
1  
 2009 مايو 30 - الطلب مقدم دليل مسودة تحديثات

 

 مواصفات اتفاقية السجل: 5تحديثات على الوحدة 
 2009مايو  30

تعتبر التغييرات المحتملة ناتجة عن مناقشات المجتمع الحديثة فيما يتعلق بالتزام السجل للحفاظ .  ألغراض المناقشة-تم توضيح التغييرات 
وآل منهما آان محور قرارات . افية من المستوى الثانيوأيًضا فيما يتعلق بالحماية الممكنة لألسماء الجغر Whois على قاعدة بيانات

حيث اعتقد أن وضع التغييرات المحتملة في شكل . المجلس األخيرة فيما يتعلق بحماية العالمة التجارية والتعامل مع األسماء الجغرافية
 .دليل من شأنه أن يحصر المناقشات حول هذه المشكالت

، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية gTLD لطلب اإلجراءات المعمول بها بالمراحل النهائية لعملية طلب من مسودة دليل مقدم ا5تصف الوحدة 
 تشتمل الوحدة على مرجع لمسودة اتفاقية السجل، انظر النص الكامل لالتفاقية على الموقع. ICANNالسجل بين مقدم الطلب و

pdf.ar-09feb18-clean-agreement-draft/gtlds-new/topics/ar/org.icann.www://http. 

انظر أيًضا تحليل (تم وضع مسودة التغييرات المحتملة على اثنين من المواصفات باالتفاقية استنادا إلى مناقشة المجتمع والتعليقات 
 :والتحديثات هي). ل مسودة دليل مقدم الطلب اإلصدار الثانيالتعليقات العامة حو

 آثيف مقابل رقيق بالنسبة  Whois"آما تم الوصف بالمذآرة التفسيرية المرفقة،. )4بند رقم (خدمات نشر بيانات التسجيل  •
ك لتوفيرها آثيفة وذل Whois مسودة البند وذلك لتعكس الطلب الخاص بخدمة ICANN ، فقد وضعت"الجديدة gTLDs لـ

 IRT تستند التغييرات إلى إدخاالت من عدد آبير من المعلقين بما يشمل توصيات. الجديدة gTLD من جانب آل مشغلي سجل
ومزايا ) htm.en-09may29-4-ntannounceme/announcements/en/org.icann.www://http اجعر(

الفردية هذه بأي شكل اعتبار ودمج الحلول المتبقية  IRT وال يعوق ضبط توصية. االستقرار المعروفة التي قد تحدث للمسجلين
 .وسيتم أخذ هذا االعتبار بجلسات التشاور العامة خالل األسابيع القادمة. IRT المقترحة من جانب

 gTLDs يحتوي البند على األسماء لحفظها من عمليات تسجيل المستوى الثاني بـ. )5لبند ا(جدول األسماء المحجوزة  •
األخير في  GAC تم تحديث البند من خالل طلب لحجز أسماء المقاطعة والبلد بالمستوى الثاني بما يتوافق مع تقرير. الجديدة

 ألسماء الجغرافية بالمستوى الثانيالذي طلب توضيح لعمليات الحماية ل ICANN معرض استجابته لقرار مجلس
(pdf.en-09may29-twomey-to-karklins/correspondence/org.icann.www://http) . بموجب الفقرة

تعزيز حجز أسماء مقاطعة أو بلد محدد آما هو محدد في مصادر الجديدة  gTLD اإلضافية بالمسودة، سيطلب من مشغل سجل
من المهم مالحظة أن الدور المقترح مباشر لتنفيذه آما أنه يوفر عمليات الحماية فقط ألسماء . محددة مدرجة في سياق النص

إلنجليزية القديمة أو المقاطعة المدرجة صراحة بثالثة مستندات مرجعية مع عدم وجود ترجمات أو آتابات باللغة ا/البلد
 .عروض تقديمية أخرى ألسماء البلد

تم تضمين اإلصدارات ذات اللون األحمر التي توضح التغييرات من اإلصدار الثاني مسودة . تم تضمين المقتطفات ذات الصلة أدناه
 .المواصفات لتسهيل الرجوع إليها

.  وهذه اللغة للمناقشة فقط ولم يتم دمجها بدليل مقدم الطلب حتى اآلن. على إبداء التعليق باللغة المؤقتة المتوفرة هنا ICANN تشجع
وآما تم مناقشة . 2009وسيتم اعتبار التعليقات باإلصدار الثالث لدليل مقدم الطلب الكامل والمخطط أن يتم نشره بحلول سبتمبر من العام 

 دليل مقدم الطلب، يتوقع أن يتم إجراء عدد آبير من التغييرات تحليل التعليقات بتفصيل آبير بشأن اإلصدار الثاني من مسودة/تلخيص
 .األخرى على اتفاقية السجل باإلصدار الثالث من مسودة اتفاقية السجل لترافق اإلصدار الثالث من مسودة دليل مقدم الطلب
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 4البند 

 البند الخاص بخدمات نشر بيانات التسجيل

  وموقع الويب على العنوان43شر بيانات السجل المتوفرة عبر آل من المنفذ سوف يشغل مشغل السجل خدمة ن .WHOIS خدمة .1
<whois.nic.(TLD)> موفرة بذلك وصول عام مجاني مستند إلى االستعالم للعناصر التالية على األقل بالتنسيق التالي: 

 :بيانات اسم النطاق .1.1
 

 whois EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم .1.1.1
 

 :تنسيق الرد .1.1.2
 

 EXAMPLE.TLD: قاسم النطا  
 Whois: whois.example.tld ملقم  
 URL: http://www.example.tld إحالة لعنوان  
 20:13:00 بتوقيت 29-05-2009: تاريخ التحديث  
 00:45:00 بتوقيت 08-10-2000: تاريخ اإلنشاء  
 00:44:59 بتوقيت 08-10-2010: تاريخ اإلنهاء  
  EXAMPLE REGISTRAR LLC:جهة التسجيل الراعية  
 5555555: جهة التسجيل الراعية IANA بطاقة  
 منع الحذف :الحالة  
 منع التجديد: الحالة  
 منع النقل: الحالة  
  التحديمنع : الحالة  
 ERL-5372808 :بطاقة المسجل  
 مثال على المسجل :اسم المسجل  
 مثال على المنظمة :منظمة المسجل  
 ل على الشارع مثا123 :شارع المسجل األول  
 أية مدينة: مدينة المسجل  
 أي مقاطعة :بلد المسجل/مقاطعة  
  A1A1A1:الرمز البريدي للمسجل  
 مثال على البلد: بلد المسجل  
 1.555.555.1212+ :هاتف المسجل  
 1234: هاتف المسجل الداخلي  
  EMAIL@EXAMPLE.TLD:البريد اإللكتروني للمسجل  
 ERL-5372809 :بطاقة الرئيس  
 مثال على إدارة المسجل: اسم الرئيس  
 مثال منظمة المسجل: منظمة الرئيس  
  مثال على الشارع123 :شارع الرئيس األول  
 أية مدينة: مدينة الرئيس  
 أي مقاطعة :بلد الرئيس/مقاطعة  
 A1A1A1 :الرمز البريدي للرئيس  
 مثال على البلد: بلد الرئيس  
 1.555.555.1212+ :هاتف الرئيس  
 1234: هاتف الرئيس الداخلي  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للرئيس  
 ERL-5372811 :بطاقة الفني  
 مثال على فني المسجل:اسم الفني  
 مثال على شرآة المسجل: منظمة الفني  
  مثال على الشارع123 :شارع الفني األول  
 أية مدينة: مدينة الفني  
 أي مقاطعة : الفنيبلد/مقاطعة  

Formatted: Pattern: Clear (White)
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 A1A1A1: الرمز البريدي للفني  
 مثال على البلد: بلد الفني  
 1.1235551234+:هاتف الفني  
 1234: هاتف الفني الداخلي  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للفني  
 NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: ملقم االسم  
 NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: ملقم االسم  

 <<< 20:15:00بتوقيت  whois :29-05-2009 التحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 
 

 :بيانات المسجل .1.2
 

 "مثال على شرآة المسجل "whois: تنسيق االستعالم .1.2.1
 

 :تنسيق الرد .1.2.2
 

 مثال على شرآة المسجل: اسم المسجل 
  المتحدة األمريكية، الواليات90292، آاليفورنيا Admiralty Way ،Marina del Rey 1234: العنوان 
 1.310.555.1212+: رقم الهاتف 
 registrar@example.tld: البريد اإللكتروني 
 Whois :whois.example-registrar.tld ملقم 
 URL :www.example-registrar.tld إحالة لعنوان 
 Joe Registrar: االتصال الرئيس 
 1.310.555.1213+: رقم الهاتف 
 joeregistrar@example-registrar.tld: ترونيالبريد اإللك 
 Jane Registrar: االتصال الرئيس 
 1.310.555.1214+: رقم الهاتف 
 janeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني 
 John Geek: االتصال الفني 
 1.310.555.1215+: رقم الهاتف 
 johngeek@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني 

 <<< 20:15:00بتوقيت  wohis: 2009-05-29 التحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 
 

 :بيانات ملقم األسماء .1.3
 

 )"IP عنوان(ملقم األسماء "whois  أو"whois "NS1.EXAMPLE.TLD : تنسيق االستعالم .1.3.1
 

 :تنسيق الرد .1.3.2
 

 NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الملقم
 IP :192.65.123.56 عنوان

 مثال على شرآة المسجل: مسجلال
 Whois :whois.example-registrar.tld ملقم

 URL :http://www. example-registrar.tld إحالة لعنوان
 <<< 20:15:00بتوقيت  whois: 2009-05-29 التحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 
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 الوصول لملف المنطقة .2

السجل في اتفاقية مع أي مستخدم لإلنترنت األمر الذي سيتيح للمستخدم الوصول سيدخل مشغل . اتفاقية الوصول لملف المنطقة .2.1
 .إلى ملقم إنترنت مضيف أو ملقمات مصممة خصيصا بواسطة مشغل السجل وتنزيل بيانات ملف المنطقة

. المصمم لهقد يطلب مشغل السجل من آل مستخدم تزويده بمعلومات آافية لتحديد المستخدم والملقم . معلومات المستخدم .2.2
وستتضمن مثل هذه المعلومات، دون حصرها على ذلك، اسم الشرآة واسم جهة االتصال والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاآس وعنوان 

 .IP البريد اإللكتروني واسم جهاز مضيف اإلنترنت وعنوان
 

لنقل لملقم مشغل السجل ولنقل سيمنح مشغل السجل للمستخدم حق وصول محدود وغير مباشر وغير قابل ل. منح حق الوصول .2.3
 لكل مدة 1نسخة من ملفات مناطق نطاقات المستوى األعلى وأي ملفات اختباريه مشفرة ذات صلة بالملقم الخاص بها وليس بأآثر من 

 .HTTPأو FTP  ساعة باستخدام24
 

) أ( لألغراض الشرعية شريطة أن  سيسمح مشغل السجل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة.استخدام البيانات من جانب المستخدم .2.4
تحت أي ظرف من ) ب(أن يتخذ المستخدم آل الخطوات المعقولة للحماية ضد الوصول غير المرخص واستخدام البيانات والكشف عنها و

 أو الصورة للسماح أو تمكين أو بطريقة أخرى دعم اإلرسال عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف) ج(الظروف سيستخدم المستخدم البيانات 
تمكين مستوى عالي من ) ذ(الضوئية لإلجمالي المختصر أو اإلعالن التجاري أو التوسل لهيئات خالف العمالء الحاليين للمستخدم؛ أو 

 .ICANNالعمليات اإللكترونية أو التلقائية التي ترسل استعالمات أو بيانات إلى أنظمة مشغل السجل أو أي مسجل معتمد من
 

 .أشهر) ثالثة (3 سيوفر مشغل السجل لكل مستخدم الوصول إلى ملف المنطقة لفترة من الوقت ال تقل عن .شرط االستخدام .2.5
 

 .سيوفر مشغل السجل الوصول لملف المنطقة للمستخدم دون مقابل. ال توجد رسوم على الوصول .2.6



5  
 2009 مايو 30 - الطلب مقدم دليل مسودة تحديثات

 

 4البند 
 )ودة اتفاقية السجل اإلصدار الثانياللون األحمر يوضح التغييرات عن مس( البند خاص بخدمات نشر بيانات التسجيل

 
  وموقع الويب على العنوان43سوف يشغل مشغل السجل خدمة نشر بيانات السجل المتوفرة عبر آل من المنفذ WHOIS  .خدمة .1

<whois.nic.(TLD)> موفرة بذلك وصول عام مجاني مستند إلى االستعالم للعناصر التالية على األقل بالتنسيق التالي: 
 

 :بيانات اسم النطاق .11.
 

 TLD.whois EXAMPLE: تنسيق االستعالم .1.11.
 

 :تنسيق الرد .2.11.
 

 EXAMPLE.TLD: اسم النطاق
  

 Whois :tld.example.whois ملقم
 URL :http://www.example.tld إحالة لعنوان

  
 20:13:00 بتوقيت 2009-05-29: تاريخ التحديث
 00:45:00 بتوقيت 2000-10-08: تاريخ اإلنشاء
 4:5900:4 بتوقيت 2010-10-08: تاريخ اإلنهاء

 EXAMPLE REGISTRAR LLC: جهة التسجيل الراعية
 5555555: جهة التسجيل الراعية IANA بطاقة
 منع الحذف:الحالة
 منع التجديد: الحالة
 منع النقل: الحالة
 منع التحديث: الحالة

 ERL-5372808 :بطاقة المسجل
 مثال على المسجل :اسم المسجل

 مثال على المنظمة :منظمة المسجل   
  مثال على الشارع123 :رع المسجل األولشا   
 أية مدينة: مدينة المسجل   
 أي مقاطعة :بلد المسجل/مقاطعة   
 1A1A1A: الرمز البريدي للمسجل   
 مثال على البلد: بلد المسجل   
 +1212.555.5551. :هاتف المسجل   
 1234: هاتف المسجل الداخلي   
 TLD.AMPLEEX@EMAIL: البريد اإللكتروني للمسجل   
 ERL-5372809 :بطاقة الرئيس   
 مثال على إدارة المسجل: اسم الرئيس   
 مثال منظمة المسجل: منظمة الرئيس   
  مثال على الشارع123 :شارع الرئيس األول   
 أية مدينة: مدينة الرئيس   
 أي مقاطعة :بلد الرئيس/مقاطعة   
 1A1A1A: الرمز البريدي للرئيس   
 مثال على البلد: سبلد الرئي   
 +1212.555.5551. :هاتف الرئيس   
 1234: هاتف الرئيس الداخلي   
 TLD.EXAMPLE@EMAIL: البريد اإللكتروني للرئيس   
 ERL-5372811 :بطاقة الفني   
 مثال على فني المسجل :اسم الفني   
 مثال على شرآة المسجل: منظمة الفني   
 لى الشارع مثال ع123 :شارع الفني األول   
 أية مدينة: مدينة الفني   
 أي مقاطعة :بلد الفني/مقاطعة   
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Deleted:2

Deleted:2

Deleted :2

Deleted:2

Deleted :مثال على شرآة المسجل: المسجل

Deleted:com

Deleted :ملقم االسم

Deleted : :

Deleted :NS1.EXAMPLE.TLD¶
ملقم االسم

Deleted :: 

Deleted:NS2. EXAMPLE.TLD¶
ملقم االسم

Deleted: :

Deleted:NS3. EXAMPLE.TLD¶
ملقم االسم

Deleted: :

Deleted :NS4. EXAMPLE.TLD¶

Deleted :غلق المسجل: الحالة

Deleted :20-2008- أآتوبر

Deleted:08- أآتوبر -

Deleted:08- أآتوبر -
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 1A1A1A: الرمز البريدي للفني   
 مثال على البلد: بلد الفني   
 +12355512341. :هاتف الفني   
 1234: هاتف الفني الداخلي   
 TLD.EXAMPLE@EMAIL: البريد اإللكتروني للفني   
 TLD.EREGISTRAREXAMPL.01NS: ملقم االسم   
 TLD.EXAMPLEREGISTRAR.02NS: ملقم االسم   

 <<< 20:15:00بتوقيت  whois:29 -05-2009 التحديث األخير لقاعدة بيانات >>>
 

 :بيانات المسجل .21.
 

 "مثال على شرآة المسجل "whois: تنسيق االستعالم .1.21.
 

 :يق الردتنس .2.21.
 

 مثال على شرآة المسجل: اسم المسجل
 ، الواليات المتحدة األمريكية90292، آاليفورنيا Admiralty Way ،Marina del Rey 1234: العنوان

 1.310.555.1212+: رقم الهاتف
 registrar@example.tld: البريد اإللكتروني

 Whois :whois.example-registrar.tld ملقم
 www.example-registrar.tld: الةلإلح URL عنوان

 Joe Registrar: االتصال الرئيس
 1.310.555.1213+: رقم الهاتف

 joeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 Jane Registrar: االتصال الرئيس

 1.310.555.1214+: رقم الهاتف
 janeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 John Geek: االتصال الفني
 1.310.555.1215+: رقم الهاتف

 johngeek@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 <<<  00:20:15بتوقيت  whois :29-05-2009 التحديث األخير لقاعدة بيانات >>>

 
 :بيانات ملقم االسم .31.
 

 )"IP عنوان(ملقم األسماء "whois  أو "whois "TLD.EXAMPLE.1NS:  االستعالمتنسيق .1.31.
 

 :تنسيق الرد .2.31.
 NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الملقم
 IP :192.65.123.56 عنوان
 مثال على شرآة المسجل: المسجل

 Whois :whois.example-registrar.tld ملقم
 URL :http://www.example-registrar.tld إحالة لعنوان

  بالتوقيت العالمي09:45:24 2008 أآتوبر 2420:15:00بتوقيت whois  :2009-05- 29التحديث األخير لقاعدة بيانات >>>
>>> 
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Deleted:24 09:45:24 2008 أآتوبر 
بالتوقيت العالمي

Deleted:2

Deleted :2

Deleted :2

Deleted:24 09:45:24 2008 أآتوبر 
بالتوقيت العالمي

Deleted:2

Deleted :2

Deleted:2
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 الوصول لملف المنطقة .2
 

 الوصول سيدخل مشغل السجل في اتفاقية مع أي مستخدم لإلنترنت األمر الذي سيتيح للمستخدم. اتفاقية الوصول لملف المنطقة .12.
 .إلى ملقم إنترنت مضيف أو ملقمات مصممة خصيصا بواسطة مشغل السجل وتنزيل بيانات ملف المنطقة

 
. قد يطلب مشغل السجل من آل مستخدم تزويده بمعلومات آافية لتحديد المستخدم والملقم المصمم له. معلومات المستخدم .22.

 اسم الشرآة واسم جهة االتصال والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاآس وعنوان ، دون حصرها على ذلك،:وستتضمن مثل هذه المعلومات
 .IP البريد اإللكتروني واسم جهاز مضيف اإلنترنت وعنوان

 
سيمنح مشغل السجل للمستخدم حق وصول محدود وغير مباشر وغير قابل للنقل لملقم مشغل السجل ولنقل . منح حق الوصول .32.

 24 لكل مدة 1اقات المستوى األعلى وأي ملفات اختباريه مشفرة ذات صلة بالملقم الخاص بها وليس بأآثر من نسخة من ملفات مناطق نط
 .HTTP أو FTP ساعة باستخدام

 
سيسمح مشغل السجل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة لألغراض الشرعية شريطة أن . استخدام البيانات من جانب المستخدم .42.
تحت أي ظرف ) ب(خدم آل الخطوات المعقولة للحماية ضد الوصول غير المرخص واستخدام البيانات والكشف عنها وأن يتخذ المست) أ(

للسماح أو تمكين أو بطريقة أخرى دعم اإلرسال عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف أو ) ج(من الظروف سيستخدم المستخدم البيانات 
تمكين مستوى عالي ) د(الن التجاري أو التوسل لهيئات خالف العمالء الحاليين للمستخدم؛ أو الصورة الضوئية لإلجمالي المختصر أو اإلع

 .ICANN من العمليات اإللكترونية أو التلقائية التي ترسل استعالمات أو بيانات إلى أنظمة مشغل السجل أو أي مسجل معتمد من
 

 .أشهر) ثالثة (3 إلى ملف المنطقة لفترة من الوقت ال تقل عن سيوفر مشغل السجل لكل مستخدم الوصول. شرط االستخدام .52.
 

 .سيوفر مشغل السجل الوصول لملف المنطقة للمستخدم دون مقابل. ال توجد رسوم على الوصول .62.
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 5البند 

 GTLD جدول األسماء المحجوزة بالمستوى الثاني بسجالت

 ]تمع المستمرةمحتويات هذا الجدول عرضة لمناقشات المج: الحظ أن[

بطريقة أخرى عن السلطات آتابة، يجب على مشغل السجل حجز األسماء المشكلة باستخدام العناوين التالية  ICANN باستثناء المدى الذي تعبر فيه
 :TLD داخل) خالف التجديد على سبيل المثال(من التسجيل االستهاللي 

 .حيث يقوم مشغل السجل بعمل التسجيالت TLD بكل المستويات األخرى داخل يجب حفظه بالمستوى الثاني و”مثال“العنوان . المثال .1
 

لى الحد الذي يصل يجب إطالق سلسلة حجز العنوان المكون من حرفين إ.  يجب حجز آل العناوين المكونة من حرفين أوال.عناوين من حرفين .2
ل السجل أيًضا إطالق هذه الحجوزات استنادا إلى تنفيذ اإلجراءات قد يقترح مشغ. فيه مشغل السجل إلى اتفاقية مع الحكومة ومدير رمز البلد

 .وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز البلد المتطابقة
 

على ( المشفرة ASCII  قد تتضمن العناوين فقط شرطات بالموضع الثالث والرابع في حالة مثلت أسماء نطاق مدولة بـ.أسماء النطاق المعلمة .3
 )."xn--ndk061n"سبيل المثال

 

قد يقوم مشغل .TLD   تم حجز األسماء التالية لالستخدام بالترابط مع تشغيل السجل لـ.عمليات حجز المستوى الثاني لعمليات تشغيل السجل .4
 ICANN :NIC ، يجب نقلها آما هو موضح من جانبTLD السجل باستخدامها، ولكن عند نهاية تصميم مشغل السجل آما في السجل لـ

 .WHOISو WWWو
 

  يجب حجز أسماء المقاطعة والبلد الموجودة بالقوائم المعروفة دوليا أوال بالمستوى الثاني وبكل المستويات األخرى داخل.أسماء المقاطعة والبلد .5
TLD على النحو الذي يتم فيه توفير التسجيل من جانب مشغل السجل: 

 
 مع التحديث من وقت آلخر؛ ISO 3166-1 المقاطعة والبلد بقائمةألسماء ) باللغة اإلنجليزية(تم احتواء الشكل الصغير المختصر  .5.1

 
مجموعة الخبراء التابعين لألمم المتحدة فيما يتعلق باألسماء الجغرافية ودليل المرجع التقني لمقاييس األسماء الجغرافية وأسماء الجزء  .5.2

 الثالث من بلدان العالم؛
 

ة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة من جانب مجموعة العمل حول أسماء الدول لمؤتمر تم إعداد قائمة بالدول األعضاء في األمم المتحد .5.3
 .األمم المتحدة حول مقاييس األسماء الجغرافية

 

 



9  
 2009 مايو 30 - الطلب مقدم دليل مسودة تحديثات

 

 5البند 

 GTLD جدول األسماء المحجوزة بالمستوى الثاني بسجالت
 )اللون األحمر يوضح التغييرات عن مسودة اتفاقية السجل اإلصدار الثاني(

 ]محتويات هذا الجدول عرضة لمناقشات المجتمع المستمرة: حظ أنال[

بطريقة أخرى عن السلطات آتابة، يجب على مشغل السجل حجز األسماء المشكلة باستخدام العناوين التالية  ICANN باستثناء المدى الذي تعبر فيه
 :TLD داخل) خالف التجديد على سبيل المثال(من التسجيل االستهاللي 

 .حيث يقوم مشغل السجل بعمل التسجيالت TLD  يجب حفظه بالمستوى الثاني وبكل المستويات األخرى داخل”مثال“العنوان . ثالالم  .1
 

يجب إطالق سلسلة حجز العنوان المكون من حرفين إلى الحد الذي .  يجب حجز آل العناوين المكونة من حرفين أوال.عناوين من حرفين .2
قد يقترح مشغل السجل أيًضا إطالق هذه الحجوزات استنادا إلى تنفيذ . فاقية مع الحكومة ومدير رمز البلديصل فيه مشغل السجل إلى ات

 .اإلجراءات وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز البلد المتطابقة
 

 ASCII لة بـ قد تتضمن العناوين فقط شرطات بالموضع الثالث والرابع في حالة مثلت أسماء نطاق مدو.أسماء النطاق المعلمة .3
 )."xn--ndk061n" على سبيل المثال(المشفرة

 

قد يقوم . TLD  تم حجز األسماء التالية لالستخدام بالترابط مع تشغيل السجل لـ.عمليات حجز المستوى الثاني لعمليات تشغيل السجل .4
: ICANN ها آما هو موضح من جانب، يجب نقلTLD مشغل السجل باستخدامها، ولكن عند نهاية تصميم مشغل السجل آما في السجل لـ

NIC وWWW وWHOIS. 
 

  يجب حجز أسماء المقاطعة والبلد الموجودة بالقوائم المعروفة دوليا أوال بالمستوى الثاني وبكل المستويات األخرى .أسماء المقاطعة والبلد .5
 :على النحو الذي يتم فيه توفير التسجيل من جانب مشغل السجل TLD داخل

 
مع التحديث من وقت  ISO 3166- 1ألسماء المقاطعة والبلد بقائمة) باللغة اإلنجليزية(لشكل الصغير المختصر تم احتواء ا )أ 

 آلخر؛
 

مجموعة الخبراء التابعين لألمم المتحدة فيما يتعلق باألسماء الجغرافية ودليل المرجع التقني لمقاييس األسماء الجغرافية وأسماء  )ب 
  والجزء الثالث من بلدان العالم؛

 
تم إعداد قائمة بالدول األعضاء في األمم المتحدة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة من جانب مجموعة العمل حول أسماء  )ج 

 .الدول لمؤتمر األمم المتحدة حول مقاييس األسماء الجغرافية
 

.أعرضجمهورإليهاليصلاإلنجليزيةاللغةمنوثيقةالهذهترجمةتمت
  

الُمخصصة واألسماء لألرقام اإلنترنت شرآة بذلتها التي الجهود من الرغم وعلى  (ICANN) دقة من للتحقق 
في بها العمل يتم التي اللغة هي اإلنجليزية اللغة أن غير، الترجمة  ICANN  المكتوب األصلي النص أن آما، 

  . والمعتمد الرسمي الوحيد النص هو الوثيقة هذه من اإلنجليزية باللغة
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