، وإدارة مزودي خدمة حل النزاعات، وعملیة : االعتراض وحل النزاعات تقیم تنفیذ أسس ومعاییر ا3.2األخرى). البند 

االعتراض، والعملیات المشمولة في المعترض المستقل. باإلضافة إلى ذلك، رغم أن دلیل مقدم الطلب لم یشمل عملیة استئناف، اعتمدت 
مفھوم آلیة المراجعة في ھذا  آلیة مراجعة العتراضین اثین. تمت مناقشة ICANNالجدیدة التابعة لمجلس إدارة  gTLDلجنة برنامج 

 القسم. 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع االعتراض وحل النزاعات ھي: 

 استكشاف آلیة المراجعة المحتملة للجولة القادمة 

  النظر بفرص التحسین إلدارة عملیات المعترض المستقل 

 الفصل الرابع: إجراءات التنافس على السلسلة

مجموعات من طلبین أو أكثر یتم اعتبارھا متشابھة لبعضھا البعض إلى درجة مربكة من قبل لجنة تشابھ مجموعات التنافس ھي 
السالسل أو عن طریق اعتراض ارتباك السالسل. تم تشجیع مقدمي الطلبات على حل ھذه المجموعات التنافسیة بشكل ذاتي، ولكن في 

 آلیتین اثنتین لحل التنافس.حالة عدم التوصل إلى حل ذاتي، قدم دلیل مقدم الطلب 

)، والذي یمكن أن تحصل من خاللھ طلبات المجتمع ذاتیة التعیین CPEاآللیة األولى لحل تنافس السالسل ھو تقییم أولویة المجتمع (
م أولویة المجتمع : تقییم أولویة المجتمع یقیم تنفیذ معاییر تقیی4.1على األولویة عن طریق تلبیة معاییر تقییم أولویة المجتمع. البند 

 وعملیاتھ ونتائج تقییمھ. 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع تقییم أولویة المجتمع ھي: 

 النظر بجمیع أبعاد اآلراء المستلمة إلعادة النظر بتحدید درجات تقییم أولویة المجتمع وإطار عملھ قبل الجولة المستقبلیة التالیة 

: المزاد العلني: آلیة المالذ األخیر تقیم تنفیذ قوانین 4.2. البند ICANNفس ھي المزاد العلني بتنسیق من اآللیة الثانیة لحل سالسل التنا
اءة. إذا المزاد العلني وعملیة المزاد العلني. في ھذه الجولة، تم تنفیذ المزادات العلنیة بشكل یدعم اإلنصاف وقابلیة التنبؤ والفعالیة والكف

 تكرار ھذه العملیة بجاھزیة تامة. ICANNنیة في جولة الطلبات التالیة، فإن بوسع تم تضمین المزادات العل
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 الفصل الخامس: االنتقال إلى التفویض

الجدید (مثل التقییم واالعتراض وحل النزاعات وحل التنافس)،  gTLDحالما ینھي طلب ما بنجاح جمیع الخطوات المتطلبة لبرنامج 
. تضمن دلیل مقدم الطلب معلومات حول عملیة التعاقد، ICANN) مع RAى مرحلة اتفاقیة السجل (یمكن أن ینتقل الطلب للدخول إل

 : التعاقد. 5.1بما في ذلك الجداول الزمنیة ومسودة نسخة عن اتفاقیة السجل األساسیة، والتي تم تقییمھا في البند 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع التعاقد ھي: 

 ھاء اتفاقیة السجل األساسیة قبل تقدیم الطلبات أو وضع عملیة لتحدیث اتفاقیة السجلاستكشاف جدوى إن 

  استكشاف ما إذا كان یمكن تحدید أنواع مقدمي الطلبات المختلفة بشكل منصف وموضوعي، وما إذا كان ثمة أنواع طلبات
 مختلفة، والنظر ما إذا كان ینبغي وضع نسخ متنوعة من اتفاقیة السجل

الخاص  TLD)] إلثبات قدرتھم على تشغیل PDTیل مقدم الطلب من مقدم الطلب إتمام اختبار فني [اختبار ما قبل التفویض (طالب دل
إلى   TLDبالـ ICANNبھم بشكل آمن ومستقر قبل التفویض. حالما یتم تنفیذ اتفاقیة السجل وإتمام اختبار ما قبل التفویض، توصي 

IANA  اختبار ما قبل التفویض واالنتقال إلى 5.2للتفویض في منطقة الجذر. البند :IANA  یقیم وضع متطلباتPDT  وتقدیم الخدمة
 .IANAواالنتقال إلى عملیة 

 ھي:  IANAالدروس الرئیسیة المستفادة حول مواضیع اختبار ما قبل التفویض واالنتقال إلى 

 ا مرة واحدة بحسب تنفیذ البنیة التحتیة الفنیة وتلك التي ینبغي تنفیذھا لكل النظر باالختبارات التي ینبغي تنفیذھTLD 

 النظر بأیة اختبارات یمكن تحویلھا من اختبارات تأھیل ذاتي إلى اختبارات تشغیلیة، إن وجدت 

  عند النظر بمنھج بدیل لتقییم القدرات الفنیة والتشغیلیة، إذا تم النظر باختبار اعتمادRSPاف كیف سیتأثر اختبار ما ، استكش
 قبل التفویض 

  عند وضع معاییر وإجراءات تقییمIDNs النظر كیف ستتأثر مراجعة جداول ،IDN أثناء اختبار ما قبل التفویض 

 الفصل السادس: دعم مقدم الطلب

المالي لمقدمي الطلبات من المناطق غیر كان برنامج دعم مقدم الطلب برنامجًا من تطویر المجتمع تم تصمیمھ لتقدیم الدعم المالي وغیر 
: یقیم دعم مقدم الطلب تنفیذ 6.1الجدیدة معاییر وعملیة المساعدة المالیة. البند  gTLDالممثلة بشكل جید. حدد كتیب المساعدة المالیة لـ

ICANN رنامج. لمكون المساعدة المالیة من البرنامج، باإلضافة إلى الخدمات المجانیة ووضع آلیة تمویل للب 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع برنامج دعم مقدم الطلب ھي: 

 النظر باالستفادة من نفس الممارسات اإلجرائیة المستخدمة للجان األخرى، بما في ذلك نشر وثائق العملیة وتوثیق الحیثیات 

 الطلب النظر بإجراء أبحاث تحظى باعتراف عالمي یمكن تبنیھا لتنفیذ برنامج دعم مقدم 

 الفصل السابع: أداة العملیات المستمرة 

) ھي أداة مالیة تھدف إلى التمویل المؤقت للعملیات المستمرة لوظائف السجل الحرجة الخمسة من برنامج COIأداة العملیات المالیة (
gTLD ) الجدید عن طریق مشغل سجل طرف نھائي طارىءEBERO في حالة فشل (TLD متطلبات أداة . حدد دلیل مقدم الطلب

: أداة 7.1من الطلب، ومقدمو الطلبات ھم مطالبین بتقدیم أداة متوافقة قبل تنفیذ اتفاقیة السجل. البند  50العملیات المالیة في السؤال 
 العملیات المستمرة تقیم تنفیذ متطلبات أداة العملیات المستمرة المحددة في دلیل مقدم الطلب.

 حول موضوع أداة العملیات المستمرة ھي:الدروس الرئیسیة المستفادة 

  استكشاف ما إذا كان ثمة طرق أكثر فعالیة وكفاءة لتمویلEBERO  في حالة فشلTLD 
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 الفصل الثامن: إدارة البرنامج

ومزودي الخدمات. حددت  ICANNالجدید، كان ثمة حاجة إلى بذل جھود حثیثة من قبل المجتمع و gTLDمن أجل تنفیذ برنامج 
ICANN جراءات تشغیلیة لتنفیذ العملیات المحددة في دلیل مقدم الطلب، واألنظمة واألدوات التي تم تطویرھا لدعم التنفیذ، والموارد إ

 ICANNالبشریة اآلمنة لدعم البرنامج، ومزودي الخدمة المختاریت والخاضعین لإلدارة لتنفیذ البرنامج. عالوة على ذلك، أدارت 
 ونفذت أنشطة االتصاالت، ووضعت مركز خدمة العمالء لدعم مقدمي الطلبات ومشغلي السجل. األمور المالیة للبرنامج،

لعملیات وإجراءات البرنامج، واألنظامة التي تواجھ مقدم الطلب،  ICANN: موارد وأنظمة وعملیات البرنامج تقیم تنفیذ 8.1البند 
 والموارد البشریة الداخلیة. 

 موضوع الموارد واألنظمة والعملیات ھي: الدروس الرئیسیة المستفادة حول

  عند وضع الجداول الزمنیة لجوالت الطلبات المستقبلیة، توفیر وقت كاٍف للسماح باستخدام الممارسات المثلى في تطویر
 األنظمة 

  ،وتوفیر المزید من استكشاف برامج االختبار التجریبیة لألنظمة للسماح بالدروس المستفادة، وزیادة فعالیة مثل ھذه األنظمة
 الشفافیة والوضوح وفرصة التحضیر أمام مقدمي الطلبات

 : تنسیق مزودي الخدمة یقیم العملیة المستخدمة الختبار البائعین وتوجیھات تضارب المصالح وتنسیق عمل مزودي الخدمة.8.2البند 

 ول موضوع تنسیق مزودي الخدمة ھي:الدروس الرئیسیة المستفادة ح

 یة وقابلیة التنبؤ بعملیة المشتریات مع اتباع توجیھات المشتریات الخاصة بـتوفیر الشفافICANN  ،نشر معاییر االختبار .
 ووثائق عملیة المزودین، والمواد األخرى المرتبطة وغیر السریة في مواعیدھا.

طلب تم تقدیمھ. تم تقییم تنفیذ  1930ملیون دوالر التي تم جمعھا من  357لمبلغ  ICANN: اإلدارة المالیة تقیم إدارة 8.3البند 
ICANN  لوضع المیزانیة وإعداد التقاریر، والفصل بین األموال، والرسوم. تم نشر میزانیة البرنامج مع میزانیةICANN  والخطة

ت العامة والموافقة ، والتي تتضمن فترة التعلیقا ICANNالتشغیلیة السنویة في السنة المالیة مع اتباع عملیة وضع المیزانیة السنویة لـ
. تم جمع الرسوم المرتبطة بالبرنامج وفقًا لدلیل مقدم الطلب وبما یتماشى مع مبدأ ICANNعلى المیزانیة النھائیة من قبل مجلس إدارة 

 استعادة التكالیف. 

 الجدید.  gTLDتواصل برنامج  الجدید دعمًا لخطة gTLD: التواصل یقیم أنشطة التواصل التي تم تنفیذھا قبل وأثناء برنامج 8.4البند 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع التواصل ھي: 

 دمج كافة معلومات الجولة التالیة من البرنامج في موقع واحد وتوفیرھا للجمیع بأكبر قدر ممكن 

 االستفادة من فریق إشراك أصحاب المصلحة العالمیة لـICANN   لنشر الوتعي حول برنامجgTLD  /الجدید ضمن مناطقھم
 دوائرھم

 gTLDلمركز خدمة العمالء لدعم مقدمي الطلبات المحتملین ومقدمي الطلبات لبرنامج  ICANN: خدمة العمالء تقیم تنفیذ 8.5البند 
الذي تطور مع الجدید. لقد تم في ھذا البند تقییم تأثیر البرنامج على خدمة العمالء والتحسینات المستمرة على مركز خدمة العمالء، و

 مرور الوقت لدعم جمھور أوسع.
 

 الدروس الرئیسیة المستفادة حول موضوع خدمة العمالء ھي: 

  النظر بخدمة العمالء لتكون وظیفة بالغة األھمیة للمنظمة، وضمان امتالك مركز خدمة العمالء للموارد الالزمة لدعم
 الجدید gTLDاألنشطة المستمرة والمستقبلیة لبرنامج 
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