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 الجدٌدة gTLD اتفاقٌة
  3122أبرٌل  مشروع مناقشة

 
 .الجدٌدة gTLDsعلى اتفاقٌة السجل المرتبطة بدلٌل مقدم الطلب لـ تحتوي هذه الوثٌقة 

الجدٌدة. )مبلحظة:  gTLDقبل تفوٌض  ICANNاتفاقٌة السجل مع ممن تقبل طلباتهم بإبرام هذه الصٌغة من  gTLDمقدمو طلبات سٌقوم 
، بما فً ذلك النتابج اتأثناء عملٌة تقدٌم الطلبالمقترحة هذه االتفاقٌة المعقولة على بحقها فً إجراء التحدٌثات والتغٌٌرات  ICANNتحتفظ 

(. وتتوافر المعلومات األساسٌة عن كٌفٌة االختبلف بٌن مشروع اتأثناء عملٌة تقدٌم الطلباعتمادها المحتملة للسٌاسات الجدٌدة التً قد ٌتم 
 .ٌات األساسٌةالتغٌٌرات فً االتفاقملخص ب ق والمشروع السابق فً موجز المذكرة التفسٌرٌة الخاصةاالتفا

، ولم ٌتم الموافقة أو التصدٌق علٌها من قبل ICANNمن األهمٌة بمكان مبلحظة أن هذه االتفاقٌة ال تشكل أي موقف رسمً من قبل 
التعلٌقات تقدٌم على  ICANNاستجداء فحص ومناقشة المجتمع، وتشجع تم عرض هذه االتفاقٌة من أجل وٌ .ICANNمجلس إدارة 

ال ٌنبغً أن ٌعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أيٍ من التفاصٌل المقترحة الخاصة ببرنامج و واالقتراحات من أجل تحسٌن األداء.
gTLD  مزٌد من المشاورة والمراجعة.لالجدٌدة حٌث ما زال البرنامج خاضًعا 
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 قٌة التسجٌلاتفا

"تارٌخ وٌشار إلٌه فٌما ٌلً هنا بلفظ )حررت اتفاقٌة التسجٌل هذه )وٌشار إلٌها فٌما ٌلً هنا بلفظ "االتفاقٌة"( فً ______ 
وٌشار إلٌها فٌما ال تهدف للربح )قابمة فً والٌة كالٌفورنٌا سرٌان"( بٌن هٌبة اإلنترنت لؤلسماء واألرقام المخصصة، وهً هٌبة عامة ال
"مشغل وٌشار إلٌها فٌما ٌلً هنا بلفظ )وهً عبارة عن ____________ _____________ بٌن "( وICANN"ً هنا بلفظ ٌل

 السجل"(.

 (;2) المادة
 

 والضماناتالمستوي األعلى والتعهدات تفوٌض وتشغٌل نطاق 

ٌلً هنا  وٌشار إلٌه فٌمااالتفاقٌة هو ____ )تسري علٌه هذه الذي المستوى األعلى نطاق  .النطاق والتخصٌص 2.2
مشغل "بتعٌٌن  ICANNتلتزم ( 4.1القسم )كما هً محددة فً االتفاقٌة تارٌخ سرٌان وحتى نهاٌة مدة واعتباًرا من  "(.TLD"بلفظ 

والدخول إلى منطقة  TLD تفوٌضالمتطلبات والموافقات الضرورٌة من أجل مع مراعاة ، TLD "ومشغل السجل الخاص بـالسجل
 الجذر.

على القبول العالمً لجمٌع سبلسل  هاتشجٌعوف تواصل وس ICANN تشجعفً حٌن  .للسلسلةة الجدوى الفنٌ 2.3 
فً قبولها من قبل مزودي خدمة صعوبات نطاق المستوى األعلى عبر اإلنترنت، قد تصادف بعض سبلسل نطاق المستوى األعلى 

عن ضمان الجدوى التقنٌة لسلسلة  ٌةمسؤولالالسجل مشغل ٌتحمل  طلبات الوٌب.خبلل أو التدقٌق من و/اإلنترنت ومستضٌفً الوٌب 
TLD  هذه االتفاقٌة.إبرام قبل بما ٌحقق رضاه 

 التمثٌل والضمانات.عملٌات  2.4

 ما ٌلً: ICANNأمام مشغل السجل وٌضمن ٌتعهد  (أ )

، TLDالمقدمة والتصرٌحات الصادرة فٌما ٌتعلق بطلب سجل األساسٌة معلومات أن كافة ال (1)
ا المقدمة خطلبٌانات او وقت كافة الجوانب المادٌة هذه االتفاقٌة، صحٌحة ودقٌقة فً على مفاوضات الأثناء ًٌ

تارٌخ كافة الجوانب المادٌة اعتباًرا من فً ستظل صحٌحة ودقٌقة هذه المعلومات والتصرٌحات أن صدورها، و
ا ما لم ٌتم الكشف ما لم السرٌان  ًٌ  ؛ICANNلـ سجل المن قبل مشغل عن خبلف ذلك مسبًقا خط

جٌد بموجب مركز وفً بصورة قانونٌة ومتواجد منظم وقابم حسب األصول أن مشغل السجل  (2)
الصبلحٌات ٌتمتع بكافة مشغل السجل فً مقدمة هذه االتفاقٌة، وأن االختصاص القضابً المنصوص علٌها قوانٌن 

 ؛حسب األصولذها هذه االتفاقٌة وتنفٌإلبرام على الموافقات البلزمة وقد حصل واالختصاصات البلزمة 

المبالغ مستند تم تنفٌذه حسب األصول بما ٌضمن  ICANNقد قدم لـ مشغل السجل أن  (3)
مستند "وٌشار إلٌه فٌما ٌلً هنا بلفظ )مدتها انتهاء أو إنهاء االتفاقٌة  ةفً حال TLDالمطلوبة ألداء مهام سجل 

طرفٌها بما على ومستحق التنفٌذ ، طرفً هذه االتفاقٌةملزًما لكبل التزاماً ٌعتبر هذا المستند العملٌات المستمرة"(، و
 .المنصوص علٌها فٌها الشروطٌتفق مع 

تسعً للصالح العام ومؤسسة مؤسسة غٌر ربحٌة  ICANNأن بلمشغل السجل وتضمن  ICANNتتعهد  (ب )
كما أن . والٌات المتحدة األمرٌكٌةبموجب قوانٌن والٌة كالٌفورنٌا بالوتتمتع بمركز جٌد قانونً ومتواجدة بشكل وقابمة حسب األصول، 

ICANN حسب هذه االتفاقٌة وتنفٌذها لتحرٌر الموافقات المؤسسٌة البلزمة واالختصاصات وهً حاصلة على بكافة الصبلحٌات  تتمتع
 .األصول



2011أبريم    .انجذيذة GTLDمشروع انمناقشت انخاصت باتفاقيت تسجيم  – 

 

 انتشعيبي.عهى شبكت اإلنترنت، وسيتم استبذال مرجع االتفاقيت باالرتباط  ICANNسيتم نشر اننص اننهائي عهى مىقع  

 

  
 

 3120770v-IRI 

 (;3) المادة
 

 تعهدات ُمشغل السجل

 على ما ٌلً: ICANNٌتعهد مشغل السجل وٌتفق مع 

)أ( و)ب( من  ةخدمات السجل الموضحة فً المادتوفٌر ٌجوز لمشغل السجل  الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافٌة. 3.2
"( وخدمات السجل 6"المواصفة وٌشار إلٌها فٌما ٌلً هنا بلفظ ) [6رقم ]انظر المواصفة من المواصفات  2.1الفقرة األولى من القسم 
فً حالة رغبة مشغل السجل تقدٌم أي خدمات سجل و "(.ةالمعتمد"الخدمات جمًٌعا بلفظ  ا)وٌشار إلٌه "أ"الملحق األخرى الموضحة فً 

بإرسال طلب اعتماد لهذه الخدمة اإلضافٌة وفقاُ  ٌقوم مشغل السجل ،"خدمة إضافٌة"( ،معتمدة )كل منهاغٌر معتمدة أو تمثل تعدٌبلً لخدمة 
نظراً ألن هذه  ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlات السجل الواردة على الموقع لسٌاسة تقٌٌم خدم

والمشار إلٌها هنا  ،آخروفًقا للتعدٌبلت التً تجرى علٌها من حٌن إلى ) ICANNمع لوابح بما ٌتفق آلخر حٌن السٌاسة قد ٌتم تعدٌلها من 
مشغل السجل تقدٌم خدمات إضافٌة بشرط الموافقة ٌجوز لو "(.RSEP)"اإلجماع ٌاسات سوالتً تسري على "( ICANN "لوابحبلفظ 

وٌجوز  .ٌةاالتفاقهذه ضافٌة خدمات سجل بموجب تعتبر هذه الخدمات اإلهذه الموافقة، فور الحصول على و، ICANNالخطٌة من 
، شرٌطة RSEPالمعتمدة بموجب  "الخدمة اإلضافٌة"فقرة  ٌعكسبما االتفاقٌة وفًقا لتقدٌرها المعقول المطالبة بتعدٌل هذه  ICANNلـ 

 .لكبل الطرفٌنمعقول أن ٌكون هذا التعدٌل بالصٌغة المقبولة بشكل 

سٌاسات اإلجماع والسٌاسات المؤقتة وٌنفذ كافة ٌلتزم مشغل السجل  االلتزام بسٌاسات اإلجماع والسٌاسات المؤقتة. 3.3
ٌجوز والسرٌان من تارٌخ اعتباًرا >، http://www.icann.org/general/consensus-policies.htmالموجودة فً <

اإلجماع والسٌاسات المؤقتة المستقبلٌة  سٌاساتة اعتماد طٌ، شرالتنفٌذٌة ICANNلوابح بما ٌتفق مع فً المستقبل تطوٌرها واعتمادها 
 "(.1المواصفة * )"[1 المواصفة]انظر فً  المنصوص علٌهاالقٌود مع مراعاة بالموضوعات وأن ترتبط إلجراءات بما ٌتفق مع ا

 *.[2المواصفة ]انظر ٌلتزم ُمشغل السجل بإجراءات مستودع بٌانات السجل المنشورة فً  مستودع البٌانات. 3.4

ا اعتباًرا ا ٌومً  20خبلل فترة  شهرٌة.التقارٌر ال 3.5 ًٌ تقدٌم تقارٌره بمشغل السجل ٌلتزم من نهاٌة كل شهر تقوٌمً تقوٌم
 *.[3 ]انظر المواصفة ةالمواصفالصٌغة المحددة فً ب ICANNإلى 

المنشورة فً  ةلى بٌانات التسجٌل وفقاً للمواصفععام إمكانٌة االطبلع الٌوفر مشغل السجل  نشر بٌانات التسجٌل. 3.6
  ("4المواصفة ") [*4المواصفة ]انظر 

ٌلتزم مشغل السجل بالقٌود  ،ذلك كتابًة وصراحةً خبلًفا ل ICANNبه تصرح باستثناء ما  األسماء المحجوزة. 3.7
وضع مشغل السجل وٌجوز ل "(.5)"المواصفة  [*5المواصفة انظر فً ]المنصوص علٌها األحرف تسجٌل سبلسل المفروضة على 

ي أسماء نطاقات فً ألمسجل العند الحاجة. إن كان مشغل السجل هو  TLDحجز أو حجب سبلسل رموز إضافٌة ضمن تتعلق بسٌاسات 
أمٌن سجل عملٌات التسجٌل من خبلل فٌجب أن تتم (، 5المستوى الثانً لعملٌات السجل من المواصفة  اتزوف حج)بخبل TLDسجل 

من معامبلت ال( ألغراض حساب رسوم 6.1فً القسم هو محدد ستعتبر كل عملٌات التسجٌل هذه معامبلت )كما و. ICANNمعتمد لدى 
 .6.1القسم بموجب األحكام المنصوص علٌها فً شغل السجل مخبلل من  ICANNإلى المقرر سدادها مستوى السجل 

مشغل السجل بمواصفات التشغٌل البٌنً للسجل واالستمرارٌة كما هو ٌلتزم التشغٌل البٌنً للسجل واالستمرارٌة.  3.8
 .6مبٌن فً المواصفة 

 TLDإجراءات لبدء عملٌة ووااللتزام بٌجب على مشغل السجل تحدٌد  حماٌة الحقوق القانونٌة لألطراف األخرى. 3.9
]انظر كما هو موضح فً المواصفة األخرى المستمرة للحقوق القانونٌة لؤلطراف األولٌة ذات الصلة بالتسجٌل والتسجٌل األولً والحماٌة 

ونٌة بتنفٌذ مزٌد من إجراءات الحماٌة اإلضافٌة للحقوق القانالقٌام مشغل السجل عند انتخابه ٌجوز ل"(.7)"المواصفة  [*7المواصفة 
ال السرٌان بعد تارٌخ  7أٌة تغٌٌرات أو تعدٌبلت على تلك العملٌات واإلجراءات قد تكون مطلوبة بموجب المواصفة و .األخرىلؤلطراف 

 ICANNٌجب على مشغل السجل االلتزام بكافة التحدٌدات والقرارات المتخذة من جانب  .ICANNبد من الموافقة علٌها كتابة من قبل 
هذه القرارات كما هو موضح فً اإلجراء المعمول به رفض حق مشغل السجل فً مع مراعاة ، وذلك 7بالمواصفة  2وفقا للقسم 
إنفاذ وكاالت  )بما فً ذلك تقارٌر على مشغل السجل اتخاذ خطوات معقولة للتحقٌق والرد على أي تقارٌر .فً هذه االتفاقٌةالموضح 

وعند االستجابة لهذه التقارٌر، لن ٌكون  TLD للسلوك غٌر المشروع فٌما ٌتعلق باستخدام. (القانون والوكاالت الحكومٌة وشبه الحكومٌة
 مشغل التسجٌل مطالباً باتخاذ أي إجراء ٌخالف القانون المعمول به.

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
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 .تالسجالأمناء  :.3

 لتسجٌل أسماء النطاقات. ICANNالمعتمدٌن من  تالسجبلأمناء ال بد أن ٌستخدم مشغل السجل فقط  (أ )
 اتفاقٌة المعتمدٌن الذٌن ٌدخلوا وما ٌتوافق مع ICANNصول العادل لخدمات التسجٌل لجمٌع مسجلً ومشغل السجل توفٌر ال ٌجب علىو

باإلضافة إلى أن مشغل السجل قد ٌضع معاٌٌر عادلة للتأهٌل لتسجٌل  TLDلـ أمٌن السجل -السجلمشغلً التسجٌل، واتفاق المسجل 
على مشغل السجل استخدام اتفاق موحد غٌر وٌتعٌن  .TLDحسن سٌر العمل فً بحو معقول التً ترتبط على ن TLDاألسماء فً 

مشغل السجل من وقت خبلل االتفاقٌة من هذه مراجعة وٌجوز  .TLDالمرخص لهم تسجٌل األسماء فً  تالسجبلأمناء تمٌٌزي مع جمٌع 
 .ICANNمن جانب  آلخر ومع ذلك شرٌطة الحصول على موافقة على أي من تلك الفقرات مسبقا

أحد أمناء السجبلت فً لدى  امعتمدً  ا أو مسجبلً موزعً جهة تابعة أو ( 1إذا صار مشغل التسجٌل ) (ب )
ICANN( تقدٌم أي خدمات تسجٌل 2، أو )ICANN ألي من أمناء السجبلت المعتمدٌن لدى  المعتمدة من الباطنICANN أو أي من ،

إشعار موجه ب ICANNبتزوٌد أعبله، المشار إلٌهما ( 2( أو )1فً كلتا الحالتٌن )شغل السجل فٌلتزم م، الشركات الفرعٌة التابعة المعنٌة
ذلك، إذا طلبت وٌشمل ، للعقد، أو ترتٌب المعامبلت األخرى التً أدت إلى هذا االنتساب، أو عبلقة أو التعاقد من الباطن، حسب االقتضاء

ICANN نسخا من أي عقد متعلق بذلك، شرٌطة أن ،NICAN  لن نكشف عن هذه العقود إلى أي طرف ثالث من سلطات المنافسة
إلى أي من تلك العقود أو الصفقات أو الترتٌبات األخرى  ،اإللزام ،بحقها فً اإلشارة ولٌس ICANN. تحتفظ األخرى ذات الصلة

 آخر قد ٌثٌر قضاٌا تنافسٌة. أو الصفقة أو أي ترتٌب ،بأن هذا العقد ICANNالمتعلقة بالسلطات المتنافسة فً حالة إقرار 

( "الشركة التابعة" تعنً أي شخص أو هٌبة بشكل مباشر أو غٌر مباشر 1) ضمن سٌاق هذه االتفاقٌة: (ج )
( "التحكم" )ٌشمل المصطلحات "ٌتم التحكم 2و ) ،تتوسط أو تتحكم أو ٌتم التحكم فٌه وفق التحكم المشترك مع الشخص أو الهٌبة المحددة

كم المشترك مع"( ٌعنً االستحواذ بشكل مباشر أو غٌر مباشر على سلطة توجٌه اإلدارة أو السٌاسات لشخص أو هٌبة، فٌها" و"وفق التح
سواء من خبلل ملكٌة السندات أو العمل كعضو فً مجلس اإلدارة أو العمل كموظف أو عضو فً مجلس اإلدارة أو هٌبة حوكمة  ،سواء

 ة أو أي شكل أخر من أشكال التعاقد.مناظرة، وفقاً لعقد أو ترتٌبات ابتمانٌ

 أسعار خدمات السجل. 3.21

قام بتوقٌع  ICANNسجل معتمد لدى أمٌن ٌقدم مشغل السجل لكل  ،فٌما ٌتعلق بتسجٌل أسماء النطاق (أ )
ف أي مبالغ بأي زٌادة فً األسعار )وٌشمل ذلك حذ امسبقً  اكتابًٌ  اإشعارً  TLDلـ السجل أمٌن  -السجلبٌن  مشغل السجلالخاصة بتفاقٌة اال

تخفٌضات على المنتجات، وغٌرها من البرامج التً تعمل على تخفٌض السعر المفروض على المسجلٌن، ما لم تكن  مستردة، خصومات،
هذه المبالغ المستردة والخصومات والتخفٌضات والبرامج األخرى محددة بفترة زمنٌة واضحة ومعروفة لدى المسجل( خبلل فترة ال تقل 

سوف ٌعرض مشغل السجل على المسجلٌن خٌار الحصول على تسجٌل اسم نطاق مبدبً لفترات تتراوح  ( ٌوماً.30ماً )عن ثبلثون ٌو
 ولكن لٌس أكثر من عشرة سنوات. ،بٌن سنة وعشرة سنوات فً وفقاً لرغبة المسجل

قٌع قام بتو ICANNٌقدم مشغل السجل لكل أمٌن سجل معتمد لدى  ،فٌما ٌتعلق بتسجٌل أسماء النطاق (ب )
بأي زٌادة فً األسعار )وٌشمل ذلك بالتالً حذف  امسبقً  اكتابًٌ  إشعاًرا TLDلـ أمٌن السجل  -السجلبٌن  مشغل السجلاالتفاقٌة الخاصة ب

أو البرامج التً تعمل على تخفٌض السعر المفروض وبرنامج التسوٌق المؤهل أي مبالغ مستردة، خصومات، تخفٌضات على المنتجات، 
السابقة، فٌما ٌتعلق بتجدٌد تسجٌبلت اسم  الفقرةبومع عدم اإلخبلل ٌوماً. ( 180( خبلل فترة ال تقل عن مابة وثمانٌن ٌوماً )على المسجلٌن

( بزٌادة السعر إذا كان ٌقل عن أو ٌساوي )أ( للفترة التً 30تقدٌم إشعار بمدة ثبلثٌن ٌوما )فقط مشغل السجل ٌتعٌن على ( 1النطاق: )
، أو TLD( شهرا بعد تارٌخ السرٌان، أو السعر المبدبً المفروضة على السجبلت فً 12لنفاذ وتنتهً خبلل اثنً عشر )تبدأ من تارٌخ ا

فً غضون  )ب( 2.10هذا القسم الجملة األولى من بموجب  والذي تفرضه)ب( لفترات الحقة، أو سعر قدم به مشغل السجل إشعارا 
( ال ٌحتاج مشغل السجل إلى تقدٌم إشعار 2، و)تارٌخ سرٌان زٌادة السعر المقترحةتسبق التً ماضٌة الشهرا  ثنً عشراال( 12)فترة 

 .6.3بزٌادة السعر لفرض رسوم التسجٌل على مستوى متغٌر الوارد فً القسم 

ٌجب أن ٌعرض مشغل السجل على المسجلٌن خٌار الحصول على تجدٌد تسجٌل اسم النطاق بالسعر  (ج )
 ادة ملحوظة( لفترة تتراوح من سنة إلى عشر سنٌن وفق حرٌة المسجل ولكن بأال تتجاوز العشر سنٌن.الحالً )أي السعر قبل أي زٌ

سعر )"اسم النطاق  تتسجٌبل تسعٌر موحد لتجدٌد التسجٌل، ٌجب أن ٌكون لمشغل وباإلضافة إلى ذلك)ج( 
ل كل نطاق مطابقا للسعر السابر فً تجدٌد تسجٌل اسم التجدٌد، ٌجب أن ٌكون ثمن تجدٌد تسجٌأسعار فبالنسبة ألغراض تحدٌد  تجدٌد"(.ال

وهذا السعر ٌجب أن ٌراعى فٌه الطلب العالمً ألي مبالغ مستردة، التنزٌل والخصومات، التجدٌد، المعمول بها فً وقت هذا النطاق 
مج التسوٌق المؤهل )كما هو تخفٌض أسعار التجدٌد وفقا لبرنا عرضمشغل السجل ٌجوز ل هشرٌطة أن وبرامج ربط المنتج أو غٌرها،

أسعار أغراض تحدٌد ( 1)على  )ج( 2.10السابقة من هذا القسم الفقرة متطلبات  ال تسري. والتجدٌدفً فترة  المعمول بهموضح أدناه( 
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 التجدٌدسعر  تجدٌدسعر على  فً االتفاقمشغل السجل مستندات تفٌد أن ذلك السجل متفق علٌه صراحة أمٌن السجل لتجدٌد إذا قدم ال
تجدٌد ( 2و )لهذا المسجل، التجدٌد التسعٌري  اعلى للتجدٌد فً وقت التسجٌل الداخلً السم النطاق الذي ٌعقب كشف واضح لهذاأل

)ج( أن تحظر  2.10وٌقر الطرفان بأن الغرض من هذا القسم  التسعٌر المخفض وفقا لبرنامج التسوٌق المؤهل )كما هو موضح أدناه(.
من قبل مشغل السجل دون موافقة خطٌة من صاحب التسجٌل سارٌة لممارسات التمٌٌزٌة لدى تجدٌد تسعٌر التسجٌل التعدي و / أو ا

 2.10ألغراض هذا القسم  )ج( أن ٌفسر على نطاق واسع لمنع هذه الممارسات. 2،10وهذا القسم المفعول وقت للتسجٌل األولً للنطاق 
امج تسوٌق ٌقدم مشغل السجل من خبلله تخفٌضات ألسعار التجدٌد، شرٌطة استٌفاء المعاٌٌر )ج(، فإن "برنامج التسوٌق المؤهل" هو برن

)مع برامج مشابهة تقوٌمٌاً ٌوما  (180) 90( وتقدم البرنامج وخصومات ذات الصلة لفترة من الزمن ال تتجاوز مبة وثمانٌن 1) التالٌة:
أمناء السجبلت المعتمدٌن  إتاحة البرامج لجمٌع (2ٌام التقوٌم للبرنامج(، )مجمعة ألغراض تحدٌد عدد أتكون فً جوهرها على التوالً 

( القصد أو التأثر من هذا 3و )لنفس الفرصة فً التأهل لهذه األسعار المخفضة الجدٌدة،  التسجٌل مٌقدتالمعتمدٌن و ICANN من
التً تحتفظ بها الشركات الكبٌرة(، أو زٌادة سعر تجدٌد أي البرنامج هو عدم استبعاد أي فبة )فبات( معٌنة بالتسجٌبلت )مثل التسجٌبلت 

 2.10الحد من التزامات مشغل التسجٌل وفقا للقسم ما ٌنص على )ج(  2،10ال ٌوجد فً هذا القسم  فبة )فبات( معٌنة من التسجٌبلت.
 )ب(.

 TLDت منطقة )أي التً تشغل خدما TLDالعامة لـ  DNSٌجب على مشغل السجل تقدٌم خدمة استعبلم )د( 
 للسجل( على نفقته. 

 .ًتدقٌقات االلتزام التعاقدي والتشغٌل 3.22

إسناد مهمة إجراء عملٌات أو  ،من وقت آلخر )بما ال ٌتعدى مرتٌن سنوٌاً( مراجعة ICANNٌجوز لـ  (أ )
 1المادة فً ص علٌها المنصووالضمانات بالتعهدات مشغل السجل التزام تقٌٌم مستوى آخر من أجل طرف التعاقدي إلى االلتزام تدقٌق 

تحقٌق من أجل  تفصٌلٌةالمراجعات والتدقٌقات ٌجب أن تكون هذه  من هذه االتفاقٌة. 2المادة من هذه االتفاقٌة وإٌفابه بتعهداته الواردة فً 
دد اإلشعار أي عملٌة تدقٌق، على أن ٌحومعقوالً ب امسبقً  ا)أ( تقدم إشعارً بان  ICANN تلتزمالغرض من تقٌٌم مستوى التوافق، و

، و )ب( بذل جهود إعبلنٌة مناسبة للقٌام ICANNبالتفصٌل المناسب فبات المستندات، والبٌانات والمعلومات األخرى المطلوبة من قبل 
، ٌقدم ُمشغل السجل ICANNوكجزء من أي تدقٌق وبناًء على طلب من . بهذا التدقٌق بأسلوب ال ٌتسبب فً تعطٌل عمل مشغل السجل

المناسب جمٌع المستندات والبٌانات التً تحتوي على اإلجابات المطلوبة وأٌة معلومات أخرى ضرورٌة إلثبات توافقه مع هذه وفً الوقت 
فٌجوز لـ  ،( أٌام عمل )ما لم ٌتم االتفاق على غٌر ذلك من قبل مشغل السجل(5وبناء على إشعار ال تقل مدته عن خمسة ). االتفاقٌة

ICANN،  عمل زٌارات للمواقع أثناء ساعات العمل المعتادة لتقٌٌم توافق مشغل السجل مع والتزامه  ،تدقٌق تعاقدٌةكجزء من أي عملٌة
 .من هذه االتفاقٌة 2المادة من هذه االتفاقٌة وتعهداته الواردة فً  1المادة بالعروض والضمانات المشتملة فً 

)أ( ، ما لم  2.11لقسم بما ٌتفق مع ا ٌتم إجراؤهامراجعة  ةإجراء أٌالنفقات الخاصة ب ICANNتتحمل  (ب )
خبلًفا لذلك  االمشتركة أو تابعً أو ٌخضع لئلدارة واإلشراف، أو لئلدارة والرقابة ، له حق اإلدارة واإلشراف)أ( مشغل السجل ( 1تكن )
تابعة لكل منها، أو )ب( معتمد أو متعاقد من الباطن مع أي من الشركات الأو موزع تجزبة ألمٌن سجل  ICANNتابع لـ سجل ٌن مأألي 

أو التجزبة أو أي من الشركات التابعة لكل منها، وفً كلتا الحالتٌن )أ( أو )ب( أعبله، تتعلق  ICANNتوفٌر خدمات التسجٌل لـ 
التكالٌف المعقولة نظٌر كافة  ICANN بتعوٌضٌقوم مشغل السجل وفً هذه الحالة ، 2.14القسم بمشغل السجل بالتزام المراجعة 

ذات صلة باالختبلف على المراجعة تكون ( 2، أو )2.14القسم بسجل بالتزام مشغل الالمرتبط الحسابات بقسم تدقٌق نفقات المرتبطة وال
، وفً هذه الحالة ٌسدد مشغل السجل إلى ICANNتعوٌض % من 5ما ٌزٌد عن بموجب هذه االتفاقٌة بالرسوم التً ٌدفعها مشغل السجل 

ICANN ا التعوٌض ( أعبله، ٌتم سداد هذ2( أو )1الحالتٌن )أي من وفً . معقولة والنفقات المرتبطة بهذه المراجعةجمٌع التكالٌف ال
 تارٌخ إحالة بٌان التكلفة لهذه المراجعة.المستحقة بعد التالً من مستوى السجل دفع رسوم التسجٌل باإلضافة إلى 

وضمانات ٌلتزم بما ورد فٌه من تعهدات ل ال ، إذا تبٌن أن مشغل السج)أ(2.11القسم عدم اإلخبلل بومع  (ج )
، 2.11خبلل فحصٌن على التوالً وفقا لهذا القسم  ٌةاالتفاق همن هذ 2أو تلك الواردة فً المادة  ٌةاالتفاقهذه من  1واردة فً المادة 

 هذه التدقٌقات إلى ربع سنوٌة. زٌادة عدد ICANNفٌجوز لـ 

)د(  4.3القسم فً عند بدء أي من اإلجراءات الُمشار إلٌها  افورًٌ  اإشعارً  ICANN ٌقدم مشغل السجل لـ (د )
 )و(. 4.3أو حدوث أي من األحداث المحددة فً القسم 

العملٌات المستمرة المحددة فً بمستند لشروط واألحكام المتعلقة بامشغل السجل ٌلتزم  العملٌات المستمرة.مستند  3.23
 .[8المواصفة انظر ]
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من  6مشغل السجل على أنه فً حالة تعذر أي من وظابف السجل المحددة بالقسم وافق ٌ .االنتقال فً حالة الطوارئ 3.24
مشغل سجل  ICANNفقد تصمم  10من المواصفة  6لفترة تزٌد عن البدء فً حالة الطوارئ لهذه الوظٌفة المحددة بالقسم  10المواصفة 

)وبشكل مشابه  توفر على ____________()م ICANN)مشغل طوارئ( بما ٌتفق مع عملٌة انتقال سجل  TLDمؤقت لسجل 
دون إعادة  TLDباستبناف تشغٌل السجل لـ  ICANNالتعدٌل من وقت آلخر لعملٌة انتقال السجل حتى ٌنال مشغل السجل رضا ٌجوز 

 بما ٌتفق مع TLDٌنتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى تشغٌل سجل ٌجوز أن وبعد هذا التوضٌح  حدوث هذا اإلخفاق مرة أخرى.
لتخصٌص  نتٌجةً  ICANN( 1)تكبدتها اإلجراءات المحددة بعملٌة انتقال السجل على أن ٌدفع مشغل السجل كافة النفقات المقبولة التً 

ٌتم توثٌق هذه النفقات بالتفصٌل المناسب فً على أن ، TLD( من جانب مشغل الطوارئ بما ٌتفق مع تشغٌل سجل 2مشغل طوارئ و )
وعملٌة انتقال  2.13لمشغل طوارئ بما ٌتفق مع القسم  ICANNفً حالة تخصٌص و ٌرها لمشغل السجل.السجبلت التً سٌتم توف

أو أي مشغل طوارئ آخر بكل البٌانات المطلوبة )بما ٌتضمن مستودع البٌانات بما ٌتفق  ICANNالسجل ٌجب على مشغل السجل إمداد 
ري للحفاظ على عملٌات التشغٌل ووظابف السجل التً قد تطلب على نحو الضرو TLD( والمتعلق بعملٌات تشغٌل السجل 2.3مع القسم 

ألٌة تغٌٌرات قد تكون ضرورٌة لقاعدة  ICANNٌوافق مشغل السجل على إبداء  أو أي مشغل طوارئ آخر. ICANNمعقول من جانب 
. إضافة إلى 2.13القسم فً حالة تخصٌص مشغل طوارئ بما ٌتفق مع  TLDمع اعتبار  WHOISوسجبلت  DNSلـ  IANAبٌانات 

 أو تعزز حقوقها الخاصة فً ظل التشغٌل المستمر ووجود آلٌة بدٌلة على النحو المعمول به. ICANNأنه فً حالة اإلخفاق ٌجب أن تحتفظ 

، على مشغل السجل أن ٌمتثل لمدونة سلوك TLDفٌما ٌتعلق بعملٌة التسجٌل لـ  .السجلالخاصة سلوك مدونة ال 3.25
 .[9]انظر المواصفة المبٌن فً المواصفة الواردة  السجل على النحو

أثر أو عمل نطاقات حول دراسة اقتصادٌة بإطبلق أو تشغٌل  ICANNقامت إذا  .التعاون مع الدراسات االقتصادٌة 3.26
معقول كل أو المسابل ذات الصلة، ٌجب على مشغل التسجٌل التعاون بش DNSأو المستوى األعلى الجدٌدة العامة على شبكة اإلنترنت، 

التسجٌل أو من تعٌنه فً إجراء هذه الدراسة للتزوٌد بجمٌع بٌانات  ICANNطرٌق التقدٌم إلى ما ٌتم عن ذلك وٌشمل مع هذه الدراسة، 
 أو من تعٌنه فٌه، ICANNالتً طلبتها الضرورٌة بشكل معقول ألغراض هذه الدراسة  مشغل التسجٌل(ل)بما فً ذلك البٌانات السرٌة 

تسلٌم أي بٌانات  هذه البٌانات. مراعاةمشغل السجل حجب أي تحلٌبلت داخلٌة أو تقٌٌمات أعدها مشغل التسجٌل مع ٌجوز ل شرٌطة أنه
وحفظ مصدرها من قبل بالكامل  هاجمعفٌتم  2،15هذا القسم بموجب هذه البٌانات  تعتٌم مصدر أو صاحبوأو من تعٌنه  ICANNإلى 

ICANN  إلى أي طرف ثالثهذه البٌانات  عنً علن قبل أي كشفأو من تعٌنه. 

فً المواصفة وفًقا لما هو منصوص علٌها  TLDلتشغٌل السجل مواصفات أداء تكون  مواصفات أداء السجل. 3.27
ٌحتفظ بالسجبلت التقنٌة كما المواصفات الوظٌفٌة واألداء، ولمدة سنة واحدة، بمراعاة ٌلتزم مشغل السجل و *.[10]انظر المواصفة 

 البلزمة إلثبات التزامه بتلك المواصفات لكل سنة تقوٌمٌة خبلل الفترة المحددة. والتشغٌلٌة

 ICANNأمناء السجبلت المعتمدٌن من ( أن ٌخطر جمٌع 1ٌجب على مشغل التسجٌل ) .البٌانات الشخصٌة 71.2
عن أي شخص طبٌعً محدد أو البٌانات تقدٌم من أجلها تم التً  TLDمن هم طرف فً اتفاقٌة التسجٌل والمسجل ألغراض مالمعتمدٌن 

أو خبلفه والمستلمٌن  هذه االتفاقٌةهذا واستخدامها بموجب أمٌن السجل ٌمكن تحدٌده )"البٌانات الشخصٌة"( إلى مشغل السجل من 
 لجمع TLDهذا المسجل للحصول على موافقة كل من مسجل  ( ٌتطلب2المقصودٌن )أو فبات المستفٌدٌن من هذه البٌانات الشخصٌة، و )

واستخدام البٌانات الشخصٌة. ٌ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 التدمٌر. ٌجب على مشغل السجل عدم استخدام أو السماح باستخدام 

 غٌر متوافقة مع اإلشعار المقدم إلى المسجلٌن. البٌانات الشخصٌة بطرٌقة

ٌحدد مشغل  .TLDمجتمع أمام التزامات مشغل السجل  [المستندة إلى المجتمع فقط gTLDsلـ  ]مالحظة; 3.28 71.2
، TLD( اصطبلحات التسمٌة داخل 1)) والخاصة بما ٌلً: TLDبـ فٌما ٌتصل السجل سٌاسات تسجٌل بما ٌتماشى مع الطلبات المقدمة 

 TLD( استخدام أسماء النطاقات المسجلة بما ٌتماشى مع الغرض المحدد فً 3، و )TLDقبل أعضاء مجتمع من ( متطلبات التسجٌل 2)
بمناقشة والمشاركة فً تطوٌر وتعدٌل سٌاسات  TLDبطرٌقة تسمح لمجتمع  TLDبتشغٌل مشغل السجل ٌلتزم . المجتمعالمستندة إلى 
سٌاسات بااللتزام ب، وحل المنازعات الخاصة TLDشغل السجبلت إجراءات لفرض سٌاسات تسجٌل ال بد أن ٌضع م. TLDوممارسات 

ٌوافق مشغل السجل على التنفٌذ واالرتباط بإجراءات حل النزاع لتوجٌهات السجل كما . ، وأن ٌفرض سٌاسات التسجٌل تلكTLDتسجٌل 
 [.2.182.17 الناتجة بما ٌتفق مع القسم مع اعتبار حلول النزاع [insert applicable URL]هً محددة فً 
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 (;4) المادة
 

 ICANNتعهدات 

 وتتفق مع مشغل السجل على ما ٌلً: ICANNتتعهد 

 بانفتاح وشفافٌة.بالعمل  ICANNوتلتزم المعلنة وقٌمها،  ICANNاالتساق مع مهمة  االنفتاح والشفافٌة. 4.2

اإلجراءات والممارسات بشكل غٌر مبرر أو المعاٌٌر والسٌاسات وتطبٌق  ICANNال ٌجوز لـ  المعاملة المتساوٌة. 4.3
 .مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معٌن وواضح نبدو

معقولة لضمان أن أي تغٌٌرات على خوادم أسماء التجارٌة ببذلك الجهود ال ICANNتلتزم  TLDلـ خوادم أسماء  4.4
TLD  المقدمة إلىICANN مناسبة مع العناصر الفنٌة المطلوبة والتً حددتها من قبل مشغل السجل )فً الصٌغة الICANN  ًف

http://www.iana.org/domains/root/  سٌتم تطبٌقها من قبلICANN ( أٌام أو فً أسرع وقت ممكن بعد 7خبلل سبعة )
 التحقق الفنً منها.

من مشغل ستتض TLDلمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل  ICANNإن نشر  نشر معلومات منطقة الجذر. 4.5
ي طلب لتعدٌل معلومات االتصال لمشغل السجل ال بد أن تقدم فً الصٌغة التً تحددها  السجل وبٌانات اتصاله اإلدارٌة والتقنٌة.

ICANN  ًمن آن آلخر فhttp://www.iana.org/domains/root/. 

وضع سٌاسة فٌما ٌتعلق بنظام خادم جذر  ICANNإلى الحد الذي ٌتاح فٌه لـ  .هاالمصرح بقاعدة بٌانات الجذر  4.6
بذل الجهود المعقولة تجارٌا بهدف )أ( ضمان أن الجذر الموثوق فٌه سوف ٌشٌر إلى المستوى األعلى لنطاق  ICANNمعتمد، فعلى 

بٌانات مستقرة وآمنة وموثوق بها متاحة للعامة من ، و )ب( االحتفاظ بقاعدة TLDخوادم األسماء المعٌنة من قبل مشغل السجل لـ 
واإلجراءات المتاحة للعامة، و)ج( تنسٌق نظام خادم جذر مخول بحٌث ٌتم  ICANN، وفقا لسٌاسة TLDالمعلومات ذات الصلة حول 

ة مسؤولٌة فً حال أٌ ICANNوال تتحمل  هذه االتفاقٌةبعدم خرق  ICANNتشغٌله وصٌانته بطرٌقة مستقرة وآمنة؛ على أن تلتزم 
 فً أي والٌة. TLDحجب أي طرف ثالث )بما فً ذلك أي جهة حكومٌة أو موفر خدمة إنترنت( أو تقٌٌد الوصول إلى 

 (;5) المادة
 

 المدة واالنتهاء 

)وٌمكن تمدٌد هذه الفترة حسبما السرٌان الفترة الزمنٌة لسرٌان هذه االتفاقٌة هً عشرة سنوات من تارٌخ  المدة. 5.2
 "الفترة الزمنٌة"(. 4.2سٌرد فً القسم 

 التجدٌد. 5.3

ٌتم تجدٌد هذه االتفاقٌة لفترات متتالٌة قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صبلحٌتها أو انتهاء فترة سرٌانها  (أ )
 وكل فترة زمنٌة تالٌة، إال: 4.1المحددة فً القسم 

إلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسٌة أو مادٌة لتعهدات مشغل السجل  ICANNبعد إصدار   (1)
اإلشعار ٌجب أن ٌتضمن هذا من هذه االتفاقٌة،  6أو عدم تنفٌذ التزاماته المالٌة بموجب المادة  2المحددة فً المادة 

( قرار نهابً من 1( ٌوماً من هذا اإلشعار، )30على وجه التحدٌد تفاصٌل تلك المخالفات وأنها لم تقع خبلل ثبلثٌن )
( أخفق مشغل السجل فً الخضوع 2داته أو لم ٌلتزم مالٌاً، و)قاضً أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعه

 ( أٌام أو أي فترة قد ٌحددها القاضً أو المحكمة؛ أو10للشروط ومعالجة المخالفات خبلل عشر )

من  5.2خبلل الفترة الزمنٌة الحالٌة لسرٌان االتفاقٌة، وجد القاضً )حسب ما ورد فً القسم  (2)
( مرات منفصلة على األقل )سواء تمت معالجتها أم ال( تعهدات 3قد خالف لثبلث ) هذه االتفاقٌة( أن مشغل السجل

 من هذه االتفاقٌة. 6أو لم ٌلتزم مالٌاً بموجب المادة  2مشغل السجل التً وردت فً المادة 

http://www.iana.org/domains/root/
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(، ٌتم إنهاء االتفاقٌة بتارٌخ فترة 2( أو )1)أ( ) 4.2فً حال وقوع األحداث التً وردت فً القسم  (ب )
 ن الحالٌة. السرٌا

 .ICANN انباإلنهاء من ج 5.4

( إخفاق مشغل السجل فً عبلج 1) هذه االتفاقٌة بعد إرسال إشعار لمشغل السجل عند: ICANNقد تنهً  (أ )
أو )ب( أو أي انتهاك  ،2المادة أو الوفاء بتعهداته الموضحة فً  1)أ( أي مخالفات أساسٌة لتعهدات مشغل السجل المحددة فً المادة 

لمشغل  ICANN( ٌوماً بعد أن تعطً 30خبلل ثبلثٌن ) ،من هذه االتفاقٌة 6السداد الخاصة بمشغل السجل المحددة فً المادة اللتزامات 
( 2السجل إشعاراً بخصوص هذه المخالفات، وهذا اإلشعار ال بد أن ٌتضمن على وجه الخصوص تفاصٌل المخالفات أو عدم االلتزام، )

( 3ٌشٌر إلى أن مشغل السجل قد خالف التعهدات شكبل وموضوعاً أو لم ٌنفذ التزاماته المالٌة، و )وقرار من قاضً أو محكمة نهابً 
( أٌام أو أي فترة زمنٌة ٌحددها القاضً أو 10إخفاق مشغل السجل فً الخضوع لتلك الشروط وعبلج تلك المخالفات خبلل عشر )

 المحكمة.

ذه االتفاقٌة فً حال أخفق مشغل السجل فً بموجب إشعار مشغل السجل، إنهاء ه ICANNٌجوز لـ  (ب )
فً  TLDكتابٌا لمشغل السجل قبل تارٌخ السرٌان( لتفوٌض  ICANNاستكمال كل االختبارات واإلجراءات البلزمة )المحددة من جانب 

ض إن استطاع إثبات شهراً إضافٌاً للتفوٌ 12قد ٌطلب مشغل السجل مهلة تصل إلى  .سرٌان( شهراً من تارٌخ ال12منطقة الجذر خبلل )
أي رسوم . بنجاح TLDمناسباً،أن مشغل السجل ٌعمل جدٌاً وعلى ثقة فً سعٌه إلى استكمال خطوات تفوٌض  ICANNحسبما تراه 

 .بالكامل ICANNقبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANNدفعها مشغل السجل إلى 

( فشل مشغل السجل 1ة فً حال )، بموجب إشعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقICANNٌٌحق لـ  (ج )
( ٌوماً من إرسال اإلشعار بهذه 30من هذه االتفاقٌة خبلل ثبلثٌن ) 2.12فً عبلج مخالفة التزامات مشغل السجل المحددة فً القسم 

ت بعد تارٌخ ( ٌوماً متتالٌاً فً أي وق60، أو إن كانت أداة العملٌات المستمرة غٌر فعالة ألكثر من ستٌن )ICANNالمخالفة من قبل 
( أخفق مشغل السجل فً عبلج 3( قرر المحكم أو المحكمة بشكل نهابً أن مشغل السجل قد انتهك أي مادة من االتفاقٌة )2، )سرٌانال

 ( أٌام أو هذا الوقت قد ٌحدد من جانب المحكم أو المحكمة.10الخرق الذي أحدثه خبلل فترة )

قام مشغل السجل  1إنهاء هذه االتفاقٌة فً حالة )) بناًء على إشعار لمشغل السجل ICANNٌجوز لـ  (د )
( إلحاق دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل تعتبر تهدٌد مادي لقدر 2بتعٌٌن لفابدة أحد أصحاب االبتمان أو عمل مماثل )

( تعٌٌن شخص ثقة أو مستلم أو 3)( ٌوماً من اتخاذ اإلجراء، 60ولم ٌتم رفضه خبلل ستٌن ) TLDمشغل السجل على تشغٌل السجل لـ 
( تم فرض استثناء على أي 4مصفً أو مكافا فً منصب مشغل السجل أو االستمرار فً التحكم فً أي من ممتلكات مشغل السجل أو )

و إعادة ( اإلجراءات التً تم اتخاذها من قبل أو ضد مشغل السجل وفقاً ألي من قوانٌن اإلفبلس، التعسر، أ5) ،ممتلكات لمشغل السجل
 ،( ٌوماً من تارٌخ البدء30التنظٌم أو القوانٌن األخرى التً تهدف إلى التسهٌل على المدٌنٌن وتلك اإلجراءات لمٌتم رفضها خبلل ثبلثٌن )

 ، أو مكافا.et seq 101قسم  .U.S.C 11تقدم مشغل السجل بطلب للحماٌة وفقاً لقانون اإلفبلس للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،  (6أو )
 .TLDٌقوم بحل أو ٌوقف عملٌات تشغٌل  ،خارجً أو مصفً

من المواصفة  2( ٌوماً من إشعار مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقٌة وفقاً للقسم 30بعد ) ICANNٌحق لـ  (ه )
 ، وٌخضع ذلك لحق مشغل السجل فً معارضة هذا اإلنهاء كما هو موضح فً اإلجراء المطبق فٌما ٌلً.7

( مشغل السجل أي 1إذا وظف ) هذه االتفاقٌةلى إشعار مشغل السجل، إنهاء ، بناء عICANNٌجوز لـ  (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 

( من معرفة مشغل 30فً غضون ثبلثٌن ٌوما ) معقول باعتباره معادال موضوعٌا ألي ضابط ال تنتهً ICANNموضوع قضابً تراه 
( ألي عضو من أعضاء مجلس التسجٌل بنشاط اإلدارة أو ما شابه ذلك من مجلس اإلدارة لجناٌة أو جنحة 2السجل من إدانة ما سبق، أو )

نة، أو ما هو موضوع قضابً تتعلق بأنشطة مالٌة أو أي جناٌة، أو ٌتم الحكم فٌها من قبل محكمة مختصة باالحتٌال أو خرق واجب األما
رفة مشغل السجل من إدانة ( من مع30معقول باعتباره معادال موضوعٌا ألي ضابط ال تنتهً فً غضون ثبلثٌن ٌوما ) ICANNتراه 

 ما سبق.

قد تنهً هذه  ICANN]عند التعامل مع للمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌبات الحكومٌة البٌنٌة فقط.[  (ز )
 .7.14لقسم االتفاقٌة وفقا ل
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 مشغل السجل.جانب اإلنهاء من  5.5

فً  ICANN( إخفاق 1فً حال ) ICANNمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقٌة بموجب إشعار ٌجوز ل (أ )
( ٌوماً بعد أن ٌرسل مشغل السجل إشعاراً إلى 30، خبلل ثبلثٌن )3عبلج أي مخالفات أساسٌة أو مادٌة لتعهداتها المحددة فً المادة 

ICANN ( قرر قاضً أو محكمة نهابٌاً 2الفة، وهذا اإلشعار ٌتضمن على وجه الخصوص تفاصٌل المخالفة المزعومة، )بهذه المخ
( أٌام أو أي 10فً الخضوع للشروط وعبلج تلك المخالفات خبلل عشر ) ICANN( إخفاق 3األساسٌة والمادٌة، و ) ICANNمخالفة 

 .فترة ٌحددها القاضً أو المحكمة

مدته مابة وثمانٌن  ICANNإنهاء هذه االتفاقٌة ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى مشغل السجل ٌجوز ل (ب )
 ( ٌوماً.180)

أو أي إنهاء  4.2أو القسم ، 4.1مدة االتفاقٌة بموجب القسم عند انتهاء  إنهاء االتفاقٌة.فور انتقال سجل البٌانات  5.6
فٌما ٌخص  ICANNمشغل سجل تالً قد تعٌنه أو أي  ICANNزوٌد تبمشغل السجل ٌلتزم ، 4.4أو القسم  4.3لهذه االتفاقٌة وفقا للقسم 

TLD  ( بخصوص تشغٌل سجل 2.3البٌانات التً تم جمعها وفق القسم وٌشمل ذلك بكل البٌانات ) 4.5وفقا للقسمTLD  البلزمة
بعد التشاور مع مشغل  ا.أو أي جهة تسجٌل تلحق به ICANNلبلستمرار فً عملٌات ومهام السجل والتً ٌمكن المطالبة بها من قبل 

وفقا لتقدٌره والتوافق فً عملٌة  TLDتحدٌد عملٌة االنتقال من عدمه لمشغل تسجٌل  ICANNالتسجٌل، فٌجب تحدٌد ما إذا كان على 
ن أالمعقول وفًقا لرضاها  ICANNالسجل ٌوضح لـ مشغل النطاقات الفرعٌة فً السجل  جمٌعانتقال التسجٌل؛ ولكن بشرط أنه إذا كان 

أو األفراد من قبل، مشغل التسجٌل وتصان بصفة حصرٌة وتستخدم ، ترخٌصها وأ تم تسجٌلها TLD( اسم نطاق كل التسجٌبلت فً 1)
( مشغل التسجٌل ال ٌبٌع أو ٌوزع أو ٌنقل سٌطرة أو استخدام أي من التسجٌبلت فً 2، )الستخدامه الحصري أو الكٌانات التً ال تتبعه

TLD  ( عملٌة االنتقال من 3و ) لمشغل التسجٌل،لٌس تابعا إلى أي طرف ثالثTLD  ،بل فلٌست ضرورٌة لحماٌة المصلحة العامة
دون موافقة مشغل التسجٌل  هذه االتفاقٌةعند انتهاء أو إنهاء إلى مشغل التسجٌل التالً  TLDبعملٌة االنتقال من القٌام  ICANNٌجوز لـ 

 TLDمن تفوٌض  ICANNولتجنب الشك، فلن ٌمنع حكم ما سبق  دها إال لسبب معقول (.)التً ال ٌجوز حجبها أو تأخٌرها أو تقٌٌ
فً  ICANNلتطبٌقها فً المستقبل لعملٌة تفوٌض نطاقات المستوى األعلى، فتخضع لجمٌع عملٌات وإجراءات االعتراض التً وضعتها 

قد تقوم بإبداء  ICANNٌتفق مشغل السجل على أن  .الثةاالتصال مع عملٌة تقدٌم الطلب هذه التً تهدف إلى حماٌة حقوق األطراف ث
بما ٌتفق مع  TLDفً حالة االنتقال لـ  TLDمع اعتبار  WHOISو DNSلسجبلت  IANAتغٌٌرات ضرورٌة على قاعدة بٌانات 

وات البدٌلة كما هو قد ٌظلوا وٌعززوا حقوقهم بموجب عملٌات التشغٌل المستمرة واألدمن تعٌنه أو  ICANN. إضافة إلى أن 4.5القسم 
 معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقٌة.

النص الخاص بالمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌبات الحكومٌة أو الحاالت  السجل عند إنهاء االتفاقٌة نقل 5.6 القسم البدٌل]
 :الخاصة األخرى

أو أي إنهاء لهذه  4.2أو القسم  4.1انقضاء الفترة بما ٌتفق مع القسم عند  انتقال سجل البٌانات بناًء على إنهاء االتفاقٌة."
فإن مشغل السجل أو  TLDلمشغل السجل الخلٌفة لمشغل سجل  ICANNبما ٌتوافق مع تصمٌم  4.4أو القسم  4.3االتفاقٌة وفقا للقسم 

ICANN ملٌة انتقال تتفقان على التشاور مع بعضهم البعض والعمل بشكل متعاون لتسهٌل وتنفٌذ عTLD  وبعد 4.5بما ٌتفق مع القسم .
لمشغل السجل الورٌث لدوره بما ٌتفق مع عملة  TLDأن تحدد إما نقل التشغٌل من عدمه لـ  ICANNالتشاور مع مشغل السجل ٌمكن 

كون معقولة أو إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل والتً لن ت TLDانتقال تشغٌل  ICANNفً حال قررت  انتقال السجل.
بأي بٌانات متعلقة بعملٌات التشغٌل  TLDأو مشغل السجل الورٌث لـ  ICANNمشروطة أو مؤجلة( ٌجب على مشغل السجل إمداد 

أو مشغل السجل  ICANNوالضرورٌة للحفاظ على عملٌات التشغٌل والسجل التً قد تكون مطلوبة على نحو معقول من جانب  TLDلـ 
فً حال عدم موافقة مشغل السجل على إمداد تلك البٌانات فإن أي  أدناه. 2.3ودع البٌانات بما ٌتفق مع القسم الورٌث إضافة إلى مست
ٌجب إعادتها لمشغل السجل ما لم ٌتم االتفاق على غٌر ذلك من جانب كل األطراف. ٌتفق مشغل السجل  TLDبٌانات سجل مرتبطة بـ 

فً حالة  TLDمع اعتبار  WHOISو DNSلسجبلت  IANAٌة على قاعدة بٌانات قد تقوم بإبداء تغٌٌرات ضرور ICANNعلى أن 

قد ٌظلوا وٌعززوا حقوقهم بموجب عملٌات التشغٌل من تعٌنه أو  ICANNإضافة إلى أن . ]"4.5بما ٌتفق مع القسم  TLD االنتقال لـ

 [."االتفاقٌة المستمرة واألدوات البدٌلة كما هو معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه

فً حالة انتهاء الفترة الزمنٌة أو انتهاء هذه االتفاقٌة، فإن التزامات وحقوق األطراف الواردة هنا  .تأثٌر اإلنهاء 5.7
سوف تتوقف، شرٌطة أن ال ٌعفً هذا االنتهاء أو اإلنهاء لهذه االتفاقٌة األطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو إنهاء 

القسم  ،7 والمادة 5المادة تظل  ،ذلك. باإلضافة إلى 6كل االلتزامات المالٌة التً تتضمنها المادة  ،وبدون تحدٌد ،فً ذلك بما ،االتفاقٌة
سوف تنتهً حقوق  ،لتفادي أي شك سوف تعٌد تجعل هذه االتفاقٌة سارٌة فً أي من هذه الحاالت. 4.6وهذا القسم  ،4.5القسم  ،2.12

 عد انتهاء الفترة الزمنٌة أو انتهاء هذه االتفاقٌة.على الفور ب TLDمشغل سجل 
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 (;6) المادة
 

 اتحل النزاع

أدناه، ٌجب على كل من  5.2قبل بدء أي طرف من األطراف فً التحكٌم بموجب للقسم  .ةالتعاونٌالمشاركة  6.2
ICANN  خمسة عشر من خبلل المشاركة فً مناقشات حسن النٌة على مدار فترة ال تقل عن وُمشغل السجل محاولة حل النزاع

اٌوماً  (15) ًٌ  .تقوٌم

ٌتم حل النزاعات الناشبة بموجب هذه االتفاقٌة أو المتعلقة بها، بما فً ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معٌن،  التحكٌم. 6.3
إلنجلٌزٌة وٌتم ذلك وٌتم إجراء التحكٌم باللغة ا من خبلل تحكٌم ُملزم ٌتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكٌم الدولٌة لغرفة التجارة الدولٌة.

للحصول على  ICANN( تسعى 1ما لم ) ،على ٌد محكم واحدأي تحكٌم سوف ٌتم  .، والٌة كالٌفورنٌاأنجلوسفً مقاطعة لوس 
فً أي من الفقرتٌن  ( ٌتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمٌن.2أو ) ،أو عقوبات تنفٌذٌة ،تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة

ٌتم التحكٌم فً حضور ثبلثة محكمٌن على أن ٌختار كل طرف محكم واحد وٌختار المحكمٌن الذٌن تم  ،( فً الجملة السابقة2) ( أو1)
من أجل اإلسراع فً التحكٌم والحد من التكلفة، ٌجب على المحكم )المحكمٌن( وضع حدود لؤلطراف لٌتعاملوا  اختٌارها المحكم الثالث.
(، 1( تحدٌد أن الجلسة ضرورٌة، وتقتصر على ٌوم واحد )1التحكٌم، وٌنبغً على المحكم )المحكمٌن( ) معها بما ٌتوافق مع لجنة

للسعً للحصول على تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة أو عقوبات تنفٌذٌة، فٌجوز تمدٌد  ICANNشرٌطة أن تكون فً أي تحكٌم فً 
( آخر إذا وافق علٌه الطرفٌن أو طلب من قبل المحكم استنادا إلى تقرٌر محكم مستقل أو طلب معقول من 1الجلسة إلى ٌوم واحد )

وسٌتمتع الطرف الفابز فً التحكٌم بالحق فً استرداد التكالٌف التً أنفقها وأتعاب محاماة معقولة ٌقوم المحكم )المحكمون(  .األطراف
مٌن أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة جوهرٌة ولمادٌة فً حال تحدٌد المحك بتضمٌنها فً أحكامهم.

من المحكمٌن تعوٌضات جزابٌة  ICANN، فقد تطلب هذه االتفاقٌةمن  5.4أو القسم  6والمادة  2اللتزاماته المنصوص علٌها فً المادة 
.  أمر مؤقت بتقٌٌد حق مشغل التسجٌل فً بٌع التسجٌبلت الجدٌدة(. أو تحذٌرٌة، أو عقوبات تشغٌلٌة )بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر

بخصوص هذه االتفاقٌة، ستكون دابرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضً فً  ICANNوفً أي تقاضً ٌشمل 
ك، ٌكون لؤلطراف الحق فً تنفٌذ حكم ، والٌة كالٌفورنٌا، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ومع ذلأنجلوسمحكمة واقعة فً مقاطعة لوس 

 .المحكمة فً أٌة محكمة لها دابرة اختصاص ذات أهلٌة

 بالمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌبات الحكومٌة أو الحاالت الخاصة: نص خاصالتحكٌم  6.3البدٌل ]القسم 

فً ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معٌن، من خبلل  ٌتم حل النزاعات الناشبة بموجب هذه االتفاقٌة أو المتعلقة بها، بما التحكٌم."
 ،وسوف ٌتم التحكٌم باللغة اإلنجلٌزٌة وٌتم فً جنٌف تحكٌم ُملزم ٌتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكٌم الدولٌة لغرفة التجارة الدولٌة.

( تسعى 1ما لم ) ،لى ٌد محكم واحدعأي تحكٌم سوف ٌتم  .ICANNما لم ٌتم االتفاق على مكان آخر بٌن مشغل السجل و  ،سوٌسرا
ICANN ( ٌتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من 2أو ) ،أو عقوبات تنفٌذٌة ،للحصول على تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة
محكم ٌتم التحكٌم فً حضور ثبلثة محكمٌن على أن ٌختار كل طرف  ،( فً الجملة السابقة2( أو )1فً أي من الفقرتٌن ) المحكمٌن.

من أجل اإلسراع فً التحكٌم والحد من التكلفة، ٌجب على المحكم )المحكمٌن(  واحد وٌختار المحكمٌن الذٌن تم اختٌارها المحكم الثالث.
( تحدٌد أن الجلسة ضرورٌة، 1وضع حدود لؤلطراف لٌتعاملوا معها بما ٌتوافق مع لجنة التحكٌم، وٌنبغً على المحكم )المحكمٌن( )

للسعً للحصول على تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة أو  ICANN(، شرٌطة أن تكون فً أي تحكٌم فً 1ٌوم واحد ) وتقتصر على
( آخر إذا وافق علٌه الطرفٌن أو طلب من قبل المحكم استنادا إلى تقرٌر محكم 1عقوبات تنفٌذٌة، فٌجوز تمدٌد الجلسة إلى ٌوم واحد )

الطرف الفابز فً التحكٌم بالحق فً استرداد التكالٌف التً أنفقها وأتعاب محاماة معقولة  وسٌتمتع مستقل أو طلب معقول من األطراف.
فً حال تحدٌد المحكمٌن أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة  ٌقوم المحكم )المحكمون( بتضمٌنها فً أحكامهم.

من المحكمٌن  ICANN، فقد تطلب هذه االتفاقٌةمن  5.4أو القسم  6والمادة  2جوهرٌة ولمادٌة اللتزاماته المنصوص علٌها فً المادة 
تعوٌضات جزابٌة أو تحذٌرٌة، أو عقوبات تشغٌلٌة )بما فً ذلك سبٌل المثال ال الحصر أمر مؤقت بتقٌٌد حق مشغل التسجٌل فً بٌع 

دابرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى  بخصوص هذه االتفاقٌة، ستكون ICANNالتسجٌبلت الجدٌدة(. وفً أي تقاضً ٌشمل 
المخصص لهذا التقاضً فً محكمة واقعة فً مقاطعة جنٌف بسوٌسرا ومع ذلك، ٌكون لؤلطراف الحق فً تنفٌذ حكم المحكمة فً أٌة 

 محكمة لها دابرة اختصاص ذات أهلٌة"[

هاكات هذه االتفاقٌة مبلغ مساو عن انت ICANNلن تتجاوز العقوبة المالٌة المجمعة الخاصة بـ  تحدٌد المسؤولٌة. 6.4
للرسوم على مستوى التسجٌل التً ٌدفعها مشغل السجل خبلل الفترة السابقة االثنى عشر شهرا وفقا لهذه االتفاقٌة )باستثناء رسوم 

مقابل  ICANNستكون المسؤولٌة النقدٌة الكلٌة لُمشغل سجل البٌانات  ، إن وجدت(.6.3التسجٌل المتغٌرة المنصوص علٌها فً القسم 
عشر شهراً السابقة )مع استبعاد رسوم  ًأثناء فترة اثن ICANNانتهاكات هذه االتفاقٌة محدودة بمبلغ ٌساوي مبلغ الرسوم المدفوع إلى 

، إذا وجدت(، والتعوٌضات التأدٌبٌة والرادعة، إذا وجدت، والتً تفرض 6.3مستوى سجل البٌانات المتغٌرة المنصوص علٌها فً القسم 
عن تعوٌضات األضرار الخاصة أو غٌر المباشرة أو  مسبوال. وفً حالة عدم وجود حدث محدد، ٌكون كبل من الطرفٌن 5.2اً للقسم وفق
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تفاقٌة أو العرضٌة أو التأدٌبٌة أو الرادعة أو التبعٌة الناشبة خارج هذه االتفاقٌة أو المتعلقة بها أو تنفٌذ االلتزامات المفروضة فً هذه اال
من هذه االتفاقٌة. وال ٌسأل الطرفٌن عن ضمانات أو نفقات أو تضمٌنات تتعلق  5.2ٌذها، باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم عدم تنف

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.

أن أي خسابر ٌتعذر إصبلحها قد تقع فً حال عدم تنفٌذ أي من  ICANNٌتفق مشغل السجل مع  ألداء المحدد.ا 6.5
 شروط هذه االتفاقٌة وفقاً لبنودها الخاصة. وبالتالً، ٌتفق األطراف على أنه ٌحق لكل منهم أن ٌطلب من المحكم أداًء معٌناً لشروط هذه

 ق لكل طرف من األطراف(.االتفاقٌة )عبلوة على أي عبلج آخر ٌح

 (;7) المادة
 

 الرسوم

( رسم السجل 1رسم مستوى السجل ٌساوي ) ICANNٌدفع مشغل السجل إلى  رسوم مستوى سجل البٌانات. 7.2
مساوٌة لعدد من تأتً رسوم التعامبلت بمستوى السجل  ( رسم معاملة مستوى السجل.2لكل ربع سنة و ) 65250$الثابت وقدره 

ٌل اسم النطاق المبدبً )على مستوى واحد أو أكثر، وبما فً ذلك التجدٌدات المرتبطة بتحوٌبلت واحد من الزٌادات السنوٌة لتجدٌد تسج
أمرٌكً، شرٌطة أن رسم  دوالر 0،25المعتمدٌن إلى آخر، وكل "معاملة" (، وخبلل الربع التقوٌمً المضاعف بنحو  ICANNمسجلً 

خبلل أي ربع  TLDفً حدثت معاملة  اسم نطاق مسجلة 505000أكثر من ك هنا التعامبلت بمستوى السجبلت ال تطبق إال إذا كان
 عتبةخبلل كل ربع سنة تم فٌها اجتماع تتم  معاملةعلى كل بعد ذلك تسري و "(عتبة المعامبلتتقوٌمً أو أي فترة ربع من العام )"

ٌدفع ُمشغل السجل رسوم مستوى  المعامبلت. عتبةا بالمعامبلت، ولكن ال ٌنطبق على كل ربع سنة فً المعامبلت التً لم ٌتم الوفاء فٌه
أبرٌل  20بحلول الٌوم العشرٌن بعد نهاٌة كل ربع سنة مٌبلدٌة )أي ٌوم ن أربع دفعات متساوٌة مكونة م ةالسجل على أساس ربع سن

 30ٌونٌه وٌوم  30ارس وٌوم م 31ٌناٌر للفترات الربع سنوٌة المٌبلدٌة التً تنتهً ٌوم  20أكتوبر وٌوم  20ٌولٌه وٌوم  20وٌوم 
 .ICANNدٌسمبر( من العام إلى حساب ٌتم تخصٌصه بواسطة  31سبتمبر وٌوم 

بمراجعة الطلبات لمقدمة بواسطة ُمشغل سجل البٌانات من أجل  ICANNتلتزم  .RSTEPاسترداد التكالٌف لـ  7.3
"( وفقاً لهذه RSTEPلتقٌٌم الفنً لخدمات سجل البٌانات )"التصدٌق على خدمات إضافة بموجب القسم وإحالتها إذا لزم األمر إلى لجنة ا

، ال بد أن ٌقدم RSTEP. فً حال إحالة تلك الطلبات إلى /http://www.icann.org/en/registries/rsepالعملٌة على الموقع 
 RSTEPمن فاتورة ( أٌام عمل من استبلم نسخة 10خبلل عشر ) RSTEPلمراجعة  ICANNمشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى 

 .RSTEPدفع كل تكلفة الفاتورة أو جزء منها والخاصة بمراجعة  ICANN، إال إن قررت ICANNمن 

 رسم مستوى سجل البٌانات المتغٌر. 7.4

المعتمدون )كمجموعة( حسب شروط اتفاقٌات اعتماد المسجلٌن مع  ICANNإن لم ٌوافق مسجلو  (أ )
ICANN إلى الرسوم التً ٌحددها مجلس إدارة ،ICANN  ألي سنة مالٌة، عند تسلٌم إشعار منICANN دفع مشغل السجل إلى ،
ICANN  رسم مستوى سجل متغٌر، ٌتم دفعه على أساس ربع السنة المالً، وٌبدأ دفعه فً بداٌة الربع سنة المالً األول من سنة
ICANN .تلتزم  المالٌةICANN ( ٌوماً 60عه مشغل السجل خبلل ستٌن )بحساب الرسم وإصدار الفاتورة على أساس ربع سنوي، وٌدف

( ٌوماً فٌما ٌتعلق بكل ربع متبقً للسنة المالٌة، من استبلم المبلغ 20المالٌة وخبلل عشرٌن ) ICANNفٌما ٌتعلق بالربع األول من سنة 
ذي ٌعدون طرفا فً قد ٌقوم مشغل السجل بفوترة وتحصٌل رسوم مستوى السجل المتغٌر من المسجلٌن ال .ICANNبالفاتورة من قبل 

المسجل مع مشغل السجل )االتفاقٌة التً تنص على سداد رسوم مستوى السجل المتغٌر المدفوعة من قبل مشغل السجل -اتفاقٌة السجل
رسم مستوى  المعتمدٌن إذا تمت فوترتها ألي منهم. ICANNأن تتم فوترة هذه الرسوم لكل مسجلً  شرٌطة ، (6.3وفقاً لهذا القسم 

بصرف  6.3بتحصٌله، ٌعتبر التزاماً على مشغل السجل وٌستحق دفعه حسبما ورد فً هذا القسم  ICANN تماقإذا لمتغٌر، السجل ا
الحقاً لرسوم اعتماد  ICANNفً حال تحصٌل  النظر عن إمكانٌة مشغل السجل الحصول على تعوٌض مقابل هذا الرسم من المسجلٌن.

مشغل السجل بمبلغ مناسب برسم مستوى  ICANN، تعوض ICANNالسجل المتغٌر إلى متغٌرة قام مشغل السجل بدفع رسم مستوى 
كمجموعة( على ما ٌتعلق بشروط اتفاقٌات ) ICANNإن وافق المسجلون المعتمدون من  .ICANNالسجل المتغٌر، بقدر معقول تحدده 

للسنة المالٌة، لن ٌحق أي رسم مستوى  ICANNعلى رسوم االعتماد المتغٌرة التً ٌحددها مجلس إدارة  ICANNاعتماد المسجل مع 
 ICANNالمعتمدون قد نفذوا التزاماتهم المادٌة نحو  ICANNلهذه السنة المالٌة، بصرف النظر عما إن كان مسجلو  ICANNمتغٌر لـ 

 خبلل تلك السنة المالٌة.

المسجل مبلغ رسم مستوى السجل المتغٌر سٌكون مخصصاً لكل مسجل، وقد ٌتضمن على جزء ٌخص  (ب )
وفقاً للمٌزانٌة المقرة من قبل مجلس  ICANNالجزء الخاص بكب مسجل من رسم مستوى السجل المتغٌر تحدده  .وجزء للمعامبلت
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وفقاً للمٌزانٌة المقرة من  ICANNالجزء الخاص بالمعامبلت من رسم مستوى السجل المتغٌر تحدده  لكل سنة مالٌة. ICANNإدارة 
لكل تسجٌل اسم نطاق )بما فً ذلك التجدٌدات المتعلقة بالنقل من مسجل  0.25ة مالٌة، ولكن لن ٌتعدى $لكل سن ICANNمجلس إدارة 

 إلى آخر( فً السنة. ICANNمعتمد من 

، بدء العمل عند انتهاء السنة المالٌة 6وعلى الرغم من أي قٌود على الرسوم محددة فً المادة  .التعدٌل على الرسوم 7.5
ٌمكن  6.3والقسم  6.1انتهاء كل سنة مالٌة الحقاً خبلل الفترة الزمنٌة، فإن الرسوم الحالٌة المحددة فً القسم لهذه االتفاقٌة، وعند 

( مؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكٌن بالمدٌنة، متوسط 1، بنسبة تساوي نسبة الزٌادة، إن وجدت، فً )ICANNزٌادتها، حسبما ترى 
( والذي تنشره وزارة العمل األمرٌكٌة، مكتب إحصابٌات العمل، أو أي مؤشر الحق 100=  1984-1982مدن الوالٌات المتحدة )

"(CPI( للشهر واحد )"مؤشر 2( قبل بدء العمل للسنة المعنٌة، أكثر، من )1 )CPI ( قبل بدء العمل للسنة 1الذي تم نشره لشهر واحد )
 شعاراً إلى مشغل السجل تحدد فٌه مبلغ هذه الزٌادة للتعدٌل المقترح.إ ICANNفً حال وجود أي من هذه الزٌادة، تقدم  السابقة مباشرة.

 تكون فعالة فً أول ٌوم من السنة التً تمت بها هذه الحسابات. 6.4أي زٌادة تقع بموجب هذا القسم 

، االتفاقٌةهذه بالنسبة ألٌة دفعات فات موعد سدادها بثبلثٌن ٌوماً أو أكثر وفقاً ل رسم إضافً على الدفعات المتأخرة. 7.6
% شهرٌاً، أو إذا كانت أقل من ذلك، سٌكون أقصى معدل 1.5ٌدفع ُمشغل سجل البٌانات رسماً إضافٌاً على الدفعات المتأخرة بمعدل 

 ٌسمح به القانون الساري.

 (;8) المادة
 

 متنوعات

 .ICANNتعوٌض  8.2

المشار وحماٌتها هً ومدٌرٌها ومسبولٌها وموظفٌها ووكبلبها ) ICANNٌقوم ُمشغل السجل بتعوٌض  (أ )
إلٌهم إجماالً، "المستفٌدٌن من التعوٌض"( من وضد أٌة وكافة ادعاءات الطرف اآلخر واألضرار والمسبولٌات والتكالٌف والنفقات بما 

لمشغل السجل أو المرتبطة بها أو إدارة ُمشغل  TLDوتفوٌض  TLDٌتضمن الرسوم القانونٌة والنفقات المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة واعتبار 
ل لخدمات السجل، بشرط أال ٌكون ُمشغل السجل ملتزماً بتعوٌض أي مستفٌد من التعوٌض أو حماٌته إلى الحد الذي ٌنشأ عنه مطالبة السج

، أو معاونٌها من الباطن أو المشاركٌن المقٌمٌن ICANN( بسبب عمل أو امتناع 1) أو تعوٌض أو مسؤولٌة أو تكلفة أو نفقات ترد:
( نتٌجة 2)بخبلف السهو أو اإلجراءات المطلوبة أو التً ٌستفٌد منها مشغل السجل(، أو ) TLDة استخدام وخاصة تحدث أثناء عملٌ

هذا القسم لن ٌطالب مشغل السجل  .ICANNأو أي سوء تصرف متعمد من قبل  هذه االتفاقٌةألي التزام وارد فً  ICANNلخرق 
 تنفٌذ هذه االتفاقٌة، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا: مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو ICANNبتعوٌض 

أو بقرار محكمة أو  5وأٌضاً، هذا القسم ال ٌنطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكٌم بٌن األطراف، والتً تحكمها المادة 
 .قاضً

 ة أو الهٌبات الحكومٌة:نص المنظمات الحكومٌة البٌنٌ)أ(  8.2البدٌل ]القسم 

ألٌة تكالٌف  ICANNمن أجل ضمان عدم تحلم  ICANN"ٌجب على مشغل السجل استخدام أفضل الجهود للتعاون مع 
مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسبولٌات والتكالٌف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونٌة والنفقات الناتجة عن حقوق الملكٌة الفكرٌة 

أو فقرة مشغل السجل لخدمات السجل وعدم  TLDلمشغل السجل وعملٌات تشغٌل مشغل السجل للسجل  TLDتفوٌض و TLDواعتبار 
إجبار مشغل السجل على عرض هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه الدعوى أو الضرر أو التكلفة أو النفقات المتسببة فً خرق قانونٌة من 

فً هذا القسم لن ٌطالب مشغل السجل  .ICANNنة باالتفاقٌة وسوء إجراء من جانب أو أي التزامات تقوم بها متضم ICANNجانب 
 مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفٌذ هذه االتفاقٌة، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا: ICANNبتعوٌض 

أو بقرار محكمة أو  5متعلقة بأي تحكٌم بٌن األطراف، والتً تحكمها المادة وأٌضاً، هذا القسم ال ٌنطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة ال
 "].قاضً

بالتعوٌض من قبل مشغلً سجبلت متعددٌن )بما فً ذلك مشغل  ICANNوبخصوص أي مطالبات من  (ب )
هذه المطالبات  فٌما ٌخص ICANNالسجل( المعنٌٌن بنفس اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالبات، ٌلتزم مشغل السجل بتعوٌض 

، وتحسب عن طرٌق قسمة إجمالً عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى مسجل الشغل ضمن ICANNوتتحدد بنسبة من إجمالً مطالبة 
TLD  ألي ربع سنة مناسب( على إجمالً عدد أسماء النطاقات قٌد التسجٌل ضمن  6)ٌتم حساب األسماء قٌد التسجٌل بما ٌتسق مع المادة

ولغرض تقلٌل مسؤولٌات مشغل  وى األعلى لمشغلً السجبلت المعنٌٌن بنفس اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالبة.نطاقات المست
)ب(، ٌتحمل مشغل السجل عبء تحدٌد مشغلً السجبلت اآلخرٌن المعنٌٌن بنفس  7.1)أ( المتعلقة بهذا القسم  7.1السجل بموجب القسم 
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من مسؤولٌة مشغلً السجبلت هؤالء عن تلك اإلجراءات أو  ICANNة، وإثبات إلى أن تتحقق اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالب
ولتفادي أي شك، إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التً تسببت فً هذه المطالبات، ولكن مشغل السجل هذا لٌس لدٌه  األخطاء.

عدد النطاقات التً ٌدٌرها مشغلو السجبلت لن تتضمنها الحسابات )أ( أعبله،  7.1كما حددها القسم  ICANNأي التزامات تعوٌض نحو 
 [)ب( للمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة. 8.2ال ٌتم العمل بهذا القسم  مبلحظة:]فً الحكم التالً. 

 ICANNعالٌه، تقدم  7.1أي حالة إنشاء أٌة مطالبة لطرف آخر بالتعوٌض بموجب القسم  إجراءات التعوٌض. 8.3
ٌجوز لُمشغل سجل البٌانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار ٌتم تسلٌمه  إشعاراً كتابٌاً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما ٌمكن.

، التخاذ إجراءات فورٌة للسٌطرة على عملٌة الدفاع عن هذه المطالبة والتحقٌق فٌها والستخدام وتشغٌل ICANNفً الوقت المناسب إلى 
للتعامل مع نفس المطالبة والدفاع عنها، على نفقة ُمشغل سجل البٌانات وحده، بشرط أن  ICANNامٌن مقبولٌن بدرجة معقولة لدى مح

أو تفسٌراتها أو  ICANNللسٌطرة على الدعوى القضابٌة بالمشاكل الخاصة بصبلحٌة سٌاسات  ICANNٌتم فً جمٌع األحوال تخوٌل 
ى نفقة ُمشغل سجل البٌانات، فً كافة األوجه المعقولة مع ُمشغل سجل البٌانات ومحامٌٌه فً التحقٌق ، علICANNتتعاون  االستخدام.

والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استبناف ٌنشأ عنها، وٌجوز لها، على نفقتها الخاصة، االشتراك، من خبلل محامٌٌها أو خبلف 
ال ٌتم تنفٌذ أٌة تسوٌة لمطالبة تشمل عبلجاً ٌؤثر على  هذه المطالبة وأي استبناف ٌنشأ عنها.ذلك، فً هذا التحقٌق والمحاكمة والدفاع عن 

ICANN  بخبلف دفعة من المال بمبلغ ٌتم تعوٌضه بالكامل بواسطة ُمشغل السجل دون موافقةICANN.  إذا لم ٌتولَّ ُمشغل السجل
الحق فً الدفاع عن المطالبة  ICANN، فإن لـ 7.2لدفاع وفقاً للقسم السٌطرة الكاملة على عملٌة الدفاع عن مطالبة تخضع لهذا ا

ال ٌتم العمل بهذا القسم  مبلحظة:]باألسلوب الذي تراه مناسباً، على نفقة ُمشغل السجل، وعلى مشغل السجل التعاون فً هذا الشأن. 
 [للمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة. 8.2

، ما لم ٌتم تعدٌل هذه التعارٌف وفقا لسٌاسة االتفاق فً اآلراء فً موعد هذه االتفاقٌةض ألغرا مصطلحات معرفة. 8.4
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:

( الكشف غٌر المصرح به أو تبدٌل أو 1االتفاقٌة، تأثٌر كلمة "حماٌة" ٌشٌر إلى ) ضمن سٌاق هذه (أ )
( الوصول غٌر المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من قبل 2اإلضافة إلى أو إتبلف بٌانات السجل، أو )

 مشغلً األنظمة حسب المعاٌٌر المطبقة.

( أن خدمة السجل غٌر ملتزمة بالمعاٌٌر 1، ٌعنً تأثٌر. "االستقرار" )نظراً للهدف من هذه االتفاقٌة (ب )
المناسبة القابلة للتطبٌق والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم تأسٌسها جٌداً ومعترف ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم 

)أفضل  Best Current Practice RFCsأو  )تتبع المعاٌٌر( Standards-Trackتأسٌسها جٌداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل 
( ٌمكن لها أن تنشا حالة تؤثر بصورة 2الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق( المناسبة والتً ٌرعاها فرٌق عمل هندسة اإلنترنت أو )

ة، حٌث تعمل وفقاً للمعاٌٌر عكسٌة على اإلنتاجٌة أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخٌر
-Standardsالمناسبة القابلة للتطبٌق والتً تم اعتمادها ونشرها بواسطة هٌبة معاٌٌر تم تأسٌسها جٌداً ومعترف بها ومعتمدة مثل 

Track  تتبع المعاٌٌر( أو(Best Current Practice RFCs المناسبة وتعتمد عل )ى )أفضل الممارسات الحالٌة لطلبات التعلٌق
 .معلومات التفوٌض الخاصة بمشغل السجل أو خدمات التوزٌع الخاصة به

بموجب هذه االتفاقٌة، ٌتم سداد كل الدفعات المستحقة فً الوقت المناسب خبلل مدة هذه االتفاقٌة وبالرغم  ال تعوٌض. 8.5
 .ICANNمن وجود أي نزاع معلق )نقدي أو خبلف ذلك( بٌن ُمشغل السجل و

وال ٌحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقٌة بدون موافقة  والمهمة والتعاقد من الباطن.التغٌٌر فً السٌطرة  8.6
قد تخصص  ICANN ،وعلى الرغم مما سبق تحرٌرٌة مسبقة من الطرف اآلخر، بحٌث ال تكون الموافقة مخفٌة ألسباب غٌر معقولة.

ادفة للربح أو هٌبة منشأة بنفس التشرٌع القانونً الذي تعمل كشركة أخرى غٌر ه ICANNهذه االتفاقٌة إلعادة تنظٌم أو إعادة تأسٌس 
ICANN فإن تغٌٌر التحكم المباشر أو غٌر المباشر فً  7.5ألغراض هذا القسم . وفقاً له حالٌا لنفس األغراض أو أغراض مشابهة

موافقتها على أي تغٌٌر  ICANNمسك ٌجب أن ت سٌعتبر تعٌٌنا. TLDمشغل السجل أو أي ترتٌبات تعاقدٌة فرعٌة واعتبار تشغٌل سجل 
أن الشخص أو الهٌبة التً ستحصل على حق  ICANNمباشر أو غٌر مباشر فً التحكم أو ترتٌبات التعاقد الفرعً فً حال حدد ت 

ٌلبً معاٌٌر  التحكم فً مشغل السجل أو تدخل فً ترتٌبات تعاقدٌة )أو الطرف األصلً المطلق لهذا التحصل أو الهٌبة المتعاقدة فرعٌا( ال
ICANN .إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك وٌجب على ُمشغل السجل تقدٌم إشعار إلى  أو المواصفات المعمول بهاICANN  ًف

( ٌوماً مقدماً بأٌة ترتٌبات للتعاقد من الباطن، وٌجب أن ٌفرض أي اتفاق للتعاقد من الباطن لتنفٌذ أجزاء من 30فترة ال تقل عن ثبلثٌن )
وسوف ٌستمر مشغل السجل ملتزماً بهذه  ،التزاماً بجمٌع التعهدات وااللتزامات واالتفاقٌات بواسطة ُمشغل السجل أدناه TLD عملٌات

قبل مدة ال تقل عن  ICANNودون الحصر على ذلك، سٌقوم ُمشغل السجل بتقدٌم إشعار مسبق إلى  التعهدات، وااللتزامات واالتفاقٌات.
أي إشعار بتغٌٌر التحكم ال بد أن  عاملة متوقع أن ٌنتج عنها تغٌٌر مباشر أو غٌر مباشر فً تحكم ُمشغل السجل.( ٌوماً بأي م30ثبلثون )
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أو سٌاسة معاٌٌر مشغل  ICANNٌتضمن بٌاًنا ٌؤكد أن الهٌبة األصل للطرف الذي سٌحصل على التحكم ٌحقق المواصفات التً تفرضها 
( ٌوماً من هذا اإلشعار، قد تطالب 30خبلل ثبلثٌن ) مشغل السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقٌة. السجل قٌد التفعٌل، والتأكٌد على تنفٌذ

ICANN  بمعلومات إضافٌة من مشغل السجل إلثبات الخضوع لهذه االتفاقٌة، وفً هذه الحالة ٌتعٌن على مشغل السجل تقدٌم المعلومات
بتقدٌم أو حجب موافقتها على أي تغٌٌر مباشر أو  –بأسرع ما ٌمكن  – ICANN وإذا لم تقم ( ٌوماً.15المطلوبة خبلل خمسة عشر )

بطلب  ICANNإذا قامت  –ٌوما أو ( 03)غٌر مباشر لتحكم مشغل التسجٌل أو أٌة تنظٌمات تعاقد مادي من الباطن خبلل ثبلثون 
تقوٌمٌة من تارٌخ استبلم إشعار كتابً بهذه ٌوما ( 03)أو ستون  –معلومات إضافٌة من شغل التسجٌل كما هو منصوص علٌه مسبقا 

فٌما ٌتعلق بهذه الصفقة، ٌتعٌن على مشغل السجل االمتثال  موافقة على هذه الصفقة. ICANNالصفقة من مشغل التسجٌل وسٌتم اعتبار 
 لعملٌة انتقال السجل.

 تعدٌالت وتنازالت. 8.7

ن المواصفات المشار إلٌها الحقا( ضرورة إجراء تعدٌبلت على االتفاقٌة )بما ٌتضم ICANNرأت  ذاإ (أ )
ومشغلً السجل المعتمدٌن )مشغلً السجل العاملٌن( أمرا مرغوبا )لكل تعدٌل  ICANNوكافة االتفاقٌات األخرى الخاصة بالسجل بٌن 

 7.6لقسم تقدٌم تعدٌبل خاصا للموافقة من مشغلً السجل العاملٌن بما ٌتفق مع العملٌة المحددة مسبقا با ICANNخاص( ٌكون على 
أوال  ICANNوقبل تقدٌم تعدٌبل خاصا لهذه الموافقة ٌجب على  شرٌطة أن ال ٌكون هذا التعدٌل الخاص مقٌدا )كما سٌتضح أدناه(.

ومدة هذا التشاور ٌجب تحدٌدها من  التشاور بٌقٌن راسخ مع مجموعة العمل )كما سٌتضح أدناه( فٌما ٌتعلق بشكل ومادة التعدٌل الخاص.
تبنً التعدٌل الخاص عبر نشره عامة  ICANNوبعد هذا التشاور، ٌجوز أن تقترح  استنادا إلى مادة التعدٌل الخاص. ICANNجانب 

إلى مشغلً السجل المعتمدٌن بما  ICANN( ٌوما )فترة النشر( وإرسال إشعار بهذا التعدٌل من 30على موقع الوٌب لفترة ال تقل عن )
التعلٌقات العامة الواردة خبلل فترة النشر )بما ٌتضمن التعلٌقات المقدمة من مشغلً  ICANN. وسوف تراعً 7.8ٌتفق مع القسم 

 السجل المعتمدٌن(.

 ICANN( وافق مجلس إدارة 1إن حدث خبلل ٌومٌن من انقضاء فترة النشر )الفترة المتفق علٌها( ) (ب )
( نال هذا التعدٌل الخاص موافقة مشغل السجل )كما 2) على التعدٌل الخاص )وقد ٌكون فً شكل مختلف عن المعروض للتعلٌق العام( و

ل هو محدد أدناه( فستتم الموافقة على هذا التعدٌل الخاص )التعدٌل بالموافقة( من مشغلً السجل العاملٌن )التارٌخ األخٌر الذي تم الحصو
إلى  ICANN( ٌوما من 60ة لبلتفاقٌة خبلل فترة )على الموافقات الخاصة به هنا مشار إلٌها بتارٌخ الموافقة على التعدٌل( وستكون فاعل

أو عدم تلقً الموافقة من  ICANNفً حالة عدم الموافقة على التعدٌل الخاص من مجلس إدارة  مشغل السجل )تارٌخ التعدٌل الساري(.
لى موافقة مشغل السجل للحصول ع ICANNواإلجراء المستخدم من  مشغل السجل خبلل فترة الموافقة فلن ٌكون هذا التعدٌل سارٌا.

 سٌتم تصمٌمه لتوثٌق الموافقة المكتوبة لمشغلً السجل العاملٌن وقد ٌكون فً الشكل اإللكترونً.

( ٌوما بعد تارٌخ سرٌان التعدٌل قد ٌقدم مشغل السجل )طالما لم ٌصوت لصالح التعدٌل 30خبلل فترة ) (ج )
 متفق علٌه )كل طلب مقدم من مشغل السجل كما هو أدناه، طلب إعفاء"(.لئلعفاء من التعدٌل ال ICANNالمتفق علٌه( طلب كتابً إلى 

وقد ٌتضمن التعدٌل المتفق علٌه وصفا  سٌحدد كل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع تقدٌم تفاصٌل داعمة لئلعفاء من التعدٌل المتفق علٌه.
نح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل قد ٌم تفصٌلٌا ودعما ألي بدابل أو تنوعا للتعدٌل المقترح من مشغل السجل.

السجل التوافق مع التعدٌل المتفق لعٌه عند معارضته للقوانٌن المعمول بها أو ٌتعارض مع المواد العاملة للحاالت المالٌة على المدى 
معقولة ولٌس منح طلب اإلعفاء أي حرٌة  ICANNلن ٌمنح أي طلب إعفاء إن حددت  الطوٌل أو ٌنتج عن عملٌات تشغٌل مشغل السجل.

( من استبلم 90فً غضون تسعٌن ٌوما ) التً قد ضارة من ناحٌة المواد على المسجلٌن أو تؤدي إلى إنكار الفوابد المباشرة للمسجلٌن.
ICANN  ،تلتزم لطلب اإلعفاءICANN معتمد( أو )التً قد تكون مشروطة أو تتكون من بدابل أو تباٌن فً التعدٌل ال إما بالموافقة

شرٌطة أن هذه الظروف، والبدابل أو ، هذه االتفاقٌةرفض طلب اإلعفاء فً الكتابة، وخبلل الوقت الذي لن ٌتم فٌه تعدٌل فبل تعدٌل ل
 إن تمت الموافقة .اعتبارا من تارٌخ نفاذ التعدٌل هذه االتفاقٌةاالختبلفات ٌجب أن تكون فعالة، وفً إطار تقدٌم الطلب، وسٌكون تعدٌل 

 ICANNإن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب  فإن التعدٌل المتفق علٌه لن ٌغٌر من االتفاقٌة. ICANNعلى طلب اإلعفاء من جانب 
ه وقت فإن التعدٌل المقترح سٌعدل من االتفاقٌة طالما جاء تارٌخ السرٌان المعدل )أو إن تم تمرٌر هذه البٌانات فستعتبر التعدٌل المتفق علٌ

لرفض  ICANNلقرار  ICANN( ٌوما بعد استبلمه لقرار 30ر والرفض( شرٌطة استبناف مشغل السجل خبلل فترة )تارٌخ اإلنكا
. ولن ٌتم تعدٌل التعدٌل المتفق علٌه على هذه االتفاقٌة خبلل فترة 5طلب اإلعفاء بما ٌتفق مع إجراءات حل النزاع الموضحة بالمادة 

بما  ICANNك بٌتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق علٌها من لتجنب الشكو التعامل بعملٌة حل النزاع.
مشغل السجل من أي تعدٌل متفق علٌه وال ٌتم  ىتثنسوٌ 5)ج( أو من خبلل لجنة قرار التحكٌم بما ٌتفق مع المادة  7.6ٌتفق مع القسم 

أو من خبلل لجنة التحكٌم( حٌث أنها لن تكون فاعلة بموجب  ICANNمن خبلل قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل السجل )سواء 
 هذه االتفاقٌة أو مشغل السجل المعفً من التعدٌل المتفق علٌه.

حٌث ال ٌتم تعدٌل أو تكمٌل هذه االتفاقٌة أو أي من فقراتها قد ٌعلق  7.6باستثناء المحددة مسبقا فً المادة  (د )
ومشغل السجل من الدخول فً التعدٌبلت الثنابٌة على  ICANNما ٌقٌد  7.6ن كبل الطرفٌن وال ٌوجد بالقسم ما لم ٌتم تنفٌذ ذلك كتابة م
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لن ٌكون المتنازل عن أي نص من نصوص هذه االتفاقٌة ُملتزماً ما لم ٌتم إثباته  هذه االتفاقٌة التً ٌتم التفاوض علٌها بٌن كبل الطرفٌن.
أي تنازل عن نصوص هذه االتفاقٌة أو الفشل فً تنفٌذ أي من نصوصها ال  إذعاناً لهذا النص. بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل

 ،لتفادي أي شك ٌعتبر تنازالً أو ٌشكل تنازالً عن أي نص آخر، وال ٌشكل هذا التنازل تنازالً مستمراً ما لم ٌتم النص على ذلك صراحًة.
 .2.2لتزام مشغل السجل مع القسم على الحد من ا 7.6ال ٌشٌر أي بند فً هذا القسم 

 ستكون المصطلحات التالٌة لها المعانً التالٌة: 7.6القسم االتفاقٌة ألغراض هذه  (ه )

تعنً بشكل مجمع مشغلً سجل النطاقات من المستوى األعلى  ""مشغلً السجل العاملٌن (1)
 بما ٌتضمن مشغل السجل. 7.6للقسم التفاقٌة السجل التً تحتوي على فقرة مشابهة 

)أ( الموافقة األكٌدة لمشغلً السجل العاملٌن  تعنً استبلم كل مما ٌلً: "موافقة مشغل السجل" (2)
ثلثً إجمالً الرسوم )المحولة إلى الدوالر األمرٌكً إن أمكن( المدفوعة إلى  ICANNممن تصل مدفوعاتهم إلى 

ICANN السجل المعمول بها )ب( الموافقة  من مشغلً السجل العاملٌن خبلل الفترة السابقة بما ٌتفق مع اتفاقٌات
ولتجنب الشكوك فٌما ٌتعلق بالفقرة )ب( فإن كل  األكٌدة لمعظم مشغلً السجل العاملٌن وقت الحصول على الموافقة.

مشغل سجل عامل سٌكون دلٌه تصوٌت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما ٌتفق مع اتفاقٌة 
 السجل العاملة.

( استثناء المدى المحدد 2.1أو ) 1المواصفة ( تعدٌبل على 1) قٌد" ٌعنً ما ٌلً:"التعدٌل الم (3)
وتعدٌل محدد على أألسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلٌن لعملٌات تسجٌل اسم النطاق أو  2.10بالقسم 

( تعدٌل 4أو ) 6المواصفة من  2.1تعدٌل على تعرٌف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم  (3)
 على فترة االتفاقٌة.

تعنً "مجموعة العمل" الممثلٌن لمشغلً السجل العاملٌن واألعضاء اآلخرٌن بالمجتمع ممن  (4)
من وقت آلخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعدٌبلت على اتفاقٌات السجل العاملة  ICANNتعٌنهم 

 )د((. 7.6قسم )باستثناء التعدٌبلت الثنابٌة المتفقة مع ال

أو ُمشغل السجل على أي  ICANNال ٌتم تفسٌر هذه االتفاقٌة إلنشاء أي التزام بواسطة  ال أطراف أخرى مستفٌدة. 8.8
 طرف ال ٌخضع لهذه االتفاقٌة، وٌشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل.

بها باستثناء اإلشعارات المتعلقة  ٌتم إعطاء كل المبلحظات المعطاة فً هذه االتفاقٌة أو ذات العبلقة إشعارات عامة. 8.9
( كنسخة طبق األصل أو عبر البرٌد 2، كل إما )أ( فً خطاب على عنوان الطرف المناسب كما هو وارد أدناه أو )7.6بالمادة 

ً، أو رقم الفاكس اإللكترونً. كما هو وارد أدناه، ما لم ٌقم هذا الطرف بإرسال إشعار بتغٌٌر العنوان البرٌدي أو عنوان البرٌد اإللكترون
اإللكترونً  ICANNتمنح من خبلل نشر المعلومات المناسبة على موقع  7.6كل اإلشعارات تحت القسم  كما هو وارد بهذه االتفاقٌة.

ٌقوم الطرف بإرسال أي تغٌٌر فً معلومات االتصال لئلشعار أدناه خبلل  ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبرٌد اإللكترونً.
تتم كتابة اإلشعارات والتخصٌصات والقرارات والمواصفات الواردة فً هذه االتفاقٌة باللغة  ( ٌوماً من هذا التغٌٌر.30ثٌن )ثبل

( إذا 1، سٌعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب )7.6أي إشعار مطلوب بموجب هذه االتفاقٌة بخبلف اإلشعارات تحت المادة  اإلنجلٌزٌة.
( إذا كان عبر الصور الضوبٌة أو البرٌد 2ند تسلٌمه شخصٌاً، أو عبر خدمة السعاة مع تأكٌد باالستبلم أو )كان فً شكل ورقة، ع

اإللكترونً، بناًء على تأكٌد االستبلم بواسطة جهاز الصور الضوبٌة للمستلم أو مركز خدمة البرٌد اإللكترونً، بشرط فً حال إرسال 
ٌعتبر أي  ( ٌوم عمل2لكترونً، ال بد من إلحاقهما بنسخة ترسل بالبرٌد العادي خبلل فترة )اإلشعار بالصور الضوبٌة أو بالبرٌد اإل

 ICANNقد منح إشعار بهذه المعلومات عند نشرها إلكترونٌاً على الموقع اإللكترونً المخصص على موقع  7.6إشعار ٌطالب به القسم 
فً حالة وجود وسابل إشعار أخرى عملٌة، مثل اإلشعار عبر موقع  لكترونً.اإللكترونً بعد تأكٌد االستبلم عن طرٌق خادم البرٌد اإل

 وٌب آمن، تعمل األطراف سوٌاً لتطبٌق هذه الوسابل بموجب هذه االتفاقٌة.

 ، ٌتم اإلرسال على العنوان:ICANNإذا كان موجًها إلى 
 مؤسسة اإلنترنت لؤلسماء واألرقام المخصصة

4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina Del Rey, California 90292 

 9358-823-310-1 تلٌفون:
 8649-823-310-1 فاكس:
 الربٌس والمسبول التنفٌذي لعناٌة:
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 مع نسخة مطلوبة إلى: مع نسخة مطلوبة إلى:
 ) )كما ٌحدد من وقت آلخر.(  البرٌد االلكترونً:

 
 إذا كان موجًها إلى ُمشغل السجل، ٌتم اإلرسال على العنوان:

_[]_______________ 
]________________[ 
]________________[ 

  تلٌفون:
  فاكس:
 لعناٌة: 

 

  مع نسخة مطلوبة إلى:
 )كما ٌحدد من وقت آلخر.(  البرٌد االلكترونً:

التً  URLتشكل هذه االتفاقٌة )وتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع  اتفاقٌة كاملة. :.8
وتحل محل كافة االتفاقٌات ومذكرات التفاهم والمفاوضات  TLDاً منها( االتفاقٌة الكاملة ألطرافها المتصلٌن بعملٌة تشكل جزء

 والمناقشات السابقة، سواء الشفهٌة أو التحرٌرٌة، بٌن األطراف حول هذا الموضوع.

ٌة و/أو المواصفات التً ٌتم تقدٌمها على الرغم من وجود أٌة نسخة مترجمة من هذه االتفاق سٌطرة اللغة اإلنجلٌزٌة. 8.21
إلى ُمشغل السجل، غٌر أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة من هذه االتفاقٌة وجمٌع المواصفات المرجعٌة هً النسخ الرسمٌة الملزمة 

لمكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة، بٌن أٌة نسخة مترجمة من هذه االتفاقٌة والنسخة ا وفً حالة وجود أي تضارب أو تناقض ألطراف االتفاقٌة.
تتم كتابة اإلشعارات والتخصٌصات والقرارات والمواصفات الواردة فً هذه  فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجلٌزٌة هً السابدة.

 االتفاقٌة باللغة اإلنجلٌزٌة.

ي حقوق ملكٌة أو مصالح ال ٌوجد فً هذه االتفاقٌة ما ٌمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل أل .حقوق الملكٌة 8.22
 .TLDأو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف األخرى التً تؤلف سلسلة  TLDبـ 

أي شرط على صبلحٌة االتفاقٌة أو قابلٌة تطبٌق وتعد هذه االتفاقٌة تعددٌة; ولن تؤثر عدم صبلحٌة أو  .إنقاص العقد 8.23
فً حالة تحدٌد أي من بنود االتفاقٌة بأنها غٌر صالحة  اقٌة بكافة شروطها صالحة ونافذة.، أو أي بند آخر منها، وتبقى االتفقابلٌة تطبٌقها
 سوف ٌناقش األطراف بحسن نٌة تعدٌل هذه االتفاقٌة للتأثٌر على القصد األصلً لؤلطراف بقدر اإلمكان. ،أو غٌر نافذة

ا فً ذلك أي أوامر من أي والٌة أن تراعً أي أحكام تصدر من محكمة مختصة، بم ICANNعلى  .أحكام قضائٌة 8.24
 ٌةاالتفاق ه. وبصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذTLDقضابٌة حٌث الموافقة أو عدم الممانعة الحكومٌة ألي شرط لتفوٌض 

 .هذه االتفاقٌةألي أمر من هذا القبٌل ال ٌمكن أن ٌكون خرقا ل ICANNفإن تنفٌذ  ،االتفاقٌة

 [ل به لمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة فقط.مالحظة; القسم التالً معمو]

 فقرة خاصة تتعلق بالمنظمات الحكومٌة البٌنٌة أو الهٌئات الحكومٌة. 8.25

بأن مشغل السجل هو هٌبة خاضعة للقوانٌن الدولٌة العامة بما ٌتضمن المعاهدات  ICANNتعترف  (أ )
بالقوانٌن المعمول بها"(. ال "انون الدولً العام والمجمع والمشار إلٌه فٌما بعد الدولٌة المعمول بها لمشغل السجل )مثل المعاهدات والق

نح ٌوجد فً هذه االتفاقٌة أو بالمواصفات المتعلقة بها ما ٌمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتهاك القوانٌن المعمول بها أو م
 للقوانٌن المعمول بها على أن ال ٌشكل ذلك خرقا لبلتفاقٌة.التوافق بٌنهما. ٌتفق األطراف على موافقة مشغل السجل 

فً حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي قرار أو سٌاسات  (ب )
لفقرات مشار إلٌها بهذه االتفاقٌة بما ٌتضمن مع عدم الحصر على ذلك السٌاسات المؤقتة والسٌاسات التوافقٌة )مثل ا ICANNلـ 

"( قد تتعارض أو تنتهك القانون المعمول بها )المشار إلٌه الحقا ICANNوالمواصفات والسٌاسات المشار إلٌها هنا ومتطلبات "
مبكراً ما  ICANNبالتعارض المحتمل( ٌتوجب على مشغل السجل أن ٌقدم إشعارا تفصٌلٌا )إشعار( عن هذا التعارض المحتمل إلى 

فً  رض محتمل مع سٌاسة التوافق ذات الصلة لن تزٌد على فترة التعلٌق العام للسٌاسة المقترحة ذات الصلة.أمكن وفً حالة وجود تعا
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فحٌنها ٌجب على مشغل  ICANNحالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بٌن القانون المقترح المعمول به ومتطلبات 
مبكرا ما أمكن فً حالة وجود تعارض محتمل مع سٌاسة التوافق  ICANNى السجل تقدٌم إشعار تفصٌلً عن هذا التعارض المحتمل إل

 ذات الصلة لن تزٌد على فترة التعلٌق العام للسٌاسة المقترحة ذات الصلة.

بمجرد عملٌة كل مراجعة تالٌة ٌجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجهد مشترك بٌنهما  (ج )
. إضافة إلى أن مشغل السجل ٌجب علٌه االستفادة من تلك الجهود للتخلص أو تقلٌل التأثٌر الناتج 5.1ٌتفق مع اإلجراءات المحددة بالقسم 

إن قام مشغل السجل بعد هذا الجهد المشترك وحدد بأن التعارض  .ICANNعن تعارض محتمل بٌن القوانٌن المعمول بها ومتطلبات 
أن تتنازل عن التوافق مع  ICANNانٌن المعمول بها فجٌب على والقو ICANNالمحتمل ٌشكل تعارضا فعلٌا ألي من متطلبات 

( ما لم تحدد ICANN)شرٌطة تفاوض الطرفٌن بٌقٌن راسخ على أساس مستمر للتخلص من تأثٌرات عدم التوافق بـ  ICANNمتطلبات 
ICANN  على نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلباتICANN ستقرار لخدمات السجل أو سٌشكل تهدٌدا لؤلمان واال

فٌجب على مشغل السجل تحمل  ICANNوبعد استبلم اإلشعار من تحدٌد  (."ICANN)المشار إلٌه الحقا بتحدٌد " DNSاإلنترنت أو 
 ICANNإن ظهر التعارض مع القانون المعمول به ولم ٌحل لنٌل رضا  ( ٌوما لحل هذا التعارض مع القانون المعمول به.90فترة )
إن حدث  ( أٌام للتحكٌم الملزم كما هو محدد بالقسم )د( أدناه.10خبلل تلك الفترة فٌجب على مشغل السجل أن ٌقدم خبلل فترة ) الكامل

بعد إرسال إشعار لمشغل  ICANNأن مشغل السجل لؤلمر إلى التحكٌم بما ٌتفق مع القسم الفرعً )د( أدناه فٌمكن لـ  ،خبلل تلك الفترة
 اء االتفاقٌة بتأثٌر فوري.السجل أن تقوم بإنه

فقد ٌقدم مشغل السجل األمر إلى التحكٌم بما ٌتفق مع  ICANNإن لم ٌوافق مشغل السجل مع تحدٌد  (د )
ألغراض هذا التحكٌم ٌجب  .ICANNلتحدٌد  ICANNباستثناء القضٌة الربٌسٌة المقدمة للمحكم لتحدٌد عدم توصل  5.2فقرات القسم 

فٌجب  ICANNلم تتوصل عن عمد لقرار  ICANNإن حدد المحكم أن  .ICANNحكم ٌدعم قرار أن تقدم دلٌبل للم ICANNعلى 
إن قرر المحكمون أو اللجنة التحكٌمٌة التمهٌدٌة أن  .ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  ICANNعلى 

ICANN  لم تصل إلى تحدٌدICANN أن تنهً االتفاقٌة فورا. فٌجب علٌها بعد إرسال إشعار لمشغل السجل 

وعلٌه ٌقدم مشغل السجل وٌضمن ما ٌلً وفقا لما ٌعرفه وقت تارٌخ تنفٌذ االتفاقٌة عدم وجود متطلبات  (ه )
 تتعارض مع أٌة انتهاكات للقانون المعمول به. ICANNلـ 

 7.14وقبل تموٌل المحكم وفقا للقسم  ICANNبعد تحدٌد  7.14على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم  (و )
بعد المشاورات المسبقة مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنٌة مناسبة تراها ضرورٌة لضمان أمن  ICANN)د( أعبله ٌمكن لـ 

على أساس مؤقت حتى مجًء  ICANNوٌجب تنفٌذ تلك اإلجراءات التقنٌة من جانب  .DNSواستقرار خدمات السجل واإلنترنت و
)د( المذكور أعبله أو تارٌخ الوصول إلى قرار كامل للتعارض مع القوانٌن المعمول  7.14قسم بداٌة تارٌخ إنهاء إجراءات التحكٌم بال

فٌمكن لمشغل السجل تقدٌم األمر إلى التحكٌم  ICANNفً حالة عدم موافقة مشغل السجل على اإلجراءات التقنٌة المتخذة من جانب  بها.
فً حالة اتخاذ  فً اإلجراءات التقنٌة الخاصة بها. ICANNملٌة التً تستمر أعبله خبلل الع 5.2الملزمة بما ٌتفق مع فقرات القسم 

ICANN  لئلجراءات ٌجب على مشغل السجل أن ٌدفع كافة التكالٌف الحادثة من جانبICANN .إضافة إلى  كنتٌجة لهذه اإلجراءات
زها الخاصة بعملٌات التشغٌل المستمرة االحتفاظ بالحقوق وتعزٌ ICANNهذه اإلجراءات فٌجب على  ICANNأنه فً حالة اتخاذ 

 .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

 _____________________________ إعداد:
 ]_____________[ 
 الربٌس والمسبول التنفٌذي 

 التارٌخ:
 

 
 ]ُمشغل السجل[

 _____________________________ إعداد:
 ]____________[ 
 ]____________[ 

 التارٌخ:
 
 



 

 

 

 

 أالملحق 
 

 الخدمات المعتمدة
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 1المواصفات 

 تعيين سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة

  سياسات اإلجماع. .1

والعملٌة  NNAII( بموجب الإلجراء المذكور فً اللوائح التنظٌمٌة لمنظمة 1" هً تلك السٌاسات الموضوعة )سياسات اإلجماع" 1-1

قد تخضع عملٌة وإجراءات تطوٌر سٌاسات من هذه الوثٌقة.  2-1( التً تشتمل تلك الموضوعات الواردة بالبند 2ذات الصلة, و)
 إلى مراجعة من حٌن آلخر وفقاً للعملٌة المبٌنة فٌها. NNAIIاإلجماع  المبٌنة فً اللوائح التنظٌمٌة لمنظمة 

تتم تهٌئة سٌاسات اإلجماع واإلجراءات ذات الصلة بتطوٌرها للتوصل، إلى الحد الممكن، إلى إجماع بٌن أصحاب المصالح بشبكة   1-2
 . ٌجب أن تنتمً سٌاسات اإلجماع إلى مجال أو أكثر مما ٌلً: sLTGgنترنت، بما فً ذلك مسؤولً تشغٌل اإل

تعد القضاٌا التً ٌتاح بشأنها قرار موحد أو منسق ضرورٌة لتسهٌل تشغٌل، وأمان و/أو استقرار شبكة اإلنترنت أو  1-2-1
 (؛ "GID"نظام اسم النطاق )

 اء لتوفٌر خدمات التسجٌل؛ المواصفات الوظٌفٌة ومواصفات األد  1-2-2

 ؛ LTGأمان واستقرار قاعدة بٌانات التسجٌل لـ   1-2-3

سٌاسات التسجٌل الضرورٌة بشكل معقول لتنفٌذ سٌاسات اإلجماع ذات الصلة بعملٌات التسجٌل أو مأموري  1-2-4
 التسجٌل؛ 

 هذه(؛ أوفض النزاعات المتعلقة بتسجٌل أسماء النطاقات )فٌما ٌتعارض مع استخدام أسماء النطاقات  1-2-5

القٌود المفروضة على الملكٌة المشتركة لمشغلً شركة التسجٌل وبائعً مأموري التسجٌل، واللوائح التنظٌمٌة  1-2-6
والقٌود المفروضة على عملٌات التسجٌل، واستخدام بٌانات السجل ومأمور التسجٌل فً حالة إتحاد مشغل شركة 

 التسجٌل ومأمور التسجٌل أو بائع مأمور التسجٌل. 

 ، بدون حصر:2-1ضمن التصنٌفات المذكورة للقضاٌا المشار إلٌها بالبند تت  1-3

)على سبٌل المثال، األول حضوراً / األول حصوالً على الخدمة،  LTGمباديء تخصٌص األسماء المسجلة فً    1-3-1
 التجدٌد فً الموعد، ومدة االمتالك عقب االنتهاء(؛

 ء النطاقات بكمٌات كبٌرة أو المضاربة فٌهاوحظر مزودي االمتداد والُمسجلٌن من تخزٌن أسما   1-3-2

والتً قد تكون غٌر مسجلة على نحو مبدئً أو التً قد ال ٌتم تجدٌدها ألسباب  LTGحجزاألسماء المسجلة فً    1-3-3
أو  GID( اإلدارة الفنٌة لـ 3( الملكٌة الفكرٌة، أو )2( بتجنب إثارة اإلرتباك أو تشوٌش المستخدمٌن، و)1متعلقة )

 ترنت )على سبٌل المثال، تحدٌد إجراءات حجب األسماء عن التسجٌل(؛ و شبكة اإلن

متابعة والوصول إلى معلومات دقٌقة وحدٌثة حول عملٌات تسجٌل اسم النطاق; وإجراءات تجنب إثارة االرتباك فً    1-3-4
التسجٌل, بما عملٌات تسجٌل اسم النطاق بسبب تعلٌق أو إنهاء العملٌات من جانب مشغل شركة التسجٌل أو مأمور 

والمتأثرة بمثل هذا التعلٌق أو  LTGفً ذلك إجراءات تحدٌد نطاق مسؤولٌة تقدٌم خدمات أسماء النطاق المسجلة فً 
 اإلنهاء.

 إضافة إلى قٌود أخرى خاصة بسٌاسات اإلجماع، ٌجب على سٌاسات اإلجماع أال: 1-4

 تحدٌد سعر خدمات التسجٌل، أو وضع حداً لها، أو 1-4-1

 ل بنود أو شروط تجدٌد أو إنهاء اتفاقٌة السجل، أو تعمل على تعدٌ   1-4-2

 تعدٌل حدود السٌاسات المؤقتة )المحددة أدناه( أو سٌاسات اإلجماع؛   1-4-3

 ; أوNNAIIتعدٌل األحكام الواردة باتفاقٌة التسجٌل بشأن الرسوم المدفوعة من قبل مشغل شركة التسجٌل إلى   1-4-4

كة التسجٌل على معاملة متكافئة ومتابعة معامالت صرٌحة لضمان حصول مشغلً شر NNAIIتعدٌل التزامات   1-4-5
 وتتمٌز بالشفافٌة.
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على مشغل شركة التسجٌل االلتزام بجمٌع المواصفات أو السٌاسات المحددة من قبل المجلس وتنفٌذها على  السياسات المؤقتة. .2

قرار مالئم ٌوضح المبررات الكامنة وراء  أساس مؤقت, وذلك فً حالة إجماع ثلثً أعضاء المجلس علٌها، بشرط أن ٌتخذ المجلس
هذه التعدٌالت أو التنقٌحات وضرورة التوصل لهٌكلة مؤقتة وفورٌة للمواصافات أو السٌاسات الخاصة بالموضوع للحفاظ على 

 "(. السياسات المؤقتة)" GIDاستقرار وأمان خدمات التسجٌل أو 

 
ورة مجدٌة لتعمل على تحقٌق هذه األهداف. عند تحدٌد مالمح السٌاسات ٌتعٌن تخطٌط هذه المواصفة أو السٌاسة المقترحة بص 2-1

المؤقتة، ٌنص المجلً على المدة الزمنٌة لتطبٌق السٌاسات المؤقتة وٌتعٌن علٌه تنفٌذ عملٌة تطوٌر سٌاسات اإلجماع المبٌنة 
 على الفور.  NNAIIباللوائح التنظٌمٌة لمنظمة 

 
من شرح مفصل ألسباب تطبٌق السٌاسات المؤقتة وأسباب اعتقاد المجلس إصدار بٌان استشاري ٌتض NNAIIعلى  2-1-1

 فً ضرورة دعم السٌاسات المؤقتة المذكورة باإلجماع من أصحاب المصلحة بشبكة اإلنترنت. 

( ٌوًما، فعلى المجلس إعادة تأكٌد تبنٌه 00إذا تجاوزت المدة الزمنٌة المحددة لتبنً السٌاسة المؤقتة عن تسعٌن ) 2-1-2
( واحًدا؛ للحفاظ على سرٌان هذه السٌاسة 1( ٌوًما لفترة إجمالٌة ال تتجاوز عاًما )00سة المؤقتة كل تسعٌن )للسٌا

المؤقتة خالل هذه المدة حتى تتحول إلى سٌاسة إجماع. ال تجوز مطالبة ُمشغل شركة التسجٌل بااللتزام بااللتزام 
ضاء العام المحدد، أو لم تتحول السٌاسة المؤقتة إلى سٌاسة إجماع بالسٌاسة المؤقتة هذه أو بتنفٌذها، وذلك فً حالة انق

ٌُعد مجلس اإلدارة تأكٌدها.  خالل هذه المدة، ولم 

 
ٌتعٌن منح ُمشغل شركة التسجٌل فترة زمنٌة معقولة بعد إشعاره بوضع سٌاسة إجماع أو سٌاسة مؤقتة، تمكنه من . اإلشعار والتعارضات .3

لمواصفة، مع أخذ أٌة ضرورات ملحة فً االعتبار. وفً حالة وجود تعارض بٌن خدمات التسجٌل وسٌاسات االلتزام بهذه السٌاسة أو ا
 اإلجماع أو أي سٌاسات مؤقتة، تسود سٌاسات اإلجماع أو السٌاسات المؤقتة وذلك فٌما ٌتعلق بالموضوع محل النزاع فقط.
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 2 المواصفات
 البيانات مستودع متطلبات

 
 

"( لتوفٌر خدمات مستودع وكيل المستودعسوؾ ٌشارك مشؽل شركة التسجٌل فً كٌان مستقل لٌكون بمثابة وكٌل مستودع البٌانات )"

بات القانونٌة المنصوص البٌانات ذات الصلة فً اتفاقٌة مزود االمتداد. وسٌتم تضمٌن المواصفات الفنٌة الواردة فً الجزء )أ(، والمتطل
 NNAIIعلٌها فً الجزء )ب(، فً أي اتفاقٌة مستودع البٌانات بٌن مشؽل مزود االمتداد ووكٌل المستودع، والتً ٌجب بموجبها اعتبار 
  ٌ قصد بها كطرؾ ثالث مستفٌد. إضافة إلى المتطلبات التالٌة، ٌمكن أن تتضمن اتفاقٌة مستودع البٌانات شروًطا أخرى، ال تتعارض وال 

 اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه.
 

 المواصفات الفنية -الجزء أ 

 
. وبالنسبة لكال النوعٌن من اإلٌداعات، ال ٌجب أخذ مدى سٌكون هناك نوعان من اإلٌداعات; التامة والتباٌنٌة .اإليداعات .1

 .معتمدةالتسجٌل الخدمات جمٌع ٌة من أجل تقدٌم عناصر التسجٌل فً االعتبار ألن مستودع البٌانات هو تلك األشٌاء الضرور
فً كل ٌوم أحد. ولن  UTC 00:00:00من البٌانات التً تعكس حالة دائرة التسجٌل اعتباًرا من ” يتكون اإليداع الكامل“ 2-2

  لكامل.تنعكس المعامالت المعلقة فً ذلك الوقت )أي المعامالت التً لم تلتزم بقاعدة بٌانات السجل( مع حالة اإلٌداع ا
" البٌانات التً تعكس جمٌع المعامالت التً لم تنعكس فً آخر إٌداع كامل أو إٌداع تزاٌدي سابق اإليداع التزايدي"ٌ قصد بـ 2-3

ماضً، حسب مقتضى الحال. سوؾ ٌحتوي كل إٌداع تزاٌدي على جمٌع معامالت قاعدة البٌانات نظًرا ألنه تم استكمال 
التزاٌدٌة، عند االقتضاء، اإلٌداعات  فً كل ٌوم، ما عدا األحد. ٌجب أن تشتمل UTC 00:00:00اإلٌداع السابق اعتبارا من 

على سجالت المستودع الكاملة كما هو محدد أدناه والتً لم ت درج أو تتؽٌر منذ آخر إٌداع كامل أو تزاٌدي )أي األسماء 
 المضافة حدًٌثا أو المعدلة(.

 
 تقدٌم مجموعة من ملفات المستودع على أساس ٌومً كالتالً;. ٌلتزم م شؽلو السجل بجدول اإليداعات .2

 .UTC 59 : 23فً كل ٌوم أحد، ٌجب تقدٌم إٌداع كامل إلى عامل المستودع قبل  3-2
 . UTC 59 : 23وفً األٌام الستة األخرى من األسبوع، ٌجب تقدٌم اإلٌداع التزاٌدي المناظر إلى عامل المستودع قبل  3-3

 
 . مواصفات تنسيق المستودع .3

سٌتم تجمٌع عناصر التسجٌل، مثل النطاقات، جهات االتصال، وخوادم األسماء، ومأموري التسجٌل، الخ، . تنسيق المستودع 4-2

ة تصؾ الوثٌق. ]2]، انظر draft-arias-noguchi-registry-data-escrowفً ملؾ ٌتم تكوٌنه وفقا لما تم وصفه فً 
ا؛ وسوؾ ٌدرج مشؽل التسجٌل تلك العناصر فً اإلٌداعات فً حالة توفرها ًٌ سوؾ . المذكورة آنًفا بعض العناصر اختٌار

بمجرد نشر . بالفعل CFNٌستخدم مشؽل التسجٌل النسخة المسودة المتاحة فً وقت توقٌع االتفاقٌة، فً حالة عدم كونها 
 سٌتم استخدام تشفٌر .ٌوًما بعد 291ك المواصفة، فٌما ال ٌزٌد عن ، سوؾ ٌطبق مشؽل التسجٌل تلCFNالمواصفة كـ 

UTF-8 حروؾ. 
 

فً حالة تقدٌم مشؽل التسجٌل خدمات تسجٌل إضافٌة تتطلب تقدٌم بٌانات إضافٌة، لٌست مدرجة فٌما سبق، ٌجب  االمتدادات. 4-3

ٌانات. سٌتم تحدٌد "تخطٌطات االمتداد" هذه وفًقا تحدٌد "تخطٌطات امتدادات" إضافٌة على أساس حالة تلو الحالة لتمثٌل تلك الب
 .2-4فً ملؾ اإلٌداع الموصوؾ فً القسم " تخطٌطات االمتدادات"سٌتم إدراج البٌانات ذات الصلة ب. ]2]لما تم وصفه فً 

 والسجل المماثل العمل مًعا من أجل االتفاق على مواصفات مستودع البٌانات لموضوعات جدٌدة. NNAIIٌجب على 
 
 
 
 
 
 
 
 
كما ٌجب ٌوصى باستخدام الضؽط لتقلٌل أزمنة تحوٌل البٌانات اإللكترونٌة، ومتطلبات سعة التخزٌن.  .معالجة ملفات اإليداع .4

ٌ ستخدم تشفٌر البٌانات لضمان خصوصٌة بٌانا ٌجب أن تكون الملفات المجهزة للضؽط والتشفٌر فً  ت مستودع السجل.أن 
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. ]3]، انظر 5991طلب التعلٌق رقم  - PGPnODOتنسٌق رسائل  PGPnODOلكل  PGPnODOشكل ثنائً بتنسٌق 
المفتاح المتناظر، والضؽط والتجزئة هً تلك المذكورة فً طلب تعد اللوؼارٌتمات المقبولة للترمٌز بالمفتاح العام، وتشفٌر 

وذلك أًٌضا ٌعد  ]4]، انظر، PGPnODOخاص بتنسٌق  NAIA، والذي لم ٌتم تحدٌده على أنه سجل 5991التعلٌق رقم 
ًٌا من حق االمتٌاز. تعتبر عملٌة متابعة ملؾ بٌانات   فً تنسٌق النص األصلً كما ٌلً;خال

 .5991وفًقا لطلب التعلٌق رقم  ZNOٌجب أن ٌتم ضؽط الملؾ. اللوؼارٌتم المقترح للضؽط هو  (2)
ٌتم تشفٌر البٌانات المضؽوطة باستخدام المفتاح العام لوكٌل المستوع. ولوؼارٌتمات التشفٌر المقترحة بٌن تشفٌر المفتاح  (3)

. بٌنما اللوؼارٌتمات المقترحة لتشفٌر المفتاح المتناظر هً 5991لب التعلٌق رقم وفًقا لط CSAو lEmlglEالعام هً 
LEDGEPGlSو ،AES128 وNASL6  5991كما فً طلب التعلٌق رقم. 

وٌمكن تقسٌم الملؾ حسب الحاجة، بمجرد ضؽطه وتشفٌره بشكل أكبر من الحد األقصى لحجم الملؾ المتفق علٌه مع  (4)
على كل جزء من الملؾ المنقسم فً هذا القسم، أو الملؾ بأكمله إذا لم ٌتم استخدام التقسٌم، وكٌل المستودع. وسوؾ ٌطلق 

  اسم ملؾ معالج.
ٌتم إنشاء ملؾ توقٌع رقمً لكل ملؾ معالج باستخدام مفتاح السجل الخاص. وٌجب أن ٌكون ملؾ التوقٌع الرقمً فً  (5)

ولوؼارٌتمات . ، ولن ٌمكن ضؽطه أو تشفٌره[2] 5991كما فً طلب التعلٌق رقم  PGPnODOشكل ثنائً بتنسٌق 

. واللوؼارٌتم المقترح للتجزئات فً 5991وفًقا لطلب التعلٌق رقم  CSAو GSAالتوقٌعات الرقمٌة المقترحة هً 
 .SHA256التوقٌعات الرقمٌة هو 

فات التوقٌع الرقمٌة إلى وكٌل المستودع من خالل آلٌات إلكترونٌة آمنة، مثل، سٌتم بعد ذلك نقل الملفات المعالجة ومل  (6)
، إلخ، وفقا لما هو متفق علٌه بٌن وكٌل المستودع ومشؽل التسجٌل. ٌمكن SFLOS SNOS ,LLOSتحمٌل ملؾ 

إال فً  ، أو وسائل التخزٌن NG-CPD S GOG-CPDاستخدام النقل ؼٌر اإللكترونً من خالل الوسٌط المادي مثل 
  بذلك. NNAIIحالة التفوٌض من قبل 

وٌقوم وكٌل المستودع بعد ذلك بالتحقق من صحة كل ملفات البٌانات )المعالجة( المنقولة باستخدام اإلجراء الموضح فً  (7)
  .8 القسم

 
-الشهر-{_}السنةDLTgطالحات التالية: }يجب تسمية الملفات وفق االص. اصطالحات تسمية الملفات .5

 اليىم{_}النىع{_السلسلة }#{_المراجعة}المراجعة{}.االمتداد{ حيث:
 ASNNN، فٌجب استخدام الشكل المتوافق مع NGI-LTG؛ فً حالة وجود نطاق mLTGباسم نطاق { mLTG}ٌتم استبدال  6-2

 ؛ (Aالعنوان )
افق للزمن المستخدم كعالمة مائٌة زمنٌة للمعامالت، أي لإلٌداع الكامل المتوافق بالتارٌخ المو{ الٌوم-الشهر-السنة}ٌتم استبدال  6-3

 ؛ ":311-19-13"، وتكون السلسلة المقرر استخدامها 02T00:00Z-08-2009مع 
 ; من قبل{ النوع}ٌتم استبدال  6-4

 ، إذا كانت البٌانات تمثل اإلٌداع الكامل؛"كامل" (2)
ا؛، إذا كانت البٌانات تمثل إٌد"تزاٌدي" (3) ًٌ  اًعا تزاٌد

من  4"محدود"، إذا كانت البٌانات تمثل ملؾ "الوصول إلى بٌانات التسجٌالت اإلجمالٌة"، كما هو محدد فً القسم ( 4) (4)
 "؛5"المواصفات 

، وفً حالة وجود ملؾ وحٌد، فال بد من استبدال هذا "2"بوضع الملؾ فً سلسلة الملفات، والتً تبدأ برقم }#{ ٌتم استبدال  6-5
 ". 2"بالرقم 

 "; 1"الخاص ببداٌة الملؾ بالرقم ( أو إعادة اإلرسال)عن طرٌق رقم المراجعة { المراجعة}ٌتم استبدال  6-6
ا" التوقٌع“بـ { االمتداد}.ٌتم استبدال  6-7 ًٌ ا لملؾ شبه متجانس لفظ ًٌ  ".ال شًء"وإال فٌستبدل بكلمة . إذا كان الملؾ ٌحمل توقًٌعا رقم
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سٌقوم كل مزود امتداد ووكٌل مستودع بتوزٌع المفتاح العام الخاص به للطرؾ اآلخر )م شؽل السجل . مةتوزيع المفاتيح العا .6

أو وكٌل المستودع، حسب كل حالة(، عبر البرٌد اإللكترونً إلى عنوان برٌد إلكترونً ٌتم تحدٌده. وكل طرؾ سوؾ ٌؤكد 
رد على ذلك، وسوؾ ٌقوم الطرؾ الموزع فً وقت الحق بإعادة على استالم مفتاح الطرؾ اآلخر العام مع البرٌد إلكترونً لل

التأكد من صحة المفتاح المنقول عبر وسائل ؼٌر متصلة، كاجتماع شخصً مثالً، أو التهاتؾ، وما إلى ذلك. وبهذه الطرٌقة، 
ذي ٌدٌره الطرؾ الموزع. ٌتم اعتماد نقل المفتاح العام لمستخدم قادر على إرسال البرٌد واستقباله عن طرٌق خادم البرٌد ال

  بتبادل المفاتٌح باستخدام نفس اإلجراء. NNAIIٌقوم وكٌل المستودع، والسجل و
 
بٌاًنا مكتوًبا  NNAII. مع تقدٌم كل عملٌة إٌداع، سوؾ ٌسلم مشؽل مزود االمتداد إلى وكٌل المستودع واإلشعار باإليداعات .7

ضمن نسخة من التقرٌر الذي تولد عن إنشاء اإلٌداع، وٌنص على أن )وقد ٌكون ذلك إلى جانب برٌد إلكترونً معتمد( ٌت
اإلٌداع تم فحصه من قبل المشؽل وٌعد كامالً ودقًٌقا. سوؾ ٌدرج مشؽل التسجٌل "هوٌة" اإلٌداع و"ٌعٌد إرسال" الخصائص 

 .[1]فً بٌانه. ٌتم شرح الخصائص فً 
 
 .ات التحقق من الصحةإجراء .8

 ٌتم التحقق من صحة ملؾ التوقٌع لكل ملؾ معالج. (2)
 . األخٌر تجمٌعإذا كانت الملفات المعالجة هً أجزاء من ملؾ أكبر، فٌتم  (3)
 كل ملؾ تم الحصول علٌه فً الخطوة السابقة ٌتم فك تشفٌره وفك ضؽطه.  (4)
 .[1]ن صحته مقابل التنسٌق المحدد فً كل ملؾ بٌانات متضمن فً الخطوة السابقة ٌتم بعد ذلك التحقق م (5)
 اشتمل على عملٌة تحقق، فإنه ٌتم تطبٌق ذلك فً هذه الخطوة. [1]إذا  (6)

جد أي اختالؾ فً أي من تلك الخطوات، فسٌتم اعتبار اإلٌداع ؼ   .ٌر مكتملوإذا و 
  

 .المراجع .9

 ، (العمل فً تقدم)مواصفة مستودع بٌانات اسم النطاق  [1]
escrow-data-registry-noguchi-arias-http://tools.ietf.org/html/draft 

 PGPnODO editor.org/rfc/rfc4880.txt-http://www.rfcتنسيق رسائل  [3]
  PGPnODOparameters.xhtml-parameters/pgp-http://www.iana.org/assignments/pgpمعايير  [4]

 

http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml
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 المتطلبات القانونية -لجزء ب ا
 
فٌما ٌتعلق بهوٌة وكٌل  NNAII. قبل إبرام اتفاقٌة المستودع، ٌجب على مشؽل التسجٌل إبالغ وكيل مستودع البيانات . 2

باإلضافة  ونسخة من اتفاقٌة المستودع ذات الصلة، وجمٌع التعدٌالت علٌها. NNAIIالمستودع، وتقدٌم معلومات االتصال لـ 
لـ )أ( استخدام وكٌل  NNAIIسبق، قبل إبرام اتفاقٌة المستودع، ٌجب على مشؽل التسجٌل الحصول على موافقة من  إلى ما

صراحًة كطرؾ ثالث  NNAIIالمستودع المحدد، و)ب( إبرام صورة من اتفاقٌة المستودع المقدمة. ٌجب أن ٌتم تعٌٌن 
موافقتها على أي وكٌل مستودع، أو اتفاقٌة مستودع، أو أي  بالحق فً سحب NNAIIمستفٌد من اتفاقٌة المستودع. تحتفظ 

 تعدٌل علٌها، وجمٌع ذلك فً اتجاه واحد.
 
رسوًما لوكٌل المستودع مباشرًة. إذا لم ٌسدد مشؽل مزود  -أو ٌدفع آخر نٌابة عنه-. ٌجب أن ٌدفع م شؽل السجل الرسوم . 3

ا بعدم السداد، وقد تسدد  NNAIIمستودع البٌانات االمتداد أي رسوم فً الموعد المحدد، سوؾ ٌعطً وكٌل  ًٌ إشعاًرا خط
NNAII  الرسوم الماضٌة، فً ؼضون عشرة أٌام عمل بعد تلقً إشعار مكتوب من وكٌل مستودع البٌانات. وعند دفع

اد، بالتعوٌض عن هذا المبلػ من مشؽل مزود االمتد NNAII، ٌجب أن تطالب NNAIIالرسوم المستحقة الماضٌة من قبل 
  مع تسدٌد الرسوم المقبلة بموجب اتفاقٌة مزود االمتداد. NNAIIالذي ٌشترط أن ٌسدده إلى 

 
وبعد ذلك،  . ٌجب أن تظل ملكٌة اإلٌداعات خالل فترة سرٌان اتفاقٌة مزود االمتداد مع مشؽل مزود االمتداد دوًما.الملكية . 4

قوق الملكٌة الفكرٌة، كما ٌقتضً الحال( لمثل هذه اإلٌداعات لـ ٌنبؽً أن ٌعٌن المشؽل أي حقوق الملكٌة )بما فً ذلك ح
NNAII.  وفً حالة تحرٌر أي إٌداع من المستودع لـNNAII  خالل فترة اتفاقٌة مزود االمتداد، فإن أي حقوق ملكٌة فكرٌة

ا على أساس ؼٌر حصري ودائم ًٌ ، وال رجعة فٌه، وخاٍل من ٌحتفظ بها مشؽل مزود االمتداد فً اإلٌداعات سٌتم ترخٌصها تلقائ
ا من قبل  NNAIIحق االمتٌاز لـ  ًٌ  .NNAIIأو لطرؾ معٌن خط

 
( حٌازة إٌداعات واالحتفاظ بها فً مرفق آمن ومقفل ومحمً 2. سٌكون وكٌل المستودع مطالًبا بما ٌلً; )التكامل والسرية . 5

ح لهم فقط بالوصول إ ا، ٌمكن لممثلٌن عن وكٌل المستودع مصرَّ ًٌ ( حماٌة تكامل وسرٌة اإلٌداعات باستخدام 3لٌها، و)بٌئ
ا و) ًٌ ومشؽل التسجٌل الحق  NNAII( االحتفاظ بكل إٌداع لمدة عام واحد وحماٌته. وسٌكون لكٍل من 4المقاٌٌس المعقولة تجار

كون لمشؽل فً فحص سجالت وكٌل المستودع المطبقة بناًء على إشعار مسبق معقول وخالل ساعات العمل العادٌة. كما سٌ
التسجٌل الحق فً تعٌٌن مدقق حسابات كطرؾ ثالث لرقابة توافق وكٌل المستودع مع المواصفات الفنٌة ومتطلبات الصٌانة 

 من وقت آلخر. 3لهذه المواصفات 
 

ات، إذا تلقى وكٌل المستودع استدعاًء أو أي أمر آخر من محكمة أو هٌئة قضائٌة أخرى تتعلق بالكشؾ أو اإلفراج عن إٌداع
وبعد  ما لم ٌحظر القانون ذلك. NNAIIفسوؾ ٌقوم وكٌل مستودع البٌانات على الفور بإخطار مشؽل مزود االمتداد و 

للطعن فً أي أمر من  NNAII، سٌتٌح وكٌل المستودع الوقت الكافً لمشؽل التسجٌل أو NNAIIإخطار مشؽل التسجٌل و 
؛ ولكن بشرط أال ٌتنازل وكٌل المستودع عن حقوقه لتقدٌم NNAIIٌل أو هذا القبٌل، مما ٌوجب المسؤولٌة على مشؽل التسج

لدعم  NNAIIكما سوؾ ٌبدي وكٌل مستودع البٌانات تعاونه مع مشؽل التسجٌل أو  موقفه فٌما ٌتعلق بأي أمر من هذا القبٌل.
اعدة إضافٌة سٌدفع رسوم وأي طرؾ ٌطلب مس الجهود الرامٌة إلى سحق أو الحد من أي استدعاء، على حساب هذا الطرؾ.

  وكٌل المستودع المحددة أو كما ذكر عند تقدٌم طلب مفصل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجدٌدة DLTGمواصفات اتفاقٌة ل 3122مناقشة إبرٌل  مسودة
 تخضع للتعليق العام 

 

IRI-20994v12  

Formatted: No underline, Font color: Auto

Formatted

ٌ سمح لوكٌل المستودع بنسخ أي إٌداع على نفقته؛ التزاًما ببنود وشروط اتفاقٌة المستودع.الُنسخ . 6  . قد 

 
عٌنه، فً حدود أربع وعشرٌن ساعة، على نفقة مشؽل أو من ت NNAII. ٌتٌح وكٌل مستودع البٌانات إلى تحرير اإليداعات . 7

التسجٌل، التجمٌل اإللكترونً )ما لم ٌطالب بخالؾ ذلك( لجمٌع اإلٌداعات فً امتالك حساب وكٌل المستودع فً حال تلقً 
التالٌة من ، أو تلقً أحد اإلخطارات الخطٌة NNAIIوكٌل مستودع البٌانات طلًبا من مشؽل التسجٌل بتفعٌل هذا التسلٌم لـ 

NNAII ;ًتفٌد ما ٌل  
 انتهت صالحٌة اتفاقٌة السجل بدون تجدٌد، أو تم إنهاؤها؛ أو 6-1
، فٌما ٌتعلق بـ )أ( أي إٌداعات كاملة، أو )ب( خمسة إٌداعات تزاٌدٌة فً أي شهر تقوٌمً، فً ؼضون NNAIIلم تتلق  7.3

 NNAII( أرسلت Xع، إخطاًرا باالستالم من وكٌل المستودع؛ و)خمسة أٌام تقوٌمٌة من تارٌخ التسلٌم المحدد مسبًقا لإلٌدا
، فً ؼضون سبعة أٌام تقوٌمٌة بعد NNAII( لم تتلق Yإشعاًرا لوكٌل مستودع البٌانات ومشؽل التسجٌل بعدم االستالم، و)

 هذا اإلشعار، إشعاًرا من وكٌل المستودع باستالم اإلٌداع، أو 
لمستودع بإخفاق التحقق من صحة اإلٌداع الكامل أو بإخفاق التحقق من خمسة إٌداعات إخطاًرا من وكٌل ا NNAIIتلقت  7.4

، فً حدود NNAIIإشعاًرا لمشؽل التسجٌل ٌفٌد باالستالم، و)ب( لم تتلق  NNAIIتزاٌدٌة فً أي شهر تقوٌمً و)أ( أرسلت 
حة إصدار معالج لهذا اإلٌداع الكامل أو اإلٌداع سبعة أٌام تقوٌمٌة بعد هذا اإلشعار، إشعاًرا من وكٌل المستودع للتحقق من ص

  التزاٌدي؛ أو
( بإعالن إفالسه أو أفلس، أو حدث له أي شًء مشابه 3( قام بإٌقاؾ مزاولة نشاطه فً الفترة العادٌة، أو )2مشؽل التسجٌل; ) 7.5

 لما ٌحدث وفًقا لقوانٌن المقاضاة فً أي مكان بالعالم، أو
 من اتفاقٌة السجل، أو  3.24على حقوقها وفًقا للقسم  NNAIIق وظائؾ السجل الحرجة مع تأكٌد شهد مشؽل السجل إخفا 7.6
 . NNAIIقررت محكمة مختصة، أو هٌئة تشرٌعٌة أو تحكٌمٌة، أو وكالة حكومٌة تحرٌر اإلٌداعات لـ  7.7

 
عٌنه، فسوؾ ٌسلم وكٌل المستودع أو من ت ICANNما لم ٌكن وكٌل المستودع قد أصدر سابًقا إٌداعات مشؽل التسجٌل لـ 

 .عند انتهاء اتفاقٌة التسجٌل أو اتفاقٌة المستودع ICANNجمٌع اإلٌداعات لـ 
 

 .التحقق من صحة اإليداعات .7

فً ؼضون أربع وعشرٌن ساعة بعد تلقً كل إٌداع أو تصحٌحه، ٌتعٌن على وكٌل المستودع التحقق من تنسٌق واستكمال كل  8-2 
ا، وفقا لما ٌتم تحدٌده من وقت  نسخة من تقرٌر التحقق المنشأ لكل إٌداع. NNAIIإٌداع وتسلٌم  ًٌ سٌتم تسلٌم التقارٌر إلكترون
 . NNAIIآلخر من قبل 

إذا اكتشؾ وكٌل المستودع إخفاق أي إٌداع فً إجراءات التحقق من الصحة، فٌجب أن ٌخطر وكٌل المستودع، إما عن طرٌق  8.3
بعدم المطابقة فً ؼضون أربع وعشرٌن ساعة من تلقً  NNAIIلفاكس أو الهاتؾ، مشؽل السجل والبرٌد اإللكترونً أو ا

اإلٌداع ؼٌر المطابق. وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق من الصحة، ٌجب أن ٌبدأ م شؽل السجل فً تطوٌر التعدٌالت والتحدٌثات 
التحقق، وتقدٌم طرق اإلصالح هذه  ً تجاوز إجراءاتوالتصحٌحات وطرق إصالح اإلٌداع األخرى الالزمة لنجاح اإلٌداع ف

 إلى وكٌل المستودع، بأسرع ما ٌمكن.
 

فً ؼضون  3ٌقوم وكٌل المستودع ومشؽل التسجٌل بتعدٌل شروط اتفاقٌة المستودع لتتوافق مع هذه المواصفات  .التعديالت .8

( 3فً حالة وجود تعارض بٌن هذه المواصفات ). و3( أٌام من أي تعدٌل أو تؽٌٌر ٌطرأ على هذه المواصفات 21عشرة )
  .3واتفاقٌة المستودع، فٌجب األخذ بهذه المواصفات 
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ٌجب على مشؽل التسجٌل تعوٌض وكٌل المستودع ودفع الضرر عنه وكذلك كل من مدٌرٌه وموظفٌه ووكالئه  .التعويض .:

وٌض لوكٌل المستودع"( تماًما وإلى األبد من وضد جمٌع ومرؤوسٌه وأعضائه، وأصحاب المصلحة معه )"مستحقً التع
المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكالٌؾ والرسوم والمصروفات، وؼٌرها من النفقات 

ٌ ؤكد علٌها من قبل طرؾ ثالث مقا بل أيٍ من من أي نوع، بما فً ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتً قد 
مستحقً التعوٌض لوكٌل المستودع بناًء 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 
ٌجب على وكٌل  وكالئه ومرؤوسٌه والمتعاقدٌن معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معه(.المستودع، ومدٌرٌه وموظفٌه و

ودفع الضرر عنهما وكذلك كل من مدٌرٌهما وموظفٌهما ووكالئهما  NNAIIالمستودع تعوٌض مشؽل التسجٌل و 
مٌع المطالبات ومرؤوسٌهما وأعضائهما، وأصحاب المصلحة معهما )"مستحقً التعوٌض"( تماًما وإلى األبد من وضد ج

واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكالٌؾ والرسوم والمصروفات، وؼٌرها من النفقات من أي نوع، 
ٌ ؤكد علٌها من قبل طرؾ ثالث مقابل أيٍ من مستحقً التعوٌض  بما فً ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتً قد 

الكاذبة، أو اإلهمال، أو سوء التصرؾ من قبل وكٌل المستودع، ومدٌرٌه وموظفٌه ووكالئه ومرؤوسٌه فٌما ٌتعلق باالدعاءات 
 والمتعاقدٌن معه
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 3المواصفات 

 تنسيق التقرير الشهري لُمشغل السجل ومحتواه

من التقارٌر الشهرٌة لـ ____________ وذلك باستخدام المحتوى التالً. قد تطلب  بمجموعةٌتعٌن على مشغل السجل التقدم 
NNAII  تقدٌم التقارٌر فٌما بعد باستخدام وسائل وتنسٌقات أخرى. سوف تستخدمNNAII عقولة للحفاظ على سرٌة جهوداً تجارٌة م

   المعلومات الواردة فً التقارٌر حتى بعد ثالثة أشهر من نهاٌة الشهر الذي تتعلق به التقارٌر.

 RFC ٌتعٌن تجمٌع هذا التقرٌر فً ملف بنسق بقٌمة منفصلة بفاصلة وفقا لما ٌتم تحدٌده فً تقرير األعمال التجارية لكل ُمسجل. -1

-IDN؛ فً حالة DLTG" تكون اسم gTLD"، حٌث "gTLD-transactions-yyyymm.csv. وٌجب تسمٌة الملف "4180
TLD ٌجب استخدام عنوان ،A" ؛ وٌكون الرمزyyyymm العام والشهر الجاري إعداد التقرٌر عنهما. ٌجب أن ٌحتوي الملف على "

  الحقول التالٌة بحسب المسجل;

 

 الوصف اسم الحقل  رقم الحقل 

 IANAاسم مؤسسة المسجل بالكامل وفقا لتسجٌله لدى  اسم الُمسجل   12

  iana  http://www.iana.org/assignments/registrar-ids-هوٌة  13

 إجمالً النطاقات المدعومة  إجمالً النطاقات   14

  LTGإجمالً خوادم االسم المسجلة لدى  إجمالً خوادم االسم   15

16  net-adds1--yr  جلة بنجاح ولها مدة أولٌة بعام واحد )ولٌست ملغاة فً عدد النطاقات المس
 نطاق فترة السماح المضافة( 

17  net-adds2--yr   عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بعامٌن )ولٌست ملغاة فً نطاق
 فترة السماح المضافة(

18  net-adds3--yr  ة أعوام )ولٌست ملغاة فً عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بثالث
 نطاق فترة السماح المضافة(

19  net-adds4--yr   ًعدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بأربعة أعوام )ولٌست ملغاة ف
 نطاق فترة السماح المضافة(

1:  net-adds5--yr  ًعدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بخمسة أعوام )ولٌست ملغاة ف 
 نطاق فترة السماح المضافة(

21  net-adds6--yr   ًعدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بستة أعوام )ولٌست ملغاة ف
 نطاق فترة السماح المضافة(

22  net-adds7--yr   ًعدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بسبعة أعوام )ولٌست ملغاة ف
 (نطاق فترة السماح المضافة

23  net-adds8--yr   ًعدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بثمانٌة أعوام )ولٌست ملغاة ف
 نطاق فترة السماح المضافة(

24  net-adds9--yr   ًعدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بتسعة أعوام )ولٌست ملغاة ف
 نطاق فترة السماح المضافة(

25  net-adds-10-yr   ًعدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولٌة بعشرة أعوام )ولٌست ملغاة ف
 نطاق فترة السماح المضافة(

26  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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27  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(

28  net-renews3--yr   عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائٌا أو بأمر مع فترة
 بثالثة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد(تجدٌد جدٌدة 

29  net-renews4--yr   ا أو بأمر مع فترة ًٌ عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائ
 تجدٌد جدٌدة بأربعة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد(

2:  net-renews5--yr  ا أو بأمر مع فترة عدد النطاقات التً ت ًٌ مت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائ
 تجدٌد جدٌدة بخمسة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد(

 

31  net-renews6--yr   ا أو بأمر مع فترة ًٌ عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائ
 فترة السماح للتجدٌد(تجدٌد جدٌدة بستة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل 

32  net-renews7--yr   ا أو بأمر مع فترة ًٌ عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائ
 تجدٌد جدٌدة بسبعة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد(

33  net-renews8--yr  ا ًٌ أو بأمر مع فترة  عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائ
 تجدٌد جدٌدة بثمانٌة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد(

34  net-renews9--yr   ا أو بأمر مع فترة ًٌ عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائ
 تجدٌد جدٌدة بتسعة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد(

35  net-renews-10-yr   ا أو بأمر مع فترة ًٌ عدد النطاقات التً تمت إعادة تجدٌدها بنجاح إما تلقائ
 تجدٌد جدٌدة بعشرة أعوام )ولٌست ملغاة فً خالل فترة السماح للتجدٌد(

36  
 حدوث النقل بنجاح 

 -تم بدء عملٌات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر بإعالمه 
 ا باألمر أو آلًٌ 

ٌُعلمه الُمسجل اآلخر  لم ٌتم اإلعالم بحدوث النقل   37  تم بدء عملٌات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي لم 

38  
 فقد النقل بنجاح 

باألمر أو  -تم بدء عملٌات النقل بواسطة ُمسجل آخر قام هذا الُمسجل بإعالمه 
ا  ًٌ  آل

ٌُعلمه هذا الُمسجل تم بدء عملٌات ال لم ٌتم اإلعالم بفقد النقل   39  نقل بواسطة ُمسجل آخر لم 

 عدد نزاعات النقل التً كسبها هذا الُمسجل  كسب نزاع النقل   :3

 عدد نزاعات النقل التً خسرها هذا الُمسجل  خسارة نزاع النقل   41

 ة عدد نزاعات النقل التً تخص هذا الُمسجل المتشعبة أو غٌر المحسوم عدم حسم نزاع النقل   42

 النطاقات التً ُحذفت خالل فترة السماح باإلضافة  سماح لنطاقات محذوفة   43

 النطاقات التً ُحذفت خارج فترة السماح باإلضافة  عدم سماح لنطاقات محذوفة   44

 أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد  نطاقات مستردة   45

عدد اإلجمالً لألسماء المستعادة التً فشل الُمسجل فً تقدٌم تقرٌر استعادة ال عدم تقرٌر بنطاقات تمت استعادتها   46
 بها 
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وصفه أعاله فً الجدول السابق على هٌئة "سطر أعلى الصفحة" وفقا لما أن ٌحتوي السطر األول على أسماء الحقول طبقا لما تم ٌتعٌن 
. وٌنبغً أن ٌشتمل السطر األخٌر من كل تقرٌر على القٌم اإلجمالٌة لكل عمود عبر جمٌع RFC 4180من  3تم وصفه فً القسم 

. فً ذلك السطر ٌجب ترك الحقل الثانً فارغاً  المسجلٌن؛ بحٌث ٌبٌن عنوان الحقل األول من هذا السطر عبارة "القٌم اإلجمالٌة" فً حٌن
وّب  <U+000D, U+000A>٠جب أْ حىْٛ فٛاصً األسطش  وال ٌجب إدراج أي سطور أخرى بجانب السطور الموصوفة فٌما سبق.

  .RFC 4180٘ٛ ِحذد فٟ 
 
 
 
. ٠ٚجب RFC 4180ٚفمًب ٌّب ٠خُ ححذ٠ذٖ فٟ ٠خع١ٓ حج١ّع ٘زا اٌخمش٠ش فٟ ٍِف بٕسك بم١ّت ِٕفصٍت بفبصٍت  . تقرير نشاط وظائف السجل.2

، ٠جب اسخخذاَ عٕٛاْ IDN-TLD؛ فٟ حبٌت gTLD" حىْٛ اسُ gTLD"، ح١ث "gTLD-activity-yyyymm.csvحس١ّت اٌٍّف "

A" ؛ ٠ٚىْٛ اٌشِزyyyymm:اٌعبَ ٚاٌشٙش اٌجبسٞ إعذاد اٌخمش٠ش عّٕٙب. ٠جب أْ ٠حخٛٞ اٌٍّف عٍٝ اٌحمٛي اٌخب١ٌت " 
 

 سلُ اٌحمً اسُ اٌحمً اٌٛصف

  12 اٌخشغ١ٍ١ْٛ-ْٛاٌّسجٍ عذد اٌّسج١ٍٓ اٌخشغ١١ٍ١ٓ فٟ ٔٙب٠ت فخشة اٌخمش٠ش

عذد اٌّسج١ٍٓ اٌز٠ٓ حصٍٛا عٍٝ وٍّت ِشٚس ٌٍٛصٛي إٌٝ 

 ( فٟ ٔٙب٠ت فخشة اٌخمش٠شOT&Eاالخخببس اٌخشغ١ٍٟ ٚاٌخم١١ُ )

  13 فٟ فخشة حٕف١ز إٌشبغ-ْٛاٌّسجٍ

ا اٌٛصٛي, ٌٚىٓ ٌُ ٠ذخٍٛا بعذ فٟ عذد اٌّسج١ٍٓ اٌز٠ٓ غٍبٛ

 فخشة حٕف١ز إٌشبغ فٟ ٔٙب٠ت فخشة اٌخمش٠ش

  14 لبً فخشة حٕف١ز إٌشبغ-ْٛاٌّسجٍ

عذد وٍّبث ِشٚس اٌٛصٛي إٌٝ ٍِفبث إٌّطمت إٌشطت فٟ ٔٙب٠ت 

 فخشة اٌخمش٠ش

  zfa 15-وٍّبث ِشٚس

اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب   WHOIS (port-43)عذد اسخعالِبث 

 اٌخمش٠ش خالي فخشة

  whois-43 16-اسخعالِبث

اٌمبئّت عٍٝ ا٠ٌٛب اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب  Whoisعذد اسخعالِبث 

اٌمببٍت  Whoisخالي فخشة اٌخمش٠ش، ِع عذَ حع١ّٓ خذِت 

 ٌٍبحث

  17 عٍٝ ا٠ٌٛب اٌمبئُ-whois -اسخعالِبث

اٌمببٍت ٌٍبحث اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي  Whoisعذد اسخعالِبث 

 ، فٟ حبي حٛفش٘بفخشة اٌخمش٠ش

  18 اٌمببً ٌٍبحث-whois-اسخعالِبث

اٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي  DNSعذد اسخعالِبث 

UDP خالي فخشة اٌخمش٠ش 

  udp 19عبش -اٌّخٍمبة-dns-اسخعالِبث

اٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي  DNSعذد اسخعالِبث 

UDP اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش 

  :udp 1عبش -اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب-dns-اسخعالِبث

اٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي  DNSعذد اسخعالِبث 

TCP خالي فخشة اٌخمش٠ش 

  tcp 21عبش -اٌّخٍمبة-dns-اسخعالِبث

 )فترة السماح باإلضافة( لطلبات اإلعفاء ADAإجمالً عدد  pDa -إعفاء  -طلبات 47

 )فترة السماح باإلضافة( طلبات اإلعفاء منحت ADAإجمالً عدد  pDa -الممنوحة -اإلعفاءات  48

الممنوحة )فترة السماح باإلضافة(  ADAإجمالً عدد األسماء المتأثرة بـ  pDa-عفاةالمُ -النطاقات 49
 طلبات اإلعفاء 

عذد أٚاِش إٔشبء أسّبء إٌطبلبث اٌخٟ حّج ِحبٌٚت حٕف١ز٘ب )بٕجبح أٚ  اٌخٟ حّج ِحبٌٚت حٕف١ز٘ب-اإلظبفبث :4

 فشً(
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اٌّخٍمبة ِٓ خالي إٌمً عبش بشٚحٛوٛي  DNSعذد اسخعالِبث 

TCP اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش 

  tcp 22عبش -اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب-dns-خعالِبثاس

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "فحص" اسُ ٔطبق 

 أخشٜ( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 23-ٔطبق-فحص

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "إٔشبء" اسُ ٔطبق 

 أخشٜ( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 24-ٔطبق-إٔشبء

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "حزف" اسُ ٔطبق 

 أخشٜ( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 25-ٔطبق-حزف

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "ِعٍِٛبث" اسُ ٔطبق 

 أخشٜ( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 26-ٔطبق-ِعٍِٛبث

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "حجذ٠ذ" اسُ ٔطبق 

 أخشٜ( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 27-ٔطبق-حجذ٠ذ

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "اسخعبدة" اسُ ٔطبق 

( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب RGPأخشٜ( فٟ فخشة اٌسّبح ببالسخشداد )

 خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs-rgp 28-ٔطبق-اسخعبدة-حمش٠ش

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPُ ٔطبق عذد غٍببث "اسخعبدة" اس

أخشٜ( فٟ فخشة اٌسّبح ببالسخشداد ِع حمذ٠ُ حمش٠ش اسخعبدة اٌخٟ 

 حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs-rgp 29-ٔطبق-اسخعبدة-غٍب

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق 

 شالعخّبد ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠

  :srs 2-ٔطبق-ٔمً-اعخّبد

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق 

 إلٌغبء ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش
  srs 31-ٔطبق-ٔمً-إٌغبء

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق 

 ي فخشة اٌخمش٠شٌالسخعالَ حٛي ع١ٍّت ٔمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خال

  srs 32-ٔطبق-ٔمً-اسخعالَ

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق 

 ٌشفط ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 33-ٔطبق-ٔمً-سفط

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" اسُ ٔطبق 

 خالي فخشة اٌخمش٠ش ٌطٍب ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب

  srs 34-ٔطبق-ٔمً-غٍب

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "ححذ٠ث" اسُ ٔطبق 

أخشٜ( )دْٚ حع١ّٓ غٍببث االسخعبدة فٟ فخشة اٌسّبح 

 ببالسخشداد( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 35-ٔطبق-ححذ٠ث

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "فحص" ِع١ف 

 srs-ِع١ف-فحص حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش اٌخٟ
36  

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "إٔشبء" ِع١ف 

  srs-ِع١ف-إٔشبء اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش
37  

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "حزف" ِع١ف 

 srs-ِع١ف-حزف اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش
38  

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "ِعٍِٛبث" ِع١ف 

 srs-ِع١ف-ِعٍِٛبث أخشٜ( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش
39  
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ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ححذ٠ث" ِع١ف 

 srs-ِع١ف-ححذ٠ث اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش
3:  

ٚاجٙت أخشٜ( ٚأٞ  EPP)  SRSعذد غٍببث "فحص" احصبي 

 srs-ِع١ف-فحص اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش
41  

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "إٔشبء" احصبي 

 srs-احصبي-إٔشبء اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش
42  

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "حزف" احصبي 

 ش٠شاٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخم

  srs 43-احصبي-حزف

ٚأٞ ٚاجٙت  SRS  (EPPعذد غٍببث "ِعٍِٛبث" احصبي 

 أخشٜ( اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 44-احصبي-ِعٍِٛبث

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" احصبي 

 العخّبد ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 45-ياحصب-ٔمً-اعخّبد

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" احصبي 

 إلٌغبء ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

  srs 46-احصبي-ٔمً-إٌغبء

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" احصبي 

 ٌالسخعالَ حٛي ع١ٍّت ٔمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

 srs 47-احصبي-ٔمً-َاسخعال

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" احصبي 

 ٌشفط ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

 srs 48-احصبي-ٔمً-سفط

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ٔمً" احصبي 

 ٌطٍب ع١ٍّبث إٌمً اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

 srs 49-احصبي-ٔمً-غٍب

ٚأٞ ٚاجٙت أخشٜSRS  (EPP  )عذد غٍببث "ححذ٠ث" احصبي 

 اٌخٟ حُ اٌشد ع١ٍٙب خالي فخشة اٌخمش٠ش

 :srs 4-احصبي-ححذ٠ث

 

 

٠جب أْ ٠شخًّ اٌسطش األٚي عٍٝ أسّبء اٌحمٛي ببٌعبػ غبمًب ٌّب حُ ٚصفٗ فٟ اٌجذٚي اٌسببك عٍٝ ١٘ئت "سطش أعٍٝ اٌصفحت" ٚفمًب ٌّب حُ 

. ٠ٕٚبغٟ أْ ٠شخًّ اٌسطش األخ١ش ِٓ وً حمش٠ش عٍٝ اٌم١ُ اإلجّب١ٌت ٌىً عّٛد ف١ّب ب١ٓ ج١ّع RFC 4180ِٓ  2ٌمسُ ٚصفٗ فٟ ا

ُّسج١ٍٓ، بح١ث ٠عشض اٌحمً األٚي ِٓ ٘زا اٌسطش عببسة "اٌم١ُ اإلجّب١ٌت" فٟ ح١ٓ ٠جب حشن اٌحمً اٌثبٟٔ فبسًغب فٟ رٌه اٌسطش. ٚال  اٌ

وّب ٘ٛ  <U+000D, U+000A>اٌسطٛس اٌّٛظحت ف١ّب سبك. ٠جب أْ حىْٛ فٛاصً األسطش ٠جب إدساج أٞ سطٛس أخشٜ بجبٔب 

  .RFC 4180ِحذد فٟ 
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 4المواصفات 
 

 بيانات التسجيل نشر دليلمواصفات خدمات 

 
بروتوكوالً مختلًفا، فسوف ٌقوم مشغل شركة التسجٌل بتشغٌل خدمة  NNAIIمنظمة  تطلبإلى أن . خدمات دليل بيانات التسجيل.1

WHOIS  43المتاحة من خالل منفذ ( وفًقا لطلب التعلٌقاتCFN رقم )لوٌب علىقائمة على ا "خدمة دلٌل"و ،3912 

<whois.nic.TLD>  الذي ٌوفر حرٌة الوصول العام على أساس االستعالم للعناصر التالٌة فً التنسٌق التالً على األقل.  وتحتفظ
بالحق فً تحدٌد تنسٌقات وبروتوكوالت بدٌلة، وبناًء على مثل هذا التحدٌد، سٌقوم مشغل شركة التسجٌل بتنفٌذ مثل هذه  NNAIIمنظمة 

ا.المواصفات  ًٌ  البدٌلة فً أقرب وقت ممكن عمل
 

. ٌجب أن ٌتبع تنسٌق الردود شكل التنسٌق النصً شبه الحر الموضح أدناه، ٌلٌه سطر خاٍل وإخالء المسؤولٌة القانونٌة 1-1 
 مع تحدٌد حقوق مشغل شركة التسجٌل، وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة البٌانات. 

  
ائن بٌانات كمجموعة من أزواج المفاتٌح / القٌمة، وذلك فً شكل سطور تبدأ بمفاتٌح، متبوعة بنقطتٌن . ٌجب تمثٌل كل ك2 -1 

 ومسافة كمحددات، ٌلٌها القٌمة. 
  

ٌُسمح باستخدام أزواج متعددة مكونة من مفتاح / قٌمة مع المفتاح نفسه 3 -1 . بالنسبة للحقول المشتملة على أكثر من قٌمة، 
لعمل قائمة بخوادم أسماء متعددة(. وٌجب اعتبار أول زوج مكون من قٌمة/مفتاح بعد أي سطر خاٍل بمثابة بداٌة لسجل  )على سبٌل المثال

، أو اسم النطاق NIجدٌد، كما ٌجب اعتباره كتعرٌف لهذا السجل، واستخدامه فً تجمٌع البٌانات، مثل أسماء المضٌفٌن وعناوٌن 
 ومعلومات المسجل، مًعا. 

 
 انات اسم النطاق:بي. 4 -1 

 
 whois EXAMPLE.TLDتنسيق االستعالم: . 1 -4 -1  

 
 تنسيق الرد:. 2 -4 -1  

 
 EXAMPLE.TLDاسم النطاق:   
 D1234567-TLDمعرف النطاق:   
 siohW :whois.example.tldخادم   
 http://www.example.tldاإلحالة:  LCDعنوان   
 29T20:13:00Z-05-2009تارٌخ التحدٌث:   
 08T00:45:00Z-10-2000تارٌخ اإلنشاء:   
 08T00:44:59Z-10-2010: االنتهاء انتهاء فترة شركة التسجٌل تارٌخ  
 EXAMPLE REGISTRAR LLCالُمسجل الراعً:   
 5555555للُمسجل الراعً:  NAIAُمعرف   
 clientDeleteProhibitedحالة النطاق:   
 dehlriClrlwInoihnhilcحالة النطاق:   
 dehlriGnrrWelnInoihnhilcحالة النطاق:   
 WlnilnLocrilInoihnhilcحالة النطاق:   
 ERL-5372808معرف المسجل:   
 EXAMPLE REGISTRANTاسم المسجل:   
 IOATIDI XCTAINLAGNXIمنظمة المسجل:   
 IOATIDI LGCIIG 123شارع المسجل:   
 AIOGXsIمدٌنة المسجل:   
 AIوالٌة/مقاطعة المسجل:   
 A1A1A1الرمز البرٌدي للمسجل:   
 IOبلد المسجل:   
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 +1.5555551212هاتف المسجل:   
 1234الهاتف الداخلً للمسجل:   
 1.5555551213فاكس المسجل: +  
 4321الرقم الداخلً لفاكس المسجل:   
 EMAIL@EXAMPLE.TLDالبرٌد اإللكترونً للمسجل:   
 ERL-5372809معرف المسؤول:   
 EXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVEمسؤول: اسم ال  
 IOATIDI CITNLGCAIG XCTAINLAGNXIمنظمة المسؤول:   
 EXAMPLE STREET 123شارع المسؤول:   
 AIOGXsIمدٌنة المسؤول:   
 AIوالٌة/مقاطعة المسؤول:   
 A1A1A1الرمز البرٌدي للمسؤول:   
 IOبلد المسؤول:   
 +1.5555551212هاتف المسؤول:   
 1234الهاتف الداخلً للمسؤول:   
 +1.5555551213فاكس المسؤول:   
 الرقم الداخلً لفاكس المسؤول:   
 EMAIL@EXAMPLE.TLDالبرٌد اإللكترونً للمسؤول:   
 ERL-5372811معرف الفنً:   
 EXAMPLE REGISTRAR TECHNICALاسم الفنً:   
 IOATIDI CITNLGCAC DDNمنظمة الفنً:   
 EXAMPLE STREET 123ً: شارع الفن  
 ANYTOWNمدٌنة الفنً:   
 AIوالٌة/مقاطعة الفنً:   
 A1A1A1الرمز البرٌدي للفنً:   
 IOبلد الفنً:   
 +1.1235551234هاتف الفنً:   
 1234الهاتف الداخلً للفنً:   
 +1.5555551213فاكس الفنً:   
 93الرقم الداخلً لفاكس الفنً:   
 EMAIL@EXAMPLE.TLDنً: البرٌد اإللكترونً للف  
 NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLDخادم االسم:   
 NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLDخادم االسم:   
  DNSSEC :signedDelegation 
  LILLIN:  rWhSrlc 
 >>> s0XNL: 2009-05-29G20:15:00L<<< التحدٌث األخٌر لقاعدة بٌانات   

 
 بيانات المسجل:. 5 -1 

 
 ".whois "registrar Example Registrar, Incاالستعالم: تنسيق . 1 -5 -1  

 
 تنسيق الرد:. 2 -5 -1  

 
 .Inr oel ClShWinrnp Nrdاسم الُمسجل: 

 Admiralty Way 1234الشارع: 
 Trnhrr cle ClMالمدٌنة: 

 NAالوالٌة/المقاطعة: 
 90292الرمز البرٌدي: 

 LLالبلد: 
 +1.3105551212رقم الهاتف: 
 +1.3105551213رقم الفاكس: 
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 registrar@example.tldالبرٌد اإللكترونً: 
 siohW :whois.example-registrar.tldخادم 

 http://www. example-registrar.tldاإلحالة:  LCDعنوان 
 Joe Registrarجهة اتصال المسؤول: 

 +1.3105551213رقم الهاتف: 
 +1.3105551213رقم الفاكس: 

 joeregistrar@example-registrar.tldالبرٌد اإللكترونً: 
 Jane Registrarجهة اتصال المسؤول: 

 +1.3105551214رقم الهاتف: 
 +1.3105551213رقم الفاكس: 

 janeregistrar@example-registrar.tldالبرٌد اإللكترونً: 
 John Geekجهة االتصال التقنٌة: 

 +1.3105551215رقم الهاتف: 
 +1.3105551216رقم الفاكس: 

 johngeek@example-registrar.tldلبرٌد اإللكترونً: ا
 >>> s0XNL :2009-05-29T20:15:00Z<<< التحدٌث األخٌر لقاعدة بٌانات 

 
 خادم االسم:. 6 -1 

  
 ("NI"خادم االسم )عنوان  wiohW" أو whois "NS1.EXAMPLE.TLDتنسيق االستعالم: . 1. 6. 1  

 
 تنسيق الرد:. 2. 6. 1  

 

 NS1.EXAMPLE.TLDادم: اسم الخ   
 NI: 192.0.2.123عنوان    
 NI: 2001:0DB8::1عنوان    
 .Inr oel ClShWinrnp Nrdالُمسجل:    
 siohW :whois.example-registrar.tldخادم    
 http://www. example-registrar.tldاإلحالة:  LCDعنوان    
 >>> s0XNL :2009-05-29T20:15:00Z<<< التحدٌث األخٌر لقاعدة بٌانات    

 
 

. تنسٌق حقول البٌانات التالٌة: ٌجب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األفراد والمنظمات والعنوان والشارع والمدٌنة 7 -1 
دة فً والوالٌة/المقاطعة والرمز البرٌدي والبلد وأرقام الفاكس والهاتف وعناوٌن البرٌد اإللكترونً والتارٌخ والوقت مع التعٌٌنات المحد

بحٌث ٌمكن معالجة عرض هذه المعلومات )أو القٌم الواردة فً  IIIفً بروتوكول  5734-5730( رقم CFNWطلبات التعلٌق )
 ( وفهمها بشكل موحد.s0XNLردود 

 
 
 
 
ٌغدً"، ف١دت أْ . ٠ُؼذ رٛف١ش إِىبٔبد اٌجسش ػٍٝ "خذِبد اٌذ١ًٌ" اخز١بس٠ًب ٌٚىٓ إرا رُ رٛف١ش٘ب ػٓ طش٠ك "ِشغً اإيكاٍَت انبحث. 1.8

 رزٛافك ِغ اٌّٛاطفبد اٌّسذدح فٟ ٘زا اٌمغُ.

 

 . ع١ٛفش "ِشغً اٌغدً" إِىب١ٔخ اٌجسش ػٍٝ "خذِخ اٌذ١ًٌ" اٌمبئّخ ػٍٝ ا٠ٌٛت.1.8.1  
 

أعّبء خٙبد . ع١ٛفش "ِشغً اٌغدً" إِىبٔبد اٌزطبثك اٌدضئٟ، ػٍٝ األلً، ػٍٝ اٌسمٛي اٌزب١ٌخ: اعُ إٌطبق 1.8.2ٚ                         

)ػٍٝ عج١ً  PEEاالرظبي ٚاٌّغدً ٚاٌؼٕب٠ٚٓ اٌجش٠ذ٠خ ٌدٙبد االرظبي ٚاٌّغدً, ثّب فٟ رٌه خ١ّغ اٌسمٛي اٌفشػ١خ اٌّٛضسخ فٟ 

 اٌّثبي، اٌشبسع أٚ اٌّذ٠ٕخ أٚ اٌٛال٠خ أٚ اٌّمبطؼخ، إٌخ(.

 



 الجدٌدة TGDLواصفات اتفاقٌة م لمناقشة 2011إبرٌل مسودة    
 تخضع للتعليق العام 

IRI-20996v21 

Formatted

Formatted: Double underline, Font color:
Blue

ُِؼشف اٌّغدً ٚاعُ خبدَ . ع١ٛفش "ِشغً اٌغدً" إِىبٔبد اٌزطبثك اٌزبَ، ػٍٝ األلً، ػٍٝ اٌسمٛي ا1.8.3   ٌزب١ٌخ: 

( ٌخبدَ األعّبء)ال ٠ٕطجك إال ػٍٝ ػٕب٠ٚٓ ثشٚرٛوٛي اإلٔزشٔذ اٌّخضٔخ ػٓ طش٠ك اٌغدً، أٞ IPاألعّبء ٚػٕٛاْ ثشٚرٛوٛي اإلٔزشٔذ )

 اٌغدالد اٌّشفمخ(.

 

زب١ٌخ، ػٍٝ األلً، ( ٌذػُ اٌّشغالد إٌّطم١خ اBooleanٌ. ع١ٛفش "ِشغً اٌغدً" إِىبٔبد اٌجسش إٌّطم١خ )1.8.4  

 )ال(. NOT)أٚAND  ,)ٚ(OR  ,)ٌالٔضّبَ إٌٝ ِدّٛػخ ِٓ ِؼب١٠ش اٌجسش: 

 

 . عٛف رزضّٓ ٔزبئح اٌجسش أعّبء إٌطبلبد اٌزٟ رطبثك ِؼب١٠ش اٌجسش.1.8.5  

 

ّثبي، ( ثزٕف١ز إخشاءاد ِالئّخ ٌزدٕت إعبءح اعزخذاَ ٘زٖ ا١ٌّضح )ػٍٝ عج١ً ا1ٌ. عٛف ٠مَٛ "ِشغً اٌغدً": 1.8.6  

 ( ضّبْ رٛافك ا١ٌّضح ِغ أٞ لٛا١ٔٓ أٚ ع١بعبد خظٛط١خ ِؼّٛي ثٙب.2إربزخ إِىب١ٔخ اٌٛطٛي ٌٍّغزخذ١ِٓ اٌّؼزّذ٠ٓ اٌششػ١١ٓ فمظ(، ٚ

  
 الوصول إلى ملف المنطقة .2

 
 وصول الطرف اآلخر .1 -2 

 
مستخدم اإلنترنت؛ بما ٌسمح  سٌدخل ُمشغل السجل فً اتفاقٌة معاتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة.  -1 -1 -2  

لهذا المستخدم بالوصول إلى خادم/خوادم مضٌف إنترنت، ٌحدده/ٌحددها ُمشغل السجل، ثم ٌقوم بتنزٌل بٌانات ملفات المنطقة.  ٌجري 
شركة  "(.  على ُمشغلCZDA)"مزود  المركزٌةالمنطقة  لبٌاناتتوحٌد االتفاقٌة، وتسهٌل تنفٌذها وإدارتها من قبل مزود الوصول 

  ."2.1.4" ٚع١مَٛ ثزٌه ثبعزخذاَ ٔغك اٌٍّف اٌّٛضر فٟ "اٌمغُ 2.1.3ثّٛخت "اٌمغُ  وصول لبٌانات ملفات المنطقةتوفٌر الالتسجٌل 
" 2.1.2فٟ "اٌمغُ  متطلبات االعتماد  ٌستوف  طلب الوصول المقدم من أي مستخدم لم  CZDA رغم ما سبق، )أ( قد ٌرفض مزود 

. 2.1"ِشغً اٌغدً" طٍت اٌٛطٛي اٌّمذَ ِٓ أٞ ِغزخذَ ال ٠مذَ ث١بٔبد اػزّبد طس١سخ أٚ لب١ٔٛٔخ ثّٛخت "اٌمغُ ٠شفض  لذأدٔبٖ، )ة( 

". أدٔبٖ، ٚ)ج( ٠دٛص أْ ٠ٍغٟ 2.1.5أٚ ز١ش ٠شٜ "ِشغً اٌغدً" ثشىً ِؼمٛي أْ رٌه عٛف ٠ٕزٙه اٌششٚط اٌٛاسدح فٟ " اٌمغُ  2

ْ ٌذٜ "ِشغً اٌغدً" د١ًٌ ٠ذػُ ل١بَ اٌّغزخذَ ثبٔزٙبن اٌششٚط اٌٛاسدح فٟ "اٌمغُ "ِشغً اٌغدً" إِىب١ٔخ ٚطٛي أٞ ِغزخذَ إرا وب

2.1.5." 

 
 

، من كل مستخدم تزوٌده CZDAقد ٌطلب ُمشغل السجل، من خالل تسهٌل مزود .  متطلبات االعتماد.2 -1 -2  

لمستخدم هذه، على سبٌل المثال ولٌس الحصر، . ستشمل معلومات اوتحدٌد موقعه بشكل صحٌح بمعلومات كافٌة عنه؛ لتعرٌف المستخدم
 بروتوكول وعنوان اإلنترنت مضٌف واسم اسم الشركة واسم جهة االتصال والعنوان ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البرٌد اإللكترونً

 .(IP)اإلنترنت 
 

( ِذػِٛخ"عدً" أخشٜ ٌٍّف إٌّطمخ" )أٚ خذِخ  FTPع١ٛفش وً "ِشغً عدً" خذِخ "منح الوصول.  .3 -1 -2  

ُِذاس ِٓ لِجً  URLٌؼٕٛاْ  اٌزٞ ٠ىْٛ اٌغدً  TLD< ٘ٛ ٔطبق TLDز١ش > TLD>.zda.icann.org>)ال ع١ّب,  ICANNِسذد ٚ

ٌمنح مشغل شركة التسجٌل للمستخدم حًقا محدوًدا وغٌر حصري  ِغؤٚالً ػٕٗ( ٌٍّغزخذَ ٌٍٛطٛي إٌٝ أسش١فبد ث١بٔبد ِٕطمخ "اٌغدً".
مشغل شركة التسجٌل، ولنقل نسخة من ملفات منطقة نطاقات فات المنطقة الخاص بللم FTPخادم وٌل للوصول إلى وغٌر قابل للتح

أو غٌره من  FGIساعة باستخدام  24المستوى األعلى، وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة ذات صلة، لٌس ألكثر من مرة واحدة كل 
ثبٌٕغجخ ٌىً خبدَ ِخظض ٌٍٛطٛي إٌٝ ٍِف  .NNAIIد ٌتم تحدٌدها من ق بل منظمة بروتوكوالت نقل البٌانات والوصول إلٌها والتً ق

 zone>.zone.gz.md5>, ِغ رٛفش zone>.zone.gz>إٌّمطخ, رىْٛ ٍِفبد إٌّطمخ فٟ د١ًٌ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌٟ اٌزٞ ٠ُطٍك ػ١ٍٗ 

ٚ<zone>.zone.gz.sig د عبثمخ، فغٛف رغزخذَ ّٔظ اٌزغ١ّخ ٌٍزسمك ِٓ اٌزٕض٠الد. إرا ٚفّش "ِشغً اٌغدً" أ٠ًضب ث١بٔب<zone>-

yyyymmdd.zone.gzإٌخ ،   

 
 

تنسٌق الملف  باستخدام تنسٌق فرعً من. ٌوفر مشغل شركة التسجٌل ملفات المنطقة تنسٌق الملفات معٌار. 4 -1 -2  
. العام  LILلٌة المستخدمة فً (p بما فً ذلك جمٌع السجالت الموجودة فً المنطقة الفعp5 البند )RFC 1035األصلً المحدد فً 

 وٌكون التنسٌق الفرعً كما ٌلً:
 

)اٌفئخ(<  ssa< > >mTT)اعُ إٌطبق(< > ٠niamod-dmanدت أْ ٠زضّٓ وً عدً خ١ّغ اٌسمٛي فٟ عطش ٚازذ ِثً: > .1

<epyn < >)إٌٛع(ATRsR .> 

 . اٌظغ١شحاٌىج١شحْ ٠ىٛٔب فٟ زبٌخ األزشف إٌٛع" أعب١ٌت رم٠ٛخ اٌزاوشح اٌم١بع١خ ٠ٚدت أ"٠دت أْ ٠غزخذَ وً ِٓ "اٌفئخ" ٚ .2
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 ِزٛفًشا فٟ ط١غخ ػذد طس١ر ِغ خضء ػششٞ.  ٠TTLدت أْ ٠ىْٛ  .3

 فٟ أعّبء إٌطبلبد.  X ٚ/DDD/٠غّر ثبعزخذاَ  .4

 .اٌظغ١شحاٌىج١شح٠دت أْ رىْٛ خ١ّغ أعّبء إٌطبلبد فٟ زبٌخ األزشف  .5

ب وفبطً ٌٍسمٛي داخً  .6 ًِ  أٞ عدً. ٠دت اعزخذاَ ػالِخ خذٌٚخ ٚازذح رّب

 ٠دت أْ رىْٛ خ١ّغ أعّبء إٌطبلبد ِؤٍ٘خ ثبٌىبًِ.  .7

 . ORIGIN$ال ٠غّر ثزٛخ١ٙبد  .8

 " ٌإلشبسح إٌٝ األطً اٌسبٌٟ. @ال ٠غّر ثبعزخذاَ " .9

 ال ٠غّر ثبعزخذاَ "أعّبء ٔطبلبد فبسغخ" فٟ ثذا٠خ عدً ٌّزبثؼخ اعزخذاَ اعُ إٌطبق فٟ اٌغدً اٌغبثك.  .11

 . INCLUDE$ال ٠غّر ثزٛخ١ٙبد  .11

 . TTL$ال ٠غّر ثزٛخ١ٙبد  .12

 ال ٠غّر ثبعزخذاَ األلٛاط، ػٍٝ عج١ً اٌّثبي ٌّٛاطٍخ لبئّخ اٌسمٛي فٟ عدً ػجش زذ عطش.  .13

 ال ٠غّر ثبعزخذاَ اٌزؼ١ٍمبد.  .14

 ال ٠غّر ثبعزخذاَ أعطش فبسغخ.  .15

 ٚ)ِىشًسا فٟ( ٔٙب٠خ ٍِف إٌّطمخ.  أػٍٝ ِزٛفًشا فٟ  ٠SOAدت أْ ٠ىْٛ عدً  .16

 ت أْ رىْٛ خ١ّغ اٌغدالد فٟ اٌٍّف ِشرجخ أثدذ٠ًب.، ٠دSOAثبعزثٕبء عدً  .17

زدٗ وً خضء ِٕٙب ١اٌخبطخ ثٗ إٌٝ ِٕبطك ِزؼذد, ف TNDٌج١بٔبد  ٠TLDدت اعزخذاَ ِٕطمخ ٚازذح ٌىً ٍِف. فٟ زبٌخ رمغ١ُ  .18

ؼخ ٌظ١غخ  ّّ فٟ ٍِف ٠طٍك ػ١ٍٗ  tarإٌٝ ٍِف ِٕفظً ٠غّٝ وّب ٘ٛ ِٛضر أػالٖ, ِغ اعزخذاَ خ١ّغ اٌٍّفبد اٌّد

<tld>.zone.tar. 

 

 
 

ٌسمح مشغل شركة التسجٌل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة استخدام البيانات من قِبل المستخدم.  .5 -1 -2  

ألغراض مشروعة؛ شرٌطة أن، )أ( ٌتخذ المستخدم جمٌع الخطوات المعقولة للحماٌة ضد الوصول غٌر المصرح به إلى البٌانات 
ت أي ظرف من الظروف، ال ٌتعٌن إلزام مشغل شركة التسجٌل بالسماح للمستخدم باستخدام واستخدامها والكشف عنها، و)ب( تح

البٌانات من أجل، )ا( السماح باالنتقال أو تمكٌنه أو دعمه عن طرٌق البرٌد اإللكترونً أو الهاتف أو الفاكس لغٌر المرغوب فٌهم، 
( تمكٌن العملٌات اإللكترونٌة التلقائٌة 2ف العمالء الحالٌٌن للمستخدم، أو )واإلعالنات التجارٌة أو الطلبات المقدمة لكٌانات أخرى بخال

 .  NNAIIكبٌرة الحجم التً من شأنها إرسال استعالمات أو بٌانات إلى نظم مشغل شركة التسجٌل أو أي مسجل معتمد من ق بل منظمة 
 

، كل مستخدم بوصول إلى ملف CZDA سٌزود ُمشغل شركة التسجٌل، من خالل مزودمدة االستخدام.  .6 -1 -2  

 سٌسمح "مشغل السجل" للمستخدمٌن بتجدٌد "منح الوصول" الخاص بهم. ( أشهر.3المنطقة لفترة ال تقل عن ثالثة )
 

سٌزود ُمشغل شركة التسجٌل المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة، وسٌعمل وصول بال رسوم.  .7 -1 -2  
 .على تسهٌل ذلك CZDAمزود 

 
المجموعة االستشارية المعنية بالوصول إلى ملفات  عهى حىصٍت ICANNموافقة هذا عقب  1. 2]مالحظة: لقد تم تعديل قسم 

نقذ بذأث  الجديدة. DLTالمنطقة بشأن ضرورة توفير مزود خدمة لتحسين الوصول إلى معلومات ملفات المنطقة الموجودة في نطاقات 
ICANN قبم إصذار انُسخت  مع إخضاعه إلى مشاركة المجتمعً نهىصىل إنى بٍاَاث انًُطقت انًزكزٌت"حطىٌز "انبزَايج انخجزٌب
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"، سٍخى اإلعالٌ عٍ يالحظاث CZDAبخحذٌذ "يزود  ICANNانُهائٍت يُه. عُذ االَخهاء يٍ إعذاد "انبزَايج انخجزٌبً" وقٍاو 
 [.عهى شبكت اإلَخزَج ICANNانخُفٍذ عهى يىقع 

 
 انخعاوٌ 2 -2 

 
" ٌز١غ١ش CZDAٚ"ِضٚد  ICANN. ع١مذَ "ِشغً اٌغدً" اٌزؼبْٚ ٚاٌّغبػذح إٌّبعجخ ٌىً ِٓ انًساعذة. 2.2.1

 ٚطٛي اٌّغزخذ١ِٓ اٌّظشذ ٌُٙ إٌٝ ث١بٔبد ٍِف إٌّطمخ ثىفبءح ِغ اٌّسبفظخ ػ١ٍٗ وّب ٘ٛ ِٛضر فٟ ٘زا "اٌدذٚي".

 

 

ؼ١ٓ أٚ ICANN ِٕظّخ اٌغدً ِشغً ع١ضٚد .ICANN وصىل 3 -2 ٕطمخ ٍِفبد إٌٝ ػبَ ثٛطٛي خبٔجٙب ِٓ اٌّ  اٌّ

 .ِؼمٛي ٔسٛ ػٍٝ آخش إٌٝ ز١ٓ ِٓ ICANN ِٕظّخ رسذد٘ب لذ اٌزٟ ٌٍطش٠مخ ٚفمًب ِغزّشح ثظفخ ٚرٌه TLD ثٕطبق اٌخبطخ

 

شغ١ٍٓ فٟ زبالد اٌطٛاسا"ع١ضٚد ِشغً اٌغدً  .انطىارئ حاالث فً انًشغم وصىل 4 -2 ؼ١ٕ١ٓ ِٓ ِلجً ِٕظّخ " اٌّ اٌّ

ICANN ٕٛطمخ ٍِفبد إٌٝ ػبَ يثٛط  ِٕظّخ رسذد٘ب لذ اٌزٟ ٌٍطش٠مخ ٚفمًب ِغزّشح ثظفخ ٚرٌه TLD ثٕطبق اٌخبطخ اٌّ

ICANN ِٓ ِٓؼمٛي ٔسٛ ػٍٝ آخش إٌٝ ز١. 
 

 

 

 ICANNحىصٍم بٍاَاث انخسجٍالث اإلجًانٍت إنى  .3

 

اٌزشغ١ٍٟ فٟ "خذِبد اٌغدً" ٚضّبْ ِٓ أخً اٌزسمك ِٓ االعزمشاس  انىصىل انذوري إنى بٍاَاث انخسجٍالث انصغٍزة. .3.1 

ػٍٝ أعبط أعجٛػٟ )فٟ  ICANNرسم١مٗ، فضالً ػٓ ر١غ١ش رٕف١ز فسٛطبد اٌزٛافك ػٍٝ اٌّغد١ٍٓ اٌّؼزّذ٠ٓ, ع١مذَ "ِشغً اٌغدً" إٌٝ 

زجبًسا ِٓ ( أزذس "ث١بٔبد اٌزغد١ً" وّب ٘ٛ ِسذد أدٔبٖ. ٚعززضّٓ اٌج١بٔبد ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ث١بٔبد اػICANNا١ٌَٛ اٌزٞ رسذدٖ 

 .ICANN( فٟ ا١ٌَٛ اٌغبثك ١ٌٍَٛ اٌّسذد ٌالعزشداد ِٓ لِجً UTCثبٌزٛل١ذ اٌؼبٌّٟ إٌّغك ) 11:11:11

 

اٌج١بٔبد اٌزب١ٌخ ٌد١ّغ أعّبء إٌطبلبد اٌّغدٍخ: اعُ إٌطبق  ، ػٍٝ األلً،". ع١ٛفش "ِشغً اٌغدًانًحخىٌاث. 3.1.1

ُِؼشف ا اعُ إٌطبق (roid) ِغزٛدعُِؼشف ػٕظش ٚ ُِؼشف ٚ ( ٚاٌسبالد ٚآخش ربس٠خ ٌٍزسذ٠ش ٚربس٠خ IANAٌّغدً )

ُِؼشف فئٔٗ ع١زُ رٛف١ش: اعُ اٌّغدً  ػٍٝ األلً،اإلٔشبء ٚربس٠خ االٔزٙبء ٚأعّبء خٛادَ األعّبء. ثبٌٕغجخ ٌٍّغد١ٍٓ اٌشاػ١ٓ,  ٚ

 ّغدً.اٌخبص ثبٌ URLاٌخبص ثبٌّغدً ٚػٕٛاْ  Whoisٚاعُ اٌّض١ف ٌخبدَ  اٌّغدً (roid) ِغزٛدعػٕظش 

 

" ف١ّب ٠خض "ِغزٛدع اٌج١بٔبد" )ِزضًّٕب 2. ع١زُ رٛف١ش اٌج١بٔبد ثبٌزٕغ١ك اٌّسذد فٟ "اٌّٛاطفبد انخُسٍق. 3.1.2  

اٌزشف١ش ٚاٌزٛل١غ, إٌخ( ٌٚىٓ ِغ رض١ّٓ اٌسمٛي اٌّزوٛسح فٟ اٌمغُ اٌغبثك فمظ, ثّؼٕٝ أْ اٌٍّف ٌٓ ٠سزٛٞ إال ػٍٝ ػٕبطش "إٌطبق" 

 ".2ٌتمتع "مشغل السجل" بخٌار توفٌر ملف إٌداع كامل بدالً مما هو محدد فً "المواصفات  ّزوٛسح أػالٖ.ٚاٌّغدً" ِغ اٌسمٛي اٌ

 
 11:11:11خبً٘ضا )خب٘ضح( ٌٍزٕض٠ً اػزجبًسا ِٓ  مشغل شركة التسجٌل لالملف )الملفات( سٌتوفر  .الوصول.3 .1 .3  

، إال SFTP. ٚع١زُ رٛف١ش اٌٍّف )اٌٍّفبد( ٌٍزٕض٠ً ػجش ثشٚرٛوٛي ICANNجً ثبٌزٛل١ذ اٌؼبٌّٟ إٌّغك فٟ ا١ٌَٛ اٌّسذد ٌالعزشداد ِٓ لِ 

 أعب١ٌت أخشٜ فٟ اٌّغزمجً. ICANNأٔٗ لذ رطٍت 
 
 

فٟ زبٌخ رؼزس ِغدً أٚ إٌغبء اػزّبدٖ أٚ طذٚس أِش لضبئٟ ثشأٔٗ،  انىصىل االسخثُائً إنى بٍاَاث انخسجٍالث انصغٍزة. .3.2 

، ع١مذَ "ِشغً ICANNإٌٙبئٟ ألعّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثٗ إٌٝ ِغدً آخش، اعزٕبًدا إٌٝ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ إٌخ ٠غزذػٟ إٌمً اٌّؤلذ أٚ 

أزذس اٌج١بٔبد زٛي أعّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثبٌّغدً اٌخبعش. ٚع١زُ رٛف١ش اٌج١بٔبد ثبٌزٕغ١ك اٌّسذد فٟ  ICANNاٌغدً" إٌٝ 

سزٛٞ اٌٍّف إال ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثأعّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثبٌّغدً اٌخبعش. " ف١ّب ٠خض "ِغزٛدع اٌج١بٔبد". ٌٚٓ 2٠"اٌّٛاطفبد 

، ع١زُ رٛف١ش ICANNٚع١مذَ "ِشغً اٌغدً" اٌج١بٔبد فٟ غضْٛ ٠ِٟٛ ػًّ. إرا ٌُ ٠زُ االرفبق ػٍٝ غ١ش رٌه ث١ٓ "ِشغً اٌغدً" ٚ

 ." ِٓ ٘زٖ "اٌّٛاطفبد".3.1ثٕفظ طش٠مخ اٌج١بٔبد اٌّسذدح فٟ "اٌمغُ  ICANNاٌٍّف ٌٍزٕض٠ً ِٓ لِجً 
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 5المواصفات 
 

 DLTGجدول األسماء المحجوزة على المستوى الثاني في دوائر تسجيل 
 

ٌلتزم مشغل شركة التسجٌل باالحتفاظ )أي، ٌمتنع مشغل شركة التسجٌل عن تسجٌل، أو تفوٌض، أو استخدام أو توفٌر العناوٌن المذكورة 
ذكورة باسمه لٌحتفظ بها وٌمنع تفوٌضها أو استخدامها( باألسماء التً بطرٌقة مماثلة ألٌة جهة أخرى، وٌجوز له فقط تسجٌل العناوٌن الم

بوضوح  NNAII، وذلك ما لم تصدق DLTتتكون باستخدام العناوٌن التالٌة من التسجٌل المبدئً )أي، بخالف التجدٌد( ضمن نطاق 
 وبطرٌقة مماثلة على خالف ذلك كتابة:

 
 وفٌه ٌقوم مشغل شركة التسجٌل  DLTالمستوى الثانً وعلى المستوٌات األخرى فً نطاق على "مثال. يتم االحتفاظ بالعنوان "مثال . 1

 بعملٌات التسجٌل. 
 
مكون من حرفٌن تبًعا لمدى  تحرٌر حجز سلسلة عنوان بجوزٌتم . ٌجب حجز كل العناوٌن ثنائٌة الرمز أوالً. عنوان من حرفين . 2

 توصل
دٌر رمز البلد. قد ٌتقدم مشغل شركة التسجٌل أًٌضا باقتراح لتحرٌر هذه االحتجازات مشغل شركة التسجٌل التفاق مع الحكومة وم

 على أساس تطبٌق معاٌٌر تجنب إثارة االرتباك مع رموز الدول المناظرة.
 
 ولًقد تشتمل العناوٌن على حروف الشرطة فً الموضع الثالث والرابع إذا عبرت عن أسماء نطاق دأسماء النطاقات المميزة.  . 3

 الخاص بها )على سبٌل المثال AINNNصحٌح فً ترمٌز 
 "xn--ndk061n.)" 

 
 قد ٌستخدمها مشغل .TLDعملٌة تسجٌل نطاق األسماء التالٌة الستخدامها فً  تم حجزحجز المستوى الثاني لعمليات التسجيل.  . 4

، ٌتم عندئذ نقلها وفًقا لما تحدده DLTجٌل دائرة تسباعتباره مشغل شركة التسجٌل، ومع انتهاء تخصٌص مشغل شركة التسجٌل 
 منظمة

NNAII: INN، WWW، NINI وWIONI. 
 
ا على المستوى الثانً وجمٌعأسماء الدول والمناطق.  . 5 ًٌ  ٌتم احتجاز أسماء الدول والمناطق فً القوائم التالٌة المعترف بها دول

 عملٌات التسجٌل: حٌث ٌوفر مشغل شركة التسجٌل DLTالمستوٌات األخرى داخل نطاق 
 

 ، وفًقا لتحدٌهISO 3166-1الصٌغة المختصرة )باللغة اإلنجلٌزٌة( لكافة أسماء الدول والمناطق المحتواة فً قائمة  5-1
وتمت زٌادة نطاقه فً  ISO 3166-1، بما فً ذلك االتحاد األوروبً المحفوظ بشكل استثنائً فً قائمت  ;من حٌن آلخر

إلى أي تطبٍق ٌحتاج إلى تمثٍل اسم االتحاد األوروبً  1999أغسطس عام 

-3166-<http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso

1_decoding_table.htm#EU>; 

 
الثالث أسماء  لتوحٌد األسماء الجغرافٌة، الجزء فرٌق خبراء األمم المتحدة باألسماء الجغرافٌة، ودلٌل المرجعٌة الفنٌة  5-2

 دول العالم؛ و
 

 لغات رسمٌة باألمم المتحدة بواسطة مجموعة العمل المختصة  6قائمة الدول األعضاء باألمم المتحدة معدة باستخدام  5-3 
 ؛األسماء الجغرافٌة توحٌدبأسماء مؤتمر األمم المتحدة حول   

 
 

معٌنة وفًقا للمدى الذي ٌصل إلٌه اتفاق "مشغل السجل" مع الحكومة وذلك شرٌطة أنه ٌجوز تحرٌر عملٌة احتجاز أسماء دول ومناطق 
)الحكومات( المختصة، وكذلك، شرٌطة أنه ٌجوز لـ"مشغل السجل" اقتراح تحرٌر هذه االحتجازات، وفًقا للمراجعة التً تجرٌها اللجنة 

 .ICANNوموافقة منظمة  ICANNاالستشارٌة الحكومٌة التابعة لمنظمة 
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 6المواصفاث 

 

  السجل تشغيل إمكانيتاستمراريت و  مواصفاث

 المعايير مع التوافق .1

راد اٌظٍخ اٌمبئّخ ٚرٍه اٌزٟ س١زُ ٔشش٘ب فٟ اٌّسزمجً ِٓ لجً  ٠sCFRغت ػٍٝ ِشغً اٌسغً رٕف١ز ؽٍجبد اٌزؼ١ٍمبد .DNSٔظبَ  1.1

الد أٚ اإلػبفبد اٌزٟ رٍٟ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثب٢ر7ٟ ٔظبَ أسّبء ( ثّب فٟ رٌه ع١ّغ اٌّؼب١٠ش أٚ اٌزؼذFTTI٠فش٠ك ػًّ ٕ٘ذسخ اإلٔزشٔذ )

، 1151، 1651ٚ، 1302ٚ، 1301ٚإٌطبلبد ٚػ١ٍّبد خبدَ االسُ ثّب فٟ رٌه ػٍٝ سج١ً اٌّضبي ال اٌحظش ؽٍجبد اٌزؼ١ٍمبد أسلب7َ 

 .6655و ،1010، 0264ٚ، 0263ٚ، 0113ٚ، 1341ٚ، 1151ٚٚ

1.1 EPP ٌزؼ١ٍمبد . ٠غت ػٍٝ ِشغً اٌسغً االِزضبيRFC  اٌّٛعٛدح راد اٌظٍخ ٚرٍه اٌزؼ١ٍمبد اٌزٟ سزظذس ِسزمجال ثٛاسطخ فش٠ك

زٛف١ش أسّبء إٌطبلبد ٚإداسرٙب ث( ثّب فٟ رٌه ع١ّغ اٌّؼب١٠ش أٚ اٌزؼذ٠الد أٚ اإلػبفبد اٌمبدِخ ٚاٌزٟ رزؼٍك IETFػًّ ٕ٘ذسخ اإلٔزشٔذ )

. 2401ٚ 2400، 2401ٚ، 2401ٚ، 2403ٚ، 2613ٚ ؽٍجبد اٌزؼ١ٍمبد أسلب7َ ( فٟ اٌزٛافك ِغEPPثبسزخذاَ ثشٚرٛوٛي اٌزٛص٠غ اٌّشْ )

إرا رطٍت ٚاٌزٛع١ٙبد اٌزبثؼخ ٌٙب.   RFC 3915بتتوجٌهات (، فإنه ٌلتزم sDRتطبٌق فترة السماح للتسجٌل )إرا احزبط ِشغً اٌسغً إٌٝ 

فٟ  EPPرٛص١ك اِزذاداد  ف١زؼ١ٓ ػٍٝ ِشغً اٌسغً، EPPثـ اٌخبطخ  RFCٔطبق لبػذح رؼ١ٍمبد خبسط  اٌٛظ١فخاسزخذاَ ِشغً اٌسغً 

ٚثبٌزجؼ١خ س١مَٛ ِشغً اٌسغً ثزض٠ٚذ اٌٛصبئك  .RFC 0402فٟ  ٚرٌه ِٓ خالي االسزؼبٔخ ثبإلسشبداد اٌّٛطٛفخرٕس١ك ِسٛدح اإلٔزشٔذ 

 ٚرحذ٠ضٙب لجً ػ١ٍّخ إٌشش. ICANNٚاالِزذاداد اٌّذػِٛخ إٌٝ  EPPاٌّزؼٍمخ ثىبفخ وبئٕبد 

 3.1 DNSSEC .منطقة نطاق ٍِفبد  التسجٌلِشغً  ٌنبغً أن ٌوقعGTL  ٔظبَ اسُ إٌطبق الخاصة به التً تطبق امتدادات تأمٌن

"(CESSTD .)"،التسجٌل بطلبات التعلٌق ِشغً  أن ٌلتزم٠ٕجغٟ  أثناء مدة التشغٌلsCFR  َ1236ٚ 1302ٚ 1301ٚ 1300أسلب 

ِٚب ١ٍ٠ٗ. ٚفٟ حبي ٔفّز ِشغً اٌسغً  1311سلُ  sCF فٟ ؽٍت اٌزؼ١ٍك بٌقات الموصوفةالتطأفؼً  وٌتبعِٚب ١ٍ٠ٙب،  ٚاألسلبَ اٌزبثؼخ ٌٙب

ِٚب ١ٍ٠ٗ. وّب  2122حبشذ سفغ اٌزٛاعذ اٌّؼزّذ اٌّجؼضش الِزذاداد األِبْ ٌٕظبَ أسّبء إٌطبلبد، ٚعت ػ١ٍٗ االِزضبي ٌطٍت اٌزؼ١ٍك سلُ 

اٌظٕبػ١خ. ٚأ٠ًؼب، فً د اٌخبطخ ثبألؽفبي ثطش٠مخ إِٓخ ٚفمًب ألفؼً اٌّّبسسبد ٠غت ػ١ٍٗ لجٛي اٌّبدح األسبس١خ اٌؼبِخ ِٓ أسّبء إٌطبلب

( اٌزٟ رٛػح اٌؼٛاثؾ ٠CPSغت أْ ٠ٕشش اٌسغً ػٍٝ ِٛلؼٗ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ ث١بٔبد ِّبسسبد اِزذاداد األِبْ ٌٕظبَ اسُ إٌطبق )

اٌٛطٛي ٚاسزخذاَ اٌّفبر١ح اٌخبطخ ثزٌه ٚػّبْ لجٛي اٌّٛاد  ىxإلاأل١ِٕخ اٌحشعخ ٚاإلعشاءاد اٌالصِخ ٌزخض٠ٓ اٌّٛاد األسبس١خ، إػبفخً 

( ٠DPSٕجغٟ ػٍٝ ِشغً اٌسغً أْ ٠ٕشش ث١بٔبد ِّبسسبد اِزذاداد األِبْ ٌٕظبَ اسُ إٌطبق )األسبس١خ اٌؼبِخ اٌخبطخ ثبٌّسغ١ٍٓ. 

س١ك اٌّسٛدح، أظش االسرجبؽ " )اٌّٛعٛد حب١ًٌب فٟ رDPSٕاٌخبطخ ثٗ ػٓ ؽش٠ك االسزؼبٔخ ثبٌزٕس١ك اٌّٛػح فٟ "إؽبس 

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-framework ب ِٓ رحٛي "إؽبس  153( خالي ًِ ٛ٠DPS إٌٝ ؽٍت "

 (RFCاٌزؼ١ٍمبد )

1.1 IDN. اٌذ١ٌٚخ إٌطبلبد أسّبء اٌسغً ِشغً ػشع إرا ("IDNs")، 5891و ،5890 أسلبَ اٌزؼ١ٍمبد ٌطٍجبد االِزضبي ػ١ٍٗ ٚعت، 
 ِٛلغال ػٍٝ ICANN NGIٌنبغً أن ٌلتزم مشغل السجل بإرشادات كما . ٌٙب اٌزبثؼخ ٚاألسلبَ 5893ٚ 5892و

<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm>، إلغاؤها أٚ تغٌٌرها، أٚ ،رؼذ٠ٍٙب ٌتم عندما ِٓ 

 رخظ١ض سٍطخ سغً فٟ ٚرحذ٠ضٙب األسّبء رٍه رسغ١ً ٚلٛاػذ اٌذ١ٌٚخ إٌطبلبد أسّبء عذاٚي ٔشش اٌسغً ِشغً ػٍٝ ٠غت .٢خش ٚلذ

 .(ICANN) ١ٌٙئخ اٌزبثؼخ اٌذ١ٌٚخ إٌطبلبد ألسّبء اٌزٛع١ٙ١خ اٌّجبدئ فٟ ِحذد ٘ٛ وّب األسّبء رٍه ثّّبسسبد اٌخبص اإلٔزشٔذ أسّبء

1.2 IPv6 . ػٍٝ لجٛي ػٕب٠ٚٓ  قادراِشغً اٌسغً أن ٌكون ٠غتIPv6  فٟ  الخاص به وأن ٌنشرهافٟ ٔظبَ اٌسغً  إلحاقوسغالد

DNS.  ٔمً  أن ٌعرض مشغل السجل٠غتIPv6 فٟ ِٕطمخ اٌغزس ِغ ػٕب٠ٚٓ  أسماء السجل المدرجةػٍٝ األلً ِٓ خٛادَ  العام الثنٌن

IPv6 لدى اٌّسغٍخ  المناظرةNIII. ًٔظبَ أسّبء إٌطبلبد  ٠ٕٚجغٟ أْ ٠زجغ ِشغً اٌسغً "اٌّجبدئ اٌزٛع١ٙ١خ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٕمIPv6 وّب "

. ػالٚح ػٍٝ أٔٗ 2403( سلُ RFCٚاٌزٛط١بد ٚاالػزجبساد اٌّٛػحخ فٟ ؽٍت اٌزؼ١ٍك ) 61٘ٛ ِٛػح فٟ أفؼً اٌّّبسسبد اٌحب١ٌخ 

فبق؛ ِٓ ٘زا ٠ٕٚجغٟ االر 1اٌؼبِخ ٌخذِبد ٔشش ث١بٔبد اٌزسغ١ً ػٍٝ إٌحٛ اٌّحذد فٟ اٌّٛاطفبد سلُ  ٠IPv6غت أ٠ًؼب ػشع ػٕب٠ٚٓ 

ػٍٝ اٌشجىخ  siohW(، أٚ ثشٔبِظ اٌجحش ػٓ إٌطبلبد 0611)ؽٍت اٌزؼ١ٍك سلُ  siohWػٍٝ سج١ً اٌّضبي ثشٔبِظ اٌجحش ػٓ إٌطبلبد 

( ثبٌٕسجخ ألٞ اٌّسغً، فٟ ِٛػذ ال ٠زغبٚص سزخ SRSاٌؼبِخ ٌٕظبَ اٌزسغ١ً اٌّشزشن ) IPv6اٌؼب١ٌّخ. ٌّشغً اٌسغً ػشع ٔمً ػٕب٠ٚٓ 

ٔظبَ  ٌٍؼًّ ِغٌزشغ١ً ثح١ش ٠ىْٛ ػٍٝ اسزؼذاد  gTLCٍت األٚي وزبثخً ِٓ أحذ اٌّسغ١ٍٓ اٌّؼزّذ٠ٓ ٌٕطبلبد أشٙش ِٓ ٚطٛي اٌط

 .IPv6اٌزسغ١ً اٌّشزشن ػجش 
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 السجل خدماث .1

مزود ػ١ٍّبد  (3، على النحو التالً: خدمات تمثل )اٌزسغ١ً ٌة"خذِبد اٌزسغ١ً"، ألغشاع ارفبق وٌتم تعرٌف“خدمات السجل.  1.3 
اٌزب١ٌخ7 اسزالَ اٌج١بٔبد ِٓ اٌّسغ١ٍٓ ف١ّب ٠زؼٍك ثؼ١ٍّبد رسغ١ً أسّبء إٌطبلبد ٚخٛادَ  متداد التً تعد بالغة اهأهمٌة بالنسبة للمهاماال

، ٚٔشش ٍِفبد إٌّطمخ ثبٌٕسجخ ٌٕطبلبد TLDاألسّبء؛ ٚرض٠ٚذ اٌّسغ١ٍٓ ثّؼٍِٛبد حٛي اٌحبٌخ اٌّزؼٍمخ ثخٛادَ إٌّطمخ ثبٌٕسجخ ٌٕطبلبد 

TLD ّزؼٍمخ ثزسغ١الد خبدَ اسُ إٌطبق ؛ رشغ١ً خٛادَ ٔظبَ أسّبء إٌطبلبد اٌخبطخ ثبٌزسغ١ً، ٚٔشش االرظبي ٚاٌّؼٍِٛبد األخشٜ اٌ

ٚفمًب ٌّب ٠مزؼ١ٗ ٘زا االرفبق؛ ٚ)ة( إٌّزغبد أٚ اٌخذِبد األخشٜ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ ِشغً اٌسغً رٛف١ش٘ب ثسجت إلبِخ  TLCفٟ ٔطبلبد 

، ٚ)ط( أٞ ِٕزغبد أٚ خذِبد أخشٜ ال ٠ّىٓ إال ٌّشغً اٌسغً  رٛف١ش٘ب، 1ػٍٝ إٌحٛ اٌّحذد فٟ اٌّٛاطفبد سلُ س١بسخ رٛافك ا٢ساء 

)د( اٌزغ١١شاد اٌّبد٠خ ػٍٝ أٞ خذِخ ِٓ خذِبد اٌزسغ١ً فٟ ٔطبق إٌمبؽ )أ( أٚ )ة( أٚ )ط( اٌّزوٛسح  ثسجت رؼ١١ٕٗ وّشغً ٌٍسغً، ٚ

 أػالٖ. 

 INارىْٛ ِسغٍخ، أٚ أْ اٌّسغً ٌُ ٠ٛفش سغالد طبٌحخ ِضً سغالد  الألسّبء إٌطبق اٌزٟ إِب ثبٌٕسجخ  حظر أحرف البدل. 1.1
إلدساط ٍِف إٌّطمخ اٌخبص ثٕظبَ أسّبء إٌطبلبد، أٚ أْ ٚػؼٙب ال ٠سّح ثٕشش٘ب فٟ ٔظبَ أسّبء إٌطبلبد، فإٔٗ ٠حظش اسزخذاَ سغالد 

ّٟ اٌزؼ١ٍمبد ِٛاسد اٌشِض اٌؼشٛائٟ ألسّبء إٌطبلبد ػٍٝ إٌحٛ اٌ أٚ أٞ ؽش٠مخ أٚ رم١ٕخ أخشٜ ِٓ أعً رشو١ت  1261ٚ 1301ّج١ٓ فٟ ؽٍج

سغالد ِٛاسد ٔظبَ أسّبء إٌطبلبد أٚ اسزخذاَ إػبدح اٌزٛع١ٗ فٟ ٔظبَ أسّبء إٌطبلبد ِٓ لجً اٌسغً. ٚػٕذ االسزفسبس ػٓ أسّبء 

 0(، ٚسِض االسزغبثخ NXDOMAINأ" )اٌّؼشٚفخ أ٠ًؼب ثبسُ إٌطبلبد، ٠غت ػٍٝ خٛادَ األسّبء اٌّؼزّذح إػبدح اسزغبثخ "اسُ اٌخط

ٚؽٍجبد اٌزؼ١ٍمبد راد اٌظٍخ. ٠ٕٚطجك ٘زا اٌحىُ ػٍٝ ع١ّغ ٍِفبد إٌّطمخ اٌخبطخ ثأسّبء  1302وّب ٘ٛ ِٛػح فٟ ؽٍت اٌزؼ١ٍك 

بي رٛف١ش خذِبد اٌزسغ١ً( ثحفع إٌطبلبد ػٍٝ ع١ّغ اٌّسز٠ٛبد فٟ شغشح أسّبء إٌطبلبد اٌزٟ ٠مَٛ ِشغً اٌسغً )أٚ ِٓ ٠زجؼٗ فٟ ِغ

 اٌج١بٔبد ٌٙب، أٚ اٌزشر١ت ٌٙزا اٌحفع، أٚ اٌحظٛي ػٍٝ ػبئذاد ِٓ عشاء ٘زا اٌحفع.

 . استمرارٌة التسجٌل1

س١مَٛ ِشغً اٌسغً ثؼ١ٍّبرٗ ثبسزخذاَ شجىخ ػًّ ٚخٛادَ ِزىشسح ِزٕٛػخ عغشاف١ًب )ثّب فٟ رٌه رىشاس ػٍٝ  اٌزٛفش اٌؼبٌٟ 0.1 

( ٌؼّبْ اسزّشاس٠خ اٌزشغ١ً فٟ حبٌخ ح١ضّب وبٔذ ِزٛفشح، رىشاس ػٍٝ ِسزٜٛ اٌؼمذح إٌٙبئ١خ ٚرٕف١ز خطخ ٌّٛاصٔخ اٌزح١ًِّسزٜٛ اٌشجىخ، ٚ

 حذٚس ػطً رمٕٟ )سٛاء وبْ ٚاسغ إٌطبق أٚ ِحٍٟ(، أٚ ٚالؼخ أٚ ظشف اسزضٕبئٟ خبسط ٔطبق س١طشح ِشغً اٌسغً. 

سبػخ ِٓ أزٙبء اٌحذس  11ؼمٌٛخ رغبس٠ًب السزؼبدح اٌٛظبئف اٌحسبسخ ٌٍسغً خالي اٌسغً عًٙٛدا ِ ُمشغلس١سزخذَ  حذس غ١ش ػبدٞ 0.1

سبػخ ثؼذ ٘زا اٌحذس، ٚرٌه ٚفمًب  15اٌسغً، ٚس١سزؼ١ذ رشغ١ً إٌظبَ ثبٌىبًِ خالي ِذح ال رض٠ذ ػٓ  ُمشغلاٌخبسط ػٓ إسادح غٌر العادي 

 غخ ػٓ ٘زا اٌحذس ػذَ رٛفش ٌٍخذِخ.ٌٕٛع اٌٛظ١فخ اٌحسبسخ اٌّؼ١ٕخ. ال رؼذ ػ١ٍّبد االٔمطبع إٌبر

ٌجب أن ٌحافظ مشغل التسجٌل على خطة مواصلة للعمل، توفر صٌانة لخدمات التسجٌل فً حالة وقوع حدث غٌر  استمرار العمل 1.1
ً ف عادي خارج عن إرادة ُمشغل السجل أو إخفاق عمل مشغل السجل، وٌمكن أن ٌتضمن ذلك تعٌٌن مزود استمرار خدمات التسجٌل.

حالة اشتمال مثل هذه الخطة على تعٌٌن مزود استمرار خدمات التسجٌل، ٌنبغً لمشغل التسجٌل أن ٌقدم اسم ومعلومات االتصال لمزود 
 .ICANNإلى شركة  استمرار خدمات التسجٌل المذكورة

شغً اٌسغً ثح١ش ال ٠ّىٓ ٚلٛع حذس اسزضٕبئٟ خبسط ٔطبق س١طشح ِ فً حالة وقوع حدث استثنائً خارج نطاق سٌطرة مشغل السجل

 تعٌٌنه، إن وجد.( ثبالرظبي ثّضٚد اسزّشاس٠خ خذِخ اٌزسغ١ً اٌزٞ ٠زُ FDAEEاالرظبي ثٗ، ٚعت ػ١ٍٗ أْ ٠ٛافك ػٍٝ أْ رمَٛ ١٘ئخ )

 .األقل على سنويًا مرة السجل خدماث الستمراريتاختبار  إجراء السجل ُمشغل على

 الوقايت من سوء االستخدام. 4

فٟ ِٛلؼٗ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ رفبط١ً ارظبي  وٌنشر NFIII ِشغً اٌسغً ٌزود٠غت أْ   ٌالٔزٙبوبد خبطخ رظبيا عٙبد 1.10.1

دل١مخ خبطخ ثٗ ثّب فٟ رٌه اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌؼٕٛاْ اٌجش٠ذٞ طبٌح فؼالً ػٓ عٙخ ارظبي أسبس١خ ٌٍزؼبًِ ِغ االسزفسبساد اٌّزؼٍمخ 

 ( ثإشؼبس فٛسٞ ثأٞ رغ١١شاد رطشأ ػٍٝ رفبط١ً االرظبي ٘زٖ.FDAEEذ ١٘ئخ )، وّب سTLDّ١ثبٌسٍٛن اٌؼبس فٟ ٔطبلبد 

وّب )ارخبر اإلعشاءاد اٌالصِخ إلصاٌخ سغالد اٌٍّظمبد اٌّؼضٌٚخ " ِشغٍٟ اٌسغالد"٠غت ػٍٝ . االستخدام الضار لسجالث الملصقاث المعزولت 1.1

 أْث وزبثٟ د١ًٌ ػٍٝ ٠حظٍْٛ ػٕذِب( /security/sac048.pdfhttp://www.icann.org/en/committees٘ٛ ِحذد ػٍٝ ِٛلغ ا٠ٌٛت 

  .ػبسح ثسٍٛو١بد رشرجؾ اٌسغالد ٘زٖ
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  بالتجديد والخاصت األوليت المدعومت التسجيل فتراث .2

( سٕٛاد وحذ 13أسّبء ِسغٍخ فٟ اٌسغً ثض٠بداد ِشح وً ػبَ، حزٝ ػشش )ات أولٌة ل٠غٛص اٌم١بَ ثزسغ١ً  فزشاد اٌزسغ١ً األ١ٌٚخ 2.1

 ( سنوات.31لتجنب الشك، قد ال تتجاوز التسجٌالت اهأولٌة لالسم المسجل عشر ) ألظٝ.

ٌمد لتجنب الشك، قد ال  ( سٕٛاد وحذ ألظٝ.13أسّبء ِسغٍخ ثض٠بداد ِشح وً ػبَ، حزٝ ػشش ) ثزغذ٠ذ٠ٚغٛص اٌم١بَ  اٌزغذ٠ذ فزشاد. 2.1

 .بدًءا من وقت التسجٌل ( سنوات31عشر ) فترة تسجٌلها إلى ما ٌزٌد عن ةالمسجل اءسمهأتجدٌد ا
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 7المواصفات 

 

 الحقوق حماية آليات لمتطلبات األدنى الحذ

 

"( ٔٚهزضو ثٓب، ٔانزٙ ًٚكٍ RPMsٚجت ػهٗ يشغم انسجم أٌ ُٚفز أٚخ آنٛبد نحًبٚخ حمٕق )" آليات حماية الحقوق. .1

ٛبد إظبفٛخ انزٙ رؼًم (. ٔثبإلظبفخ إنٗ ْزِ اٜنٛبد، لذ ٚطٕس ٔٚهزضو يشغم انسجم ثآنICANNرفٕٚعٓب يٍ ٔلذ ٜخش يٍ لجم ْٛئخ )

ػهٗ رثجٛط أٔ يُغ رسجٛم أسًبء انُطبلبد انزٙ رُزٓك انحمٕق انمبََٕٛخ نطشف آخش أٔ رسٙء اسزغالنٓب. ٔسٛشًم يشغم انسجم كم آنٛبد 

( فٙ ارفبق انزسجٛم ٔانًسجم، ٔانًجشو يٍ لجم يسجهٙ ْٛئخ ICANNنحًبٚخ انحمٕق يفٕظخ ٔيطٕسح ثصٕسح يسزمهخ يٍ لجم ْٛئخ )

(ICANN انًؼزًذٍٚ ٔانًخٕنٍٛ نزسجٛم األسًبء فٙ َطبلبد )TLD ٚجت ػهٗ يشغم انسجم ٔفمًب نهًزطهجبد انزٙ ٔظؼزٓب ْٛئخ .

(ICANN ) ٙانًُشٕس ػهٗ ]انشاثط انز٘ سٕف يكزت حمٕق انؼاليبد انزجبسٚخ رُفٛز آنٛبد حًبٚخ انحمٕق اإلنضايٛخ انًُصٕص ػهٛٓب ف(

  (:ICANNيٍ لجم  )ٔانزٙ لذ ٚزى يشاجؼزٓب يٍ ٔلذ ٜخشبئٛخ يٍ يكزت حمٕق انؼاليبد انزجبسٚخ[( ٚزى ٔظؼّ ػُذ إلشاس انُسخخ انُٓ

ال ٚجت ػهٗ يشغم انسجم رفٕٚط أ٘ صبحت نحمٕق انًهكٛخ انفكشٚخ انًطجمخ ثبسزخذاو أ٘ رجًٛغ يؼهٕيبد حٕل . 2

حمٕق انؼاليبد انزجبسٚخ انًفٕض يٍ  ػاليخ رجبسٚخ أخشٖ أٔ اإلخطبس ثٓب أٔ خذيخ انزحمك يٍ انصحخ، ثجبَت يكزت

 انٓٛئخ أٔ ثذالً يُّ. 

 سٕف ًٚزثم يشغم انسجم ٜنٛبد حم انًُبصػبد انزبنٛخ ٔانزٙ لذ رزى يشاجؼزٓب يٍ ٔلذ ٜخش: آليات حل المنازعات.  .3

( RRDRP( ٔإجشاءاد حم انُضاع انخبصخ ثمٕٛد انزسجٛم )PDDRPيمزشحبد حم انًُبصػبد انزٙ رهٙ انزفٕٚط ) - أ

 ( )ٔانًُشٕسح ػهٗ ]ٚجت إدساج ػُبٍٔٚ انًٕالغ ػُذيب ٚزى اػزًبد اإلجشاء انُٓبئٙ[(، ICANNانزٙ اػزًذرٓب ْٛئخ )

 ٕٚافك يشغم انسجم ػهٗ  .

رُفٛز ٔانزمٛذ ثؤ٘ ػالجبد رفشظٓب انٓٛئخ )ٔانزٙ لذ رشًم أ٘ ػالج يؼمٕل، ثًب فٙ رنك رخصٛصّ  .

)ْـ( يٍ االرفبق( فٙ أػمبة انمشاس انصبدس يٍ لجم  4.3ب نهًبدح نزجُت انشك، ٔإَٓبء ارفبق انزسجٛم ٔفمً 

ْٛئخ انًحهفٍٛ انًؼُٛخ ثًمزشحبد حم انًُبصػبد انزٙ رهٙ انزفٕٚط أٔ إجشاءاد حم انُضاع انخبصخ 

 ٔاالنزضاو ثؤ٘ لشاس يٍ ْزا انُٕع؛ ٔ ثمٕٛد انزسجٛم

(، )ٔانًُشٕس ػهٗ ]ٚجت إدساج ػُٕاٌ ICANN"( انز٘ اػزًذرّ ْٛئخ )URSانُظبو انًٕحذ نإلٚمبف انسشٚغ )" - ة

 انًٕلغ[(، ثًب فٙ رنك رُفٛز انمشاساد انصبدسح ػٍ يحممٙ انُظبو انًٕحذ نإلٚمبف انسشٚغ. 
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 8المواصفات 
 

 أداة العمليات المستمرة

ذات  بالغة األهمٌةاألساسٌة ( تنص على توفٌر الموارد المالٌة الكافٌة لضمان التشغٌل المستمر لوظائف التسجٌل 2أداة العملٌات المستمرة ) .2
عند االنتهاء من كتٌب دلٌل مقدم  لٌتم إدراجه lruالمذكورة فً البند ]__[ من كتٌب دلٌل مقدم الطلب المنشور على ] LTGالصلة بنطاق 

( سنوات عقب انتهاء االتفاقٌة أو قبل الٌوم السنوي 4كمرجع( على مدار ثالث ) 9الطلب[ )الذي تم دمجه فً هذه الوثٌقة بالمواصفات 
( خطاب اعتماد 2( لتارٌخ النفاذ، و)ب( ٌجب أن تكون فً صورة إما )7( لتارٌخ النفاذ ولكن قبل الٌوم السنوي السادس )6الخامس )

( إٌداع نقدي عالق غٌر قابل لإللغاء، ٌفً كل منهما بااللتزامات المنصوص علٌها بالبند ]__[ من كتٌب 3احتٌاطً غٌر قابل لإللغاء، أو )
 9موصافات لٌتم إدراجه عند االنتهاء من كتٌب دلٌل مقدم الطلب[ )الذي تم دمجه فً هذه الوثٌقة بال lruدلٌل مقدم الطلب المنشور على ]

كمرجع(.  ٌتعٌن على مشغل شركة التسجٌل بذل غاٌة جهده إلتخذا كافة اإلجراءات الضرورٌة أو المفضلة للحفاظ على تنفٌذ أداة العملٌات 
كطرف آخر مستفٌد منها.  سٌقدم مشغل شركة التسجٌل لـ  NNAII( أشهر من تارٌخ السرٌان، وللحفاظ على 7المستمرة لمدة ستة )

NNAII من الوثائق النهائٌة ذات الصلة بأداة العملٌات المستمرة وٌتابع إخطار  نسخNNAII  بالصورة 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 

)ال ٌمكن حجب هذه الموافقة بشكل غٌر  NNAIIاألخرى ذات الصلة بها دون تصدٌق كتابً مسبق من منظمة  المستمرة أو الوثائق
. 3للموارد المالٌة ألداة العملٌات المستمرة بموجب البند  NNAIIمعقول(.  تنص أداة العملٌات المستمرة صراحة على إمكانٌة وصول 

 [ من اتفاقٌة التسجٌل.25. 8ند : أو البإدراج لكٌان حكومً] 6. 5أو البند  24

ٌات وعلى الرغم من استخدام أفضل الجهود التً ٌبذلها مشغل السجل للوفاء بالتزاماته بموجب الفقرة السابقة، إال أنه إذا انقضت أداة العمل .3
ا، ألي سبب من األسباب، وذلك قبل ال ًٌ ا أو جزئ ًٌ ( من 7لسادسة )ذكرى السنوٌة االمستمرة أو تم إنهاؤها من قبل طرف آخر مشار إلٌه، كل

( 3( بذلك االنقضاء أو اإلنهاء وأسباب ذلك، و)NNAII( إشعار هٌئة )2تارٌخ النفاذ، فإنه ٌجب على مشغل السجل وعلى وجه السرعة )
ثالث لمدة  LTGاتخاذ الترتٌبات الالزمة ألداة بدٌلة توفر موارًدا مالٌة كافٌة لضمان التشغٌل المستمر لخدمات التسجٌل المتصلة بنطاقات 

( تلً أي إنهاء لهذا 2( من تارٌخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة )6( سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق أو قبل الذكرى السنوٌة الخامسة )4)
(.   ( من تارٌخ النفاذ )"أداة بدٌلة"7االتفاق بعد الذكرى السنوٌة الخامسة من تارٌخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوٌة السادسة )

والتً ال تقل عن أداة العملٌات المستمرة، وأن تكون فً شكل ومضمون مقبول لدى  NNAIIعلى أٌة أداة بدٌلة االمتثال لشروط منظمة 
 . NNAIIمنظمة 
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، فً أي وقت، ٌجوز لمشغل شركة التسجٌل استبدال أداة العملٌات 9بصرف النظر عن أي شًء ٌتعارض مع المواصفات  .4
 LTG( توفر موارًدا مالٌة كافٌة لضمان التشغٌل المستمر لخدمات التسجٌل المتصلة بنطاقات 2دٌلة والتً )المستمرة بأداة ب

( تلً أي 2( سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق قبل أو بحلول الذكرى السنوٌة الخامسة من تارٌخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة )4لمدة ثالث )

( 3, و)( من تارٌخ النفاذ،7سنوٌة الخامسة من تارٌخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوٌة السادسة )إنهاء لهذا االتفاق بعد الذكرى ال
والتً ال تقل عن أداة العملٌات المستمرة، وأن تكون فً شكل ومضمون مقبولٌن من قبل  NNAIIتمتثل لشروط منظمة 

( هذه، فلن 4( أو )3اة العملٌات المستمرة إما عمالً بالفقرة ). وفً حالة قٌام مشغل شركة التسجٌل باستبدال أدNNAIIمنظمة 
، ولكن ٌجب أن ُتطبق بعد ذلك فٌما ٌتعلق األصلٌة ( قٌد التطبٌق فٌما ٌتعلق بأداة العملٌات المستمرة9تعد شروط المواصفات )

 أداة )أدوات( االستبدال المذكورة.
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 1 *9المواصفات 

 2 قانون قواعد السلوك الخاص بمشغل شركة التسجيل
 3 
في رد فعل على التعليقات ل مسودة قانون قواعد السلوك الخاص بمشغل شركة التسجي مراجعة مالحظة: جرت]* 4 

المنصوص عليها في كتيب إرشادات مقدم الطلب النهائي  9الواردة من المجتمع بشأن مواصفات المسودة  5 
تشجيع الحصول على مدخالت المجتمع حول أنماط السوك التي يتعين في  NNAIIمنظمة تمر تس.  المقترح 6 

 7 حظرها و/أو فرضها في إطار احتمالية الملكية المشتركة لقنوات توزيع أسماء النطاقات.[
 8 

ٌمتنع مشغل شركة التسجٌل, ولن ٌسمح ألي شركة أم, أو ، TLDنطاق بتشغٌل السجل ألجل فٌما ٌتعلق    .2 9 
 10 فً الطرف هذا إشراك فٌه ٌتم الذي الحد ، إلىأو مقاول من الباطن أو كٌان آخر ذا صلةأو تابعة, , فرعٌة
 11 )ٌشار لكل منها "طرف ذا صلة بالتسجٌل"(: TLD بنطاق ٌتعلق فٌما السجل خدمات توفٌر

 12 
 13 فٌما ائعالب أو اهتمام خاص بأي مأمور تسجٌل إظهار المحاباة، المباشرة أو غٌر المباشرة، أو تقدٌم  . أ

الُصُل الخاص بالتشغٍل إلى أوظمة شسكات التسجٍل َخدمات شسكات التسجٍل المتصلة ب ٌتعلق 14 
 15 االعتبارات أو التفضٌالت هذه مثل على للحصول متساوٌة فرص توفٌر تم إذا إال ،TLD بنطاقبٍا

 16 ؛متشابهة لظروف فعلٌا وخاضعة فعلٌا متشابهة شروط وفق والبائعٌن المسجلٌن  جمٌع أمام
 17 

تسجٌل أسماء النطاقات لصالحه، باستثناء األسماء المسجلة عبر مأموري التسجٌل المعتمدٌن لدى   . ب 18 
، شسٌطة LTGفً اإلدارة, العملٌات والهدف من ، والتً تعد ضرورٌة بصورة جلٌة NACIIمنظمة  19 

" مه 6.2أن "مشغل السجل" ٌجُش لً احتجاش أسماء مه عملٍة التسجٍل َفقًا لما ٌُ مُضح فً "القسم  20 
 21 ;"اتفاقٍة التسجٍل"

 22 

 23   إلى المالكٌن وصول اعتماداً على  LTGأو النطاقات الفرعٌة لـ  LTGتسجٌل األسماء فً نطاق  . ج
 24 النطاقات أسماء ألجل المستهلكٌن من المقدمة النزاعات حل طلبات أو البحث بعملٌات تتعلق معلومات

 25 ؛"التشغٌل األولً"( باسم اسعو نطاق على والمعروفة) اآلن حتى تسجٌلها ٌتم لم التً
 26 

 27 فٌما بالسجل، مرتبط طرف أي أو السجل لمشغل المستخدم معلومات بكشف تابع مسجل ألي السماح . د
 28 غٌر األخرى األطراف كافة  إعطاء ٌتم لم ما وعملٌاتها، TLD إلدارة الضرورٌة المعلومات عدا

 29 شروط وفق المستخدم هذا بٌانات إلى مماثال وصوال( اآلخرون السجل مشغلو ذلك فً بما) المعنٌة
 30 أو بالفعل؛ مماثلة لظروف وخاضعة بالفعل مشابهة

 31 
 32 أي عملٌاته إلى أو سجلها بخدمات المتعلقة السرٌة المعلومات أو السرٌة السجل بٌانات عن الكشفهـ.     

 33 طاءإع ٌتم لم ما وعملٌاتها، TLD إلدارة الضرورٌة عدا فٌما ،DNS خدمات مزود ألي  تابع موظف
 34 مثل إلى مماثال وصوال( اآلخرٌن السجل مشغلً كافة ذلك فً بما) المعنٌة غٌر األخرى الجهات كافة
ا مشابهة شروط وفق السرٌة المعلومات أو للسجل السرٌة البٌانات هذه ًٌ  35 مشابهة لظروف وخاضعة فعل
 36   .فعلٌا

 37 
مزود خدمات مأمور التسجٌل أو مأمور  فً حالة قٌام مشغل شركة التسجٌل أو الطرف ذا الصلة بالتسجٌل بدور  .3 38 

الطرف ذا الصلة بالتسجٌل، للحفاظ  البائع، سٌتعٌن على مشغل شركة التسجٌل، أو سٌلتزم بدفع  -التسجٌل 39 
 40 البائع. -على سجالت الحسابات الفردٌة الخاصة بعملٌات مأمور التسجٌل أو مأمور التسجٌل 

 41 
 42 

( واحدة على األقل كل عام تقوٌمً  2ٌُجري مشغل شركة التسجٌل عملٌات مراجعة داخلٌة للسلوك مرة )      .4 43 
( ٌوماً تقوٌمٌاً عقب نهاٌة كل عام تقوٌمً، 31لضمان االلتزام بقانون قواعد السلوك. فً غضون عشرٌن ) 44 
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لدى مشغل شركة  ل التصدٌق ٌتقدم مشغل شركة التسجٌل بنتائج المراجعة الداخلٌة، مدعمة بتصدٌق من مسؤو 45 
التسجٌل ٌشهد بالتزام مشغل شركة التسجٌل بـ قانون قواعد السلوك هذا، عبر البرٌد اإللكترونً على عنوان  46 

التقارٌر فٌما بعد باستخدام  ومُذج ٌري التقازٌس َمحتُاٌا أَتقدٌم  NACII. )قد تطلب NACIIتوفره منظمة  47 
 48 النتائج هذه مثل عالنٌة تنشر أن ICANN حق من أنه على لالسج مشغل ٌوافق وسائل أخرى معقولة.(

 49 واالعتماد.
 50 

من إجراء تحقٌقات فً إدعاءات عدم  NACII( سبباً لمنع منظمة 2ال ٌعد أي مما ذكر بموجب هذه الوثٌقة: )  .5 51 
تسجٌل ( توفٌر األسس التً ٌستند إلٌها مشغل شركة ال3التزام مشغل شركة التسجٌل بقانون قواعد السلوك؛ أو ) 52 

بشأن التحقٌق فً إدعاءات عدم التزام مشغل شركة التسجٌل بقانون  NACIIفً رفضه التعاون مع منظمة  53 
 54 قواعد السلوك المذكور.

 55 
 56 على بالسجل مرتبط طرف أي أو السجل مشغل لقدرة تقًٌٌدا المستند هذا فً علٌه النص تم بند أي ٌمثل ال      .6

 57 بالمنتجات ٌتعلق فٌما بائع أو مسجل مع للنشاط العادٌة التفرة فً ةالمستقل البعٌدة المعامالت إلى الدخول
 TLD. 58بـ جهة كل من الصلة ذات غٌر والخدمات

 59 

، هذه السلوك قواعد قد ٌطلب "مشغل السجل" اإلعفاء من تسري لن سبق، فٌما علٌه النص تم مام الرغم على      .7 60 

 61 على بٍّه، إذا ICANN مىظمة مه معقُل دٌستق على بىاءً  ICANNمن منظمة وقد ٌتم منح هذا اإلعفاء 

أن بكافة ٌحتفظ السجل مشغل( 2) كان إذا ،ICANN مىظمةالري تساي  معقُلال ستقدٌلل وفًقا "السجل مشغل" 62 
 63 الستخدامه بإدارتها هو تم تسجٌلها بمعرفة "مشغل السجل" وٌقوم TLD فً اسم النطاق تسجٌالتال  ( جمٌع2)

 64 غٌر أخرى جهة ألي أخرى طرٌقة بأي ٌوفر أو ٌوزع أو ٌبٌع ال السجل لمشغ( 3)وبشكل حصري  الذاتً
غٌر إلى أي جهة أخرى  7 رقم المسودة قسم: مالحظة]* .TLD فً تسجٌالت أي ٌنقل ملكٌة أو استخدام تابعة 65 

ٌُعد تطبٌق4و) "السجل مشغللب الخاصة السلوك قواعد من "تابعة  66 دةالوار للتعلٌقات كاستجابة إضافته تم ( ال 
 67 المسجل فٌها ٌستخدم التً التسجٌل لشركات ضرورٌة تكن لم السلوك هذه على قواعدال أن افترضت التً

 68 سبٌل على dot-BRAND)  أخرى أطراف إلى التسجٌالت ٌبٌع وال الخاصة لعملٌاته منفرًدا TLDالـ
ا([المثال ًٌ  69 .العامةمصلحة لالحماٌة  ضرور
 70 
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 01المواصفة 
 

 موصفات أداء السجل

 التعريفات .1

1.1. DNS.  ًٌشٌر إلى نظام أسماء النطاقات كما هو معرف فRFC  وأرقام  1035، 1034رقمRFC .ذات الصلة 

المسجل تحت  ،TLDللثقة من مرساة الثقة السم النطاق مثل اسم النطاق  DNSSECهناك سلسلة  األمثل. DNSSECحل  .1.2
TLD .وهكذا 

1.3. EPP.  البروتوكولٌشٌر إلى  Extensible Provisioning Protocolًالمعرف ف RFC 5730  وأرقامRFC  ذات
 الصلة.

أو  IPv4بدون التمٌٌز بٌنهما. فً حال ضرورة التمٌٌز بٌنهما، ٌتم ذكر  IPv6أو  IPv4ٌشٌر إلى عنوان  .IPعنوان  .1.4
IPv6. 

( )انظر أدناه( والموجودة فً غٌر واحد من وغٌرها EPPو DNSفعادة مضٌفً الشبكة بإجراء اختبارات )اختبارات.  .1.5
 المواقع العالمٌة.

1.6. RDDS.  "تشٌر "خدمات نشر بٌانات التسجٌلRegistration Data Directory Services  إلى خدماتWHOIS 
 .من هذه االتفاقٌة "4المواصفة "وخدمات الوٌب مجتمعة كما هً معرفة فً 

1.7. RTT. زمن الرحلة الكاملة أو RTTلزمن المقاس من إرسال أول بت من أول حزمة من سلسلة الحزم الالزمة ٌشٌر إلى ا
إلجراء طلب حتى استالم آخر بت من آخر حزمة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة. إن لم ٌستقبل العمٌل سلسلة الحزم 

 على أنه لم ٌستجاب له.بالكامل الالزمة الستالم االستجابة، سٌتم اعتبار اإلجابة هً االستالم وسٌعتبر الطلب 

1.8. SLR. ( متطلبات مستوى الخدمة هً مستوى الخدمة المتوقع لمعامل معٌن ٌتم قٌاسه فً اتفاقٌة مستوى الخدمةSLA.) 

 اتفاقية ماتريكس لمستوى الخدمة .2

 (شهرًيا) SLR المعامل 

DNS 

 توفر% 100=  دقٌقة 0 الخدمة توقف زمن DNS خدمة توفر

 % (99) دقٌقة 432 الخدمة توقف زمن ≥ DNS أسماء خادم توفر

RTT حل TCP DNS ≤ 1000 1500 ًاألقل على االستعالمات من% 95 لنسبة ثانٌة، ملل 

RTT حل UDP DNS ≤ 400 500 ًاألقل على االستعالمات من% 95 لنسبة ثانٌة، ملل 

 األقل على االختبارات من% 95 لنسبة أدنى، كحد DNS ≤ 60 تحدٌث زمن

RDDS 

 % (98)دقٌقة 864 الخدمة توقف زمن ≥ RDDS وفرت

RTT استعالم RDDS ≤ 2000 ًاألقل على االستعالمات من% 95 لنسبة ثانٌة، ملل 

 األقل على االختبارات من% 95 لنسبة أدنى، كحد RDDS ≤ 60 تحدٌث زمن

EPP 

 % (98) أدنى كحد دقٌقة 864 الخدمة توقف زمن ≥ EPP خدمة توفر

RTT جلسة أمر EPP ≤ 4000 ًاألقل على االستعالمات من% 90 لنسبة ثانٌة، ملل 

RTT استعالم مر EPP ≤ 2000 ًاألقل على االستعالمات من% 90 لنسبة ثانٌة، ملل 

RTT تحوٌل أمر EPP ≤ 4000 ًاألقل على االستعالمات من% 90 لنسبة ثانٌة، ملل 

لمختلف الخدمات فً جمٌع األوقات والتوارٌخ التً تشٌر اإلحصابٌات إلى قلة عدد  ٌفضل أن ٌقوم مشغلو السجالت بإطارات الصٌانة
المستخدمٌن لكل خدمة. ولكن ٌراعى أنه ال توجد شروط لعملٌات انقطاع مخطط لها أو ما شابه، أي وقت تتوقف فٌه الخدمة، سواء بسبب 

 .SLA الصٌانة أو خطأ بالنظام، سٌعتبر ببساطة التوقف عن الخدمة ألغراض
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3. DNS. 

(، لإلجابة TLDٌشٌر إلى قدرة مجموعة خوادم أسماء محددة على أنها مرخصة السم نطاق معٌن )مثل  .DNS خدمة توفر .3.1
 ولكً توفر الخدمة لدى لحظة معٌنة فال بد السمٌن منتدبٌن من الخوادم اجتٌاز DNSمن اختبارات  DNSعلى استعالمات 

DNS  اختبارات "بنجاحDNS لكل من "DNS " عنوان ذوي التسجٌل العامIP" ذات صلة. إن كانت أكثر من  ألي خدمة
 غٌر متوفرة. DNSخالل فترة زمنٌة معٌنة، فتعتبر  DNSأثبتت عدم توفر خدمات  DNS% من اختبارات 51

 مرخص السم العام لخادم أسماء معٌن محدد على أنه DNSالمسجل  "IPعنوان "ٌشٌر إلى قدرة  .DNS أسماء خادم توفر .3.2
 عام لكل خوادم األسماء DNSمسجل  "IPعناوين "من مستخدم اإلنترنت. كل  DNSالنطاق، على اإلجابة على استعالمات 

تحصل على نتابج  DNS% أو أكثر من اختبارات 51الذي تتم متابعته سٌتم اختبارها بشكل فردي. إن كانت  السم النطاق
لخادم األسماء غٌر  "IPعنوان " ٌعتبر وقت معٌن، دم األسماء خالللخا "IPعنوان "إلى  "DNS اختبارات" معرفة من غٌر

 متوفر.

3.3. RTT حل UDP DNS.  ٌشٌر إلىRTT لسلسلة من حزمتٌن، استعالم UDP DNS واستجابة  UDP DNS ذات
 اعتبارها غٌر معرفة. سٌتم RTT ذي الصلة فإن SLRمرات من ما هو محدد فً  5أكبر  RTTالصلة. إذا كانت 

3.4. RTT حل TCP DNS. إلى ٌشٌر RTT من بداٌة اتصال  لسلسلة من الحزمTCP  حتى نهاٌته، بما فً ذلك استقبال
 سٌتم RTT ذي الصلة فإن SLR من ما هو محدد فً مرات 5أكبر  RTT واحد. إذا كانت DNSالستعالم  DNSاستجابة 

 اعتبارها غٌر معرفة.

3.5. RTT حل DNS.  ٌشٌر إلى إما"RTT حل UDP DNS"  أو"RTT لح TCP DNS." 

ألمر نقل على اسم نطاق، حتى تجٌب كل خوادم  EPP ٌشٌر إلى الوقت المقاس من استقبال تأكٌد .DNS زمن تحديث .3.6
هذا ٌنطبق فقط على  ." مع اتساق البٌانات مع التغٌٌر الذي تم إجراؤهDNSاستعالمات بـ " السم النطاق األصلء األسما

 .DNS التغٌٌرات على معلومات

(. إن كان TCPأو  UDPمعٌن )عن طرٌق  "IPعنوان "أرسل إلى  واحد غٌر متعدد DNSٌعنً استعالم  .DNS اختبار .3.7
DNSSEC  متاًحا فً منطقةDNS  المستعلمة، لكً ٌعتبر أنه تمت اإلجابة على االستعالم، ال بد أن تكون التوقٌعات محققة

ا مقابل سجل  ًٌ مهٌبا بشكل  Trust Anchorألصل موقًعا مقابل مثبت ثقة تم نشره فً المنطقة األصل، إن لم ٌكن ا DSإٌجاب
ثابت. ال بد أن تتضمن إجابة االستعالم على المعلومات المعنٌة من نظام السجل، وإال سٌتم االستعالم لم تتم اإلجابة علٌه. 

نتابج المحتملة المقابل، سٌعتبر لم تتم اإلجابة علٌه. ال SLRأضعاف  5أكثر  "DNSحل  RTT" االستعالم الذي ٌتضمن
 أو، غٌر معرف/غٌر مجاب. "DNS حل RTT" هً: رقم بالمللً ثانٌة ٌقابل DNSالختبار 

مسجل  "IPعنوان "لكل  TCPو DNS" UDPباختبار "تقوم  DNSفً كل دقٌقة، كل عملٌة  .DNS معامالت قياس .3.8
DNS اختبار النطاق قٌد المتابعة. فإن كانت نتٌجة " عام لخوادم أسماء اسمDNS"  غٌر معرفة/مجابة فسٌعتبرIP الذي تم 

 اختباره غٌر متوفر بدء من ذاك االختبار وحتى وقت إجراء اختبار آخر. 

فً أي فترة قٌاس، وإال  20الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقٌاس صحٌحاً هو  .DNS اختبارات نتائج فحص .3.9
 أي خطأ. SLRً هذه الحالة لن ٌتم تحمٌل سٌتم تجاهل المقاٌٌس وال ٌتم االعتداد بها؛ وف

 .لتقرٌب توزٌع هذه االستعالمات "DNS اختبار" TCPأو  DNS UDPسترسل  .TCPو UDP استعالمات توزيع .3.10

على  DNSسٌتم وضعها فً أقرب مكان ممكن من محلالت  DNSاختبارات قٌاس معامالت  .DNS اختبارات وضع .3.11
دمٌن فً مناطق جغرافٌة مختلفة؛ وال بد من الحرص بحٌث ال تنفذ االختبارات خلف الشبكات التً ٌتواجد بها أكبر عدد مستخ

 وصالت متأخرة مثل وصالت األقمار الصناعٌة.
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4. RDDS. 

، على االستجابة إلى االستعالمات الواردة من مستخدم TLDالخاصة بـ  RDDSٌشٌر إلى قدرة كل خدمات  .RDDS توفر .4.1
أثبتت عدم توفر خدمات  RDDS% من اختبارات 51ام السجل. إن كانت أكثر من اإلنترنت بالبٌانات المناسبة من نظ

RDDS  خالل فترة زمنٌة معٌنة، فتعتبرRDDS .غٌر متوفرة 

4.2. RTT استعالم WHOIS. ٌشٌر إلى RTT  لسلسلة من الحزم من بداٌة اتصالTCP  حتى نهاٌته، بما فً ذلك استقبال
 غٌر معرفة. RTT المقابلة، فسٌتم اعتبار SLR أكثرأضعاف أو  RTT 5. إن كانت WHOISاستجابة 

4.3. RTT استعالم Web-based-WHOIS. إلى ٌشٌر RTT من بداٌة اتصال  لسلسلة من الحزمTCP  ًحتى نهاٌته، بما ف
واحد. إن قام مشغل السجل بتنفٌذ عملٌات متعددة الخطوات للحصول على  HTTPالستعالم  HTTPذلك استقبال استجابة 

 غٌر معرفة.  RTTالمقابلة، فسٌتم اعتبار  SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 ٌتم فقط قٌاس آخر خطوة. إن كانت المعلومات،

4.4. RTT استعالم RDDS.  ٌشٌر إلى"RTT استعالم WHOIS" و"RTT  استعالمWHOIS الويب على المعتمد" 
 مجتمعان.

ق استضافة أو تواصل حتى تعكس خدمات ألمر تحوٌل اسم نطا EPPوإشارة إلى وقت استالم تأكٌد  .RDDS تحديث زمن .4.5
RDDS .التغٌٌر الذي تم إحداثه 

تكون  RDDSإلحدى خدمات  معٌن ألحد الخوادم "IP عنوان" ٌعنً إرسال استعالم واحد إلى .RDDS اختبار .4.6
ٌتم االستعالمات عن كابنات موجودة فً نظام السجل وال بد أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة، وإال س

المقابلة ٌتم اعتبارها غٌر مجاب  SLRأو أكثر من  أضعاف RTT 5 االستعالم لم تتم اإلجابة علٌه. االستعالمات التً بها
 أو غٌر معرف/غٌر مجاب. RTTهً: رقم بالمللً ثانٌة ٌقابل  RDDSعلٌها. النتابج المحتملة الختبار 

ذات التسجٌل العام  DNSمن جمٌع  IPدقابق أحد عناوٌن  5كل  RDDSستختار اختبارات  .RDDS معامالت قياس .4.7
لكل منها. فً حال " RDDS اختبار" التً تجري متابعتها وعمل TLDلـ  RDDS" من خوادم كل خدمات IPن اويعن"

حتى ٌحٌن وقت غٌر متوفرة من هذا االختبار  RDDS، ٌتم اعتبار خدمة "RDDSاختبار "اإلجابة/التعرف على  عدم
 ء اختبار جدٌد.إجرا

فً أي فترة قٌاس،  10الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقٌاس صحٌحاً هو  .RDDS اختبارات نتائج فحص .4.8
 .أي خطأ SLRوإال سٌتم تجاهل المقاٌٌس وال ٌتم االعتداد بها؛ وفً هذه الحالة لن ٌتم تحمٌل 

على  DNSتم وضعها فً أقرب مكان ممكن من محلالت سٌ RDDSاختبارات قٌاس معامالت  .RDDS اختبارات وضع .4.9
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.

5. EPP 

االستجابة إلى األوامر الواردة من مسجلٌن لدى سجل كمجموعة على TLD EPP  ٌشٌر إلى قدرة خوادم .EPP خدمة توفر .5.1
مع  EPPمعتمد، والذي سبق مصادقتهم على الخوادم. ال بد أن تتضمن االستجابة على بٌانات مالبمة من نظام السجل. أمر 

"EPP  أمرRTT" 5 أعلى من  مراتSLR  من اختبارات51المطابق سوف ٌعتبر لم ٌتم الرد علٌه. إن كانت أكثر من % 
EPP  أثبتت عدم توفر خدماتEPP  خالل فترة زمنٌة معٌنة، فتعتبرEPP .غٌر متوفرة 

5.2. RTT جلسة أمر EPP. ٌشٌر إلى RTT التً تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال استجابة لسلسلة الحزم 
EPP ألمر جلسةEPP سة واحد. بالنسبة ألمر تسجٌل الدخول، هو ٌحتوي على الحزم الالزمة لبدء جلTCP بالنسبة ألمر .

 من 2.9.1هً تلك المعرفة فً القسم  EPP. أوامر TCPتسجٌل الدخول، هو ٌحتوي على الحزم الالزمة لختام جلسة 
EPP RFC 5730إن كانت . RTT 5  أضعاف أو أكثرSLR المقابل، فستعتبر RTT .غٌر معرفة 
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5.3. RTT استعالم مرا EPP. ٌشٌر إلى RTT إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال استجابة  التً تتضمن لسلسلة الحزمEPP 
هً تلك  EPP. أوامر TCPو EPPواحد. فاألمر ال ٌحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستً  EPPألمر جلسة 

غٌر  RTT فستعتبر ،المقابل SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 . إن كانتEPP RFC 5730 من 2.9.2المعرفة فً القسم 
 معرفة.

5.4. RTT تحويل رأم EPP. ٌشٌر إلى RTT التً تتضمن إرسال أمر تحوٌل إضافة إلى استقبال استجابة  لسلسلة الحزمEPP 
هً تلك  EPP. أوامر TCPو EPPواحد. فاألمر ال ٌحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستً  EPPألمر جلسة 

غٌر  RTT المقابل، فستعتبر SLRأو أكثر أضعاف  RTT 5 . إن كانتEPP RFC 5730 من 2.9.3المعرفة فً القسم 
 معرفة.

5.5. RTT أمر EPP. ٌشٌر إلى "RTT  أمر جلسةEPP"، أو "RTT  أمر استعالمEPP" أو "  ٌRTT تحويل أمر EPP". 

. أوامر االستعالم والتحوٌل، باستثناء EPPمعٌن ألحد خوادم  "IP عنوان" واحد إلى EPPٌعنً إرسال أمر  .EPP اختبار .5.6
، ال بد عن تختص كابنات موجودة فً نظام السجل. ال بد أن تتضمن االستجابة على بٌانات مالبمة من نظام "create"األمر 

 أو، غٌر معرف/غٌر مجاب. "EPP حل RTT" هً: رقم بالمللً ثانٌة ٌقابل EPPالسجل. النتابج المحتملة الختبار 

التً تتم  TLDلـ  EPPلخدمات  "IPوين عنا"كل خمس دقابق أحد  EPPستختار اختبارات  .EPP معامالت قياس .5.7
" فال بد أن تتم المفاضلة بٌن ثالث أنماط مختلفة من األوامر وكذا بٌن األوامر من كل صنف EPPاختبار متابعتها وعمل "

غٌر متوفرة من هذا االختبار حتى ٌحٌن وقت  EPPٌتم اعتبار خدمة  "EPPاختبار " فً حال عدم اإلجابة/التعرف على
 تبار جدٌد. إجراء اخ

فً أي فترة قٌاس، وإال  5الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقٌاس صحٌحاً هو  .EPP اختبارات نتائج فحص .5.8
 أي خطأ. SLRسٌتم تجاهل المقاٌٌس وال ٌتم االعتداد بها؛ وفً هذه الحالة لن ٌتم تحمٌل 

اخل أو بالقرب من نقاط وصول المسجلٌن إلى اإلنترنت د EPPٌتم وضع اختبارات قٌاس معامالت  .EPP اختبارات وضع .5.9
على مستوى مناطق جغرافٌة مختلفة؛ وال بد من مراعاة عدم وضع االختبارات خلف وصالت متأخرة، مثل وصالت األقمار 

 الصناعٌة.

 حدود الطوارئ .6

حدث تحول الطوارئ لدى الوظابف أو ست TLDلـ ٌوضح الماترٌكس التالً حدود الطوارئ التً وصلت ألي خدمة مما ذكر أعاله 
 من هذا االتفاق. 2.13الحرجة كما هو معرف فً القسم 

 الطوارئ حدود الحرجة المهمة

 ساعات عمل/أسبوع 4 )جمٌع الخوادم( DNSخدمة 

 ساعات عمل/أسبوع 4 األمثل DNSSECحل 

EPP 24 ساعات عمل/أسبوع 

  RDDSاستعالم 
(WHOIS/Web-based WHOIS)  

 عمل/أسبوع ساعات 24

خرق اتفاق السجل الناتج عن فقدان مستودع بٌانات كما هو موضح فً  مستودع البٌانات
 .6الجزء ب القسم  2التخصٌص 

 تصعيد الطوارئ .7

ال ٌكون التصعٌد إال ألغراض التدقٌق والتحري الممكنة أو القضاٌا المحتملة فً ما ٌخص أعمال المتابعة. إن بدء التصعٌد والتحقٌقات 
 تعاونٌة الهامة ال ٌمثال فً حد ذاتهما خدمتا متابعة جاء الفشل فً متطلبات أدابهما.ال

والمسجلٌن. وال بد أن توفر  ICANN ومشغلً السجل وبٌن المسجلٌن ومشغل السجل وبٌن ICANN ال بد وأن ٌكون التصعٌد بٌن
ICANN د أن ٌظل التواصل الموجود بٌن ومشغلً السجل أقسام عملٌات الطوارئ التً جاء الحدٌث عنها. وال بICANN  ًومشغل

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.



 المواصفات التفاقية الجديدة GTLD مناقشة مسودة   
 العام للتعليق خاضعة

IRI-21001v12  

 ICANNتصعيد الطوارئ المبدوء من فبل  .7.1

سٌقومون بتصعٌد الطوارئ مع مشغل  ICANNفإن مشغلً طوارئ  6ئ كما هو محدد فً القسم % من حدود الطوار10حال وجود 
( و/أو SMS السجل المعنً. ٌشتمل تصعٌد الطوارئ على الحد األدنى من العناصر التالٌة: اإللكترونٌات )أي البرٌد اإللكترونً أو

وافٌة عن المسألة المتصعدة بما فً ذلك دلٌل فشل المتابعة  إشعار التواصل الصوتً بقسم الطوارئ الخاص بمشغل السجل بمعلومات
وكذا مشغل السجل وااللتزام ببدء مسألة التصحٌح بٌن خدمة المتابعة ومتابعة  ICANNوالتفاقم المندلع من فشل طاقم المتابعة لدى 

 الخدمة على حد سواء. 

 ICANNتصعيد الطوارئ المبدوء من فبل  .7.2

م عملٌات الطوارئ المعدة للتعامل مع طلبات الطوارئ من المسجلٌن. وفً حالة كون المسجل غٌر قادر سٌبقً مشغل السجل على أقسا
المنصوص  ICANNمع السجل بسبب خلل فً خدمة السجل وكونه غٌر قادر على التواصل )من خالل سبل  EPPعلى عمل تحوٌالت 

ال ٌنوي عالج الخلل فللمسجل أن ٌبدأ تصعٌد الطوارئ بقسم  علٌها لالتصاالت( مع مشغل السجل أو أن مشغل السجل غٌر قادر أو
 تصعٌد الطوارئ مع مشغل السجل كما هو مذكور أعاله. ICANN ثم ٌمكن أن تبدأ .ICANN عملٌات الطوارئ فً

 اإلبالغ باالنقطاع والصيانة .7.3

ساعة على األقل من  24قبل  ICANN فً حال كون مشغل السجل ٌخطط للصٌانة فسوف ٌقومون بإعطاء مالحظة لقسم الطوارئ فً
ء مرات الصٌانة وٌرجا خدمة تصعٌد الطوارئ لخدمة المتابعة أثنا ICANN عملٌة الصٌانة تلك. وسٌسجل قسم عملٌات الطوارئ فً

 فترة انقطاع الصٌانة المحتملة.

ومتطلبات األداء لتقوم بإشعار قسم  SLAت بالنسبة للخدمات تح ICANNفإن ادعى مشغل السجل انقطاعاً طبقاً اللتزاماتهم التعاقدٌة مع 
أثناء ذلك االنقطاع المزعوم وٌقوم بإرجاء خدمة تصعٌد  ICANN . وسٌسجل قسم عملٌات الطوارئ فICANNًعملٌات الطوارئ فً 

 الطوارئ للخدمة المتابعة المعنٌة. 

 تعهدات قياس األداء .8

لقٌاس بما فً ذلك أي نوع من أنواع المحاباة لطلبات خدمات ا اختباراتٌنبغً على مشغل السجل أال ٌتدخل فً ال تدخل.  .8.1
المتابعة. وال بد أن ٌستجٌب مشغل السجل الختبارات التقٌٌم كما جاء فً هذا التخصٌص مثلما ٌتعامل مع أي طلب آخر من 

 .(EPP( أو مسجلً )RDDSو DNSمستخدمً اإلنترنت )لـ 

 SLRستحصل على اختبار مسجل ٌستخدم ألغراض تقٌٌم  ICANNٌوافق مشغل السجل على أن  .ICANNاختبار مسجل  .8.2
كما هو موضح أعاله. ٌوافق مشغل السجل على عدم المحاباة فً اختبار المسجل غٌر عدم فرض إتاوة على التحوٌالت. 

 أال تستخدم المسجل أو أسماء نطاق المسجل )أو موضوعات السجل( لمصلحتها أو لغٌرها عدا أغراض ICANNٌنبغً على 
 التثبت من االمتثال التعاقدي على الشروط الموضحة فً االتفاق.


