
 
 

 الجديدة،) gTLD(موجه إلى مقدمي الطلبات المحتملين ألسماء النطاقات العامة عالية المستوى 

وعن طريق الحفاظ على أمن نظام أسماء النطاقات . وهو شبكة إنترنت عالمية مستقرة وآمنة -من أجل الصالح العام ) ICANN(تعمل هيئة 
 .  ووحدتها واستقراره، تحافظ الهيئة على استمرارية اإلنترنت

وتوفر مسودة دليل إجراءات التقديم هذه معلومات مفصلة حول القواعد والمتطلبات وعمليات التقدم للحصول على نطاق عام عالي المستوى 
)gTLD .(ذه االستجابة هذا وتعد ه. حيث يعكس ذلك وجود تحسينات آبيرة على النسخة السابقة، الذي يمثل الكثير من التغيير نتيجًة للمشارآة العامة

 . الجديد) gTLD(وعملية التخطيط للنطاق العام عالي المستوى ) ICANN(عنصًرا أساسًيا لنموذج هيئة 

من المنافسة وعملية االختيار في ) ICANN(ومنذ إنشائها من أآثر من عشر سنوات آمنظمة غير ربحية متعددة األطراف المعنية، عززت هيئة 
وقد اشترك ممثلو . هذا على عملية تشاور مطولة ومفصلة مع الجمهور حول أفضل السبل لتقديم النطاقات الجديدة وينطوي. مجال أسماء النطاقات

في  -من الحكومات واألفراد والمجتمع المدني ورجال األعمال ودوائر الملكية الفكرية ومجتمع التكنولوجيا  -مجموعة واسعة من األطراف المعنية 
 .االرتقائية ألآثر من ثالث سنوات المناقشات ووضع السياسات

، عملها )ICANN(، واحدة من الجمعيات التي تنسق السياسة العالمية لإلنترنت في هيئة )GNSO(، أنجزت منظمة دعم األسماء العامة 2007في أآتوبر 
اجتماع الهيئة بباريس المنعقد في يونيو  وقد اعتمد مجلس اإلدارة تلك السياسات في. المعني بوضع السياسات، ووافقت على مجموعة من التوصيات

 .gtlds/‐http://gnso.icann.org/issues/new: ويمكنك أن ترى موجز شامل لعملية وضع السياسات والنتائج على الموقع التالي. 2008

على سبيل . في مختلف المجاالت) ICANN(تتألف مجموعات العمل التي ساهمت في تطوير الدليل من شريحة آبيرة من أعضاء وخبراء هيئة 
 :  المثال

 الحلول المقترحة بشأن حماية العالمات التجارية؛ ) IRT(فريق تنفيذ توصيات قدم  •
توصيات حول النظام الموحد لإليقاف السريع ومكتب حقوق العالمات ) STI(اصة اقترحت المجموعة المعنية بمسائل العالمات التجارية الخ •

  ؛التجارية
  فصل المسجل؛ / على وضع نموذج مبني على التوافق في اآلراء من أجل معالجة مسائل التسجيل) VI(التكامل الرأسي  تعمل مجموعة  •
صول لملف المنطقة لمكافحة مسألة سوء استغالل أسماء النطاقات بنموذج معياري للو) ZFA(أوصت مجموعة الوصول إلى ملف المنطقة  •

  ؛المحتملة
نطاقات العليا ال  أجل على وضع داللة تطوعية من) HSTLD(تعمل مجموعة نطاق المستوى األعلى ذي درجة اإلجراءات األمنية المشددة  •

 ؛ و ممارسات وسياسات أمنية معززة: ذات اإلجراءات األمنية المشددة
 . لصياغة عناصر مقترحة محددة التفاق التسجيل) ICANN(مع هيئة ) TDG(مجموعة الصياغة المؤقتة تعمل  •

، وغيرها من المتطوعين الذين ساهموا بساعات من العمل ال تحصى )ICANN(أتوجه بالشكر الخاص لهيئة . لقد آان ذلك بمثابة جهد تعاوني حقيقي
إن هذه النسخة من مسودة دليل إجراءات التقديم تقودنانحو إنجاز . األآثر تحدًيا الخاصة بالبرنامج وال تقدر بثمن للمساعدة في حل بعض المسائل

 .العملية، وأنا أتطلع إلى تلقي تعليقاتكم

Sincerely 

 
 رود بيكستروم

 الرئيس والمدير التنفيذي
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 4مسودة دليل المتقدم، اإلصدار 
  

 أٍي على المحتملون الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغي ال -فحسب مناقشة مسودة هي هذه أن مالحظة ُيرجى
 ومراجعة لمشاورة خاضًعا البرنامج زال ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة الُمقتَرحة التفاصيل من

 .إضافيتين

 .تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض
  

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

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

 



  مقدمة
   الجدیدةgTLDخلفية برنامج 

 الجديدة المستوى األعلى لشبكة اإلنترنت، gTLDوسوف تفتح نطاقات . منذ إنشائها) ICANN( الجديدة في طليعة برنامج هيئة gTLDsلقد آانت نطاقات 
  ). DNS(بغرض تعزيز التنوع، وتشجيع المنافسة، وزيادة االستفادة من نظام أسماء النطاقات 

 نطاًقا من نطاقات المواقع عالية المستوى لرمز الدولة والتي ٢٥٥ نطاًقا من النطاقات العامة عالية المستوى و٢١ من gTLD، تتكون شبكة نطاقات وحالًيا
ويعد مشغل ). ICANN(وهيئة ) أو الكفيل(معين، وفًقا التفاق التسجيل بين المشغل " مشغل تسجيل"وآل واحد من النطاقات لديه . تعمل على نماذج مختلفة

  هذا، ويخدم هذه النطاقات العامة عالية المستوى أآثر من. التسجيل مسؤوًال عن العملية الفنية للنطاق، بما في ذلك جميع األسماء المسجلة في هذا النطاق
 الجديدة gTLD وسوف يوفر برنامج . من أفراد التسجيل، ممن يتعاملون مع المسجلين ألداء تسجيل أسماء النطاقات والخدمات األخرى ذات الصلة٩٠٠

وعندما يطلق . وسيلة للمشغلين المحتملين للتقدم بطلب للحصول على النطاقات العامة الجديدة، عالوة على وضع خيارات جديدة للمستهلكين في هذا المجال
ات العامة الجديدة، بما في ذلك أسماء النطاقات مجموعة متنوعة من طلبات الحصول على النطاق) ICANN(البرنامج جولة الطلب األولى، تتوقع هيئة 

  . الدولية، مما يخلق إمكانات آبيرة الستخدامات جديدة واالستفادة من مستخدمي اإلنترنت في جميع أنحاء العالم

نظمة دعم األسماء العامة ، أآملت م٢٠٠٧ففي أآتوبر ). ICANN(وتمتد جذور البرنامج بعناية في أعمال داوالت سياسة التطوير من قبل مجتمع هيئة 
)GNSO( - إحدى الجمعيات التي تنسق السياسة العالمية لإلنترنت في هيئة )ICANN( - عملها بصورة رسمية المعني بتطوير سياسات النطاقات العامة 

 من -عة من األطراف المعنية اسوقد اشترك ممثلو مجموعة و.  توصية من التوصيات المتعلقة بالسياسات١٩الجديدة ووافقت على مجموعة مكونة من 
 شهًرا بغرض التصدي لمثل ١٨ في المناقشات ألآثر من -الحكومات واألفراد والمجتمع المدني ورجال األعمال ودوائر الملكية الفكرية ومجتمع التكنولوجيا 
بغي تطبيقها، وآيف ينبغي تخصيص النطاقات، والشروط هذه المسائل التي تتعلق بالطلب، وفوائد النطاقات الجديدة ومخاطرها، ومعايير االختيار التي ين

يقضي ) ICANN(هذا، وقد ُتوجت عملية تطوير السياسة هذه بقرار من مجلس إدارة هيئة .  الجديدة بغرض المضي قدًماgTLDالتعاقدية الالزمة لسجالت 
: وضع السياسات والنتائج على الموقع التاليويمكن االطالع على موجز شامل لعملية . ٢٠٠٨باعتماد سياسة نمو مجتمعي في يونيو 

gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http.  
  

 العامة، وتوفر خارطة إنشاء طلب وعملية تقييم للنطاقات العامة الجديدة التي تتماشى مع توصيات السياسة: اآلن على التنفيذ) ICANN(ويترآز عمل هيئة 
وينعكس هذا العمل التنفيذ في مسودات دليل إجراءات التقدم والتي تم . طريق واضحة للمتقدمين للوصول إلى التفويض، بما في ذلك موافقة المجلس عليها

وقد . تم التوصل إليها بشأن مواضيع محددةإصدارها للتعليق العام، وعلى مستندات توضيحية مما يعرض رؤية دقيقة ومنطقية وراء بعض االستنتاجات التي 
  . الموارد الالزمة إلطالق البرنامج وتشغيله بنجاح) ICANN(وبالمثل، تؤسس هيئة . أدى إدخال المجتمع مجد إلى تنقيحات لمسودة دليل إجراءات التقدم

  
  .ع التعليق العام أثناء تقدم التنفيذتعد مسودة دليل إجراءات التقدم هذه المسودة الرابعة التي يتسن الحصول عليها عند وض

  
 الجديدة، ُيرجى الرجوع إلى موقع gTLD للحصول على المعلومات الحالية والجداول الزمنية واألنشطة ذات الصلة ببرنامج 

htm.rogramp-gtld-new/topics/en/org.icann.www://http.  

http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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 4مسودة دليل المتقدم، اإلصدار 

 1 الوحدة  
 

 أٍي على المحتملون الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغي ال -فحسب مناقشة مسودة هي هذه أن مالحظة ُيرجى
 ومراجعة لمشاورة خاضًعا البرنامج زال ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة الُمقتَرحة التفاصيل من

 .إضافيتين

 .ذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرضتمت ترجمة ه
  

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

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

 



    وحسب للمناقشة مطروح - الرابع اإلصدار الطلب مقدم دليل
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 1 الوحدة
 gTLD طلبات لعملية مقدمة

 
 نطاق على للحصول طلب تقديم عملية على الطلبات لمقدمي عامة نظرًة الوحدة هذه تقدم

 والتوثيق وتقديمه الطلب إآمال آيفية حول تعليمات وتتضمن الجديد، األعلى المستوى
 المفروضة رسومالطلب،وال مع تقديمه الطلب مقدم على يجب الذي الداعم والتوثيق الداعم،
    .بذلك القيام وآيفية تقديمها ووقت

 دورة ومراحل الطلبات، من معينة بأنواع المرتبطة الشروط أيًضا الوحدة هذه وتصف
 .الطلب

 .الطلب مقدم دليل في الصلة ذات بالمصطلحات قائمة هناك ويوجد

 والتعرف الكاملب الوحدة هذه محتوى قراءة على المحتملين االشتراك طلبات مقدمي وُنشجع
 معرفتهم لضمان االشتراك، طلب تقديم عملية بدء قبل األخرى الوحدات إلى باإلضافة عليه
 طلب تقييم عملية مراحل من مرحلة آل في توقعه يمكن ما ومعرفة منهم، مطلوب هو لما

 .االشتراك

 ياتالعمل حول المعلومات من والمزيد الدعم وثائق من الكاملة المجموعة على للحصول
 مراجعة الرجاء ،gTLD  نطاقات لبرنامج التطوير تفاصيل وخلفية وتاريخها األصلية،
 .gtlds-new/issues/org.icann.gnso://http/ التالي الموقع

 الزمنية والجداول الطلب دورة زمن 1.1
 المراحل بعض وستجري .تقديمه بمجرد الطلب بها يمر التي للمراحل وصًفا القسم هذا يقدم
 أن وينبغي .خاصة حاالت في أخرى مراحل إجراء يتم بينما تقديمها، يتم التي الطلبات علجمي
 .المستلمة الطلبات معالجة في المضمنة والخطوات بالمراحل علم على الطلبات مقدمو يكون

 الطلب تقديم تواريخ  1.1.1

 ].UTC) [date (بالتوقيت العالمي] time[تبدأ فترة تقديم الطلب في 

 ]UTC) [date(بالتوقيت العالمي ] time[تنتهي فترة تقديم الطلب في 

 نظًرا العتبارات االستالم، يجب تقديم جميع الطلبات بطريقة إلكترونية عبر نظام تقديم 
 . الطلبات على اإلنترنت بحلول موعد انتهاء فترة تقديم الطلب

 :استثنائية، في حالةلن يتم النظر في أي طلب، عند عدم وجود ظروف 

 بعد إغالق فترة التقديملو تم استالمها  . 

  إما أنه لم تتم اإلجابة على األسئلة بالكامل أو عدم (عدم اآتمال نموذج الطلب
لن يتم السماح لمقدمي الطلبات عادة بتقديم ). وجود الوثائق الداعمة المطلوبة

 .طلباتهم بعد انتهاء التقديم

 للحصول على 1.5راجع القسم . حلول الموعد النهائيعدم دفع رسم التقييم ب 
 . معلومات حول الرسوم

 على مد المهلة أآثر من مرة لتؤآد على أن نظام التقدم على اإلنترنت ICANNوقد عملت 
 ICANNوفي حالة عدم إتاحة النظام، فسوف توفر . سيكون متاحا طوال فترة التقديم
 .تعليمات بديلة لتقديم االستمارات



الوحدة األولى
)gTLD(مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة 
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 الطلب معالجة مراحل 1.1.2

يوفر هذا القسم الفرعي نظرة عامة على المراحل المضمنة في معالجة الطلبات التي تقدم إلى 
، تم تحديد أقصر الطرق وأآثرها استقامة بالخط 1-1في الشكل . ICANNمنظمة 

بعد . العريض، على الرغم من عرض المراحل التي من المحتمل أن تطبق أو ال تطبق أيًضا
 .لك يتم وصف آل مرحلة باختصارذ

 

 .، تمر التطبيقات عبر مراحل متعددة من المعالجةICANN بمجرد التقديم إلى منظمة - 1-1الشكل 

 الطلب تقديم فترة 1.1.2.1
 الذين يأملون في تقديم طلبات للحصول -عند بدء فترة تقديم الطلب، يصبح مقدمو الطلبات 

 . TLD (TAS) مستخدمين مسجلين في نظام طلبات نطاقات- الجديدة gTLDاقات على نط

 بتقديم إيداع جزئي لكل فتحة طلب يتم التقدم TASبعد إآمال التسجيل، يقوم مستخدمو نظام 
بطلب للحصول عليها، وبعدها يحصلون على أآواد الوصول التي تمكنهم من إآمال نموذج 

سيجيب المستخدمون على سلسلة من األسئلة لتقديم معلومات إلتمام الطلب، . الطلب الكامل
يجب أيًضا تقديم . عامة وإثبات القدرة المالية باإلضافة إلى إثبات القدرة التقنية والعملية

 من هذه الوحدة عبر نظام تقديم الطلبات، 1.2.2الوثائق الداعمة المذآورة في القسم الفرعي 
 .ةآما هو موضح في األسئلة ذات الصل

للحصول . آما يجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم رسوم التقييم الخاصة بهم أثناء هذه الفترة
 .  من هذه الوحدة1.5على معلومات إضافية حول الرسوم والمدفوعات، راجع القسم 

 لمقدمي الطلبات التحديثات الدورية ICANNوعقب انتهاء فترة تقديم الطلبات، سوف تقدم 
 . المحرز في تقديماتهاعن حالة التقدم

 



الوحدة األولى
)gTLD(مقدمة لعملية التقدم لنطاقات المستوى األعلى العامة 
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 اإلداري االآتمال فحص 1.1.2.2
 على الفور بعد انتهاء فترة تقديم طلبات االشتراك بفحص اآتمال جميع ICANNستقوم 

 :يؤآد هذا الفحص على أنه. طلبات االشتراك

  يتم اإلجابة على جميع األسئلة اإللزامية؛ 

 التنسيقات المناسبة؛ و /لمناسبتم تقديم المستندات الداعمة المطلوبة بالتنسيق ا 

 تم استالم رسوم التقييم . 

 بإرسال آل الطلبات التي تعد مكتملة وجاهزة من أجل عملية التقييم بأسرع ICANNستقوم 
وقد تم تخصيص أسئلة معينة، بما في ذلك تلك . وقت ممكن بعد إغالق فترة تقديم الطلبات

لن يتم :   ووضعها على أنها سريةICANNبل المرتبطة بالتمويل واإلنشاءات واألمن، من ق
وقد تم تحديد األسئلة السرية مثلها مثل تلك .  إرسال إجابات المتقدم على مثل هذه األسئلة

أما بقية الطلب المقدم من مقدم الطلب فيتم نشره على موقع . الموجودة في استمارة التقدم
 .ICANNويب منظمة 

 
 4آتمال اإلداري لكل استمارات التقدم في مدة قدرها ومن المتوقع أن يتم إتمام فحص اال

وفي حالة إذا لم يمكن االنتهاء من آافة . أسابيع، قابلة للزيادة على حسب حجم التقدم
 بإرسال معلومات حديثة عن ICANNاالستمارات في غضون األربعة أسابيع، فستقوم 

 .العملية ووقت انتهاء مقّدر
 

 المبدئي التقييم 1.1.2.3
وستتم مراجعة . تم بدء التقييم المبدئي على الفور بعد االنتهاء من فحص االآتمال اإلداريسي

في بداية هذه الفترة، يتم تنفيذ فحوصات خلفية . جميع الطلبات المكتملة أثناء التقييم المبدئي
ويجب أن يمر الطلب من خالل هذه . على الكيان مقدم الطلب واألفراد المذآورين في الطلب

 . خطوة قبل تنفيذ عمليات التقييم المبدئيةال

 : ويوجد عنصرين أساسيين للتقييم المبدئي

 التي تم التقدم gTLDفيما يخص سلسلة (عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة  .1
 التي تم gTLDوتشمل هذه العمليات تحديد بأنه ال يوجد احتمال لسلسلة ). إليها

، بما DNS مسائل األمن واالستقرار في التقدم إليها أن تسبب أية مشاآل بشأن
 . أو األسماء المحجوزةTLDsفي ذلك المشكالت التي يسببها التشابه بـ 

فيما يتعلق بالكيان الذين يقوم بالتقديم للحصول على نطاق (مراجعات مقدم الطلب  .2
gTLDتتضمن عمليات مراجعة ).  وخدمات مزود االمتداد المقترحة المتعلقة به

إثبات ما إذا آان لدى مقدم الطلب القدرة التقنية والتشغيلية والمالية مقدم الطلب 
 . الضرورية لتشغيل سجل

وقد .  بإرسال إشعار لكافة نتائج التقييم األوليICANNوبختام فترة التقييم األولي، ستقوم 
 على مدار فترة -بناًء على حجم الطلبات المستلمة–يتم نشر هذه اإلخطارات على دفعات 

 .قييم المبدئيالت

وفي .   شهور5ومن المتوقع أن يتم إتمام التقييم األولي لكل االستمارات في مدة أقصاها 
 طلب، فسيتم مد تلك المدة من شهر 500 - 400حالة إذا آان عدد الطلبات يقع في نطاق 

ت وفي حالة تجاوز العدد لهذا الرقم، فسيتم وضع طريقة للتعامل مع الطلبا. إلى ثالثة شهور
يتم اختيار الطلبات . في مجموعات، وستؤدي بدورها إلى مد اإلطارات الزمنية المحددة

بشكل عشوائي لكل دفعة، ومع ذلك، يتم اتخاذ إجراءات لضمان أن آل السالسل المتنافسة 
 بإرسال معلومات حديثة عن العملية ICANNوأيضا، سوف تقوم . موجودة في نفس الدفعة
 .والجدول الزمني المقدر
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 المعارضة إرسال 1.1.2.4
يمكن إرسال المعارضات الرسمية ضد الطلبات بناًء على أي من أسس أربعة معدودة 

وسوف يتم فتح فترة إرسال المعارضات بعد أن تقوم . بواسطة األطراف المعنيين بالمعارضة
ICANN 1.1.2.2 بإرسال قائمة باالستمارات المكتملة آما هو موضح في القسم الفرعي ،

 . وتستمر لفترة خمسة أشهر ونصف على وجه التقريب

ويجب على المعترضين إرسال مثل تلك االعتراضات الرسمية مباشرًة إلى مزودي خدمة 
وسوف يتم إغالق فترة اإلرسال بعد نهاية . ICANN، وليس إلى )DRSPs(حل النزاع 

 أسبوعين بين إرسال ، مع وجود فترة)1.1.2.3راجع القسم الفرعي ( فترة التقييم األولي 
وستتم مناقشة المعارضات التي تم . نتائج التقييم األولي وبين إغالق فترة إرسال المعارضة

 1.1.2.7تقديمها أثناء فترة إرسال المعارضة في مرحلة حل النزاع الموضحة في الفقرة 
 . 3وتمت مناقشتها بالتفصيل في الوحدة 

طراف األخرى لديها الفرصة في إرسال ينبغي أن يعي جميع مقدمي الطلبات أن األ
وستتاح الفرصة لمقدمي طلبات . معارضات ضد أي طلب أثناء فترة إرسال المعارضات

االشتراك ذوي طلبات االشتراك محل المعارضة الرسمية إلرسال إجابة وفًقا لقواعد 
وفي حالة رغبة أي مقدم طلب في إرسال معارضة .  وإجراءات مزود خدمة حل النزاع

رسمية ضد طلب آخر تم تقديمه، فسيقوم بذلك أثناء فترة إرسال المعارضة، وذلك باتباع 
 .3إجراءات إرسال المعارضة في الوحدة 

  العام التعليق 1.1.2.5
تعتبر آليات التعليقات العامة جزًءا من عمليات تطوير وتنفيذ وتشغيل السياسة الخاصة 

حفظ :   فيICANN والعامة، تتخصص وبناء على الشراآة الخاصة. ICANNبمنظمة 
األمان واالستقرار التشغيليين لإلنترنت، وتعزيز التنافس، وتحقيق تمثيل عريض لمجتمعات 
اإلنترنت العالمية، إضافة إلى تطوير سياسة مناسبة لمهمتها من خالل عملية ارتقائية قائمة 

صاحب المصلحة في وهذا يتضمن بالضرورة مشارآة العديد من مجموعات . على اإلجماع
 . المناقشة العامة

 بأن منتديات التعليقات العامة - الجديدةgTLDفي عملية طلبات –يجب أن تعي آل الطلبات 
بمثابة آلية للجمهور لكشف المعلومات والمشاآل ذات الصلة وإبرازها الهتمام جميع 

ا في منتدى أي شخص قد يقدم تعليًق.  الجديدةgTLDالمسؤولين عن التعامل مع طلبات 
 . التعليقات العامة

 ICANN بفتح فترة للتعليق العام عند نشر الطلبات للجمهور على موقع ICANNوستقوم 
.  يوًما45، والتي ستظل مفتوحة على مدار )1.1.2.2راجع القسم الفرعي (على الويب 

منشورة، توفر هذه الفترة الوقت للمجتمع لمراجعة وتقديم التعليقات حول مواد الطلبات ال
باإلضافة إلى توحيد التعليقات التي يتم الحصول عليها، والتوزيع على الهيئات التي تقوم 
بمراجعة وتحليل التعليقات من قبل المقيمين في إطار الجدول الزمني المخصص للتقييم 

وتكون فترة التعليق العام عرضة للتمديد، بما يتوافق مع الوقت المخصص لفترة . المبدئي
 .      م المبدئي، إذا تطلب عدد الطلبات أو أية ظروف أخرى ذلكالتقيي

يبذل المقيمون االجتهاد . يمكن تمييز التعليقات المتلقاة خالل فترة التعليق العام لطلب معين
أي تحديد عالقتها بالتقييم، والتحقق من دقة المطالبات، وتحليل (الواجب حول التعليقات 
. ذ المعلومات المتاحة من قبل تلك التعليقات في الحسبانوأخ) مغزى المراجع المذآورة

وستكون دراسة إمكانية تطبيق المعلومات المقدمة عبر التعليقات العامة مضمنة في تقارير 
 .   المقيمين

سيبقى منتدى التعليقات العامة مفتوًحا خالل المراحل األخيرة من عملية التقييم، لتوفير وسيلة 
 .  ICANNمعلومات أو أمور ذات صلة إلى منظمة للجمهور لتقديم أية 

 الخاصة بتحديد ICANNيجب التمييز بين التعليقات العامة التي قد تكون ذات صلة بمهمة 
ما إذا آانت الطلبات تفي بالمعايير الموضوعة وبين المعارضات الرسمية التي تتعلق بأمور 

معارضة الرسمية للسماح بوجود اعتبار وقد تم إنشاء عملية ال. تقع خارج معايير التقييم هذه
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آامل وعادل للمعارضات القائمة على مجاالت محدودة خارج عملية التقييم التابعة لـ 
ICANNلن يتم النظر في التعليقات العامة المرتبطة .  التي تتم على أساس المزايا المتوافرة

ع ذلك، يمكن أن يتم النظر بالمعارضات الرسمية من قبل الهيئات أثناء التقييم المبدئي، وم
انظر القسم الفرعي (فيها بعد ذلك من قبل هيئة من الخبراء أثناء إجراءات حل النزاع 

1.1.2.7 .( 

 الموسع التقييم 1.1.2.6
 .يتم إتاحة التقييم الموسع لمقدمي الطلبات الذين لم يجتازوا التقييم األولي فقط

عينة من التقييم المبدئي المطالبة بإجراء يحق لمقدمي الطلبات الذين فشلوا في عناصر م
إذا لم يجتاز مقدم الطلب التقييم األولي ولم يطلب تقييما موسعا بشكل واضح، . التقييم الموسع

وتتيح فترة التقييم الموسع عملية تبادل واحدًة إضافية لألسئلة بين . فلن يتابع الطلب بعد ذلك
وال تقدم عمليات المراجعة . لمضمنة في الطلبمقدم الطلب والمقيمين لتوضيح المعلومات ا

 . التي يتم إجراؤها في التقييم الموسع معايير تقييم إضافية

يمكن أن يلزم أن يدخل الطلب إلى التقييم الموسع إذا أثارت خدمة أو أآثر من خدمات 
وتوفر فترة . DNSالتسجيل المقترحة مشاآل يمكن أن تؤثر على أمن أو استقرار نظام 

وسيتم إخبار مقدمي الطلبات في حالة طلب . قييم الموسع إطاًرا زمنًيا لفحص هذه المشاآلالت
 . هذه المراجعات في نهاية فترة التقييم األولي

وسيقوم المقيمون وأي خبير من الخبراء المناسبين الذين تتم استشارتهم بنقل النتائج التي 
 . رة التقييم الموسعتوصلوا إليها من المراجعة اإلضافية في نهاية فت

 عند انتهاء فترة التقييم الموسع بنشر جميع تقارير المقيم التي تم وضعها ICANNوستقوم 
 .بدايًة من فترتي التقييم المبدئي والتقييم الموسع

أما . وفي حالة اجتياز طلب االشتراك للتقييم الموسع، فسينتقل إلى المرحلة التالية ذات الصلة
 . في اجتياز التقييم الموسع، فلن يتابع بعد ذلكإذا لم ينجح الطلب

 شهور، 5ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من التقييم الموسع لكل االستمارات في فترة أقصاها 
وأيضا، . على الرغم من أنه يمكن أن يتم مد هذه المهلة الزمنية استنادا على حجم التقدم

 .ية والجدول الزمني المقدر بإرسال معلومات حديثة عن العملICANNسوف تقوم 

  النزاع حل 1.1.2.7
يتم تطبيق حل النزاع على مقدمي طلبات االشتراك التي تخضع استماراتهم لمعارضة رسمية 

 .فقط

 متى تم إرسال معارضات رسمية -)DRSPs(سيتم بدء مزودو خدمة حل النزاع المستقلون 
 إنهاء اإلجراءات بناًء على  ويتم-ودفع رسوم اإلرسال أثناء فترة إرسال المعارضة 

والهدف من إجراء المعارضة الرسمية هو توفير سبيل لمن يريد . المعارضات المستلمة
يقوم مزودو خدمة حل . ICANNاالعتراض على أحد طلبات االشتراك التي تم تقديمها إلى 

.  المطلوبةالنزاع بتزويد المنتدى للفصل في اإلجراءات بناًء على الموضوع المتعلق والخبرة 
وسوف تحدث عملية دمج المعارضات المرسلة حيثما آان ذلك مناسبا، بناء على مزودي 

 . خدمة حل النزاع

لمعرفة . (وقد تكون التعليقات العامة أيًضا ذات صلة بأحد أسس المعارضة أو أآثر من أساس
لنزاع يكون لمزودي خدمة حل ا). ؛ إجراءات حل النزاع3أسس المعارضة، راجع الوحدة 

)DRSP (القدرة على الوصول إلى التعليقات التي يتم تلقيها، ويمكن لهم النظر فيها . 

حيث يمكن أن ينتقل الطلب في هذه الحالة (ونتيجة إلجراء حل النزاع، سيفوز مقدم الطلب 
حيث لن يكمل الطلب في هذه الحالة بعد ذلك أو (أو سيفوز المعارض ) إلى المرحلة التالية

وفي حالة وجود عدة معارضات، يجب ). ى الطلب الخضوع إلجراء حل التنافسسيكون عل
 إجراءات حل النزاع فيما يخص عملية التقدم لكي يتابع إلى آلعلى آل متقدم أن يجتاز 
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مزودو خدمة حل النزاع بإشعار المتقدمين بنتائج / وسيقوم مزود. المرحلة التالية ذات الصلة
 .      إجراءات حل النزاع

من المتوقع أن يتم االنتهاء من إجراءات حل النزاع، حيثما أمكن ذلك، بالنسبة لكل و
وفي حالة عدم القدرة على اإليفاء في غضون .  شهور5استمارات التقدم في فترة أقصاها 

 مع مزودي خدمة حل النزاع لخلق إجراءات حل مع إرسالها ICANNهذه الفترة، ستعمل 
 . لمعلومات زمنية حديثة

  السلسلة في التنافس 1.1.2.8
يتم تطبيق التنافس على السلسلة فقط عندما يكون هناك أآثر من متقدم متأهل لنفس سالسل 

gTLDأو السالسل المشابهة . 

ويشير التنافس على السلسلة إلى سيناريو يوجد فيه أآثر من متقدم واحد متأهل لنفس سلسلة 
gTLDر باحتمالية وجود إرباك يضر بالمستخدم إذا تم  أو السالسل المشابهة والتي حينها تنذ

وينصح مقدمو الطلبات بحل حاالت النزاع على السالسل بين أنفسهم . تفويض أآثر من واحد
وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى حل من قبل . قبل الوصول إلى مرحلة حل النزاعات

لسلة إما من خالل تقييم أولوية مقدمي الطلبات المتنافسة، يتم حل حاالت التنافس على الس
 .أو من خالل مزاد) إذا قام مقدمي الطلبات المعتمدين على المجتمع باختياره(المجتمع 

وفي حال التنافس بين سالسل مقدم لها الطلب وتمثل أسماء جغرافية، قد ُيطلب من األطراف 
ة الثانية لمزيد من  بالوحد2.1.1.4انظر القسم الفرعي . اتباع عملية مختلفة لحل التنافس

 . المعلومات

 -والتي تكون متطابقة أو متشابهة بشكل مربك-وُيطلق على السالسل المقدم لها الطلب 
وينبغي أن يعي جميع مقدمي الطلبات أنه في حالة تحديد أحد الطلبات . مجموعات التنافس

لسلسلة حتى يتم على أنه جزء من مجموعة التنافس، فلن يتم بدء إجراءات حل التنافس على ا
االنتهاء من جميع نواحي التقييم التي يتم إجراؤها على جميع الطلبات الموجودة في مجموعة 

 . التنافس، بما في ذلك حل النزاع، متى أمكن

، يقدم مقدمو طلبات أ وب وج جميعهم 2-1وللتوضيح، آما هو موضح أيًضا في الشكل 
وقد اجتاز مقدما . جموعة تنافس ويتم تحديدهم آمEXAMPLE.طلبات للحصول على 

وقام مقدم الطلب ب باختيار التقييم . الطلبات أ وج التقييم المبدئي، بينما فشل مقدم الطلب ب
ثم قام طرف آخر بإرسال معارضة ضد الطلب الخاص بمقدم الطلب ج، ثم انتقل . الموسع

ر لمعرفة ما إذا آان ويجب على مقدم الطلب أ االنتظا. مقدم الطلب ج إلى عملية حل النزاع
مقدما الطلبين ب وج قد أآمال مرحلتي التقييم الموسع وحل النزاع على التوالي، قبل تمكنه 

وفي هذا المثال، يجتاز مقدم الطلب ب . من المتابعة إلى مرحلة حل التنافس على السلسلة
عد ذلك متابعة حل ثم يتم ب. التقييم الموسع، بينما ال يفوز مقدم الطلب ج في إجراء حل النزاع

 . أ وب ين مقدمي الطلببالسلسلة التنافس على 



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

 
 

     روح للمناقشة وحسب مط-دليل مقدم الطلب اإلصدار الرابع 
71- 

 

 

 يجب أن تنتهي جميع الطلبات الموجودة في مجموعة التنافس من جميع مراحل التقييم -2-1الشكل 
 .وحل النزاع السابقة قبل بدء حال للتنافس على السلسلة

 gTLDsلسة نحو تفويض وسيتابع المتقدمون الذين اجتازوا إجراء حل التنافس على الس
 . المطلوب تقديم طلب للحصول عليها

انظر الوحدة الرابعة، إجراءات التنافس على ( وفي حالة وجود تقييم أولوية المجتمع 
 بتزويد المقيمين بالتعليقات المستلمة خالل فترة التعليق العام مع ICANN، ستقوم )السلسلة

ة الصلة بعين االعتبار عند التوصل إلى وجود تعليمات بالنظر إلى المعلومات الوثيق
 .        استنتاجاتهم

 شهور إلآمال حل التنافس على السلسلة بالنسبة لمجموعة 6 إلى 2.5ويتم تقدير مدة قدرها 
وسيتباين الوقت المطلوب تبعا لكل حالة ألن هناك بعض حاالت التنافس ربما يتم . التنافس

و من خالل مزاد، بينما هناك آخرين يحتاجون آال حلها إما في تقييم أولوية المجتمع أ
 .  العمليتين

 التفويض إلى االنتقال 1.1.2.9
ويطلب من جميع المتقدمين الذين أآملوا وبنجاح آل المراحل ذات الصلة والموضحة في 

 المطلوب gTLDs أن ينفذوا سلسلة من الخطوات النهائية قبل تفويض 1.1.2القسم الفرعي 
وتتضمن هذه الخطوات تنفيذ اتفاقية السجل مع . صول عليها في منطقة الجذرتقديم طلب للح

ICANN وإآمال اختبار تقني لما قبل التفويض للتأآد من صحة المعلومات المقدمة في 
 .الطلب

وبعد التنفيذ، يجب أن يكمل ُمشغل مزود االمتداد المحتمل إعداًدا تقنًيا وأداًء مرضًيا بالنسبة 
إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات .  إلى منطقة الجذرgTLDالتقني قبل تفويض لعمليات الفحص 

 في منطقة الجذر في اإلطار الزمني gTLDاختبار ما قبل التفويض بحيث يتم تفويض نطاق 
 حسبما يترائي لها هي ICANNالمحدد في اتفاقية مزود االمتداد، يمكن أن تختار منظمة 

 .دوحدها إنهاء اتفاقية مزود االمتدا

وبمجرد االنتهاء من جميع هذه الخطوات بنجاح، يكون مقدم طلب االشتراك مؤهًال لتفويض 
 .DNS المطلوب تقديم طلب للحصول عليها إلى منطقة جذر TLDسلسلة 

ومن المتوقع أن عملية االنتقال إلى خطوات التفويض يمكن االنتهاء منها في حوالي شهرين، 
الوقت اعتمادا على الطلب في مستوى االستعداد لمرحلة رغم أن هذا قد يستغرق مزيدا من 

 .  اختبار ما قبل التفويض وعدد الطلبات التي تخضع لهذه الخطوات حالًيا
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 الحياة لدورة الزمنية الجداول   1.1.3

استنادا على التقديرات الخاصة بكل مرحلة موضحة في هذا القسم، يمكن أن يصبح زمن 
 : شهور، آما يلي8قديم المباشرة حوالي الدورة بالنسبة لعملية الت

 

 .شهور 8 المباشرة التقديم عملية دورة زمن يصبح أن يمكن ،3-1 الشكل

 شهرا 19يمكن أن يكون زمن الدورة لعملية تقديم أآثر تعقيدا أطول بكثير، آأن يطول إلى 
 :في المثال التالي

ا
 .شهور 19 دةالمعق التقديم عملية دورة زمن يصبح أن يمكن ،4-1 لشكل
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 النشر فترات 1.1.4

 .تتاح نتائج مراجعات الطلبات للعامة في مراحل مختلفة من العملية، آما هو موضح أدناه

 نشر المحتويات الفترة

 نهاية فحص اإلدارة
يتم نشر آل الطلبات التي تجاوزت فحوصات 

  ).تتم صياغة األجزاء السرية(االآتمال اإلدارية 

 ئيأثناء التقييم المبد

يتم تحديث حالة الطلب مع النتائج الخاصة بفحوص 
 .  عند إتمامهاDNSالخلفية ومراجعة استقرار نظام 

يتم نشر نتائج مراجعة تشابه السالسل، بما في ذلك 
  .    مجموعات التنافس على السالسل

  . يتم تحديث حالة الطلب بكل نتائج التقييم األولي نهاية التقييم المبدئي

 قييم الموسعنهاية الت
 .يتم تحديث حالة الطلب بكل نتائج التقييم الموسع

يتم نشر تقارير ملخص األعضاء االستشاريين من 
  .فترات التقييم الموسعة

 حل النزاع/ أثناء تقديم المعارضة 

تكون التحديثات لالعتراضات على المجال والحالة 
متاحة من خالل مواقع الويب الخاصة بموفري 

 .اعاتخدمة حل النز
يتم نشر إشعار بكل المعارضات من قبل منظمة 

ICANNبعد انتهاء فترة تقديم الطلبات .  

تقييم أولوية (أثناء حل النزاعات 
 )المجتمع

  .يتم نشر نتائج تقييم أولوية المجتمع عند اآتمالها

  . يتم نشر نتائج المزادات بمجرد اآتمالها )المزاد( أثناء حل التنافس

 التفويضاالنتقال إلى 
 . يتم نشر اتفاقيات مزود السجل عند إبرامها

  . يتم توفير حالة اختبار ما قبل التفويض

 

  الطلب سيناريوهات نموذج 1.1.5

توضح السيناريوهات التالية بإيجاز عدد من الطرق التي يتمكن بها طلب االشتراك من 
وال يقصد أن . ليات والنتائجويوجد بالجدول التالي أمثلة لبعض العم. اجتياز عملية التقييم

 .فهناك مجموعات محتملة ألساليب قد يتبعها الطلب. يكون ذلك قائمًة حصرية باالحتماالت

وربما تتباين . يوجد أيضا الفترات المقّدرة لكل سيناريو متضمنة بناء على المعلومات الحالية
 ICANNات التي تلقتها الفترات الفعلية بناء على عوامل عدة، تشمل العدد اإلجمالي للطلب

ويجب أن أؤآد على أن معظم الطلبات يتوقع أن تمر خالل العملية في أقل . خالل فترة التقديم
فترة ممكنة، بمعنى أنها لن تمر خالل عمليات التقييم الموسع، أو حل النزاع أو عمليات حل 

أجل عمليات تمتد وعلى الرغم من أن آل السيناريوهات أدناه هي من . التنافس على السلسلة
 . شهور8 شهور، إال أنه من المتوقع أن يتم إآمال آل الطلبات خالل فترة 8ألآثر من 

 رقم
 السيناريو

 التقييم
 األولي

 التقييم
 الموسع

 /المعارضة
 المعارضات
 المرسلة

 التنافس
 على

 السلسلة

 

 معتمدة
 بالنسبة
 لخطوات
 التفويض

 الوقت
 المنقضي
 المقّدر

  شهور8 نعم ال ال يوجد حغير متا اجتياز 1

  شهور13 نعم ال ال يوجد اجتياز رفض 2

 14 - 10.5 نعم نعم ال يوجد غير متاح اجتياز 3
 شهرا

فوز مقدم  غير متاح اجتياز 4
 الطلب

  شهور13 نعم ال
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 رقم
 السيناريو

 التقييم
 األولي

 التقييم
 الموسع

 /المعارضة
 المعارضات
 المرسلة

 التنافس
 على

 السلسلة

 

 معتمدة
 بالنسبة
 لخطوات
 التفويض

 الوقت
 المنقضي
 المقّدر

فوز  غير متاح اجتياز 5
 المعارض

  شهور11 ال غير متاح

  شهور6 ال غير متاح غير متاح خروج؟ رفض 6

  شهور11 ال غير متاح غير متاح رفض فضر 7

فوز مقدم  اجتياز رفض 8
 الطلب

 19 - 15.5 نعم نعم
 شهرا

فوز مقدم  اجتياز رفض 9
 الطلب

 17 - 13.5 ال نعم
 شهرا

 

 في –  اجتياز التقييم األولي وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافس– 1سيناريو رقم 
ولم يتم . م األولي وال توجد حاجة لتقييم موسعأآثر الحاالت وضوًحا، يجتاز الطلب التقيي

وبما أنه ال . إرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله
 المقدَّم لها الطلب، يمكن للمتقدم دخول اتفاقية gTLDيوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة 
 معظم الطلبات العملية خالل هذه ومن المتوقع أن تكمل. سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

 .الفترة

 في هذه –  التقييم الموسع وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافس– 2سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب . الحالة، يفشل الطلب في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي

وعلى .  التقييم الموسعوهنا، يجتاز الطلب. مؤهًال ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
، لم يتم إرسال أية معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد 1غرار السيناريو رقم 

 المقدَّم لها الطلب، gTLDوبما أنه ال يوجد أي تنافس فيما يخص سلسلة . نزاع ليتم حله
 . يمكن للمتقدم دخول اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

 في هذه –  اجتياز التقييم األولي وعدم وجود معارضة وعدم وجود تنافس– 3 سيناريو رقم
ولم يتم إرسال أية . الحالة، يجتاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع

ومع ذلك، توجد طلبات . معارضات أثناء فترة المعارضة، وبالتالي ال يوجد نزاع ليتم حله
وفي هذه .  ذاتها أو سلسلة مشابه لها، وبالتالي يوجد تنافسgTLDأخرى خاصة بسلسلة 

الحالة، يفوز الطلب بحل النزاع، بينما يتم رفض الطلبات الخاصة بالمنافسين اآلخرين، 
وبالتالي يمكن لمقدم الطلب الفائز الدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو تفويض سلسلة 

gTLDالمقدَّم لها الطلب  . 

 في هذه –  اجتياز التقييم األولي والفوز بالمعارضة وعدم وجود تنافس– 4 رقم سيناريو
يتم إرسال معارضة . الحالة، يجتاز الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع

أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذآورة فقط من قبل أحد المعترضين معتمًدا 
وتقوم لجنة مزود خدمة ). ؛ إجراءات حل النزاع3راجع الوحدة ( المعارضة على أحد أسس

ويستطيع مقدم . حل النزاع باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمها لصالح مقدم الطلب
 . الطلب الدخول في اتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو التفويض

 في هذه الحالة، يجتاز –عارضة  اجتياز التقييم األولي وعدم الفوز في الم– 5سيناريو رقم 
ويتم إرسال عدة معارضات أثناء . الطلب التقييم األولي وبالتالي ال توجد حاجة لتقييم موسع

فترة المعارضة من ِقبل معارض واحد أو أآثر باالعتماد على أساس واحد أو أآثر من 
د خدمة حل ويتم سماع آل معارضة من قبل لجنة مزو. الدوافع األربعة ألسس المعارضة

وفي هذه الحالة، يكون حكم اللجان في معظم المعارضات لصالح مقدم الطلب، ولكن . النزاع
ونظًرا ألنه تم إثبات إحدى المعارضات، فال . يتم الحكم في معارضة واحدة لصالح المعارض

 . يتابع الطلب
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ي هذه الحالة،  ف–  الفشل في اجتياز التقييم األولي وانسحاب مقدم الطلب– 6سيناريو رقم 
ويقرر مقدم الطلب سحب . يفشل الطلب في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األولي

 .وال يتابع الطلب. الطلب بدًال من متابعة التقييم الموسع

 في –  الفشل في اجتياز التقييم األولي والفشل في اجتياز التقييم الموسع– 7سيناريو رقم 
ويطلب مقدم .  تخطي خطوة واحدة أو أآثر في التقييم األوليهذه الحالة، يفشل الطلب في

ومع ذلك، يفشل الطلب في اجتياز التقييم الموسع . الطلب التقييم الموسع للعناصر المناسبة
 .وال يتابع الطلب. أيًضا

 في هذه –  التقييم الموسع والفوز في المعارضة والفوز في التنافس- 8سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب . لب في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األوليالحالة، يفشل الط

يتم إرسال . وهنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع. مؤهًال ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذآورة فقط من قبل أحد 

وتقوم لجنة مزود خدمة حل النزاع باالستماع .  أحد أسس المعارضةالمعترضين معتمًدا على
ومع ذلك، توجد طلبات أخرى خاصة . إلى المعارضة حيث يكون حكمها لصالح مقدم الطلب

وفي هذه الحالة، يفوز مقدم .  ذاتها أو سلسلة مشابه لها، وبالتالي يوجد تنافسgTLDبسلسلة 
ل التنافس، ويستطيع مقدم الطلب الدخول في الطلب على الطلبات األخرى في إجراء ح

 . المطلوب تقديم طلب للحصول عليهاgTLDاتفاقية سجل وينتقل الطلب نحو مرحلة تفويض 

في هذه الحالة،  –  التقييم الموسع والمعارضة وعدم الفوز في التنافس– 9سيناريو رقم 
يصبح مقدم الطلب . ولييفشل طلب االشتراك في تخطي جانب أو أآثر من جوانب التقييم األ

يتم إرسال . وهنا، يجتاز الطلب التقييم الموسع. مؤهًال ويطلب تقييًما موسًعا للعناصر المناسبة
معارضة صالحة أثناء فترة المعارضة بأي من الدوافع األربعة المذآورة فقط من قبل أحد 

النزاع ويقوم أحد مزودي خدمة حل . المعترضين معتمًدا على أحد أسس المعارضة
ومع ذلك، توجد . باالستماع إلى المعارضة حيث يكون حكمه في صالح مقدم طلب االشتراك

وفي .  ذاتها أو سلسلة مشابه لها، وبالتالي يوجد تنافسgTLDطلبات أخرى خاصة بسلسلة 
 .هذه الحالة، يفوز مقدم طلب آخر في إجراء حل التنافس، وال يتابع الطلب

عد نجاح الطلب في إآمال التقييم األولي، والمراحل األخرى إذا  ب– االنتقال إلى التفويض
، بما gTLDأمكن ذلك، يطلب من المتقدم أن يكمل سلسلة من الخطوات مؤداها إلى تفويض 

راجع الوحدة .  وإآمال اختبار تقني سابق للتفويضICANNفي ذلك تنفيذ اتفاقية تسجيل مع 
 . ذه المرحلة للحصول على وصف للخطوات المطلوبة في ه5

 للطلب التالية الجوالت  1.1.6

.  بأسرع وقت ممكنgTLD إلى إطالق جوالت تالية لطلب االشتراك في ICANNتهدف 
. وسيعتمد التوقيت الدقيق على الخبرات المكتسبة والتغييرات المطلوبة بعد اآتمال هذه الجولة

تاريخ انتهاء فترة تقديم الطلب والهدف هو أن تبدأ الجولة التالية للطلب خالل عام واحد من 
 . الخاص بهذه الجولة

 الطلبات مقدمي بجميع خاصة معلومات  1.2

 
 األهلية  1.2.1

يحق ألية شرآة أو منظمة أو مؤسسة قائمة تتمتع بوضع جيد التقدم بطلب للحصول على 
لكيات ولن يتم النظر إلى طلبات االشتراك المقدمة من األفراد أو الم.  الجديدgTLDنطاق 
 .المنفردة

 
يتم تطبيق اختبار الخلفية لحماية .  الحظ أن آل الطلبات تكون عرضة لعملية فحص الخلفية

 بالحق ICANNالمصالح العامة عند تخصيص موارد اإلنترنت الحيوية، وتحتفظ منظمة 
في رفض أي طلبات مؤهلة بخالف ذلك، أو االتصال بمقدم الطلب لطرح المزيد من األسئلة، 

 .  ًء على المعلومات الموجودة في فحص الخلفيةبنا
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 فيها الطلب على الحاالت التي ICANNتشتمل الظروف التي يمكن أن ترفض منظمة 

أو (يكون فيها مقدم الطلب أو الشريك أو المسئول أو المدير أو أي شخص أو آيان يمتلك 
 :  يقتصر علىخمسين في المائة أو أآثر من مقدم الطلب، آما ال) يمتلك بالفائدة

أدين في غضون العشر سنوات المنصرمة بجناية أو جنحة لها عالقة  .1
بأنشطة حكومية مرتبطة أو تمويلية، أو أدين من قبل المحكمة 

بارتكاب خرق أو احتيال ألمور ائتمانية، أو خضع لحكم قضائي ال 
  وتعتبره مساويا بصورة حقيقية لما سبق؛ ICANNتقبله 

لماضية، قد عوقب من أي حكومة أو آيان خالل العشر سنوات ا .2
تنظيمي للصناعة الرتكابه أفعال تتضمن الكذب أو التضليل أو إساءة 

 استخدام االعتمادات المالية لآلخرين؛ 

متورط حالًيا في أي إجراء قضائي أو تنظيمي يمكن أن يؤدي إلى  .3
ت اإلدانة أو القضاء أو الحكم أو المعاقبة فيما تم تحديده في الفقرا

 ؛ )2(، أو )1(

 وتكون سارية وقت ICANNأو يخضع لعدم الصالحية من جانب  .4
 التفكير في الطلب، 

 بمعلومات التعريف الضرورية للتأآيد ICANNأخفق في أن يزود  .5
 . على الهوية في وقت التقديم

عرضة لمجموعة من القرارات التي تشير إلى المسئولية عن  .6
و تكرار هذه الممارسة، بما في تسجيالت أسماء النطاقات بسوء نية أ

 :ذلك

اآتساب أسماء نطاقات بغرض السرقة أو التأجير أو بغرض   - أ
نقل عمليات تسجيل اسم النطاق إلى مالك العالمة التجارية أو 
عالمة الخدمة أو إلى أحد المنافسين، فيما يخص االعتبارات 

القيمة التي تتعلق بزيادة التكاليف الخارجة والموثقة والتي 
 تبط بصورة مباشرة باسم النطاق؛ أوتر

تسجيل أسماء النطاقات بغرض منع مالك العالمة التجارية أو   - ب
 عالمة الخدمة من عكس العالمة في اسم نطاق مماثل؛ أو

تسجيل أسماء النطاقات أساسا بغرض إفساد عمل أحد   - ت
 المنافسين؛ أو

استخدم أسماء النطاقات بنية جذب مستخدمي اإلنترنت ألحد   - ث
قع أو موضع على الشبكة بغرض الكسب التجاري، عن الموا

طريق خلق إمكانية للخلط بين العالمات التجارية أو العالمات 
الخدمية بينها وبين المصدر األصلي، أو الرعاية أو االندماج أو 

اإلقرار الخاص بالموقع أو الموضع على الشبكة أو الخاص 
 .أو الموضعبالمنتج أو الخدمة الموجودة على هذا الموقع 
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يلزم أن يقوم آل مقدمي الطلبات بتقديم توضيحات معينة فيما يتعلق باألحداث المذآورة 
 .أعاله

 : لن يتم النظر في أية طلبات فيما يتعلق بما يلي-- 1قيود الملكية المتبادلة لشرآة التسجيل

  أو الفروع التابعة لهم،ICANNالمسجلون المعتمدون من قبل منظمة  .1

من أية فئة من السندات المالية أو تمتلكها % 2التي تتحكم في أآثر من الكيانات  .2
 أو أي من الفروع التابعة له، ICANNبشكل فائدة في مسجل معتمد لدى منظمة 

 أو 

أو أآثر من السندات المالية الخاصة بالتصويت بها % 2الكيانات التي يكون  .3
 أي من الفروع التابعة  أوICANNيمتلكها بشكل فائدة مسجل معتمد لدى منظمة 

 .له

باإلضافة إلى ذلك، لن يتم اعتماد الطلبات التي يشارك فيها مقدم الطلب مسجل معتمد لدى 
 أو بائع بالتجزئة، أو أي شكل آخر من أشكال الموزعين أو أي من الفروع ICANNمنظمة 

 .TLD لتوفير أية خدمات تسجيل لنطاق) أو أي شخص أو آيان ينوب عنهم(التابعة لهم 

أي شخص أو آيان يتحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خالل واحد أو " الفرع"تعني 
 .أآثر من الوسطاء، أو يتم التحكم فيه، أو يخضع للتحكم العام مع الشخص أو الكيان المحدد

يعني الملكية ") يخضع للتحكم العام"و" يتم التحكم فيه"باإلضافة إلى المصطلحات " (التحكم"
شرة أو غير المباشرة لسلطة توجيه أو التسبب في توجيه اإلدارة والسياسات الخاصة المبا

بشخص أو آيان، سواء من خالل ملكية السندات المالية، أو آأوصياء، أو منفذين، أو من 
خالل العمل آعضو في مجلس اإلدارة أو أي جهة مسيطرة، من خالل عقد، أو اتفاقية ائتمان 

 .أو خالف ذلك

للسندات المالية يشتمل على أي شخص يمتلك، " ملكية الفائدة"و الكيان الذي يمتلك الشخص أ
بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خالل أي تعاقد أو اتفاقية، أو تفاهم، أو عالقة، أو أي 

سلطة التصويت التي تشتمل على سلطة التصويت أو توجيه ) أ(شيء آخر، أو يشارك 
سلطة االستثمار التي تشتمل على سلطة التصرف، ) ب(أو /ية، والتصويت، أو السندات المال

 .أو توجيه التصرف في هذه السندات المالية

 المطلوبة الوثائق 1.2.2

ينبغي أن يكون جميع مقدمي طلبات االشتراك على استعداد لتقديم الوثائق التالية، والتي يجب 
 :2أن تكون مرفقة بكل طلب اشتراك

 وثائق التأسيس الخاصة بالمتقدم آنوع محدد للكيان فيما له - يدليل التأسيس القانون .1
 . عالقة بالقوانين المطبقة الخاصة بالسلطات القضائية

                                          
التي تم تبنيها في اجتماع المنظمة في  (ICANNالنص الموجود في هذا القسم عبارة عن لغة تنفيذ محتملة تنجم عن قرارات مجلس إدارة : مالحظة1 

. >htm.en-10mar12-resolutions/minutes/en/org.icann.www://http#5<فيما يتعلق بفصل وظائف المسجلين وشرآات التسجيل وملكيتها ) نيروبي
، قام مجلس اإلدارة بمراجعة األمور المحتملة التي يمكن أن تنجم عن التفسير الصارم لقرارات 2010أثناء عملية تراجع المجلس األخيرة في دبلن في مايو 

وتستمر " الموضع االفتراضي"مسودة القيود األآثر صرامة المقترحة حول الملكية المشترآة تمثل : ) وآان إدراك مجلس اإلدارة يتمثل في. ارةمجلس اإلد
ت إلى يمكن أن يؤدي التفسير الصارم للغاية للقرارا) 2 في تطوير سياسة قائمة على أصحاب المصالح فيما يتعلق بهذه األمور، GNSOفي تشجيع منظمة 

مع البقاء في اتساق بشكل عام مع %) 2لغة " (ال يكفي للنظر فيه"يجب أن ينتج فريق العمل لغة في االتفاقية تشابه أسلوب مقبول ) 3تبعات غير مقصودة، 
مور في غياب سياسة القرارات، يشجع مجلس اإلدارة الحصول على مساهمات المجتمع وتعليقاته في ما يتعلق باألسلوب الصحيح للتعامل مع هذه األ

 . حيال هذه الموضوعاتGNSOيقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذا األمر مرة أخرى إذا لم تنجم سياسة من منظمة ) 5، و GNSOمنظمة 
ًضا على الحد من يساعد ذلك أي). انظر الوحدة الثانية(تم الحد من وثائق إثبات الوضع الجيد المطلوبة حيث تتم تغطية ذلك أثناء عملية الفحص الخلفي 2 

التعقيدات لمقدمي الطلبات للحصول على أنواع محددة من الوثائق للوفاء بإثبات متطلبات الوضع الجيد، مع الوضع في االعتبار أن ممارسات الوثائق تلك 
 .تختلف بشدة في المناطق العالمية المختلفة
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يجب على المتقدمين أن يوفروا، بشكل مستقل، بيانات مالية معتمدة . اإلقرارات المالية .2
بعض وفي . تمت مراجعتها ألحدث السنوات المالية المكتملة خاصة بكل المتقدم

 .  الحاالت، يمكن أن يتم توفير بيانات مالية لم تتم مراجعتها

وليست هناك ضرورة إلجراء ترجمات للغة . يجب تقديم التوثيق الداعم باللغة األصلية
 .اإلنجليزية

لمزيد من التفاصيل حول متطلبات هذه .  يجب أن تكون جميع الوثائق صالحة وقت التقديم
 .ييم، الملحقة بالوحدة الثانيةالوثائق، راجع معايير التق

 . ويتطلب وجود بعض أنواع الوثائق في حاالت معينة وحسب

 في حالة تخصيص مقدم طلب االشتراك طلب تخصيصه على أنه – إقرار المجتمع .1
، فسيطلب منه تقديم إقرار تحريري لطلب )1.2.3راجع القسم (معتمد على المجتمع 

ويمكن .  أو أآثر ُتمثل المجتمع الذي قام بتحديدهاشتراآه من ِقبل مؤسسة واحدة قائمة 
وإذا تم تطبيق ذلك، فسيتم . لمتقدم واحد أن يقدم اإلقرارات التحريرية لعدة مؤسسات

 .التقديم في قسم الطلبات فيما يخص التخصيص المعتمد على المجتمع

 في حالة تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على – دعم الحكومة أو عدم معارضتها .2
 التي تعد مصطلًحا جغرافًيا، فسيطلب من مقدم الطلب تقديم إقرار دعم gTLDسلسلة 

. الحكومات ذات الصلة أو السلطات العامة ذات الصلة أو عدم معارضتها على طلبه
للحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات األسماء الجغرافية، راجع القسم 

 .2.1.1.4الفرعي 

في حالة إدراج مقدم الطلب لمصادر تمويل  - الطرف الثالثتوثيق التزامات تمويل  .3
تقديم أدلة على التزام ) عندما يكون متاًحا(األطراف الثالثة في طلبه، يجب عليه 

 .وعند التطبيق، سيتم تقديم ذلك، في القسم المالي للطلب. الطرف المتعهد باألموال

  المجتمع على المعتمد التخصيص 1.2.3

 .معتمًدا على المجتمعمتقدمين تخصيص ما إذا آان الطلب الخاص بهم يطلب من جميع ال

 التعريفات 1.2.3.1
 من  المعتمدة على المجتمعgTLDمن أجل أغراض هذا الدليل الخاص بالمتقدمين، تعد 

يتم التخصيص أو . النوعية التي يتم تشغيلها من أجل صالح المجتمع المخطط له بوضوح
ويمكن . على أنه معتمدا على المجتمع آليًة بناء على رغبة المتقدمعدمه الذي يقرره المتقدم 

ألي متقدم أن يقوم بتخصيص الطلب الخاص به على أنه معتمدا على المجتمع؛ ولكن، يطلب 
من آل متقدم قام بعملية التخصيص أن يثبت وضعه آممثل للمجتمع الذي يحدده في الطلب 

ويمكن أن يتم طلب معلومات إضافية في .  الطلبمن خالل تقديم التصديقات المكتوبة لدعم
ويتوقع من مقدم الطلب ).  من الوحدة الرابعة4.2راجع القسم (حالة تقييم أولوية المجتمع 
 :  المعتمد على المجتمعgTLDالذي يريد الحصول على 

 .أن يبين العالقة المستمرة مع المجتمع المخطط له بوضوح .1

 ذات عالقة قوية وخاصة بالمجتمع المسمى gTLDتقديم الطلب للحصول على سلسلة  .2
 .في الطلب

 المقترح الخاص به، gTLDأن يقترح تسجيال مخصصا ويستخدم سياسات التسجيل في  .3
 .والتي تتساوى مع الغرض القائم على المجتمع الذي حدده

الحصول على إقرار تحريري لطلبه من ِقبل مؤسسة واحدة قائمة أو أآثر ُتمثل المجتمع  .4
 .ي حددهالذ

وألغراض التمييز، سيتم تحويل أي طلب لم يتم تخصيصه على أنه معتمد على المجتمع إلى 
 المعيارية ألي غرض متوافق gTLDويمكن استخدام . آطلب معياريما يلي في هذه الوثيقة 

وقد تكون هناك . مع مستلزمات الطلب ومعايير التقييم، مع أخذ اتفاقية التسجيل في االعتبار
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 رسمية بين المتقدم المعياري ومسّجل نطاق حصري أو قطاع من المستخدمين وقد ال عالقة
وتعني آلمة .  وقد يتم أو ال يتم تطبيق قيود األهلية أو قيود المستخدم. تكون هناك أية عالقة

 .معياري ببساطة هنا أن المتقدم لم يقم بتخصيص الطلب على أنه معتمد على المجتمع

  الطلب تخصيص مقتضيات    1.2.3.2
ويجب أن يفهم مقدمو الطلبات آيف يمكن أن يكون التخصيص المعتمد على المجتمع أو 

المعيار مؤثرا في مراحل متابعة الطلب في مراحل خاصة، وإذا آان الطلب ناجحا، فإن ذك 
، آما هو gTLDسيؤثر على تنفيذ اتفاقية التسجيل وااللتزامات الالحقة آمشغل تسجيل 

 .فقرات التاليةموضح في ال

إرسال ‘ ينبغي أن يعلم جميع مقدمي طلبات االشتراك أنه يمكن – النزاع/حل المعارضة
معارضة ضد أي طلب اشتراك بناًء على أسس معارضة المجتمع، حتى إذا لم يقم مقدم طلب 

 يستهدف gTLDاالشتراك بتخصيص ذاته على أنه معتمد على المجتمع أو إذا لم يعلن أن 
 .؛ إجراءات حل النزاع3راجع الوحدة . مجتمع محدد

 ربما يشمل حل التنافس على السلسلة مكون واحد أو أآثر، استنادا - التنافس على السلسلة
 . على تكوين مجموعة التنافس واالختيارات التي قام بها المتقدمون المعتمدون على المجتمع

 وسيتم .  أي وقت بعد تحديد التنافسفياألطراف يمكن أن تتم التسوية بين  و
ولدى المتقدمين دائما . تشجيع األطراف على االجتماع بالهدف لتسوية التنافس

فرصة حل التنافس بصورة تطوعية مما يؤدي إلى انسحاب واحد أو أآثر من 
 .المتقدمين قبل الوصول إلى مرحلة حل التنافس

 ام المتقدم المعتمد على المجتمع فقط في حالة إذا قالمجتمع سيتم تقييم أولوية و
آما سيتم عرض هذا . والموجود ضمن مجموعة التنافس بتحديد هذا الخيار

الخيار على جميع المتقدمين في مجموعة التنافس بعد أن أآملت جميع الطلبات 
 .وبنجاح مراحل التقييم السابقة

  أولوية  إلى حاالت من التنافس ال يمكن حلها من قبل تقييم المزادوسيؤدي
ويتم اللجوء إلى المزاد على أنه . المجتمع أو االتفاقية المبرمة بين األطراف

وإذا تم حدوث تقييم أولوية المجتمع ولكنه لم يسفر . وسيلة حل التنافس األخيرة
 .عن وجود فائز واضح، ففي هذه الحالة سيتم عمل مزاد لحل التنافس

؛ إجراءات 4 حل التنافس، راجع الوحدة لالطالع على مناقشات تفصيلية خاصة بإجراءات
 .التنافس على السلسلة

 سيخضع مقدم الطلب المعتمد على المجتمع إلى التزامات - تنفيذ العقد وما بعد التفويض
 بطريقة تتوافق مع القيود المرتبطة gTLDتعاقدية معينة خاصة بما بعد التفاوض لتشغيل 
 على التغييرات ICANNويجب أن توافق . بالتخصيص المعتمد على المجتمع الخاص به

 gTLDالمادية التي تتم في العقد، بما في ذلك تلك التي تتم على طبيعة المجتمع الخاصة بـ 
 .إضافة إلى أية بنود ذات صلة

ومن المقصود أن تشكل الطلبات المعتمدة على المجتمع فئة ضيقة فيما يخص الطلبات التي 
متقدمين، والمجتمع الذي يتم تقديم الخدمة له، عالوة على يوجد فيها تجمعات متميزة بين ال

آما سيتم التقييم الخاص بتخصيص المتقدمين له على أنه .  المقدَّم لها الطلبgTLDسلسلة 
وعلى . معتمدا على المجتمع فقط في حالة وجود موقف تنافس يؤدي إلى تقييم أولوية المجتمع

لب، سيكون أي متقدم يقوم بتخصيص الطلب الخاص الرغم من ذلك، فإنه في حالة اعتماد الط
به على أنه معتمد على المجتمع ملزما بموجب اتفاقية التسجيل تنفيذ القيود المعتمدة على 

وينطبق هذا حتى في حالة عدم وجود أي متقدمين . المجتمع والتي تم تحديدها في الطلب
 .    متنافسين
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 الطلب تخصيص تغييرات 1.2.3.3
دم الطلب تغيير تخصيصه على أنه معياريا أو معتمدا على المجتمع بعد تقديمه ال يحق لمق

 . لتتم معالجتهgTLDطلب للحصول على 

 الجديدة gTLD نطاقات في الفني القبول بمشاآل يتعلق فيما إشعار  1.2.4

يجب على مقدمي الطلبات إدراك أن قبول طلباتهم ودخولهم في اتفاقية التسجيل مع 
ICANNضمن تشغيل  ال يgTLDوتشير التجارب .  الجديدة مباشرة في أرجاء اإلنترنت

السابقة إلى أن مشغلي الشبكات قد ال يدعمون بشكل آامل على الفور نطاقات المستوى 
 ، بم أن تعديل DNSاألعلى، حتى عندما تكون هذه النطاقات قد تم تفويضها في منطقة جذر 

 .، وربما ال يحدث ذلك على الفوربرمجيات الطرف الثالث قد يكون مطلوبا

وبالمثل، فإن تطبيقات البرمجيات في بعض األحيان تحاول التحقق من صحة أسماء النطاقات 
 ICANNوال تملك . وقد ال تتعرف على نطاقات المستوى األعلى الجديدة أو غير المعروفة

 الجديدة على أي سلطة أو قدرة على تقبل البرامج التي تتطلب نطاقات المستوى األعلى
الرغم من أنها تقوم بشكل بارز باإلعالن عن  نطاقات المستوى األعلى سارية المفعول، 

عالوة على تطويرها ألداة أساسية لمساعدة مقدمي الطلبات في استخدام بيانات منطقة الجذر 
 .الحالية

ط  مقدمي الطلبات على االطالع على هذه المشاآل وتوضيحها لهم في خطICANNوتشجع 
وقد يبذل المتقدمون الناجحون بأنفسهم جهودا واسعة في العمل مع . بدء التشغيل واإلطالق

 .مقدمي الخدمات لتحقيق قبول نطاقات المستوى األعلى

وللحصول على الخلفية، يجب على المتقدمين مراجعة الموقع التالي 
/acceptance-TLD/topics/en/org.icann.www://http يجب على 

 في منطقة الجذر IDN مراجعة المواد التي تتعلق بتجارب سالسل اختبار NIDمقدمي 
 ).org.icann.idn://http/انظر (

  TLD نطاقات بتفويضات يتعلق إشعار   1.2.5

 فقط في منطقة جذر نظام TLD قادرة على عمل تفويضات نطاقات ICANNمنظمة 
DNS والتي يتم التعبير عنها باستخدام سجالت ،NSسجالت  مع أية DS مقابلة والسجالت 
 مثل أنواع TLD بوضع نطاقات ICANNال توجد أية سياسة تسمح لمنظمة . المرفقة

 .في منطقة الجذر) DNAME، أو MX، أو Aمثل ( األخرى DNSسجالت نظام 

 والشروط البنود  1.2.6

. لطلبيجب على مقدمي الطلبات الموافقة على مجموعة البنود والشروط القياسية لعملية ا
 . من هذا الدليل6تتوفر البنود والشروط في الوحدة 

 المعلومات تغيير إشعار   1.2.7

في أي وقت أثناء عملية التقييم، إذا أصبحت المعلومات التي سبق وأن قدمها المتقدم غير 
صحيحة أو غير دقيقة، فيجب على مقدم الطلب على الفور إخطار هيئة اإلنترنت عن طريق 

يتضمن ذلك المعلومات المحددة لمقدم الطلب مثل التغييرات في الوضع . مناسبةتقديم أشكال 
 الحق في طلب إعادة ICANNولـ . المالي وأي تغييرات في ملكية مقدم الطلب أو تحكمه

ويمكن أن تؤدي عدم القدرة على إبالغ منظمة . تقييم الطلب في حالة وقوع تغيير مادي
ICANNلتي يمكن أن تجعل أي معلومات متاحة في الطلب  بأية تغييرات في الظروف ا

 .غير صحيحة أو مضللة إلى رفض الطلب
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 األمان عالية للمناطق التطوعي التصميم   1.2.8

 وأصحاب المصالح التابعين لها حالًيا بتطوير تصميم خاص لـ ICANNتقوم منظمة 
وهذا .  منفصلHSTLD ، من خالل برنامج"مناطق المستويات العليا للمناطق عالية األمان"

التصميم التطوعي خاص بنطاقات المستوى األعلى التي تشتمل على ممارسات وسياسات 
في حين يكون أي مسئول شرآة تشغيل، بما في ذلك مقدمي طلبات نطاقات . أمنية متطورة

gTLD الجديدة الناجحة، عن المشارآة في هذا البرنامج، إال أن تطويره وتشغيله يتجاوز 
 بشكل HSTLDوال يعتمد اختيار مقدم الطلب على متابعة تصميم . ذا الدليل المساعدنطاق ه

 .تام على عملية التقييم ويتطلب إتمام مجموعة إضافية من المتطلبات

، بما في ذلك مواد وأنشطة HSTLDللحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة ببرنامج 
ى الموقع تطوير البرنامج الحالية، الرجاء الرجوع إل

-program-hstld/gtlds-new/topics/en/org.icann.www://http
htm.en. 

  

 الدولية النطاقات أسماء طلبات بمقدمي خاصة معلومات 1.3 

 التي يتم تقديم طلبات للحصول عليها أسماء نطاقات gTLDيتوقع أن يكون بعض نطاقات 
خدمة في التمثيل المحلي للغات  هي أسماء نطاقات تشمل الرموز المستIDN). IDNs(دولية 

، ) 9 - 0(، واألرقام األوروبية العربية )a - z(غير المكتوبة باألبجدية الالتينية األساسية 
 في منطقة جذر A إدخال تسميات IDNآما هو موضح أدناه، تتطلب نطاقات ). -(والواصلة 

 .  DNSنظام 

 IDN بأسماء الخاصة المتطلبات   1.3.1

 توفير معلومات تشير إلى IDN طلبات االشتراك للحصول على سلسلة يجب على مقدمي
يمكن العثور على بروتوآول .  والمتطلبات الفنية األخرىIDNAالتوافق مع بروتوآول 

IDNA والوثائق المتعلقة به في الموقع التالي 
htm.rfcs/idn/opicst/en/org.icann://http. 

 المقدم لها الطلب على هيئة آل من gTLDيجب أن يقوم مقدمو الطلبات بتقديم سالسل 
 . Aعنوان و)  بالحروف المحليةIDN الخاص بأسماء TLDنطاق  (Uعنوان 

 بسابقة IDN Aيبدأ آل عنوان . IDN الخاص بعنوان ASCII هو شكل Aوعنوان 
IDNA ACE "xn-- "عبارة عن مخرجات صالحة للوغاريتم متبوعة بسلسلة 

Punycode بحيث يكون الحد األقصى للطول اإلجمالي لحروف ،ASCII 63 هو 
ويجب أن تتوافق البادئة والسلسلة مًعا مع جميع متطلبات العنوان الذي يمكن تخزينه . حرًفا
 RFC 1034المذآورة في ) اسم المضيف (LDH بما في ذلك التوافق مع قاعدة DNSفي 
 . وفي مكان آخرRFC 1123و

، والذي يتوقع المستخدم أن يتم عرضه IDN هو شكل يونيكود الخاص بعنوان Uوعنوان 
 .في الطلبات

 U الحالية بأبجدية سريانية، يكون العنوان IDNعلى سبيل المثال، باستخدام سلسلة اختبار 
يجب أن . >xn--80akhbyknj4f< هو Aويكون العنوان > испытание<هو 
، آما يجب أن U من خالل التحويل من العنوان Aالحصول على العنوان توفر إمكانية ت

 .A من خالل التحويل من العنوان Uتتوفر إمكانية الحصول على العنوان 

 أيًضا بتقديم ما يلي في وقت تقديم IDN gTLDsوستتم مطالبة مقدمي الطلبات الخاصة بـ 
 :الطلب

http://icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm�
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سيقوم مقدم الطلب بتقديم وصف موجز لما ستعنيه . جليزيةمعنى إعادة البيان باللغة اإلن .1
 .السلسلة أو تمثيلها باللغة اإلنجليزية

 التي يتم التقدم TLDيحدد مقدم الطلب لغة سلسلة ). ISO 639-1(لغة العنوان  .2
 .. لتمثيل أسماء اللغات وباللغة اإلنجليزية آذلكISOللحصول عليها، حسب أآواد 

 gTLDسيقوم مقدم الطلب بتحديد أبجدية سلسلة ). ISO 15924(أبجدية العنوان  .3
الخاص بتمثيل ) ISO(المقدم لها الطلب، وفًقا لكل من رمز منظمة المعايير الدولية 

 .أسماء األبجديات وباللغة اإلنجليزية

سيقوم مقدم الطلب بسرد جميع نقاط الترميز المضمنة في .  نقاط ترميز يونيكود- .4
 .ج يونيكود الخاص بها وفًقا لنموذUالعنوان 

يجب على مقدمي الطلبات أيًضا إثبات بذلهم لجهود معقولة لضمان عدم إحداث سلسلة  .5
IDNفعلى سبيل المثال، تم تحديد مشاآل .  المرمزة ألية مشاآل في األداء أو التشغيل

موجودة في سالسل تتكون من رموز ذات اتجاه مختلط من اليمين إلى اليسار واليسار 
  3).أي النقطة(مين عند مالصقة األرقام لفاصلة المسارإلى الي

في حالة تقديم مقدم الطلب طلب للحصول على سلسلة ذات مشاآل معلومة، يجب عليه 
في حين . وضع وثيقة بالخطوات التي سيتم اتخاذها لخفض هذه المشاآل في الطلبات

ن المهم أن يتم تحديد أنه ليس من الممكن التأآد من أن جميع المشاآل يمكن تجنبها، فم
. أآبر عدد ممكن في وقت مبكر وأن مشغل السجل المحتمل يعد مدرآا لهذه المسائل

 IDNAويمكن أن يصبح المتقدمين على دراية بهذه المسائل من خالل فهم بروتوآول 
) htm.rfcs/idn/topics/en/rgo.icann.www://httpانظر الموقع (

انظر الموقع  (IDN wikiوعن طريق المشارآة النشطة في 
/org.icann.idn://http (حيث يتم تقديم بعض مشاآل العرض  . 

يجوز للمتقدم أن يختار سلسلة .  تمثيل العنوان بنظام الهجائية الصوتية- ]اختياري[ .6
gTLDبجدية الصوتية الدولية  المقدَّم لها الطلب، تتم مالحظتها حسب األ

)/ipa/uk.ac.ucl.langsci.www://http .( والحظ أنه لن يتم تقييم أو
وهذه المعلومات، إذا قدمت، سوف تستخدم آدليل لـ .  إعطاء نقاط لهذه المعلومات

ICANNفي الرد على االستفسارات أو التحدث عن الطلب في العروض العامة . 

 IDN جداول 1.3.2

 قائمة الرموز المؤهلة للتسجيل في أسماء النطاق وفًقا لسياسة مزود IDNيوفر جدول 
وهي تحدد أية حروف متعددة تعتبر مساوية ألغراض تسجيل اسم النطاق . االمتداد

آما هو موضح في طلب التعليقات (وتحدث الحروف المتغيرة "). الحروف المتغيرة("
سوميان أو أآثر، والتي يمكن أو عندما يكون هناك حرف مفهوم واحد له شكالن ر) 3743

 .ال يمكن أن تكون متشابهة من الناحية المرئية

 في الموقع IANA IDN في مستودع IDNيمكن العثور على أمثلة جداول 
html.repository-idn/procedures/org.iana.www://http. 

 للغة أو األبجدية الخاصة IDN، يجب أن يتم تقديم جداول IDN gTLDي حالة طلبات ف
آما يجب "). جداول المستوى األعلى(" الذي يتم التقدم للحصول عليه gTLDبسلسلة نطاق 

 أيًضا لكل لغة أو أبجدية يهدف مقدم الطلب إلى توفير تسجيالت IDNأن يتم تقديم جداول 
IDNاني أو األدنى بها في المستوى الث . 

 يكون آل مقدم طلب  مسئوًال عن تطوير جداول أسماء النطاقات الدولية، 
 من IDNويجب أن تتوافق الجداول مع إرشادات . بما في ذلك مواصفات الحروف المتغيرة

 :وأية تحديثات لها، بما في ذلكICANN 4منظمة 

                                          
 node/name.domain.stupid://http/683 يمكن االطالع على األمثلة في الموقع التالي 3 
 pdf.07apr26-guidelines-idn/idn/topics/en/org.icann.www://http انظر 4 
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  االلتزام بالمعايير التقنية ألسماء النطاقات الدولية )IDN.( 

  أي أن نقاط األآواد غير المسموح بها بشكل ( استخدام أسلوب قائم على التضمين
 ).صريح من قبل شرآة التسجيل تكون محظورة

 تعريف الحروف المتغيرة : 

  استثناء نقاط األآواد غير المسموح بها بموجب اإلرشادات، مثل رموز رسم 
 .يكليةالخطوط، واإلطارات الرسومية، وعالمات الترقيم اله

 ) 2 ( تطوير الجداول وسياسات التسجيل بالتعاون مع أصحاب المصالح لمواجهة
 .المشاآل العامة

  إيداع جداول IDN في مستودع IANA لممارسات IDN)  بمجرد القبول
 ).TLDآنطاق 

 الخاصة بمقدم الطلبات على الحماية ضد ارتباط المستخدمين IDNيجب أن تساعد جداول 
يتم حث مقدمي الطلبات بشدة إلى التفكير في . IDN الخاصة بـ gTLDعند نشر نطاقات 

المشاآل اللغوية ومشاآل نظام الكتابة التي يمكن أن تسبب مشاآل عند استخدام الحروف في 
 . أسماء النطاقات، آجزء من عملهم لتعريف الحروف المتغيرة

المختلفة، من  TLDلتجنب ارتباك المستخدم بسبب الممارسات المختلفة في شرآات 
 الذين يقومون بتوفير TLDالموصى به أن يقوم مقدموا الطلبات بالتعاون مع مشغلي نطاقات 

 .  تسجيل أسماء النطاقات بنفس الحروف أو بحروف مشابهة من الناحية المرئية

وفي . آمثال على ذلك، غالًبا ما تتم مشارآة اللغات أو األبجديات عبر الحدود الجغرافية
الت قد يؤدي هذا األمر إلى ارتباك بين المستخدمين التابعين لمجتمع اللغة أو بعض الحا
ويمكن أن يحدث ارتباك بصري آذلك في بعض الحاالت بين األبجديات المختلفة . األبجدية

 ).  على سبيل المثال، اليونانية والروسية والالتينية(

.  التي تم تقديمهاIDNداول يطلب من مقدمي الطلبات وصف العملية المستخدمة لتطوير ج
 IDN الخاص بالمستخدم بجداول IDN بمقارنة جدول ICANNيمكن أن تقوم منظمة 

 أو التي تم تقيمها إلى IANAالخاصة بنفس اللغات أو األبجديات التي تتواجد في مستودع 
إذا آانت هناك حاالت تعارض تم شرحها في الطلب، .  بأي شكل آخرICANNمنظمة 

   . من مقدم الطلب التفاصيل الخاصة بسبب االختالفاتICANNطلب منظمة فيمكن أن ت
بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين يرغبون في تنفيذ ومراجعة هذه المقارنات قبل تقديم الجدول 

 بناًء IDN جداول ICANNتقبل منظمة . ، تتاح أداة مقارنة الجداولICANNإلى منظمة 
 .على العوامل المذآورة أعاله

 في منطقة الجذر، TLDد أن يتم تفويض السلسلة التي تم التقديم للحصول عليها آنطاق بمجر
لمزيد من . IDN أو ممارسات IANAيتم وضع الجداول التي يتم تقديمها في مستودع 
المعلومات، راجع الجداول الموجودة على موقع 

/tables-idn/domains/org.iana://http وأدلة التقديم على موقع ،
html.repository-idn/procedures/org.iana://http   . 
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 IDN5 لـ المتنوعة TLD نطاقات 1.3.3

 التي تم gTLDتنجم السلسلة المتغيرة من استبدال حرف واحد أو أآثر في سلسلة نطاق 
 .  الخاص بمقدم الطلبIDNر بناًء على جدول التقدم للحصول عليها بحرف آخر مغاي

 
ويمكن أن يعلن مقدم .  واحدة يتم التقدم للحصول عليهاgTLDآل طلب يحتوي على سلسلة 

 .  TLDالطلب أيًضا في الطلب الخاص به أية سالسل متغيرة خاصة بنطاق 
  

تتم . 2.2.1.3.2يجب أن تتوافق آل سلسلة متغيرة مسجلة مع متطلبات السلسلة في القسم 
 التي يتم IDNمراجعة السالسل المتغيرة المسجلة في الطلب للتحقق من توافقها مع جداول 

في حالة عدم اعتماد أية سالسل متغيرة مشار إليها على استخدام  . تقديمها في الطلب
الحروف المتغيرة بناًء على الجداول التي تم تقديمها، يتم إبالغ مقدم الطلب وال يتم اعتبار 

 . السلسلة المشار إليها جزًءا من الطلب
 

 الذي تم التقدم للحصول عليه gTLDإذا تمت الموافقة على الطلب، يتم تفويض سلسلة نطاق 
 الناجحة gTLDيتم تمييز السالسل المتغيرة المذآورة في طلبات . gTLDعلى أنه نطاق 

 التي تتاح في موقع ويب "قائمة المتغيرات المعلن عنها"للطلب المعين وتتم إضافتها إلى 
من المسار ) أي المعلن عنها(تتاح قائمة بالسالسل المتغيرة المعلقة . ICANNمنظمة 

 في الموقع IDN الخاصة بـ ccTLDالسريع لنطاقات 
-evaluation-string/track-fast/idn/topics/en/org.icann://http

htm.en-completion . وتتوافر هذه القوائم للحفاظ على احتمالية تخصيص سالسل
TLDوأية طلبات تالية .  المتغيرة إلى الكيانات المالئمة عند تطوير آلية إدارة حروف متغيرة

قوائم تكون عرضة  للحصول على السالسل المسجلة في هذه الICANNتقدم إلى منظمة 
 ).   انظر الوحدة الثانية(للرفض بناًء على مراجعة تشابه السلسلة 

 
 المتغيرة TLD المتغيرة فقط عند إتمام آلية إلدارة نطاقات TLDيمكن أن يتم تفويض نطاقات 

وفي ذلك الحين، يمكن أن يطلب من مقدمي الطلبات . ICANNواختبارها من قبل منظمة 
 المتغيرة، وقد يتوجب TLDفية مثل تفاصيل التنفيذ آللية إدارة نطاقات تقديم معلومات إضا

المشارآة في عملية تقييم تالية، والتي يمكن أن تنطوي على رسوم إضافية وخطوات مراجعة 
  .يتم تحديدها فيما بعد

ال يوفر اإلعالن عن السالسل المتغيرة في طلب ما أية حقوق أو حجوزات لمقدم الطلب تجاه 
ويمكن أن تكون السالسل المتغيرة في قائمة المتغيرات المعلن عنها عرضة . ة معينةسلسل

ويجب أن نذآر هنا أنه . للمراجعة التالية اإلضافية حسب عملية ومعايير يتم تحديدها فيما بعد
في حين يتم تحديد المتغيرات الخاصة بالتسجيالت الخاصة بالمستوى األدنى من قبل 

، قد تكون هناك قواعد خاصة ومعايير ICANNبدون تحقق منظمة المجتمعات المحلية 
ومن المتوقع أن . تحقق معينة محددة للمتغيرات التي يمكن السماح بها في المستوى األعلى

تساهم معلومات المتغيرات التي تتاح من قبل مقدمي الطلبات في جولة تقديم الطلبات األولى 
ساعدة في تحديد خطوات المراجعة المناسبة في الحصول على فهم أفضل للمشاآل والم

 .  ومستويات الرسوم المستقبلية
 
                                          

 على دعم تنفيذ نطاقات ICANNتعمل منظمة . غيرة في المستوى العلوي في المجتمع على مدار فترة زمنيةتمت مناقشة موضوع إدارة الحروف المت 5
TLD الخاصة بـ IDN في أسرع وقت ممكن، باإلضافة إلى تطوير وسيلة لمواجهة مشاآل الحروف المتغيرة على المدى القصير مع األخذ في االعتبار عدم 

 فيما يتعلق بهذا IDNتم نشر مسودة مؤقتة لتنفيذ التوصيات الخاصة بفريق عمل تنفيذ .  المتغيرة في المستوى األعلىوجود آلية مقبولة إلدارة الحروف
يحاول هذا القسم الترآيز على هذا ). pdf.en-10feb15-variants-idn/gtlds-new/topics/en/org.icann://httpانظر الموقع (الموضوع للتعليقات فيما سبق 

بموجب الطريقة الموضحة . العمل والمناقشات والتقدم نحو حل التنفيذ الكامل الذي يمكن أن يتم دمجه في اإلصدار النهائي من الدليل المساعد لمقدم الطلبات
مدى القريب، إال أن السالسل المتغيرة التي يتم اإلعالن عنها من قبل مقدم الطلبات يتم تسجيلها للحفاظ  المتغيرة على الTLDهنا، ال يتم تفويض نطاقات 

 .  المتغيرة المرغوبة بمجرد تطوير آلية مناسبة  واختبارهاTLDعلى فرصة تفويض نطاقات 

http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm�
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 الطلب تقديم 1.4
يستطيع مقدمو الطلبات إآمال نموذج الطلب وتقديم الوثائق الداعمة باستخدام نظام تقديم 

وللوصول إلى النظام، يجب على آل طالب أوال . ICANNالخاص بـ ) TLD (TASطلبات 
 .TASم التسجيل آمستخد

، سيتمكن مقدمو الطلبات من تقديم إجابات في مربعات نص مفتوحة TASوآمستخدمي 
وتم تضمين القيود المفروضة على حجم المرفقات . وتقديم الوثائق الداعمة المطلوبة آمرفقات

 .TASباإلضافة إلى تنسيقات الملف في التعليمات الموجودة على موقع 

و المواد الداعمة التي يتم تقديمها عبر وسائل أخرى  نماذج الطلبات أICANNولن تقبل 
، ما لم يكن ذلك )أي عبر نسخة مطبوعة أو الفاآس أو البريد اإللكتروني (TASخالف 

 . إلى مقدمي الطلباتICANNالتقديم وفًقا لتعليمات محددة من 

 TLD اشتراك طلبات تقديم نظام إلى الوصول 1.4.1

 الجديدة gTLDمن صفحة ويب نطاقات  متاًحا للوصول TASسيكون موقع 
)htm.program-gtld-new/topics/en/org.icann.www://http( ،

 .وسيتم تمييزه في االتصاالت المتعلقة بفتح فترة تقديم الطلبات

 ].خة النهائية بدليل التقديم في النسموقع يتم إدراجه[لى  عTASيقع موقع 

 المستخدمين تسجيل  1.4.1.1

 تقديم معلومات مبدئية، والتي يتم استخدامها للتحقق من هوية TASيتطلب تسجيل مستخدمي 
وإليكم نظرة عامة على المعلومات التي يتم تجميعها في . األطراف المشارآة في الطلب
 : عملية تسجيل المستخدم أدناه

 األسئلة الرقم

 االسم القانوني للمتقدم آامًال 1

 عنوان العمل الرئيسي 2

 رقم هاتف المتقدم 3

 رقم فاآس المتقدم 4

 ، إذا آان ذلك سارًياURLموقع الويب أو عنوان  5

6 
االسم، واللقب، والعنوان، والهاتف، :  جهة االتصال األولية

 والفاآس، والبريد اإللكتروني

7 
االسم، واللقب، والعنوان، والهاتف، :  جهة االتصال الثانوية

 والفاآس، والبريد اإللكتروني

 إثبات التأسيس القانوني 8

 معلومات التداول، أو الشرآة الفرعية، أو الشرآة المشترآة 9

10 
بطاقة النشاط التجاري أو البطاقة الضريبية أو رقم سجل 

 .ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادله لمقدم الطلب

11 
اإلدانات السابقة، وأنشطة االحتالل :  يخ المتقدمتار

 اإللكتروني

  تأآيد دفع العربون  )أ(12

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm�
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سيتم تجميع مجموعة من بيانات التعريف من الكيان الذي يقوم بتسجيل المستخدم، باإلضافة 
يمكن أن يكون المستخدم المسجل، على سبيل . إلى معلومات مقدم الطلب المذآورة أعاله

 .  ًال، أو مندوًبا، أو موظًفا يقوم بإآمال الطلب نيابة عن مقدم الطلبالمثال، وآي

على سبيل . تتطلب عملية التسجيل من المستخدم طلب الرقم المرغوب فيه من فتحات الطلب
، TAS خمسة فتحات gTLDالمثال، يجب أن يطلب المستخدم الذي ينوي تقديم خمسة طلبات 

 .د للمستخدم لكل طلب من الطلبات الخمسةويقوم النظام بتعيين رقم معرف فري

 دوالر أمريكي لكل فتحة 5000آما يجب على المستخدمين أيًضا تقديم مبلغ عربون مقداره 
ويساعد مطلب . ويتم خصم مبلغ العربون هذا من رسوم التقييم الخاصة بكل طلب. طلب

 .العربون على تقليل خطر الوصول غير المعتمد إلى نظام الطلبات

مما الخاصة بكل فتحة طلب،  أآواد الوصول TASإآمال التسجيل، يستلم مستخدمو نظام بعد 
 .  يتيح لهم إدخال باقي معلومات الطلب في النظام

في النسخة النهائية من الدليل يتم إدخال التاريخ [تسجيالت مستخدمين جديدة بعد لن يتم قبول 
 ].المساعد لمقدم الطلب

ارية معقولة لحماية جميع بيانات مقدم الطلب المقدمة خطوات تج ICANNوسوف تتخذ 
عن طريق الوصول غير المصرح به، ولكن ال يمكن التبرير ضد األفعال الكيدية من 

األطراف الثالثة التي يمكن، من خالل تخريب النظام أو غيرها من الوسائل، عمل الوصول 
 .غير المصرح به لهذه البيانات

 الطلب نموذج 1.4.1.2

.  الحصول على فتحات الطلبات المطلوبة، يقوم مقدم الطلب بإآمال أسئلة الطلب المتبقيةبعد 
 :وموضح هنا لمحة عامة عن المجاالت واألسئلة الواردة في االستمارة

 معلومات الطلب والسلسلة الرقم

 تأآيد دفع مبلغ رسوم التقييم المتبقية )ب(12

  المقدم لها الطلب gTLDسلسلة  13

 ، إذا آان ذلك مطبقاIDNلومات سلسلة مع 14

 ، إذا آان ذلك مطبقاIDNجداول  15

16 
 في األداء أو التشغيل، إذا آان ذلك IDNالحد من مشاآل 

 مطبقا

17 
 تمثيل السلسلة في األبجدية الدولية

 )اختياري(الصوتية 

  TLDغرض / مهمة 18

  معتمد على المجتمع؟TLDهل الطلب مقدم للحصول على  19

20 
وإذا آان معتمد على المجتمع، فقم بإيضاح عناصر السياسات 

 المجتمعية والمقترحة

21 
هل يتم التقديم من أجل اسم جغرافي؟  ولو آان آذلك، 

 فمطلوب وجود وثائق الدعم
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 معايير الحماية لألسماء الجغرافية على المستوى الثاني 22

23 
الكامل لكل يجب توفير االسم والبيان :  خدمات التسجيل
 خدمات التسجيل

 األسئلة التقنية والتشغيلية الرقم

 لمحة تقنية على السجل المقترح 24

 )سري(المعمار  25

 قدرات قاعدة البيانات 26

 التنوع الجغرافي 27

 DNSتوافق خدمات  28

 SRSأداء  29

30 EPP 

 )سري(سياسة األمان  31

 IPv6إمكانية الوصول إلى  32

33 Whois 

 زمن دورة التسجيل 34

 الحد والوقاية من سوء االستخدام 35

 آليات حماية الحقوق 36

 سياسات وإجراءات النسخ االحتياطي للبيانات 37

 مستودع البيانات 38

 استمرارية شرآة التسجيل 39

 )سري(نقل السجل  40

 اختبار تجاوز الفشل 41

 عمليات المراقبة وتصعيد الخطأ 42

43 DNSSEC 
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44 IDNs) اختياري( 

 األسئلة المالية الرقم

 )سري(البيانات المالية  45

 )سري(التكاليف والتمويل :  نموذج التقديرات 46

 )سري(اإلعداد والتشغيل :  التكاليف 47

 )سري(التمويل والعائدات  48

 )سري(العقبات والتمويالت واألحجام :  التخطيط المحتمل 49

  )سري(  البيانات المالية :االستمرارية 50

 الطلب مقدم دعم    1.4.2

 أيًضا الدعم إلى مقدمي الطلبات ممن يحق لهم الوصول إلى آليات الدعم TASيوفر نظام 
 يمكن المستخدمين من الرجوع إلى وثائق TASيتاح ارتباط دعم في . أثناء معالجة الطلب

 . االتصال بدعم العمالء، أو )مثل األسئلة الشائعة وأدلة المستخدم(مرجعية 

عند االتصال بدعم العمالء، يمكن أن يتوقع المستخدمون الحصول على رقم بطاقة تتبع 
ويتم توجيه طلبات الدعم إلى الشخص .  ساعة48لطلب الدعم، والحصول على إجابة خالل 

فني على سبيل المثال، يمكن أن يتم توجيه طلب الدعم ال. المناسب، بناًء على طبيعة الطلب
 الفنية، إال أن السؤال الذي يتعلق بطبيعة TASإلى اإلدارة المسئولة عن حل مشاآل نظام 

وتتم إضافة الرد . المعلومات أو الوثائق المطلوبة فيمكن توجيهه  إلى جهة االتصال المناسبة
 . إلى الوثائق المرجعية المتاحة لكل مقدمي الطلبات

 للطلب االحتياطي النسخ عملية 1.4.3

 بتوفير تعليمات ICANNي حالة عدم توفر نظام تقديم الطلبات على اإلنترنت، ستقوم ف
 .بديلة لتقديم الطلبات

 والمدفوعات الرسوم 1.5
وتم تضمين تعليمات الدفع هنا . يصف هذا القسم الرسوم التي يجب على مقدم الطلب دفعها

 .أيًضا

   gTLD نطاقات تقييم رسم 1.5.1

 185.000ويبلغ الرسم .  مطلوًبا من جميع مقدمي الطلباتgTLDت يعد رسم تقييم نطاقا
 دوالر تودع في وقت 5000ويجب أن يتم دفع رسوم التقييم في شكل ,. دوالًرا أمريكًيا

.  مع الطلب180.000، بينما يتم تقديم المبلغ المتبقي وهو TASتسجيل المستخدم في نظام 
 gTLD بعد الحصول على رسوم تقييم نطاق  التقييم للطلب  إالICANNولن تقوم منظمة 

 لتغطية التكاليف المرتبطة gTLDيتم وضع رسم تقييم ]. التاريخ] [الوقت[الكاملة بحلول 
وقد تم تعيين هذا الرسم لضمان أن البرنامج يعد مموال بشكل آامل .  الجديدةgTLDببرنامج 

من مصادر التمويل التابعة واإليرادات تعد محايدة وغير مدعومة من المساهمات الحالية 
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 والمساهمات ccTLD، وتبرعات TLD، بما في ذلك السجالت العامة ومسجلي ICANNلـ
RIR. 

وتغطي رسوم التقييم  جميع المراجعات الالزمة في التقييم األولي، وفي معظم الحاالت، 
لممتد، إذا حدثت مراجعة لخدمات التسجيل ا. تغطي أي مراجعات مطلوبة في التقييم الموسع

وليس هناك ) 1.5.2انظر القسم (فسيكون هناك رسما إضافيا سيتم تحمله لهذه المراجعة 
رسوم إضافية لمقدم الطلب للتقييم الموسع الخاص باألسماء الجغرافية أو المراجعات التقنية 

 هذا، وتغطي رسوم التقييم أيضا رسوم تقييم أولوية المجتمع في الحاالت. والتشغيلية والمالية
 .    التي يحقق فيها الطلب درجة النجاح

 في حاالت معينة، قد يتوفر استرداد جزء من الرسم لطلبات تم سحبها -- استرداد الرسوم 
وسيعتمد المبلغ المسترد على نقطة العملية التي تم عندها السحب، . قبل اآتمال عملية التقويم

 :آما يلي

استرداد الرسوم المتاحة 
 للمتقدم

مئوية لرسم النسبة ال
 التقييم

 المبلغ المالي المسترد

بعد إرسال الطلبات حتى إرسال 
 نتائج التقييم األولي

  دوالرا أمريكيا130.000 70%

  دوالرا أمريكيا65,000 %35 بعد إرسال نتائج التقييم األولي
بعد اآتمال الطلب لحل النزاع، 

حلول /أو التقييم الموسع، أو حل 
 التنافس على السلسلة

 

  دوالرا أمريكيا37,000 20%

 

 ٪ من رسوم 20وبالتالي، فإن أي متقدم لم يكن ناجحا يعد مؤهال السترداد ما ال يقل عن 
 .  التقييم إذا قام بسحب طلبه

المتقدم الذي يرغب في سحب الطلب يجب أن يقدم النموذج المطلوب لطلب االسترداد، بما 
وسيتم إصدار استعادة األموال .  الئمة للسحبفي ذلك االتفاق على الشروط والظروف الم
وتتم استعادة جميع األموال من خالل التحويل . إلى المنظمة التي قدمت الدفع األصلي فقط

 مقابل التحويل المصرفي أو التعامل ICANNوسيتم خصم أية رسوم تكبدتها . البرقي
 . المصرفي من المبلغ المدفوع

 ويمكن للمشارآين في التقدم إلى -- الفكرة ولة برهان متقدما من ذوي ج2000إشعار حول 
 أن يكونوا مؤهلين للحصول على االئتمان تجاه ICANNعملية برهان الفكرة التابعة لـ 

 : دوالرا أمريكيا ويخضع لـ86،000واالئتمان يقع في مبلغ . رسوم التقييم

  في من يليه  المتقدم الذي يحمل نفس الهوية،   تقديم دليل وثائقي عن 
المصلحة لهذا الكيان ذاته، أو إحدى الشرآات التابعة لنفس الجهة التي  
 تقدمت مسبقا، 

  تأآيدا على أن مقدم الطلب لم يمنح أي سلسلة نطاقTLD وفقا لجولة 
 وأن المتقدم ليس لديه مطالبات قانونية 2000طلب برهان الفكرة  
 ؛ و2000ناشئة عن عملية برهان الفكرة   

 الذي يمكن تعديله من عملية التقديم التي قدمت أصال في تقديم الطلب ،
 التي تفيد بأن هذا الكيان تقدم TLD، فيما يخص نفس سلسلة 2000 
 .2000بطلب للحصول على جولة برهان الفكرة  

 يحق له الحصول على اعتماد واحد على 2000آل مشارك في عملية طلب برهان الفكرة 
 الجديدة بناًء على gTLDماد واحد بحد أقصى لطلبات نطاقات ويمكن المطالبة باعت. األآثر

ويتم تحديد صالحية الحصول على هذا االعتماد من قبل . العملية المذآورة في هذا الدليل
 .ICANNمنظمة 
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  الحاالت بعض في المطلوبة الرسوم 1.5.2

وات قد يطلب من مقدمي الطلبات دفع رسوم إضافية في حاالت معينة حيثما تكون خط
 :وتتضمن هذه الرسوم المحتملة. العملية المتخصصة قابلة للتطبيق

 إذا آان ذلك ممكًنا، هذه الرسوم تدفع - رسوم مراجعة خدمات مزود االمتداد 
 لمراجعته بشكل RSTEPمقابل التكاليف اإلضافية التي تنجم عن إحالة طلب إلى 

ومن المتوقع . لرسموسيتم إخطار مقدمي الطلبات في حالة وجوب هذا ا. إضافي
 50,000 المكون من ثالثة أفراد RSTEPأن تكون تكاليف فريق مراجعة 

وفي بعض الحاالت، قد تتم المطالبة بلجان مكونة من خمسة . دوالًرا أمريكًيا
في آل حالة، سيتم . أعضاء أو قد يكون هناك فحًصا متزايًدا مقابل تكلفة أآبر

راجع القسم الفرعي . لتكلفة قبل بدئهاتقديم نصيحة لمقدم الطلب بمراجعة ا
 . من الوحدة الثانية بشأن مراجعة خدمات السجل2.2.3

 يجب مرافقة هذا المبلغ ألي إرسال خاص بمعارضة – رسم إرسال حل النزاع 
تدفع الرسوم بشكل مباشر إلى . رسمية وأية إجابة يرسلها مقدم الطلب للمعارضة

مباشر بما يتوافق مع تعليمات دفع موفر خدمات حل النزاع الساري بشكل 
 أن رسوم اإلرسال غير القابلة لالسترداد قد تتراوح ICANNوتقدر . المزود

لكل طرف ) أو أآثر( دوالر أمريكي تقريًبا 5.000 دوالر أمريكي و1.000بين 
راجع . راجع المزود المناسب لمعرفة تفاصيل حول المبلغ ذا الصلة. ولكل إجراء

 . إجراءات حل النزاع لمعرفة3الوحدة 

 في حالة المعارضات الرسمية، يتم دفع هذا الرسم - الدفع المقدم للتكاليف 
مباشرة إلى مزود خدمة حل النزاع المستخدم وفًقا إلجراءات هذا المزود وبيان 

وبشكل طبيعي، سيطلب من طرفي إجراء حل النزاع تقديم دفع مقدم من . تكاليفه
وقد يكون ذلك رسم آل ساعة .  تكلفة اإلجراء بالكاملتكاليف مبلغ مقدَّر لتغطية

بما (بناًء على عدد الساعات التي من المقدَّر أن يقضيها أعضاء اللجنة في الحالة 
 - في حالة السماح بذلك -في ذلك مراجعة عمليات التقديم وتسهيل االستماع 

عات ووجود أآثر من في حالة توحيد النزا. أو قد يكونه مبلًغا ثابًتا) وإعداد القرار
 .   طرف، يتم دفع المبالغ المقدمة بموجب قواعد مزود خدمة حل النزاع

وسيسترد الطرف الفائز في إجراء حل النزاع دفعه المقدم، بينما لن يسترد 
في حالة توحيد .  الطرف الخاسر أية أموال ومن ثم فإنه يتحمل تكلفة اإلجراء

ادة المبالغ المقدمة بموجب قواعد مزود النزاعات ووجود أآثر من طرف، يتم إع
 .خدمة حل النزاع

 رسوم المقاضاة هذه للقضية التي تشتمل على مبلغ ثابت ICANNتقدر منظمة 
وعالوة على ذلك، . لكل قضية) أو أآثر( دوالر  أمريكي 8000 إلى 2000من 

 أن إجراء مبني على معدل بالساعة مع عضو لجنة واحد قد ICANNتقدر 
ومع ) أو أآثر( دوالر أمريكي 56.000 دوالر أمريكي و32.000بين يتراوح 

 دوالر أمريكي 70.000لجنة مكونة من ثالثة أعضاء قد يتراوح بين 
قد تكون هذه التقديرات أقل إذا لم تقم ). أو أآثر( دوالر أمريكي 122.000و

ح اللجنة بطلب عمليات تقديم آتابية تتجاوز المعارضة واالستجابة، وال تسم
الرجاء الرجوع إلى المزود المناسب لمعرفة المبالغ ذات الصلة أو . باالستماع

 .   تعليمات الرسم

 في حالة مشارآة مقدم الطلب في تقييم أولوية - رسم تقييم أولوية المجتمع 
مجتمع، يجب دفع هذه الرسوم آعربون بمبلغ يغطي تكلفة مراجعة الهيئة الخاصة 

يجب دفع العربون ).  دوالر أمريكي10.000حالًيا بـ يقدر المبلغ (بهذا الطلب 
وسيتم إخطار مقدمي . إلى الموفر المعين للتعامل مع تقييمات أولوية المجتمع

 من الوحدة الرابعة 4.2ارجع إلى القسم . الطلبات في حالة وجوب هذا الرسم
إعادة وتتم .  للتعرف على الظروف التي يمكن أن يتم فيها تقييم أولوية المجتمع
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المبلغ المودع إلى مقدمي الطلبات ممن يحققون الحد المحدد لتقييم أولوية المجتمع 
 .   أو أآثر

 فيما يتعلق بالرسوم بإخطار مقدمي الطلبات بالتواريخ النهائية للدفع ICANNستقوم 
) رسوم التسجيل السنوية(ال تشتمل هذه القائمة على الرسوم ). إذا آان ذلك ممكًنا(اإلضافية 

 .  بعد إبرام اتفاقية مزود االمتدادICANNالتي تدفع إلى منظمة 

 الدفع طرق 1.5.3

ستتم . التحويل البنكي من خالل ICANNيجب أن يتم تقديم األموال التي ترسل إلى منظمة 
  TAS.6إتاحة التعليمات الخاصة بإجراء الدفع من خالل التحويل البرقي في 

مقدمة إلى مزودي خدمات حل النزاع بما يتوافق مع تعليمات يجب أن يتم تقديم المدفوعات ال
 .المزود

 الفاتورة طلب 1.5.4

 لمقدمي الطلبات بطلب إصدار فاتورة خاصة بأٍي من الرسوم التي يتم TASتسمح واجهة 
وتم وضع هذه الخدمة لتوفير الراحة لمقدمي الطلبات الذين يطلبون . ICANNدفعها إلى 

 .وعاتفاتورة لمعالجة المدف

 هذا الطلب مقدم دليل حول األسئلة 1.6
للحصول على الدعم وإجابات األسئلة التي تثار لدى مقدم الطلب أثناء إتمام نموذج الطلب، 

وبالنسبة لمقدمي . TASيجب أن يستخدم مقدم الطلب موارد الدعم المتاحة من خالل نظام 
ها للرد على سؤال ما أو المعلمات الطلبات غير المتأآدين من المعلومات التي يتم البحث عن

الخاصة بالوثائق المقبولة، يتم تشجيعهم إلبالغ هذه األسئلة من خالل قنوات الدعم المناسبة 
فمن شأن ذلك أن يساعد على تجنب الحاجة إلى التواصل مع القائمين على . قبل تقديم الطلب

 .  قترنة بالطلبالتقييم لتوضيح المعلومات، مما يزيد من الفترة الزمنية الم

لمنح آل مقدمي الطلبات إمكانية .  TASويمكن أن يتم تقديم الطلبات من خالل ارتباط دعم 
 بنشر األسئلة واإلجابات على ICANNالوصول المتساوية إلى المعلومات، تقوم منظمة 

 .، باإلضافة إلى موقع مرآزي آخر على موقع الويب العام الخاص بهاTASصفحة دعم 

ل جميع الطلبات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملية أو المشاآل المحيطة بإعداد يجب إرسا
   على ICANNولن توافق .  آتابًة عبر قنوات الدعم المخصصةICANNالطلب إلى 

طلبات مقدمي طلبات االشتراك للحصول على استشارات شخصية أو عبر الهاتف فيما يتعلق 
لة مقدمي طلبات االشتراك الذين يقومون باالتصال بـ وستتم إحا. بإعداد طلب االشتراك 

ICANN للحصول على توضيح حول النواحي المتعلقة بطلب االشتراك إلى المنطقة   
 .المخصصة لألسئلة واإلجابات عبر اإلنترنت

ولن تقدم . ستوفر إجابات االستفسارات توضيًحا حول نماذج الطلب واإلجراءات فقط
ICANNرية أو مالية أو قانونية أية نصيحة استشا. 

                                          
وهذا .  دولية للوصول ويمكن االعتماد عليه للنقل الدولي لألموالوقد تم تحديد التحويل البرقي على أنه األسلوب المفضل للدفع، حيث إنه يوفر وسيلة 6

 . فرصة تلقي الرسوم والبدء في متابعة الطلبات بأسرع وقت ممكنICANNيتيح لـ 



 ميدقت ةرتف قالغإ متي
تابلطلا

ةدوسملا- ديدجلاGTLDجمانرب- مييقتلا ةيلمع

ةضراعملا لاسرإ ةرتف
حتفت

 يقلتل ةروشنملا تابلطلا
ةماعلا تاقيلعتلا تابلطلا ميدقت ةرتف أدبت

 ةرتفل ةماعلا تاقيلعتلا ةرتف أدبتس
اًموي45 ىلإ دتمت

 تمت يتلا تابلطلا
لامتآالل اهتعجارم

DNSرارقتسا ةيلاملا ةردقلاةيفارغجلا ءامسألاةلسلسلا هباشت
 ةينقتلا ةردقلا

ليجستلا تامدخةيليغشتلاو

ةيفاضإ ةعجارمل ةلهؤم ريغ

 ةيلمع زايتجا مت له
 اهب موقي يتلا ققحتلا

؟ماظنلا لوئسم

معن

ال

تابلطلا ميدقت- يلوألا ةدحولا

يلوألا مييقتلا- ةيناثلا ةدحولا

عسوملا مييقتلا- ةيناثلا ةدحولا

عازنلا لح تاءارجإ- ةثلاثلا ةدحولا

سفانتلا يلع ةلسلسلا- ةعبارلا ةدحولا

لاقتنالا يلإ ضيوفتلا- ةسماخلا ةدحولا

 طخ وذ
ةفاثآ يلعأ

 ةيدؤملا تاراسملا عرسأ يلإ ةراشإلل
ضيوفتلا يلإ

ةيسيئرلاطاقنلا
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A

ةيفلخلا صحف
 نم ةثالثلا ماسقألا هذه ىلإ ةراشإلا متت

يلوألا مييقتلا (IE) ةعجارم اهنأ ىلع
بلطلا مدقم

 نم ةثالثلا ماسقألا هذه ىلإ ةراشإلا متت
يلوألا مييقتلا (IE) ةعجارم اهنأ ىلع

ةلسلسلا

ىعستس ICANN  ةعجارم جئاتن رشن ىلإ
 تاعومجم كلذ يف امب ،ةلسلسلا هباشت

لوألا مييقتلا جئاتن رشن لبق سفانتلا (IE).



ةيفاضإ ةعجارمل ةلهؤم ريغ

؟تاضراعم ةيأ كانه له

عيمج مدقملا زاتجا له
؟عسوملا مييقتلا داوم

 ىلع سفانت كانه له
؟ةلسلسلا

 نيمدقتملا نم رثآأ وأ دحاو ماق له
 ةيولوأ رايتخاب عمتجملا ىلع نيدمتعملا

؟عمتجملا

 حجانلا بلطلا مدقم نِّمَؤي
ةلسلسلا

؟حيرص زئاف دجوي له

ال

ال
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ضيوفتلا

 عيمج حيضوتب بلطلا مدقم ماق له
؟تاضراعملا

معن

ال

ال

معن

يلوألا مييقتلا جئاتن  (IE) 
ةروشنملا  ىلإ ةعباتملل راتخملا بلطلا مدقم

عسوملا مييقتلا  (EE)

ال

ال

معن

 دعب ضراعملا لاسرإ ةرتف قلغنت
 جئاتن رشن نم نيعوبسأ رورم

 (IE) لوألا مييقتلا

ال

 ةيسفانتلا لسالسلا يوذ نيمدقتملل له
؟سفانتلل يتاذلا لحلا ىلع ةردقلا

معن

معنال معن

بلطلا مدقم زاتجا له
؟يلوألا مييقتلا داوم عيمج

معن

 ةلسلسلا تاءارجإ
ةكبرملا

 قوقحلا تاءارجإ
ةينوناقلا

 ةضراعم تاءارجإ
عمتجملا

 قالخألا تاءارجإ
ماعلا ماظنلاو

 (EE) عسوملا مييقتلا بلطلا مدقم لخدي
:ةيلاتلا رصانع ةعبرألل داحتا يأل
ةيليغشتلاو ةينقتلا تاردقلا ·
ةيلاملاو ·
ةيفارغجلا ءامسألا ·
ليجستلا تامدخ ·

عمتجملا ةيولوأ مييقت

تادازملا تاءارجإ

دقعلا ذيفنت

 لبق ام صحف
ضيوفتلا

ةيناثلا ةحفصلا- مييقتلا ةيلمع- ديدجلاGTLDجمانرب- ةدوسملاأ

ال

معن

عازنلا لح عم عسوملا مييقتلا نمازتيس

 ءانب بلطلا ىلع ةضراعم ميدقت نكمي
 تقولا يف ةعبرألا ريياعملل داحتا يأ ىلع

هسفن .
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 4مسودة دليل المتقدم، اإلصدار 

 2 الوحدة  
 

 أٍي على المحتملون الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغي ال -فحسب مناقشة مسودة هي هذه أن مالحظة ُيرجى
 ومراجعة لمشاورة خاضًعا البرنامج زال ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة الُمقتَرحة التفاصيل من

 .إضافيتين

 .مت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرضت
  

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

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد
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 الوحدة الثانية
 إجراءات التقييم

 
توضح هذه الوحدة إجراءات التقييم والمعايير المستخدمة في تحديد ما إذا آانت نطاقات 

gTLD وسيخضع جميع مقدمي الطلبات لتقييم مبدئي، . المقّدم لها الطلب معتمدة للتفويض
 .بينما سيحتاج أولئك الذين لم يجتازوا جميع العناصر لتقييم موسع

بتقييم سلسلة  ICANNالذي تقوم خالله منظمة , التقييم المبدئيقييم األول المطلوب هو الت
المقّدم لها الطلب، ومؤهالت مقدم الطلب، وخدمات السجل المقترحة التي  gTLDنطاقات 
 .يقدمها

 :التقييم المبدئيويتم إجراء التقييمات التالية في 

 عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة •

 لسلةتشابه الس 

 األسماء المحجوزة 

 DNSاستقرار  

 األسماء الجغرافية 

 عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب •

 إثبات القدرة التقنية والتشغيلية 

 إثبات القدرة المالية 

 DNSعمليات المراجعة الخاصة بخدمات السجل للقضايا المتعلقة باستقرار  

وسيؤدي . الجتياز التقييم المبدئي يجب على مقدم الطلب اجتياز جميع عمليات المراجعة هذه
 . الفشل في اجتياز أي من عمليات المراجعة هذه إلى الفشل في اجتياز التقييم المبدئي

في الحاالت التي ال ينجح فيها مقدم الطلب في اجتياز التقييم  التقييم الموسعيتم تطبيق 
 . أدناه 3-2انظر القسم . المبدئي

 فحص الخلفية  2-1
التقديم من المتقدمين توفير معلومات عن إنشاء الكيان القانوني لطلب التقدم،  يتطلب نموذج

. وآذلك التعرف على المديرين والموظفين والشرآاء والمساهمين الرئيسيين لهذا الكيان
وسُتجرى فحوصات الخلفية في آل من مستوى الكيان وعلى المستوى الفردي لجميع طلبات 

آما ُيجرى هذا االستفسار على أساس المعلومات الواردة في األسئلة  .التقدم، للتأآد من أهليته
 . من نموذج التقديم 1-11

 : ويمكن أن يشمل فحص الخلفية أًيا من المجاالت التالية، ولكن ليس على سبيل الحصر

 الفساد والرشوة  •

 اإلرهاب •

 الجرائم الخطيرة والمنظمة •

 غسيل األموال •

 ات التنظيمية الماليةعمليات احتيال الشرآات والمخالف •



الوحدة الثانية
 إجراءات التقييم
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   االتجار غير المشروع باألسلحة وجرائم الحرب •

 انتهاآات الملكية الفكرية •

سيتم التعامل مع القضايا المحددة مع وجود شخص ورد اسمه في طلب التقدم آل حالة على 
وتشمل أمثلة  .حدة اعتماًدا على نفوذ الفرد وسلطته على آيان التقديم وعمليات التسجيل

ريوهات التي يمكن أال يجتاز طلب التقدم فحوصات الخلفية ما يلي، ولكن ليس على السينا
 : سبيل الحصر

 . لقد ثبتت مسؤولية آيان طلب التقدم في سلسلة من إجراءات االحتالل اإللكتروني •

يسمي طلب التقدم أحد موظفي الشرآة ممن سبق أن أدين بجناية متعلقة بأنشطة  •
 .مالية

أن آيان طلب التقدم قد تم تنظيمه من قبل الحكومة في  ويكشف فحص الخلفية •
حكمه بشأن سلوك سوء استخدام األموال، ومع ذلك، ال يتم الكشف عن هذه 

 . المعلومات في طلب التقدم

وسُيجرى عمل فحوصات الخلفية من قبل شرآة آطرف ثالث والتي يمكنها تنفيذ تلك الفحوصات 
بالنسة لطلبات التقدم التي لم تتمكن . مناطق مختلفة حول العالماعتماًدا على المعلومات العامة في 

من تجاوز فحص الخلفية، فإنه عادًة ما يتم اعتبار الطلب غير مؤهل لالنتقال إلى مراجعات التقييم 
  .في نهاية المطاف ICANNولكن، سيكون ذلك حسبما ترى . المبدئي اإلضافية

 التقييم المبدئي 2-2
 . ويتكون آل نوع من عدة عناصر. بدئي من نوعين من المراجعةيتكون التقييم الم

المقّدم لها الطلب  gTLDترّآز المراجعة األولى على سلسلة نطاقات : مراجعة السلسلة
 :الختبار

المقدَّم لها الطلب مشابهة لسالسل أخرى مما  gTLDما إذا آانت سلسلة نطاقات  •
 يؤدي إلى إرباك المستخدم،

المقدَّم لها الطلب ستؤثر بصورة عكسية على  gTLDلة نطاقات وما إذا آانت سلس •
 أو استقراره، DNSأمان 

وما إذا آان قد تم توفير دليل المطلب األساسي لموافقة الحكومة في حالة استخدام  •
 .أسماء جغرافية محددة

 : ترآز المراجعة الثانية على مقدم الطلب الختبار: مراجعة مقدم الطلب

الطلب يتمتع بالقدرة التقنية والتشغيلية والمالية الضرورية لتشغيل  ما إذا آان مقدم •
 سجل،

وما إذا آانت خدمات السجل التي يوفرها مقدم الطلب ستؤثر بشكل عكسي على  •
 .أو استقراره DNSأمان 

 عمليات المراجعة الخاصة بالسلسلة 2-2-1

العامة  gTLDطاقات بمراجعة آل سلسلة من سالسل ن ICANNفي التقييم المبدئي، تقوم 
 .ويتم توضيح عمليات المراجعة هذه بتفصيل أآبر في األقسام التالية. المقّدم لها الطلب

 مراجعة تشابه السلسلة 2-2-1-1
المقّدم لها الطلب  gTLDتتضمن هذه المراجعة مقارنة أولية لكل سلسلة من سالسل نطاقات 

وغيرها من ) 2-1-2-2القسم الفرعي راجع (الموجودة، واألسماء المحجوزة  TLDبنطاقات 
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والهدف من هذه المراجعة هو منع إرباك المستخدم وفقد الثقة في . السالسل المقّدم لها الطلب
DNS . 

المقّدم لها الطلب مشابهة إلحدى  gTLDوتهدف المراجعة إلى تحديد ما إذا آانت سلسلة نطاق 
يضر المستخدم في حالة تفويضها في السالسل األخرى مما يؤدي إلى وجود احتمالية إرباك 

ويهدف فحص التشابه البصري الذي يحدث خالل التقييم المبدئي إلى زيادة . منطقة الجذر
انظر الوحدة الثالثة، إجراءات (عملية المعارضة وحل النزاع التي تتناول آافة أنواع التشابه 

 ). حل النزاع

 .مستقلة" شابه سالسلهيئة ت"وسيتم إجراء مراجعة التشابه هذه على يد 

 المراجعات التي يتم إجراؤها 2-2-1-1-1
هي تحديد أوجه التشابه البصري في السلسلة التي ستؤدي إلى " هيئة تشابه السالسل"مهمة 

 . وجود احتمالية إلرباك المستخدم

وتقوم الهيئة بمهمة تقييم أوجه التشابه التي ستؤدي إلى إرباك المستخدم في ثالث مجموعات 
 :الظروف، عند مقارنة من

 واألسماء المحجوزة؛ الحالية TLDبنطاقات المقّدم لها الطلب  gTLDسالسل نطاقات  •

 gTLDبغيرها من سالسل نطاقات المقّدم لها الطلب  gTLDوسالسل نطاقات  •
  ;المقّدم لها الطلب

 IDNبالسالسل المطلوبة آنطاقات المقّدم لها الطلب  gTLDوسالسل نطاقات  •
ccTLD. 

تتضمن هذه المراجعة تدقيًقا مضاًدا  – الحالية أو األسماء المحجوزة TLDلتشابه مع نطاقات ا
الحالية واألسماء المحجوزة  TLDبين آل سلسلة من السالسل المقدَّم لها الطلب وقوائم سالسل 

 .لتحديد ما إذا آان هناك تشابه آبير بين سلسلتين بحيث يتوفر احتمال حدوث إرباك المستخدم

الحالي أو األسماء  TLDوفي الحالة البسيطة التي يتعرف نظام تقديم الطلبات على نطاق 
 .المحجوزة، ولن يسمح نظام تقديم الطلبات بتقديم الطلب

ويراعي مثل هذا االختبار الخاص بالسالسل المتطابقة معامالت نقاط الترميز المدرجة في أي 
ل البروتوآوالت مع العناوين المكافئة آأشكال بديلة فعلى سبيل المثال، تتعام. ذي صلة IDNجدول 

 ). RFC 3490(آأشكال بديلة لنفس العنوان " Foo"و" foo"لنفس العنوان، مثل معاملة 

الموجودة حالًيا في منطقة الجذر على الموقع  TLDsيمكن معرفة جميع 
. ains/root/db/http://iana.org/dom 

: متاحة على الموقع التالي ICANNالتي قدمت لـ  IDNتعد جداول 
.tables/-http://www.iana.org/domains/idn 

 )مجموعات التنافس على السلسلة(األخرى المقدَّم لها الطلب  gTLDالتشابه مع سالسل 
المقدَّم لها الطلب مقارنة ببعضها لتحديد السالسل  gTLDراجعة جميع سالسل نطاقات ستتم م

التي يوجد بينها تشابه آبير والتي تؤدي إلى احتمال حدوث إرباك المستخدم في حالة تفويض 
وعند إجراء تلك المراجعة، ستقوم هيئة تشابه السلسلة . أآثر من سلسلة في منطقة الجذر

 . فس والتي يمكن استخدامها في مراحل متأخرة من التقييمبوضع مجموعات تنا
 

وتحتوي مجموعة التنافس على سلسلتين على األقل من السالسل المقَدم لها الطلب وهما 
متطابقتان أو متشابهتان مما يؤدي إلى حدوث السلسلة المربكة في حالة تفويض أآثر من 

لومات حول مجموعات التنافس وحل للحصول على مزيد من المع. سلسلة في منطقة الجذر
 . ، إجراءات التنافس على السلسلة4التنافس، راجع الوحدة 
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مقدمي الطلبات الذين هم جزء من مجموعة التنافس بمجرد االنتهاء  ICANNوسوف تخطر 
ويتيح هذا فترة أطول لمقدمي الطلبات المتنافسين للتوصل إلى . (من مراجعة تشابه السلسلة

آما سيتم نشر مجموعات التنافس هذه .) قبل الوصول إلى مرحلة حل التنافسقرار خاص بهم 
 .ICANNأيًضا على موقع ويب 

وستتم مراجعة سالسل  – IDN ccTLDالمطلوبة آنطاقات TLD التشابه مع سالسل نطاقات
المطلوبة  TLDالمقدَّم لها الطلب أيًضا للتحقق من التشابه مع سالسل نطاقات  gTLDنطاقات 
انظر الموقع ( IDN ccTLDملية التتبع السريع الخاصة بنطاقات في ع

track/-http://www.icann.org/en/topics/idn/fast .( وستقوم
ICANN  باتخاذ األسلوب التالي لحل التعارض في حالة حدوث تضارب مع التتبع السريع

 .IDN ccTLDتقب لنطاقات المر

 TLDفي حالة إآمال أحد الطلبات للعملية الخاصة به قبل تقديم اآلخر، سيتم تفويض نطاق 
الذي وافق عليه مجلس اإلدارة إلبرام اتفاقية مزود  gTLDوسيتم اعتبار طلب نطاق . ذلك

لمثل، سيتم وبا. مقّدم حديًثا IDN ccTLDاالمتداد آامًال، ولذا لن يتم استبعاده مع طلب 
آامًال، ولذا لن يتم ") تم التحقق منه"أي (الذي أآمل التقييم  IDN ccTLDاعتبار طلب نطاق 
 .مقّدم حديًثا gTLDاستبعاده مع طلب 

وفي حالة عدم استيفاء أٍي من طلبات التقدم لعملية مماثلة، والتي لم يكن مقدم طلب نطاق 
gTLD  السلطة العامة المختصة، فسيكون طلب نطاق قد طلب الموافقة من الجهة الحكومية أو

IDN ccTLD  الذي تم التحقق منه هو السائد، ولن تتم الموافقة على طلب نطاقgTLD . يتم
، التي IDN ccTLDفي تنفيذ عملية التتبع السريع لنطاق " تم التحقق منه"تعريف المصطلح 

 .http://www.icann.org/en/topics/idnيمكن العثور عليها على الموقع 

على دعم أو عدم معارضة الحكومة أو السلطة  gTLDوفي حالة حصول مقدم طلب نطاق 
العامة المختصة، ولكن بسبب وجود تنافس مع سلسلة مطلوبة في عملية التتبع السريع الخاصة 

متاًحا لمقدم الطلب إذا تم تقديم طلب نطاق  ، فإن هناك مبلًغا آامًالIDN ccTLDبنطاقات 
gTLD  قبل نشر طلب نطاقاتccTLD . 

 أسلوب المراجعة  2-2-1-1-2
جزئًيا من خالل تسجيل لوغاريتمي يتعلق بالتشابه " هيئة تشابه السالسل"سيتم إخطار 

 TLDالبصري بين آل سلسلة من السالسل المقَدم لها الطلب وآل سلسلة من سالسل نطاقات 
وسيوفر التسجيل معياًرا موضوعًيا . األخرى الحالية والمقدَّم لها الطلب واألسماء المحجوزة

العتبارات الهيئة، آجزء من عملية تحديد السالسل التي من المحتمل أن تؤدي إلى حدوث 
وبصفة عامة، ينبغي على مقدمي الطلبات توقع أن تسجيل التشابه البصري المرتفع . إرباك

ومع ذلك، تجب . ارتفاع احتمالية أن طلب التقدم لن يتجاوز مراجعة تشابه السلسلةيشير إلى 
 .مالحظة أن التسجيل ما هو إال مؤشر فقط وأن القرار النهائي للتشابه راجع آلًيا لحكم الهيئة

يتوفر اللوغاريتم، وإرشادات المستخدم، ومعلومات خلفية إضافية لمقدمي الطلبات لألغراض 
وسيكون لدى مقدمي الطلبات القدرة على اختبار السالسل  1.الختبار والمعلوماتالمتعلقة با

  .والحصول على نتائج من خالل نظام التقدم قبل تقديم الطلب

يدعم اللوغاريتم الرموز الشائعة في األبجديات العربية، والصينية، والسيريالية، والديفانية، واليونانية، 
 .آما يمكنه مقارنة السالسل ذات األبجديات المختلفة ببعضها. ينيةواليابانية، والكورية، والالت

ستقوم الهيئة بفحص بيانات اللوغاريتم وإجراء مراجعتها الخاصة للتشابه بين السالسل 
وفي حالة وجود سالسل ذات أبجديات ال . ومعرفة ما إذا آانت ترتقي لمستوى السلسلة المربكة

 .لية تقييم الهيئة يدوية بالكامليدعمها اللوغاريتم بعُد، تكون عم

 :وستستخدم الهيئة معياًرا عاًما لالختبار الخاص بتحديد وجود السلسلة المربكة أم ال، آما يلي

توجد السلسلة المربكة عندما تكون هناك سلسلة مشابهة بشدة  –معيار السلسلة المربكة 
الحتمال حدوث ارتباك، يجب و. ألخرى بصرًيا بحيث يحتمل أن تكون خادعة أو تسبب إرباًآا

                                                            
1group.com/algorithm/-http://icann.sword   
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أن يكون من المحتمل، وليس من الممكن فحسب أن يظهر االرتباك من وجهة نظر مستخدم 
فمجرد تداعي الخواطر، بمعنى أن السلسلة تستدعي سلسلًة أخرى . اإلنترنت العادي المعتدل

 .إلى الذهن، ال يكفي للحكم باحتمال حدوث ارتباك

 ه السلسلةنتائج مراجعة تشاب 2-2-1-1-3

ومن شأن طلب التقدم الذي لم ينجح في مراجعة تشابه السلسلة بسبب وجود تشابه مع نطاق 
TLD وحيثما لم . الحالي أال يجتاز التقييم المبدئي، ولن تكون هناك مراجعات أخرى متاحة

يجتاز الطلب مراجعة تشابه السلسلة، سوف يتم إخطار مقدم الطلب في أقرب وقت يتم فيه 
 . هاء من المراجعةاالنت
 

وطلب التقدم للحصول على إحدى السالسل والذي ُوجد أنه مشابه جًدا لطلب تقدم آخر، لسلسلة 
 .المقّدم لها الطلب سيتم وضعه في مجموعة تنافس gTLDنطاقات 

 
أما طلب التقدم الذي اجتاز مراجعة تشابه السلسلة فإنه ال يزال خاضًعا للمعارضة من قبل 

. آخر في جولة طلب التقدم الحالي gTLDالي أو من جانب طالب نطاقات الح TLDمشغل 
وتتطلب هذه العملية إرسال معارضة إرباك السلسلة بواسطة معترض مخّول بتقديم هذه 

بل على العكس، يمكن . وال تقتصر هذه الفئة من المعارضة على التشابه البصري. المعارضة
بما في ذلك (لناتج عن أي نوع من أنوع التشابه أن يقدم المعارض معارضة على اإلرباك ا

للحصول على مزيد من المعلومات حول ). التشابه البصري، أو السمعي، أو التشابه في المعنى
 .، إجراءات حل النزاع3عملية المعارضة، راجع الوحدة 

آخر على أساس إرباك  gTLDيمكن أن يقوم مقدم الطلب بإرسال معارضة ضد طلب نطاق 
ويمكن أن تؤدي تلك المعارضة، في حالة نجاحها، إلى تغيير تكوين مجموعات . لةالسلس

المقدم لها الطلب في تنافس مباشر  gTLDالتنافس األولية بحيث سيتم اعتبار سالسل نطاقات 
ولن تؤدي عملية ). انظر الوحدة الرابعة، إجراءات التنافس على السلسلة(مع بعضها 

 .ب من مجموعة التنافسالمعارضة إلى استبعاد الطل
 األسماء المحجوزة 2-2-1-2

المقّدم لها الطلب بقائمة من األسماء  gTLDتتم مقارنة آل طلبات التقدم من أجل سالسل نطاق 
المقّدم لها الطلب في  gTLDالمحجوزة ذات المستوى األعلى لضمان عدم ظهور سلسلة نطاق 

  .هذه القائمة

 ستوى األعلى قائمة األسماء المحجوزة ذات الم

AFRINIC IANA-SERVERS NRO 
ALAC منظمة ICANN RFC-EDITOR 

APNIC IESG RIPE 
ARIN IETF ROOT-SERVERS 
 ASO INTERNIC RSSAC منظمة

CCNSO INVALID SSAC 
EXAMPLE* IRTF TEST* 

GAC ISTF TLD 
 GNSO LACNIC WHOIS منظمة

GTLD-SERVERS LOCAL WWW 
IAB LOCALHOST  

IANA NIC  
 بالمصطلحين الخاصة بالترجمات أيًضا ICANN ستحتفظ أعاله، الواردة السالسل إلى باإلضافة أنه الحظ*
"test "و"example "أعاله المتضمن الشكل في فقط محجوزة فهي السالسل باقي أما. متعددة بلغات. 
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م الطلب السم محجوز وسيتعرف نظام تقديم الطلبات على االسم المحجوز، في حالة إدراج مقد
 . المقَدم لها الطلب، ولن يسمح بتقديم الطلب gTLDعلى أنه سلسلة 

المقدّم لها خالل مراجعة تشابه السلسلة  gTLDوباإلضافة إلى ذلك، تتم مراجعة سالسل نطاق 
التي يتم  gTLDلن يجتاز طلب سلسلة . لتحديد ما إذا آانت مشابهة ألحد األسماء المحجوزة

 .لى أنها مشابهة جًدا السم محجوز هذه المراجعةتعريفها ع

 DNSمراجعة استقرار  2-2-1-3
المقدَّم لها الطلب ستؤدي إلى حدوث عدم  gTLDتحدد هذه المراجعة ما إذا آانت سلسلة 

وفي جميع الحاالت، سيتضمن ذلك مراجعة للتأآد من التوافق مع . DNSاستقرار في 
وفي بعض . gTLD) عناوين(خرى الخاصة بسالسل المتطلبات التقنية والمتطلبات األ

الحاالت االستثنائية، قد تكون هناك حاجة لمراجعة موسعة لدراسة المشاآل المحتملة 
 .المقدَّم لها الطلب gTLDلالستقرار التقني لسلسلة 

 إجراء مراجعة السلسلة: DNSاستقرار  2-2-1-3-1
وستقوم . أو استقراره DNSى أمان الجديدة بشكل عكسي عل gTLDيجب أال تؤثر عناوين 

ICANN خالل فترة التقييم المبدئي، بإجراء مراجعة أولية على مجموعة من سالسل ،
gTLD المقّدم لها الطلب وذلك: 

المقّدم لها الطلب بالمتطلبات الموضحة في القسم  gTLDللتأآد من التزام سالسل  •
2-2-1-3-2، 

ت آبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار وتحديد ما إذا آانت أي سلسلة تثير مشكال •
 .يمكن أن تتطلب مزيًدا من المراجعة

وتوجد إمكانية منخفضة جًدا بأن يكون التحليل الموّسع ضرورًيا للسلسلة التي تتوافق بشكل 
ومع ذلك، . من هذه الوحدة 2-3-1-2-2آامل مع متطلبات السلسلة الواردة في القسم الفرعي 

ستقرار حمايًة إضافية في حالة إثارة مشكالت أمان أو استقرار غير توفر عملية مراجعة اال
 .المقدَّم لها الطلب gTLDمتوقعة فيما يتعلق بسلسلة 

ستقوم بإجراء مراجعة موسعة لطلب التقدم  DNSفي مثل هذه الحالة، فإن هيئة استقرار 
تقوم الهيئة بتحديد ما إذا وس. المقّدم لها الطلب أثناء فترة التقييم المبدئي gTLDلسلسلة نطاق 

لم تلتزم السلسلة بالمعايير ذات الصلة أو تنشئ حالة تؤثر بصورة عكسية على اإلنتاجية أو 
زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات إلى خوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، مع 

 .آتابة التقارير حول ذلك

عايير ذات الصلة، مع عدم ظهور أٍي من األحوال إذا قررت الهيئة أن السلسلة تلتزم بالم
 . DNSالمذآورة أعاله، فإن طلب التقدم سيجتاز مراجعة استقرار 

وفي حالة تحديد الهيئة أن السلسلة ال تتوافق مع المعايير الفنية ذات الصلة أو أنها تتسبب في 
ساق أو ترابط حالة تؤثر بشكل عكسي على السعة اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االت

االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم النهائية، فلن يجتاز الطلب التقييم المبدئي آما أنه لن تتم 
وإذا ما تم تحديد أن السلسلة من المحتمل أن تسبب مشاآل خاصة بمسائل األمن . متابعته

هاء من ، فسوف يتم إخطار مقدم الطلب في أقرب وقت يتم فيه االنتDNSواالستقرار في 
 .DNSمراجعة االستقرار 

 متطلبات السلسلة 2-2-1-3-2
المقدَّم لها الطلب لضمان توافقها مع  gTLDبمراجعة آل سلسلة من سالسل  ICANNستقوم 

 . المتطلبات الموضَّحة في الفقرات التالية

المقّدم لها الطلب ألي من هذه القواعد، سيتم إلغاء  gTLDفي حالة وجود انتهاك لسلسلة 
 .ولن يتم إجراء أية مراجعات أخرى. الطلب
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المتطلبات الفنية لعناوين نطاقات  – )السالسل(المتطلبات الفنية لكل العناوين  –الجزء األول 
 .المستوى األعلى التالية

صالًحا، آما هو ) أي، العنوان الذي ُيبث سلكًيا( ASCIIيجب أن يكون عنوان  1-1
، )1035RFC( التنفيذ والمواصفات: النطاقات ألسماءموضح في المعايير التقنية 

 :ويتضمن هذا ما يلي). DNS )2181RFCتوضيحات لخصائص و

 . رمًزا 63أال يحتوي العنوان على أآثر من  يجب 1-1-1

 .تتم معاملة األحرف الكبيرة والصغيرة على أنها متطابقة 1-1-2

اسم استضافة صالًحا على النحو المحدد في  ASCIIيجب أن يكون عنوان  1-2
، )RFC 952(مواصفات جدول مضيفي اإلنترنت بوزارة الدفاع المعايير الفنية 

وتقنيات التطبيق ، )RFC 1123( التطبيق والدعم –ومتطلبات مضيفي اإلنترنت 
 :ويتضمن هذا ما يلي ).RFC 3696( الخاصة بالتحقق من األسماء وتحويلها

 .اد وشرطاتيجب أن يحتوي هذا العنوان بالكامل على حروف وأعد 1-2-1

 .يجب أال يبدأ العنوان أو ينتهي بشرطة 1-2-2

وعنوان  ASCIIيجب أال يكون هناك احتمال حدوث ارتباك بين عنوان  1-3
. أو أي معرِّف رقمي آخر من خالل برنامج تطبيقي) IP(بروتوآول اإلنترنت 

" o377"أو " 255"على سبيل المثال، قد تتم ترجمة طرق تمثيل البيانات مثل 
آنطاق ) في النظام السداسي عشر 255" (xff0"أو ) في النظام الثماني 255(

 :وهكذا العناوين. IPمستوى أعلى، إلى عنوان 

 ".9"و" 0"يجب أال تتكون بالكامل من أعداد تقع ما بين  1-3-1

، وأن يتكون باقي العنوان بالكامل من "x"أو " 0x"يجب أال تبدأ بـ  1-3-2
 ".f"وحتى " a"و" 9"إلى " 0"أعداد سداسية عشرية، 

، وأن يتكون باقي العنوان بالكامل من "o"أو " 0o"يجب أال تبدأ بـ  1-3-3
  ".7"و" 0"أعداد تقع ما بين 

شرطات في الموضعين الثالث والرابع فقط، إذا  ASCIIيمكن أن يتضمن عنوان  1-4
 ASCIIترميز (الخاص به  Aآان يمثل اسم نطاق دولي صالح بصيغة عنوان 

 ). آما هو موضح في الجزء الثاني

أو  ASCIIأي سواًء عنوان نطاقات (يجب أال تبدأ صيغة التمثيل الخاصة بالنطاق  1-5
 2.بعدد أو تنتهي به) الخاص بأسماء النطاقات الدولية Uالعنوان 

تنطبق هذه المتطلبات فقط على نطاقات  –متطلبات أسماء النطاقات الدولية  –الجزء الثاني 
ومن المتوقع أن يكون مقدمو . ASCIIلمستوى األعلى المحتملة التي تستخدم رموًزا بخالف ا

 IETFالطلبات الخاصة بعناوين نطاق المستوى األعلى الدولي هذه على اطالع بمعايير 
IDNA ومعايير يونيكود والمصطلحات المرتبطة بأسماء النطاقات الدولية. 

                                                            
أثارتها األبجديات ثنائية االتجاه عند  إن االهتمام الرئيسي المتعلق باستخدام العناوين المسبوقة بأعداد أو المتبوعة بأعداد يرجع إلى المشكالت التي  2

مع أرقام سابقة والحقة في السياقات ذات االتجاهين أمر غير متوقع  أن أسلوب عرض السلسلة وقد أظهرت التجربة. استخدامها مقترنة بتلك العناوين
 .وعلى هذا النحو، يقصد من النهج المحافظ عدم السماح لعناوين النطاقات عالية المستوى لألرقام التالية أو السابقة. ويمكن أن يؤدي إلى إرباك المستخدم

ل العددية؛ ومع ذلك فإن القلق األآبر يكمن في خطر اإلرباك وتعارض البرامج بسبب حقيقة أن النطاق عالي المستوى وينطبق هذا االهتمام على السالس
وآان . النطاق األعلى) على سبيل المثال(وهذا يعني انه إذا آان . لجميع األعداد يمكن أن يتسبب في اسم نطاق غير مميز عن عنوان بروتوآول اإلنترنت

هو عنوان بروتوآول " 10.0.0.151"، ويمكن أن يشكل مشكلة من الناحية البرنامجية إلشكالية تحديد ما إذا آانت سلسلة 151.ض من المقرر تفوي
 .اإلنترنت، أم اسم النطاق
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تدويل أسماء النطاقات ي صالًحا، آما يوضح ذلك يجب أن يكون العنوان اسم نطاق دول 2-1
 : ويشمل ذلك قائمة القيود غير الشاملة التالية). RFC 3490( في التطبيقات

يجب أن تحتوي فقط على نقاط رمز اليونيكود التي يتم تحديدها على  2-1-1
راجع ( IDNAفي نقاط الرمز الخاصة باليونيكود و" صالحة"أنها 

cs/idn/rfcs.htmhttp://icann.org/en/topi( وأن ،
 3.تكون مصحوبة بقواعد سياق غير غامضة عند الضرورة

يجب أن تكون متوافقة تماًما مع نموذج المعايرة ج، آما هو موضح في  2-1-2
انظر أيًضا . نماذج معايرة يونيكود :15ملحق معيار اليونيكود رقم 

األمثلة على الموقع 
http://unicode.org/faq/normalization.html. 

 . يجب أن يتكون بالكامل من رموز لها نفس خاصية االتجاه 2-1-3

تنفيذ أسماء النطاقات يجب أن يفي العنوان بالمعايير ذات الصلة من إرشادات  2-2
انظر . ICANNالدولية الخاصة بمنظمة 

-http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation
guidelines.htm .ويشمل ذلك قائمة القيود غير الشاملة التالية: 

يجب أخذ جميع نقاط الترميز الموجودة في أي من العناوين الفردية من  2-2-1
خواص : 24يونيكود رقم  األبجدية ذاتها آما هو محدد في ملحق معيار

 . أبجديات يونيكود

بالنسبة للغات ذات الضوابط  1-2-2يسمح بوجود استثناءات من القسم  2-2-2
الهجائية والقواعد الموضوعة التي تتطلب استخداًما مختلًطا ألبجديات 

ولكن حتى مع هذا االستثناء، فإن األحرف المربكة بصريا لن . متعددة
حدة من النقاط ما لم يجري تحديده من يسمح بالتعايش في مجموعة وا
 .جانب لسياسة العامة بوضوح

تنطبق هذه  – متطلبات السياسة الخاصة بنطاقات المستوى األعلى العامة –الجزء الثالث 
المتطلبات على جميع سالسل نطاق المستوى األعلى المحتملة المقّدم لها باعتبارها نطاقات 

gTLDs.  
 
أي تلك ( ASCIIالمقّدم لها الطلب في  gTLDنطاق  يجب أن تتكون سالسل  3-1

من ثالثة أو أآثر من األحرف ) LDHالسالسل التي تتألف حصًرا من أحرف 
  المكونة من حرفين اثنين ليست ASCIIسالسل . المتميزة بصرًيا

 والمستقبلية الحالية الدول رموز في تضارب وقوع لتفادي وذلك بها، مسموح
 .ISO 3166-1 معيار أساس على

 
 
 
 
 

                                                            
صحة العالمات سوف تكون متاحة قبل بداية فترة تقديم الطلب، وأنه سوف يتم التحقق من  IDNA 2008ومن المتوقع أن أدوات التحويل الخاصة بـ  3

وليس وفًقا لبروتوآول ) IDNA2003(وفي هذه الحالة، فإن العناوين الصالحة وفًقا لإلصدار السابق من البروتوآول . IDNA2008الموجودة تحت 
IDNA2008 عنصر من المتطلباتأما العناوين الصالحة وفًقا لكال اإلصدارين من البروتوآول فإنها ستفي بهذا ال. لن تفي بهذا العنصر من المتطلبات. 

، فإنها قد تفي بالمتطلبات؛ ومع ذلك، ُينصح مقدمو IDNA2003وليس وفًقا لبروتوآول  IDNA2008وبالنسبة للعناوين الصالحية وفًقا لبروتوآول 
وسيتم تطوير الدعم لبروتوآول . معينالطلبات بشدة بمالحظة أن مدة فترة االنتقال بين البروتوآولين ال يمكن تقديرها حالًيا أو ضمانها في أي إطار زمني 

IDNA2008 وأثناء ذلك، ستتمتع نطاقات . في بيئات تطبيقات البرامج األوسع تدريجًياTLD  الصالحة وفًقا لبروتوآولIDNA2008  وليس
IDNA2003 فعالية محدودة . 
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أي ( IDNالمقّدم لها الطلب في نصوص  gTLDيجب أن تتكون سالسل نطاق   3-2
فيها ما ال يقل عن حرف واحد غير مرتبط بـ  Uتلك السالسل التي تشمل عالمة 

LDH ( من اثنين أو أآثر من األحرف المتميزة بصرًيا في النص، حسب
المكونة من اثنين من  IDNسلسلة ولكن الحظ أنه لن تتم الموافقة على . االقتضاء

 :األحرف في حالة
 

 ، أو )في أي نص(التشابه البصري مع عالمة تتكون من حرف واحد  3-2-1

ممكنة تتكون من اثنين من  ASCIIالتشابه البصري مع أي ترآيبة   3-2-2
 . األحرف

يكود تعد السالسل التي تتكون من اثنين من األحرف والتي تتألف من نقاط رمز اليون
في نصوص آمجموعات النصوص الالتينية واليونانية والسيريلية، قابلة للخلط 

لرمز الدولة المعروف حالًيا أو القابل للمعرفة  TLDبصورة سهلة مع سالسل نطاق 
 ISO 3166-1استناًدا إلى رموز معيار ) ccTLD(بصورة قوية في المستقبل 

alpha-2 .ا من أجل تقييم السالسل المقّدم لها وعليه، يتم استخدام معيار محافظ جًد
قد تكون هناك  :والتي تتألف من اثنين من األحرف اليونانية، أو السيريلية، أو الالتينية

  .استثناءات في حاالت محددة يحدث فيها حالة من الخلط البديهي
 

 ASCIIعند أداء مقارنة بين سلسلة تتكون من اثنين من األحرف وبين ترآيبات 
آلما ارتفع  .ون من اثنين من األحرف، يتم استخدام التصنيفات اآلتيةالتي تك

المقّدم لها الطلب  gTLDالتصنيف، أصبح من المحتمل أآثر أن تمثل سلسلة نطاق 
 .خطًرا آبيًرا من الخلط الذي يقع فيه المستخدمون

 
 .ASCIIآال الحرفين متطابقان بصرًيا ألحد أحرف ] 6[
 
 . ، ويختلط معه بصرًياASCIIرًيا مع أحد أحرف يتطابق حرف واحد بص] 5[
 
، ولكن ال يتطابق أٌي ASCIIآال الحرفين يختلطان بصرًيا مع أحد أحرف ] 4[

 . منهما بصرًيا
 
 . ، ويتطابق معه بصرًياASCIIيتميز حرف واحد بصرًيا عن أحد أحرف ] 3[
 
 . ًيا، ويختلط معه بصرASCIIيتميز حرف واحد بصرًيا عن أحد أحرف ] 2[
 
 .ASCIIآال الحرفين متميزان بصرًيا عن أحد أحرف ] 1[
 

ال تستخدم تلك التصنيفات إال لإلرشاد فحسب، ويتم إجراء التقييم على أساس 
ال يعتمد . التصنيفات وعلى أساس الخبرة التي يتمتع بها األعضاء االستشاريون

عينة حصًرا على احتمال الخلط الذي يقع فيه المستخدمون والذي تمثله سلسلة م
يضع التقييم بين ما هو . الخلط الفردي لكل حرف، إذا ُنظر إليه بشكل منفصل

متميز بصرًيا وما هو سهل الخلط بصرًيا في االعتبار آال من الميزات الفردية لكل 
 .حرف وأثرها مجتمعة

  
 األسماء الجغرافية  2-2-1-4

الء االعتبار المناسب لمصالح إي gTLDيجب أن تضمن طلبات الحصول على سالسل نطاق 
يتم توضيح المتطلبات واإلجراءات التي . الحكومات أو السلطات العامة في األسماء الجغرافية

وينبغي على المتقدمين مراجعة هذه الشروط حتى لو لم . في الفقرات التالية ICANNستتبعها 
 . المحددة هي اسم جغرافي gTLDيصدقوا أن سلسلة نطاق 
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 4معاملة أسماء الدول أو المناطق 2-2-1-4-1
، ألنها أسماء دول أو مناطقلن تتم الموافقة على طلبات الحصول على السالسل والتي تعد 

ُتعتبر السلسلة اسم  .الجديد في جولة التقدم هذه gTLDليست متاحة في إطار برنامج نطاق 
 : دولة أو إقليم إذا

جدية مدرجة في معيار آانت عبارة عن رمز مكون من ثالثة أحرف أب -أ
ISO 3166-1. 

، أو آانت ISO 3166-1آانت اسًما بصيغة طويلة مدرًجا في معيار  -ب
 .ترجمة لالسم ذي الصيغة الطويلة إلى أي لغة أخرى

، أو ISO 3166-1آانت اسمًا بصيغة قصيرة مدرًجا في المعيار  -ج
 .آانت ترجمة لالسم ذي الصيغة القصيرة إلى أي لغة أخرى

انت عبارة عن ارتباط اسم بصيغة طويلة أو صيغة قصيرة مع رمز آ -د
بواسطة وآالة صيانة " تم حجزه بشكل استثنائي"تم تخصيصه على أنه 

ISO 3166. 

قائمة أسماء "آانت مكّوًنا يمكن فصله السم دولة تم تخصيصه في  -هـ
. أو ترجمة السم يظهر بالقائمة، بأي لغة" الدول التي يمكن فصلها

 .الملحق في نهاية هذه الوحدة انظر

إلى " أ"آانت تبديًال أو نقًال ألي اسم من األسماء المتضّمنة في البنود  -و
وتتضمن عملية التبديل إزالة المسافات وإدخال عالمات الترقيم ". و"

ويعتبر النقل . أو إزالتها" ال"وإضافة أدوات النحو التعريفية مثل 
يغة الطويلة أو القصيرة، على سبيل تغييًرا في ترتيب االسم ذي الص

 ".IslandsCayman"أو " RepublicCzech"المثال، 

 األسماء الجغرافية التي تحتاج إلى دعم الحكومة  2-2-1-4-2
أنواع السالسل المقّدم لها التالية هي عبارة عن أسماء جغرافية معتبرة ويجب أن يرفق معها 

 :الحكومات أو السلطات العامة المختصة وثائق الدعم أو عدم المعارضة الصادرة عن

 
ألي دولة  عاصمة اسم مدينطلب ألي سلسلة هي عبارة عن تمثيل، بأي لغة، عن  .3

 . ISO 3166-1أو مقاطعة واردة في معيار 

في هذه الحالة، يصبح من المتوقع أن تكون الحكومة أو السلطة العامة المختصة 
 .على المستوى الوطني

 gTLDيقوم مقدم الطلب بإظهار الرغبة في استخدام نطاق حيث , اسم مدينةطلب  .2
 .لألغراض المرتبطة باسم المدينة

تمثل أسماء المدن تحديات راهنة ألنها ربما تكون أيًضا عبارات عامة أو أسماء 
وعلى عكس . تجارية، وفي آثير من الحاالت ال يوجد اسم مدينة غير مكرر

ليس هناك قوائم تم إنشاؤها يمكن  األنواع األخرى من األسماء الجغرافية،
وهكذا، فإن أسماء المدن ليست محمية  .استخدامها آمراجع هدف في عملية التقييم

ومع ذلك، ال توفر العملية وسيلة للمدن والمتقدمين للعمل مًعا حيثما آانت . عالمًيا
  .هناك رغبة بذلك

                                                            
من مبادئ اللجنة  2-2لحكومية في البالغات األخيرة التي توضح المبدأ تستبعد أسماء الدول المناطق من العملية بناًء على نصيحة من اللجنة االستشارية ا 4

الجديدة لكي تشير إلى أن السالسل التي تمثل أو تختصر اسم الدولة أو المنطقة بصورة آبيرة ينبغي أن يتم  gTLDاالستشارية الحكومية بشأن نطاقات 

إذا آان ذلك ضمن اتفاق مع الحكومة أو السلطة  gTLDل جغرافية أخرى في نطاق المقبلة، ويمكن أن ُيسمح لسالس ccPDPالتعامل معها من خالل 
 . العامة المختصة
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أي، (افية سيخضع طلب الحصول على اسم المدينة لمتطلبات األسماء الجغر
) سيتطلب وثائق دعم أو عدم معارضة من الحكومات أو السلطات العامة المختصة

 : إذا

آان يتضح من بيانات مقدم الطلب ضمن طلب التقدم أن يستخدم مقدم الطلب  )أ(
TLD  في المقام األول ألغراض ترتبط باسم المدينة، و 

و الوارد في وثائق المدينة آانت السلسلة المقّدم لها هي اسم مدينة على النح )ب(
 5. الرسمية

، سيتطلب وجود وثائق دعم )ب(و ) أ(في حالة استيفاء أحد طلبات التقدم للشروط 
فقط من قبل الحكومات أو السلطات العامة المختصة للمدينة الواردة في طلب 

  .التقدم

مدرج في , اسم مكان وطني فرعيطلب ألي سلسلة هي عبارة عن تطابق دقيق لـ  .3
 . ، آدولة أو مقاطعة أو واليةISO 3166-2المعيار 

تكوين "يظهر في قائمة  قارة أو إقليًما تابًعا لألمم المتحدةطلب سلسلة تمثل  .4
والمناطق الجغرافية الثانوية والمجموعات ) القارية(المناطق الجغرافية الكبرى 

 6".االقتصادية المحددة وغيرها من المجموعات
 

ب للحصول على سلسلة تمثل قارة أو إقليمًا تابعًا لألمم المتحدة، في حالة تقديم طل
على األقل من الحكومات الوطنية % 60سيتطلب ذلك تقديم وثيقة دعم من نسبة 

المختصة في اإلقليم، وأال يكون هناك أآثر من اعتراض آتابي واحد من إحدى 
بالقارة أو اإلقليم  أو السلطات العامة المرتبطة/الحكومات المختصة في اإلقليم و

 .التابع لألمم المتحدة

المذآورة أعاله، ممثلة  4إلى  1مقّدم لها بطلب، تقع ضمن الفئات من  gTLDتعتبر أي سلسلة 
وفي حالة وجود أي شك، تقع على مقدم الطلب مسؤولية استشارة الحكومات أو . السم جغرافي

ها قبل تقديم الطلب، للحيلولة دون السلطات العامة المختصة وإدراج دعمها أو عدم معارضت
أية اعتراضات محتملة والتعامل المسبق مع أي غموض يتعلق بالسلسلة والمتطلبات القابلة 

 . للتطبيق

المقّدم لها  gTLDوفي حالة وجود أآثر من جهة حكومية أو سلطة عامة مختصة لسلسلة 
رضة من آافة الجهات الحكومية الطلب، يجب على مقدم الطلب تقديم وثائق الدعم أو عدم المعا

ومن المتوقع أن ينطبق ذلك على حالة وجود اسم مكان وطني . والسلطات العامة المختصة
 . فرعي

 :تتمثل مسؤولية مقدم الطلب في

المقّدم لها الطلب الخاصة به تقع ضمن أي فئة  gTLDتحديد ما إذا آانت سلسلة  •
 من الفئات المذآورة أعاله أم ال؛ 

 حكومات أو السلطات العامة المختصة؛ وتحديد ال •

 .وتحديد مستوى الدعم الحكومي المطلوب •

 

                                                            
لية التقييم يجب أال تعتمد حكومات المدن التي تتخوف من السالسل التي تمثل تكرارات، أو أسماء مستعارة أو استدعاءات قريبة من اسم المدينة على عم  5

وبدًال من ذلك، يمكن للحكومة اختيار تقديم اعتراض رسمي على طلب التقدم الذي تعارضه الهيئة . في السلسلة آوسيلة أساسية لحماية مصالحها
  .المختصة، أو يمكنها تقديم الطلب الخاص بها للحصول على السلسلة

 .rg/unsd/methods/m49/m49regin.htmhttp://unstats.un.o انظر  6
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ال يؤدي متطلب تضمين وثيقة الدعم لبعض الطلبات إلى استثناء الطلبات أو إعفائها من أن 
في الوحدة  1-1-3ارجع إلى القسم الفرعي (تكون غرًضا لالعتراضات في نطاق المجتمع 

تعرض الطلبات للرفض بموجبها على أساس االعتراضات التي تشير ، والتي يمكن أن ت)الثالثة
 .إلى موقف معارض بشدة من المجتمع المستهدف

 متطلبات التوثيق  2-2-1-4-3
يجب أن تتضمن عملية توثيق الدعم أو عدم المعارضة خطاًبا موّقًعا من الحكومة أو السلطة 

ختلف عبر الدوائر واألنظمة القضائية مع اإلدراك الجيد أن هذا األمر سي. العامة المختصة
المختلفة، يجب أن يوّقع على الخطاب الوزير المسؤول عن إدارة أسماء المجال أو تكنولوجيا 

أو الشؤون الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء أو الرئيس الذي ) ICT(االتصاالت والمعلومات 
ثلين التابعين للهيئة أو الوزارة تتبعه تلك الدوائر القانونية ذات الصلة؛ أو أحد آبار المم

والمسئول عن إدارة أسماء المجال أو تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات أو الشئون الخارجية 
لمساعدة مقدم الطلب على تحديد الجهة الحكومية أو السلطة العامة . أو مكتب رئيس الوزراء

في استشارة ممثل اللجنة التي قد تكون مختصة باسم جغرافي مقترح، قد يرغب مقدم الطلب 
  7.المختص بهذا الشأن) GAC(االستشارية الحكومية 

يجب أن ُيظهر الخطاب بكل وضوح دعم الحكومة أو السلطة العامة أو عدم معارضتها لطلب 
مقدم الطلب باإلضافة إلى إبداء تفّهم الحكومة أو السلطة العامة للسلسلة المطلوبة واالستخدام 

 .المزمع لها

ب أن ُيظهر الخطاب تفّهم الحكومة أو السلطة العامة أنه يتم طلب السلسلة من خالل آما يج
وأن مقدم الطلب على استعداد لقبول الظروف التي سيتم توفير  gTLDعملية تقديم طلب 

تفرض ضرورة  ICANNالسلسلة في ظلها، على سبيل المثال، الدخول في اتفاقية تسجيل مع 
انظر الوحدة الخامسة لمناقشة االلتزامات . (ع ودفع الرسومالتوافق مع سياسات اإلجما

 ).gTLDالخاصة بمشغل شرآة تسجيل 

 . وهناك عينة من أحد خطابات الدعم متاحة آملحق بهذه الوحدة

ومن المهم مالحظة أن الحكومة أو السلطة العامة غير ملتزمة نهائًيا بتوفير وثائق الدعم أو 
 8.قدم الطلبعدم المعارضة رًدا على طلب م

 إجراء مراجعة األسماء الجغرافية 2-2-1-4-4
المقدم  gTLDبتأآيد ما إذا آانت آل سلسلة من سالسل ) GNP(ستقوم هيئة األسماء الجغرافية 

 . لها الطلب تمثل اسًما جغرافًيا، وستقوم آذلك بالتحقق من صلة وثائق الدعم وصحتها إن أمكن

بمراجعة آافة الطلبات المستلمة، وليس فقط الطلبات ) GNP(وستقوم هيئة األسماء الجغرافية 
. التي يتقدم بطلب لها هي اسم جغرافي gTLDالتي أشار فيها مقدم الطلب إلى أن سلسلة 

المقّدم لها تعتبر  gTLDبالنسبة ألي طلب تقدم تقرر هيئة األسماء الجغرافية أن سلسلة نطاق 
، لن يجتاز هذا الطلب مراجعة األسماء )ذه الوحدةآما هو موضح في ه(اسًما لدولة أو لمنطقة 
 . آما لن تكون هناك أية مراجعات إضافية متاحة .الجغرافية وسيتم رفضه

المقّدم لها  gTLDأن سلسلة نطاق ) GNP(وبالنسبة ألي طلب تقرر هيئة األسماء الجغرافية 
، سيجتاز )هذه الوحدةآما هو موضح في (الطلب ليست اسًما جغرافًيا يتطلب دعًما حكومًيا 

 . الطلب مراجعة األسماء الجغرافية دون طلب أي خطوات إضافية

المقّدم لها الطلب  gTLDأن سلسلة ) GNP(وبالنسبة ألي طلب تقرر هيئة األسماء الجغرافية 
هي اسم جغرافي يتطلب دعًما حكومًيا، ستؤآد الهيئة أن مقدم الطلب قد قدم وثائق الدعم 

                                                            
 members-http://gac.icann.org/gac انظر  7
لخيارات لمناقشة القضايا وا. الجديد gTLDومن الممكن أيًضا أن تسحب الحكومة دعمها لطلب التقدم في وقت الحق، بما في ذلك بعد أن يتم تفويض نطاق   8

  .سحب الدعم الحكومي لخيارات مرحلة تسجيل ما بعدالمتاحة في مثل هذه الحاالت، راجع مذآرة التفاهم التوضيحية، 
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ة الجهات الحكومية والسلطات العامة المختصة، وأن االتصاالت الواردة منها المطلوبة من آاف
صحة االتصاالت عن  ICANNويمكن أن تؤآد . صحيحة وتشتمل على المحتوى المطلوب

طريق تشاورها مع السلطات الدبلوماسية المختصة أو أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية 
و السلطة العامة المعنية بالسلطة المختصة ونقطة بشأن الحكومة أ ICANNالتابعة لمنظمة 

 . االتصال المناسبة ضمن إدارة االتصاالت الخاصة بها

وقد تتواصل هيئة األسماء الجغرافية مع آيان التوقيع على الخطاب لتأآيد عزمها وفهمها 
 . للشروط التي تم فيها تقديم الدعم لطلب التقدم

م الطلب الوثائق المطلوبة، سيتم االتصال بمقدم الطلب وفي الحاالت التي ال يقدم فيها مقد
فإذا آان مقدم الطلب قادًرا . بالغه بالمطلوب، وسيتم منحه إطاًرا زمنًيا محدوًدا لتقديم الوثائقوإ

على تقديم الوثائق المطلوبة قبل انتهاء فترة التقييم المبدئي، وآانت الوثائق تفي بالمتطلبات، 
لى وقت أما إذ لم يكن قادًرا، فسيحصل ع. فسيجتاز مقدم الطلب مراجعة السماء الجغرافية

إضافي للحصول على الوثائق المطلوبة؛ ومع ذلك، إذا لم يقدم مقدم الطلب الوثائق بحلول 
، فسُيعتبر الطلب غير آامل )يوًما من تاريخ اإلشعار 90لما ال يقل عن (التاريخ المحدد 

ويمكن أن يقوم مقدم الطلب بإعادة تقديم الطلب جوالت . وسيكون غير مؤهل لمزيد من المراجعة
 .لب الحقة، إذا رغب في ذلك، بناًء على الرسوم والمتطلبات الخاصة بجوالت الطلب المحددةط

في حالة وجود أآثر من طلب واحد للحصول على سلسلة ُتمثِّل اسًما جغرافًيا محدًدا آما هو 
بمعنى حصولها على موافقة الحكومة (موضح في هذا القسم واعتبار أن الطلبات آاملة، 

 . يتم تعليق الطلبات في انتظار حل من مقدمي الطلبات، س)الضرورية

وفي حالة وجود أآثر من طلب واحد للحصول على سلسلة تمثل اسًما جغرافًيا في إحدى مجموعات 
التنافس مع طلبات لسالسل مشابهة لم يتم تحديدها على أنها أسماء جغرافية، ستتم تسوية التنافس 

 .افس على السلسلة الموضحة في الوحدة الرابعةعلى السلسلة باستخدام إجراءات التن
 عمليات المراجعة الخاصة بمقدم الطلب  2-2-2

المقدَّم لها الطلب المذآورة في القسم  gTLDتزامًنا مع عمليات المراجعة الخاصة بسلسلة 
بمراجعة القدرة الفنية والتشغيلية والمالية وخدمات السجل  ICANN، ستقوم 1-2-2الفرعي 
 .ويتم توضيح عمليات المراجعة هذه بتفصيل أآبر في األقسام التالية. حة لمقدم الطلبالُمقتَر

 التشغيلية/المراجعة الفنية 2-2-2-1
في استمارة  44 –24انظر األسئلة (سُيجيب مقدم الطلب، في طلبه، على مجموعة من األسئلة 

 . المقترح gTLDشغيل نطاق بهدف تجميع معلومات حول قدراته الفنية وخططه الخاصة بت) التقدم

فعلي الجتياز المراجعة  gTLDوال ُيطلب من مقدمي الطلبات أن يكونوا قد قاموا بنشر سجل 
وسيكون من الضروري، مع ذلك، بالنسبة لمقدم الطلب أن ُيظهر إدراًآا . التشغيلية/الفنية

لتشغيل سجل  واضًحا وآذلك تحقيق بعض العمل األساسي تجاه النواحي الفنية والتشغيلية
gTLD . وبالتالي، سيكون آل مقدم طلب يجتاز التقييم الفني وآافة الخطوات األخرى مطالًبا

ارجع إلى الوحدة . الجديد gTLDبإآمال االختبار الفني لما قبل التفويض قبل تفويض نطاق 
 .الخامسة، االنتقال إلى التفويض، للحصول على معلومات إضافية

 ليةالمراجعة الما 2-2-2-2

في استمارة  50–45انظر األسئلة (سُيجيب مقدم الطلب، في طلبه، على مجموعة من األسئلة 
وخططه المالية في  gTLDبهدف تجميع معلومات حول قدراته المالية لتشغيل نطاق ) التقدم

 .الجديد gTLDالتحضير لالستقرار طويل المدى لنطاق 

قد تبرر ردوًدا مختلفة لألسئلة الفردية، سيوجه ونظًرا ألن األنواع واألهداف المختلفة للسجل 
فعلى سبيل المثال، خطط . المقيمون انتباًها خاًصا إلى اتساق الطلب خالل جميع المعايير

التدريج الخاصة بمقدم الطلب التي تحدد أجهزة النظام لضمان آفاءته في التشغيل في مستوى 
بمعنى أن . تأمين األجهزة الضروريتخزين محدد يجب أن تكون متسقة مع خططه المالية ل

 .معايير التقييم تختلف باختالف خطط مقدم الطلب لتوفير المرونة
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 أسلوب التقييم 2-2-2-3
تشغيلية ومالية، وفًقا للمعايير /ستقوم هيئات تقييم فنية ومالية متخصصة بإجراء مراجعات فنية

تم إجراء عمليات المراجعة هذه وي. المقررة وأسلوب التسجيل المتضمن آمرفق مع هذه الوحدة
في إجاباته على  ICANNاستناًدا على المعلومات التي يقدمها آل مقدم للطلب لمنظمة 

 . األسئلة المطروحة في استمارة التقدم

بالنسبة لكل . وقد يطلب المقّيمون توضيحات أو معلومات إضافية أثناء فترة التقييم المبدئي
. حيد األسئلة التوضيحية وإرسالها إلى مقدم الطلب من آل هيئةطلب من طلبات التقدم، سيتم تو

وسوف يتاح للمتقدم بذلك الفرصة لتوضيح أو استكمال طلب التقدم في تلك المناطق حيث تم 
وستحدث هذه االتصاالت عبر نظام تقديم الطلبات عبر . تقديم الطلب من جانب المقيمين

وستشمل . البريد اإللكتروني أو غيرها من الوسائلاإلنترنت، بدًال من الهاتف أو الخطاب أو 
أسابيع لمقدم الطلب من أجل اإلجابة، ما لم يذآر خالف  3مثل هذه االتصاالت مهلة قدرها 

 .وستصبح أي معلومات تكميلية يوفرها مقدم الطلب جزًءا من الطلب. ذلك

. وإرفاق الوثائق المطلوبةيتحمل مقدم الطلب مسؤولية التأآد من اإلجابة على األسئلة بالكامل 
ويعتبر المقّيمون مؤهلين، إال أنهم غير ُملَزمين، بطلب معلومات إضافية أو دليل إضافي من 

مقدم الطلب، وهم أيًضا غير ملزمين بأن يضعوا في اعتبارهم أي معلومات أو أدلة غير 
 . ون ذلك بوضوحمتوفرة في الطلب وتم تقديمها بحلول موعد االنتهاء، ما لم يطلب المقيِّم

 مراجعة خدمات السجل 2-2-3

 ICANNتزامًنا مع عمليات المراجعة األخرى التي تحدث أثناء فترة التقييم المبدئي، ستقوم 
بمراجعة خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب للتحقق من أي تأثيرات عكسية محتملة على 

 .ة بخدمات السجل الُمقتَرحة في طلبهوسُيطلب من مقدم الطلب تقديم قائم. األمان أو االستقرار

 التعريفات  2-2-3-1
 : بأنها خدمات السجليمكن تعريف 

استالم البيانات من المسجلين فيما : عمليات تشغيل السجل الضرورية للمهام التالية .1
يتعلق بتسجيالت أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ وتزويد المسجلين بمعلومات 

؛ ونشر ملفات منطقة نطاق TLDالمنطقة الخاصة بنطاق الحالة المتعلقة بخوادم 
TLD ؛ وتشغيل خوادم منطقة السجل؛ واإلعالن عن االتصال وغيرها من

آما تطالب  TLDالمعلومات فيما يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق في نطاق 
 بذلك اتفاقية مزود االمتداد؛

بسبب تأسيس سياسة منتجات وخدمات أخرى يجب على مشغل السجل تقديمها  .2
 اإلجماع؛ 

وأي منتجات وخدمات أخرى يمكن لمشغل السجل فقط تقديمها، بسبب تخصيصها  .3
 . لمشغل مزود االمتداد

سيتم اختبار خدمات السجل المقترحة لتحديد ما إذا آانت ستعمل على إثارة مشكالت آبيرة 
لمقترحة للسجالت الحالية يمكن االطالع على أمثلة للخدمات ا. تتعلق باالستقرار أو األمان

وفي معظم . /http://www.icann.org/en/registries/rsepعلى الموقع 
 . الحاالت، اجتازت هذه الخدمات هذا التحقيق بنجاح

. فاقية مزود االمتداديمكن االطالع على خدمات السجل التي تقدمها شرآات تسجيل في ملحقات ات
 .http://www.icann.org/en/registries/agreements.htmانظر الموقع 

يمكن العثور على تعريف آامل لخدمة السجل على الموقع 
http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html. 

 :وبالنسبة ألغراض هذه المراجعة، يتم تعريف األمان واالستقرار آما يلي
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اإلعالن غير الُمرخَّص ) 1(يشير تأثير خدمة السجل الُمقتَرحة على األمان إلى  – األمان
الوصول غير الُمرخص للمعلومات أو ) 2(ا، أو لبيانات السجل أو تعديلها أو إدراجها أو إزالته

الموارد الموجودة على اإلنترنت أو إعالنها بواسطة تشغيل األنظمة وفًقا لجميع المعايير 
 .المقبولة

ال تتوافق مع ) 1(يشير التأثير على االستقرار إلى أن خدمة السجل الُمقتَرحة  – االستقرار
مدة والمنشورة بواسطة هيئة معايير مؤسسة بشكل جيد المعايير ذات الصلة المعمول بها المعت

ومعترف بها ومعتمدة، مثل تتبع المعايير أو أفضل الممارسات الحالية لطلب العروض 
)RFC ( ذات الصلة اللتي يدعمهاIETF أو ،)إنشاء حالة تؤثر بشكل عكسي على السعة ) 2

بات بخوادم اإلنترنت أو النظم اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجا
النهائية، حيث تعمل وفًقا للمعايير ذات الصلة المعمول بها المعتمدة والمنشورة بواسطة هيئة 

معايير مؤسسة بشكل جيد ومعترف بها ومعتمدة، مثل تتبع المعايير أو أفضل الممارسات 
فويض أو إدارة ذات الصلة وباالعتماد على معلومات الت) RFC(الحالية لطلب العروض 

 .الخدمات الخاصة بُمشغل السجل

 الخدمات المعتادة  2-2-3-2
 :خدمات السجل التالية هي خدمات معتادة يقدمها مشغل شرآة التسجيل

 استالم البيانات من الُمسجلين فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء •

 TLDالمنطقة لنطاق  وتزويد الُمسجلين بمعلومات الحالة المتعلقة بخوادم •

 TLDونشر ملفات منطقة  •

 نشر االتصال والمعلومات األخرى فيما يتعلق بعمليات تسجيل خادم اسم النطاق •

 DNSامتدادات أمان  •

يجب أن يوضح مقدم الطلب ما إذا آان مقرًرا تقديم أٍي من خدمات السجل هذه بطريقة فريدة 
 .TLDإلى نطاق 

يتم . المقترح بالتفصيل gTLDتعتبر فريدة لسجل  ويجب توضيح أي خدمات سجل إضافية
توفير التوجيهات الخاصة بتوضيح خدمات السجل على الموقع 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rrs_sample.html. 

 TLDمحتويات منطقة   2-2-3-3
عدًدا من االستفسارات حول استخدام أنواع السجالت المختلفة في منطقة  ICANNتقبل تس

وتعد محتويات المنطقة  .السجل، بسبب اقتراح الكيانات لنماذج عمل ونماذج فنية مختلفة
 :هي TLDالمسموح بها لمنطقة نطاق 

 . Apex SOAسجل  •

بنطاقات  الخاصة DNSوإلحاق منطقة االختصاص لخوادم  Apex NSسجالت  •
TLD. 

الخاصة باألسماء المسجلة  DNSوإلحاق منطقة االختصاص لخوادم  NSسجالت  •
 . TLDفي نطاق 

 . TLDلألسماء المسجلة في نطاق  DSسجالت  •

 DNSKEYو RRSIGأي و( TLDالسجالت المرتبطة بتوقيع منطقة نطاق  •
 ). NSEC3و NSECو
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سجالت أخرى في منطقة نطاق  يجب أن يقوم مقدم الطلب الذي يرغب في وضع أية أنواع
TLD وسيتم تقييم . بتوضيح عرضه في قسم خدمات التسجيل الخاصة بطلب التقدم بالتفصيل

ذلك، آما يمكن أن يؤدي إلى إجراء تقييم لتحديد ما إذا آانت الخدمة من شأنها أن تشكل 
وا على وينبغي على المتقدمين أن يكون. DNSمخاطر ذات تأثير سلبي على أمن واستقرار 

األقل شيوًعا في منطقة  DNSعلم بأن الخدمة المبنية على أساس استخدام سجالت موارد 
، حتى لو تمت الموافقة عليها في مراجعة خدمات التسجيل، قد ال تعمل على النحو TLDنطاق 

  .المنشود بالنسبة لجميع المستخدمين نظًرا لعدم وجود دعم لطلب التقدم

 األسلوب  2-2-3-4
ن مراجعة خدمات السجل المقترحة لمقدم الطلب تحديًدا أولًيا لما إذا آانت أي خدمات ستتضم

 .سجل مقترحة تثير مشكالت آبيرة تتعلق باألمان واالستقرار وتتطلب مزيًدا من االعتبار

وإذا أظهر التحديد األولي أنه ربما تكون هناك مشكالت آبيرة تتعلق باألمان أو االستقرار 
تحيط بالخدمة المقترحة، فسيتم تمييز الطلب ) 1-3-2-2في القسم الفرعي  آما هو موضح(

، انظر الموقع )RSTEP(ليخضع لمراجعة موسعة من ِقبل هيئة التقييم التقني لخدمات السجل 
step.htmlhttp://www.icann.org/en/registries/rsep/r .( وسيتم

 ).3-2راجع القسم (إجراء هذه المراجعة، إن وجدت، أثناء مرحلة التقييم الموسع 

وفي حالة تمييز طلب ليخضع لمراجعة موسعة لواحدة أو أآثر من خدمات السجل، فستتم 
وسيتم إخطار مقدم الطلب . مطالبة مقدم الطلب برسوم إضافية لتغطية تكلفة المراجعة الموسعة

 . ية رسوم إضافية مستحقة يجب تحصيلها قبل بدء المراجعة الموسعةبأ

 سحب مقدم الطلب للطلب  2-2-4
يمكن لمقدم الطلب الذي لم يجتز التقييم المبدئي أن يسحب طلبه في هذه المرحلة وأن يطلب 

 ).من الوحدة األولى 5-1ارجع إلى القسم الفرعي (استرداًدا جزئًيا ألمواله 

 لموسعالتقييم ا 2-3
التقييم الموسع في حالة فشل الطلب في اجتياز مواد التقييم المبدئي  يمكن أن يطلب مقدم الطلب

 :المتعلقة بـ

ال توجد رسوم إضافية  –) 4-1-2-2ارجع إلى القسم الفرعي (األسماء الجغرافية  •
 .للتقييم الموسع في هذه الحالة

ال توجد ). 1-2-2-2الفرعي ارجع إلى القسم (إثبات القدرة الفنية والتشغيلية  •
 .رسوم إضافية للتقييم الموسع في هذه الحالة

ال توجد رسوم إضافية ). 2-2-2-2ارجع إلى القسم الفرعي (إثبات القدرة المالية  •
 .للتقييم الموسع في هذه الحالة

والحظ أن هذا البحث يتطلب ). 3-2-2ارجع إلى القسم الفرعي (خدمات السجل  •
، إذا آان مقدم الطلب يرغب في )م مراجعة خدمات السجلرس(رسًما إضافًيا 

من  5-1للحصول على معلومات حول الرسوم والدفع، انظر القسم . المتابعة
 .الوحدة األولى

فسوف ُتستخدم نفس المعايير الُمستخدمة . ال يتضمن التقييم الموسع أي تغيير في معايير التقييم
 .ضوء التوضيحات التي يقدمها مقدم الطلبفي التقييم المبدئي لمراجعة الطلب في 

 بدًءا من الوقت الذي يتسلم فيه مقدم الطلب إشعاًرا بفشل اجتياز التقييم المبدئي، يكون لديه
أما إذا لم يطلب مقدم الطلب . ICANNيوًما تقويمًيا لتقديم إشعار طلب التقييم الموسع إلى  15

، فلن يتابع )ة في حالة تحقيق خدمات السجلوقام بدفع رسوم إضافي(التقييم الموسع بوضوح 
 .الطلب
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 التقييم الموسع لألسماء الجغرافية 2-3-1
في حالة طلب التقدم الذي تم تحديده على أنه اسم جغرافي يحتاج إلى دعم حكومي، ولكن لم 

يقدم صاحب الطلب فيه دليل على الدعم أو عدم المعارضة من جميع الحكومات أو السلطات 
مختصة بحلول نهاية فترة التقييم المبدئي، فسيكون أمام مقدم الطلب وقت إضافي في العامة ال

 . فترة التقييم الموسع من أجل الحصول على هذه الوثائق وتقديمها

في حال قّدم مقدم الطلب الوثائق لهيئة األسماء الجغرافية في الموعد المطلوب، فإن الهيئة 
أما إذا لم يقدم مقدم الطلب . 4-1-2-2مفصل في القسم سُتجري مراجعة للوثائق على النحو ال

، فلن يجتز طلب التقدم )يوًما من تاريخ اإلشعار 90على األقل (الوثائق في الموعد المطلوب 
 .التقييم الموسع، ولن يتم إجراء أية مراجعات أخرى

 التشغيلي أو المالي الموسع/التقييم الفني 2-3-2
موسع الذي يتم إجراؤه على القدرة التقنية والتشغيلية أو المالية ينطبق ما يلي على التقييم ال

 .2-2-2لمقدم الطلب، آما هو موضح في القسم الفرعي 

سيكون على مقدم الطلب الذي طلب تقييًما موسًعا الدخول إلى نظام تقديم الطلبات عبر 
ل فيها على نقاط اإلنترنت مرة أخرى وتوضيح إجاباته على تلك األسئلة أو األقسام التي حص

ويجب أن تكون اإلجابات استجابًة لتقرير المقّيمين الذي يشير إلى سبب . تكفي الجتيازها
وال يمكن لمقدمي الطلبات استخدام فترة التقييم الموسع الستبدال أجزاء من المعلومات . الفشل

 . لطلب مادًياالجديدة بالنسبة للمعلومات التي قّدمها في طلباتهم األصلية، بمعنى تغيير ا

التشغيلية أو المالية / سيتمتع مقدم الطلب الذي يشارك في تقييم موسع حول المراجعات الفنية
بالخيار لمراجعة طلبه على أيدي نفس األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم والذين قاموا 

األعضاء بالمراجعة أثناء فترة التقييم المبدئي، أو بالخيار لطلب مجموعة مختلفة من 
 . االستشاريين للمراجعة أثناء التقييم الموسع

يسمح التقييم الموسع بمزيد من تبادل المعلومات بين المقّيمين ومقدم الطلب من أجل توضيح 
وستصبح هذه المعلومات التكميلية جزًءا من . المعلومات المتضمنة في الطلب بشكل أآبر

 . ا الستجابة مقدم الطلبوستتضمن هذه االتصاالت موعًدا نهائًي. الطلب

بإخطار مقدمي الطلبات في نهاية فترة التقييم الموسع فيما يتعلق بنجاحهم  ICANNوستقوم 
وفي حالة اجتياز الطلب للتقييم الموسع، فسينتقل إلى المرحلة التالية من . في اجتيازه أم ال

ولن يتم . ، فلن يتابع بعد ذلكأما إذا لم ينجح طلب االشتراك في اجتياز التقييم الموسع. العملية
 .إجراء أية مراجعات أخرى

 التقييم الموسع لخدمات السجل 2-3-3

 .3-2-2ينطبق هذا القسم على التقييم الموسع لخدمات السجل، آما هو موضح في القسم الفرعي 

) RSTEP(إذا تمت إحالة خدمات السجل الُمقتَرحة إلى هيئة التقييم الفني لخدمات السجل 
اء مراجعة موسعة، فستقوم الهيئة بتشكيل فريق مراجعة يتكون من أعضاء يتمتعون إلجر

 .بالمؤهالت المناسبة

. أعضاء بناًء على مدى تعقيد خدمة السجل الُمقتَرحة 3وسيتكون فريق المراجعة بشكل عام من 
سيتم و. أعضاء 3يوًما عند استخدام هيئة مكونة من  45إلى  30ويمكن إجراء المراجعة خالل 

أعضاء قبل بدء التقييم  5تحديد ذلك في الحاالت التي تكون هناك حاجة إلى هيئة مكونة من 
 . أعضاء 5يوًما أو أقل عند استخدام هيئة مكونة من  45ويمكن إجراء المراجعة في . الموسع

وستغطي المدفوعات الخاصة برسم مراجعة خدمات السجل التي يدفعها مقدم الطلب تكلفة 
ولن تبدأ . من الوحدة األولى 5-1راجع إجراءات الدفع في القسم . RSTEPهيئة مراجعة 

 . حتى يتم استالم الدفع RSTEPمراجعة هيئة 
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أنه يمكن تقديم خدمة أو أآثر من خدمات السجل الُمقتَرحة دون  RSTEPوإذا وجدت هيئة 
ضمين هذه الخدمات في وجود خطر التأثير العكسي الحقيقي على األمان أو االستقرار، فسيتم ت

أن الخدمة الُمقتَرحة ستؤدي إلى  RSTEPوإذا وجدت هيئة . ICANNعقد مقدم الطلب مع 
وجود خطر التأثير العكسي الحقيقي على األمان أو االستقرار، فقد يختار مقدم الطلب متابعة 

يكون وفي هذه الحالة، . gTLDطلبه بدون الخدمة الُمقتَرحة أو سحب طلبه الخاص بنطاق 
وإذا لم يقدم . بنيته لمتابعة الطلب ICANNيوًما تقويمًيا إلبالغ منظمة  15لدى مقدم الطلب 

 . مقدم الطلب ذلك اإلشعار بوضوح خالل هذا اإلطار الزمني، فلن تتم متابعة الطلب بعد ذلك

 

 األطراف المشترآة في التقييم  2-4
وًرا في إجراء عمليات المراجعة يلعب عدد من الخبراء المستقلين وآذلك المجموعات د

ويوجد في هذا القسم وصف مختصر للهيئات المختلفة، وأدوارها . المختلفة في عملية التقييم
 .في التقييم، والظروف التي يعملون في ظلها

 الهيئات ودورها  2-4-1

ة المقترح gTLDبتقييم ما إذا آان من المحتمل أن تؤدي سلسلة  هيئة تشابه السالسلستقوم 
 IDNحالي، أو أي  TLDإلى إرباك المستخدم بسبب التشابه مع أي اسم محجوز، أو أي نطاق 

ccTLD  مطلوب، أو أي سلسلةgTLD جديدة مقدم لها الطلب في جولة الطلب الحالية .
 . ويحدث هذا أثناء مراجعة تشابه السلسلة في التقييم المبدئي

السالسل المقدم لها بطلب لتحديد ما إذا  بمراجعة آل سلسلة من DNSهيئة استقرار ستقوم 
ويحدث هذا أثناء مراجعة . DNSعلى استقرار .آان من المحتمل أن تؤثر السلسلة المقترحة

 .في التقييم المبدئي DNSاستقرار سلسلة 

بمراجعة آل طلب من الطلبات لتحديد ما إذا آان نطاق هيئة األسماء الجغرافية ستقوم 
gTLD  وفي حالة . يمثل اسًما جغرافًيا، آما هو موضح في الدليل المساعدالمقدم له الطلب

تمثيل السلسلة السم جغرافي وتطلبه للدعم الحكومي، فستقوم الهيئة بالتأآد من تقديم الوثائق 
المطلوبة مع الطلب والتحقق من أنها واردة من الحكومات والسلطات العامة المختصة وأنها 

 .صحيحة

بمراجعة المكونات الفنية لكل طلب وفًقا للمعايير الواردة في دليل  الفنيهيئة التقييم ستقوم 
مقدم الطلب، باإلضافة إلى عمليات تشغيل السجل المقترحة، لتحديد ما إذا آانت لدى مقدم 

ويحدث هذا أثناء عمليات المراجعة . gTLDالطلب القدرة الفنية والتشغيلية على تشغيل سجل 
تقييم المبدئي، وربما يحدث أيًضا في التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم التشغيلية في ال/الفنية
 .الطلب

بمراجعة آل طلب من الطلبات في مقابل المعايير التجارية والمالية  هيئة التقييم الماليستقوم 
والتنظيمية المضمنة في دليل مقدم الطلب، لتحديد ما إذا آانت لدى مقدم الطلب القدرة المالية 

ويحدث هذا أثناء عمليات المراجعة المالية في التقييم المبدئي، . gTLDالحفاظ على سجل على 
 .وربما يحدث أيًضا في التقييم الموسع إذا اختار ذلك مقدم الطلب

بمراجعة خدمات السجل المقترحة في  )RSTEP(هيئة التقييم الفني لخدمات السجل ستقوم 
ن تثير أي خدمات سجل مشكالت آبيرة تتعلق باألمان الطلب لتحديد ما إذا آان من المحتمل أ

 .ويحدث هذا، إن وجد، أثناء فترة التقييم الموسع. أو االستقرار

والسالسل  IDN، فقد تتم مراجعة جداول IDNواعتماًدا على نتائج عمل إضافية بشأن بدائل 
 . الضروريةمن قبل لجنة معينة من ذوي الخبرة  gTLDالمتغيرة المقدمة في طلبات نطاق 

وُيلزم أعضاء آل الهيئات بااللتزام بقواعد السلوك المقررة وإرشادات تضارب المصالح في 
 .هذه الوحدة
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 عملية اختيار الهيئة  2-4-2

في هذه العملية الخاصة باختيار الهيئة هي مزود أطراف ثالثة مؤهل للقيام  ICANNمنظمة 
براء موضوع البحث المحدد المطلوبين لكل وباإلضافة إلى خ 9.بعمليات المراجعة المختلفة

 :هيئة، يلزم وجود مؤهالت محددة، تتضمن

أو لديه القدرة على الدعوة  –يجب أن يكون المزود قادًرا على أن يدعو لالجتماع  •
هيئات متنوعة من مختلف أنحاء العالم وأن يكون قادًرا على تقييم  -لالجتماع 

 IDNما في ذلك الطلبات الخاصة بنطاقات الطلبات من آافة المناطق بالعالم، ب
gTLD. 

 
، ومعايير يونيكود، IETF IDNAيجب أن يكون المزود على دراية بمعايير  •

 .IDNذات الصلة، والمصطلحات المرتبطة بأسماء  RFCو
 

يجب أن يكون المزود قادًرا على التدرج سريًعا لتلبية طلبات تقييم عدد غير  •
حالًيا، عدد الطلبات التي ستتم مراجعتها، ومدى  ال ُيعرف،. معروف من الطلبات

 . ASCIIغير  gTLDأو  ASCIIتعقيدها، وما إذا آانت عموًما تخص نطاقات 
 

يجب أن يكون المزود قادًرا على تقييم الطلبات ضمن اإلطارات الزمنية المطلوبة  •
 .للتقييم المبدئي والموسع

 
على اإلنترنت قبل افتتاح فترة  ICANNوقع وسيتم إشراك المزودين وإعالنهم رسمًيا، على م

 . تقديم الطلبات
 
 إرشادات قواعد السلوك لألعضاء االستشاريين  2-4-3

الجديدة  gTLDالخاصة ببرنامج طلبات نطاقات ") قواعد("إن الغرض من قواعد السلوك 
ل أي هو منع تضارب المصالح الحقيقي والظاهري والسلوك غير األخالقي من ِقب") برنامج("

 ").عضو استشاري("عضو استشاري مختص بالتقييم 
 

فيجب أن يتصرف األعضاء االستشاريون أنفسهم باعتبارهم متخصصين مفكرين، وجديرين، 
ويتوقع من األعضاء . ومحضرين جيًدا، وغير متحيزين طوال عملية تقديم الطلبات
ناء التأآد من مجتمع اإلنترنت، االستشاريين االلتزام باإلنصاف والمعايير السلوآية العالية أث

وال تقبل التصرفات غير . وناخبيه، وعموم الموضوعية، والنزاهة، والسرية، والمصداقية
ويتوقع من األعضاء االستشاريين االلتزام بالمبادئ التالية . األخالقية، أو حتى ظهور التسوية

تلخيص المبادئ وال يجب أن يتم ويقصد بهذه القواعد . في تنفيذ مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم
اعتبار أي شيء فيها واجبات محدودة، أو التزامات، أو متطلبات قانونية يجب أن يلتزم بها 

 .األعضاء االستشاريون
 

 :يجب على األعضاء االستشاريين --التحيز 
 

عدم تقديم جداول أعمال شخصية أو جداول أعمال غير معتمدة من ِقبل منظمة  •
ICANN الطلبات؛ في تقييم 

 
وفحص الحقائق المتعلقة بمقدمي الطلبات الذين يتم تقييمهم آما هي وليس فحصها  •

 متأثرة بسمعة ماضية، أو باإلعالم، أو بآراء طرف ثالث،
 

ومنع أنفسهم من المشارآة في تقييم طلب ما، إذا آان هناك عامل ميل، على حد  •
 علمهم، يمكن أن يؤثر عليهم فيما يتعلق بالتقييم؛ 

                                                            
 .tmen.h-eoi-tenders-gtlds/open-http://icann.org/en/topics/newانظر   9
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منع أنفسهم من أنشطة التقييم إذا آانت لديهم فلسفة معارضة لنوع معين من مقدمي  •
الطلبات أو من الطلبات، أو تم تسجيلهم على أنهم قاموا بعمل نقد عام حول نوع 

 .معين من مقدمي الطلبات أو من الطلبات
 

أًيا آان أو أي يجب أال يطلب األعضاء االستشاريون أو يقبلوا أي تعويض  –الهدايا /التعويض
يجب أن تتضمن . (هدايا مادية من مقدم الطلب الذي تتم مراجعته أو أي تابع لمقدم الطلب

 ).دوالًرا أمريكًيا 25الهدايا المادية أي هدية تزيد قيمتها عن 

إذا آان تقديم تذآار صغير أمًرا مهًما في ثقافة مقدم الطلب، فيمكن لألعضاء االستشاريين  
وفي حالة الشك، يجب . دوالًرا أمريكًيا 25ار، إال أنه يجب أال تتجاوز قيمتها قبول ذلك التذآ

 .يأخذ العضو االستشاري جانب الحيطة برفض الهدايا من أي نوع

إرشادات تضارب "يجب أن يتصرف األعضاء االستشاريون وفًقا لـ  –تضارب المصالح 
 ).1-3-4-2الفرعي راجع القسم " (الجديدة gTLDمصالح برنامج طلبات نطاقات 

يجب أن يتمكن األعضاء االستشاريون من . السرية جزء متمم لعملية التقييم --السرية 
يجب أن يحافظ األعضاء االستشاريون . الوصول إلى المعلومات الحساسة إلجراء التقييمات

ومقدم الطلب وأي معلومات سرية  ICANNعلى سرية المعلومات التي تأتمنهم عليها منظمة 
دمة إليهم من أي مصدر، إال في حالة أن يكون الكشف عنها مفوًضا قانوًنا أو تم ترخيص مق

آافة عناصر البرنامج والمعلومات التي " المعلومات السرية"تتضمن . ICANNذلك من ِقبل 
الوثائق، : والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر -يتم تجميعها آجزء من العملية 

فيما يتعلق بمراجعة أي طلب  -شات، والترجمات الفورية، والتحليالت والمقابالت، والمناق
 .جديد gTLDنطاق 

يجب على جميع األعضاء االستشاريين قراءة هذه القواعد قبل البدء في خدمات  --اإلقرار 
 .التقييم وآذلك توضيح قيامهم بذلك واستيعابهم للقواعد توضيًحا آتابًيا

 ح لألعضاء االستشاريينإرشادات تضارب المصال 2-4-3-1
من المعترف به أن مزودي األطراف الثالثة يمكنهم أن يتمتعوا بعدد آبير من الموظفين في 

وفي الحقيقة، هناك احتمالية بأن عدًدا من . عدة بالد يعملون في خدمة العديد من العمالء
الُمسجلين  /األعضاء االستشاريين قد يكونون معروفين جًدا داخل مجتمع شرآات التسجيل 

  .وأنهم قد قدموا خدمات مهنية لعدد من مقدمي الطلبات المحتملين

وللحماية من احتمالية وجود تأثير في غير محله وضمان تقييم الطلبات بطريقة موضوعية 
بوضع إرشادات وإجراءات مفّصلة لتضارب المصالح سيلتزم  ICANNومستقلة، قامت 

وللمساعدة في ضمان اتباع تلك . صون بالتقييمباتباعها األعضاء االستشاريون المخت
 :بما يلي ICANNاإلرشادات بطريقة صحيحة، ستقوم 

المزود (مطالبة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم  •
 .المصالح لالعتراف وتوثيق تفهم بشأن إرشادات تضارب ) واألفراد 

جميع  مطالبة جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالكشف عن •
 . العالقات التجارية العاملة في أي وقت خالل األشهر الستة الماضية

حيثما آان ذلك ممكًنا، تحديد المزودين األساسيين واالحتياطيين  •
  .وتأمينهم من أجل هيئات التقييم

األعضاء االستشاريين المختصين , تأسيس وتنفيذ عملية، اتفاًقا مع •
تعيين الطلبات إن أمكن إلى مزود بالتقييم لتحديد التعارضات وإعادة 

 . أطراف ثالثة ثانوي أو محتمل للقيام بعمليات المراجعة
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يجب أن يلتزم جميع األعضاء االستشاريين المختصين بالتقييم بإرشادات  -- فترة التوافق
تضارب المصالح بدًءا من تاريخ بدء فترة تقديم الطلبات وانتهاًء باإلعالن العام من قبل منظمة 

 . نتائج النهائية لكافة الطلبات المقدمة من مقدم الطلب محل المناقشةلل

اإلرشادات التالية هي الحد األدنى من المعايير التي يجب أن يلتزم بها األعضاء  --إرشادات 
ومن المعترف به أنه من الممكن التنبؤ بكافة الظروف التي . االستشاريون المختصون بالتقييم

وفي هذه الحاالت، يجب أن . ا تضارب في المصالح وتغطيتها آذلكيمكن أن يحدث في ظله
يقوم العضو االستشاري المختص بالتقييم بتقييم ما إذا آانت الحقائق والظروف الحالية ستؤدي 

 . إلى أن يستنتج شخص عاقل وجود تضارب فعلي في المصالح

  :ناألعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم وأعضاء العائلة المقربو

يجب أال يكونوا محل تعاقد، أو لديهم أو مضمنين في مقترح حالي  •
 .بتقديم خدمات مهنية لمقدم الطلب أو نيابًة عنه أثناء فترة التوافق

يجب أال يكون لديهم حالًيا أو يكونوا ملتزمين بالحصول على أي  •
 . مصلحة عند مقدم طلب ذي مصلحة خاصة

ا ملتزمين بالحصول على أآثر من يجب أال يكون لديهم حالًيا أو يكونو •
من األوراق المالية المتداولة المميزة المدرجة علًنا لمقدم الطلب أو  1٪

  .غيرها من مصالح الملكية

يجب أال يكونوا متورطين أو لديهم مصلحة في شرآة مشترآة، أو  •
 .شراآة، أو غيرها من الترتيبات التجارية مع مقدم الطلب

 .دعوى قضائية مع مقدم الطلب أو ضده يجب أال ترد أسماؤهم في •

 : ويجب أال يكونوا •

o  أعضاء مجلس إدارة، أو مسؤولين، أو موظفين، أو
 يشغلون منصًبا مساوًيا لمنصب عضو إدارة لمقدم الطلب؛ 

o  أو أن يكونوا مروجين، أو ضامنين، أو أوصياء تصويت
 لمقدم الطلب؛

o مقدم أو أوصياء عن أي معاش أو ائتمان متروك للفائدة ل
 .الطلب

 --تعريفات

العضو االستشاري المختص بالتقييم هو أي فرد : األعضاء االستشاريون المختصون بالتقييم 
ويشمل ذلك أي أعضاء استشاريين ابتدائيين أو ثانويين أو محتملين . مرتبط بمراجعة الطلب

 gTLDبإشراآهم لمراجعة طلبات التقدم الخاصة بنطاق  ICANNآطرف ثالث قامت 
  .لجديدا

ذو (عضو العائلة القريب هو زوج، أو من هو في درجته، أو تابع : وأعضاء العائلة المقربين 
 .للعضو االستشاري المختص بالتقييم) صلة أم ال

الخدمات القانونية، والمراجعة المالية، : منها على سبيل المثال ال الحصر: الخدمات المهنية 
دمات المقدمة بمعاونة مصادر خارجية، والخدمات االستثمار، والخ/ والتخطيط المالي 

الداخلية، والضرائب، وتكنولوجيا المعلومات، / اإلدارية / االستشارية مثل المراجعة التجارية 
 .الُمسجل/ وخدمات شرآة التسجيل 
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 قانون المخالفات السلوآية 2-4-3-2 
ًء آان متعمًدا أم ال، ستتم أي عضو استشاري مختص بالتقييم يقوم بخروقات لهذه القواعد، سوا

قد . التي قد تقدم توصيات بالتدابير الرادعة، إذا ارتأت ضرورتها ICANNمراجعته من ِقبل 
تكون الخروقات الخطرة للقواعد ناتجة عن إقصاء الشخص أو األشخاص أو المزود المتورط 

 . في الخْرق

خالفات السلوآية، أن العضو االستشاري قد انتهك قانون الم ICANNفي حال قررت 
فستصبح النتيجة هي تجاهل مراجعة ذلك العضو لجميع الطلبات المحالة، مع إخضاع طلبات 

  .التقدم المتأثرة لمراجعة من قبل أعضاء الهيئة الجدد

 يجوز تقديم شكاوى حول انتهاآات قانون المخالفات السلوآية من قبل العضو االستشاري
وترسل . وآليات دعم مقدمي الطلبات، طوال فترة التقييم عن طريق التعليق العام ICANNلـ 

آما ). 2-4-1انظر القسم الفرعي (شكاوى المتقدمين بشأن الهيئات عبر قنوات الدعم المحددة 
عن طريق منتدى التعليق العام، آما هو ) أي غير المتقدمين(يمكن تقديم شكاوى الجمهور 

 . 1موضح في الوحدة رقم 

 صالقنوات االت  2-4-4

وهيئات التقييم  ICANNتتوافر قنوات محددة للدعم الفني أو تبادل المعلومات مع منظمة 
فمن غير المناسب االتصال بأحد أعضاء . لمقدمي الطلبات أثناء فترتي التقييم المبدئي والموّسع

، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو غيرهم من األفراد الذين يؤدون دوًرا ICANNهيئة موظفي 
لية التقييم بهدف التأثير على القرار أو الحصول على معلومات سرية حول طلبات التقدم في عم

وفي سبيل العدالة والمعاملة المنصفة لجميع مقدمي الطلبات، سيتم تحويل آافة . قيد المراجعة
 . تلك االتصاالت إلى قنوات االتصال المناسب

 



عسوملا مييقتلاو يئدبملا مييقتلا- ةديدجلاgTLD تاقاطن جمانرب- ةدوسم

ةلسلسلاةعجارم-يئدبملامييقتلا

 مييقتلا داوم عيمج بلطلا مدقم زاتجا له
؟يئدبملا

معن

؟عسوملا مييقتلا داوم عيمج بلطلا مدقم زاتجا له معن
 ةعجارمل ةلهؤم ريغ

ةيفاضإ
ال

بلطلامدقمةعجارم- يئدبملا مييقتلا

؟عسوملا مييقتلا ةعباتم بلطلا مدقم رايتخا

يرادإلا لامتآالا صحف ءانثأ مييقتلل زهاجو لمتكم بلطلا نأ ىلع ديآأتلا

ةلسلسلا هباشت
 اذإ ام ديدحتل بلطلا ةعجارم متت
 بلطلا اهل مّدقملا ةلسلسلا تناآ
TLD تاقاطنل اًدج ةهباشم
.ةزوجحم ءامسأ وأ ةيلاح

 ةفاآ ةنراقمب لسالسلا هباشت ةئيه موقت
 ءاشنإو تابلط اهل مدقملا لسالسلا
 ةمظنم ىعستس.سفانت تاعومجم

ICANNةلسلسلا هباشت جئاتن رشن ىلإ، 
 رشن لبق ،سفانتلا تاعومجم كلذ يف امب

.لماكلاب )IE( يئدبملا مييقتلا جئاتن

DNS رارقتسا
يفولسالسلاةفاآةعجارمدعب
نأنكمي،ةيداعلاريغتالاحلا
DSN رارقتسانأشبةئيهلا ررقت
ةيوقةيلامتحااهيدلامةلسلسنأ
DNS رارقتسامدعيفببستتنأب

.

ةيفارغجلا ءامسألا
 )GNP( ةيفارغجلا ءامسألا ةئيه ددحت
 بلطلا اهل مدقملا ةلسلسلا تناآ اذإ ام
.ةموكحلا معد بلطتي اًيفارغج اًمسا

 قئاثوGNP ةئيه دآؤت
.اهبلط دنع معدلا

ةيليغشتلاو ةينفلا ةردقلا
 يليغشتو ينف مييقت ةئيه موقت
 ىلع بلطلا مدقم تاباجإ ةعجارمب

.معدلا قئاثوو ةلئسألا

ةيلاملا ةردقلا
 ةعجارمب يلام مييقت ةئيه موقت

 ىلع بلطلا مدقم تاباجإ
.معدلا قئاثوو ةلئسألا

لجسلا تامدخ
 لجسلا تامدخ مييقت ةئيه موقت
 ةصاخلا لجسلا تامدخ ةعجارمب
 تابلطلا ليحت دقو بلطلا مدقمب
 ةعجارم ءارجإل عسوم مييقت ىلإ

.ةيفاضإ

عسوملا مييقتلا تاءارجإ

.ةيلاتلا تاوطخلا ىلإ بلطلا مدقم لاقتنا

1.43رادصإلا–2010 ليربإ– ةشقانملا ضارغأل- ةدوسم

ةيفلخلا صحف
 ةعجارمب ثلاث فرط دوزم مايق
.بلطلا مدقمل ةيفلخلا تامولعملا

ال معن

ال

 رصانعلا نم يأل عسوملا مييقتلا ءارجإ نكمي
:اهعيمج وأ ةيلاتلا ةعبرألا

ةيليغشتلاو ةينفلا ةردقلا
ةيلاملا ةردقلا
ةيفارغجلا ءامسألا
لجسلا تامدخ

DNSرارقتسا وأ ةلسلسلا هباشتل سيل نكل



  فصلها يمكن التي الدول أسماء قائمة :الملحق

 بالقوائم األقاليم أو البالد بأسماء والخاصة gTLD طلب على المفروضة القيود ترتبط ،)ICANN (لهيئة المقترحة السياسات مختلف إطار في
 الشائع االسم یمثل الذي المعيار لهذا" ليزیةباإلنج مختصر اسم "حقل هناك ونظرًیا،. ISO 3166-1 بمعيار الخاصة الملكية مجاالت في الموضوعة

 الحمایة عناصر إضافة إلى التسجيل هذا ویسعى. الشائع االسم الحقل یمثل ال الحاالت، بعض في ولكن هذه، الحمایة لعمليات استخدامه ویمكن للبلد
  .أدناه متوافر الفئات ختلفلم شرح وهناك. ISO 3166-1 المعيار في الواردة التعریفات من مستمدة هي التي اإلضافية

 
  فصلها يمكن التي الدول أسماء قائمة

 
  فصله یمكن اسم .Cl  المختصر اإلنجليزي االسم  الرمز

ax أالند جزر  B1 أالند   
as األمريكية الساموا جزر  C توتويال  
   C سوين جزيرة  

ao أنجوال  C آابيندا  
ag وباربودا أنتيجا  A أنتيجوا  
   A باربودا  
   C ريدوندا زيرةج  

au أستراليا  C هاوي لورد جزيرة  
   C ماآواري جزيرة  
   C آشمور جزيرة  
   C آارتير جزيرة  
   C آورال بحر جزر  

bo ،الجنسيات متعددة بوليفيا   B1 الجنسيات متعددة بوليفيا  
ba والهرسك البوسنة  A البوسنة  
   A والهرسك  

br البرازيل  C نورونها دي فرناندو جزيرة  
   C فاز مارتيم جزر  
   C ترينداد جزيرة  
io البريطاني الهندي الخليج منطقة  C أرشيبيالجو جزر مجموعة  
   C جارسيا دييجو  

bn السالم دار بروناي  B1 بروناي  
   C السالم دار بروناي نيجارا  

cv فيردي آابي  C تياجو ساو  
   C فيسينتي ساو  

ky االستوائية التماسيح جزر  C آبير استوائي حتمسا  
cl شيلي  C الُفصح عيد جزيرة  
   C فيرنانديز جوان جزر  
   C جوميز واي ساال جزيرة  
   C أمبروسيو سان جزيرة  
   C فيليكس سان جزيرة  

cc آيلنج (آوآوس جزر(  A آوآوس جزر  
   A آلينج جزر  

co آولومبيا  C مالبيلو جزيرة  
   C أندريس سان جزيرة  
   C ينسيابروفيد جزيرة  

km آوموروس  C أنجوان  
   C آومور جراندي  
   C موهيلي  

ck الكوك جزر  C راروتونجا  
cr آوستاريكا  C الكوآو جزيرة  
ec اإلآوادور  C جاالباجوس جزر  
gq االستوائية غينيا  C أنوبون جزيرة  
   C بويكو جزيرة  
   C موني ريو  
fk مالفيناس (فالكالند جزر(  B1 فالكالند جزر  
   B1 مالفيناس  
fo فاروي جزر  A فاروي  
 fj فيجي  C ليفو فانوا  



   C ليفو فيتي  
   C روتوما جزيرة  
pf الفرنسية بولينيزيا جزر  C الجنوبية الجزر  
   C جامبير جزر  
   C مارآيساس جزر  
   C المجتمع جزر مجموعة  
   C تاهيتي  
   C تواموتو جزر  
   C آليبرتون جزيرة  
tf الجنوبية الفرنسية ليماألقا  C أمستردام جزر  
   C آروزيت جزر مجموعة  
   C آيرجيلين جزر  
   C باول سانت جزيرة  

gr اليونان  C أتهوس جبل  
gd جرينادا  C الجنوبية الجرينادية الجزر  
   C آارياآو  

gp جواديلوب  C ديسيراد ال  
   C جاالنتي-ماري  
   C سانت لو  

hm دونالدماآ وجزر هيرد جزيرة  A هيرد جزيرة  
   A ماآدونالد جزر  

va الفاتيكان والية (المقدس الكرسي(  A المقدس المرسي  
   A الفاتيكان  

hn الهندوراس  C سوان جزر  
 in  الهند  C أمينديفي جزر  
   C أماندامان جزر  
   C الآاديف جزر  
   C مينيكوي جزيرة  
   C نيكوبار جزر  
ir ،يرانإ جمهورية إيران  B1 اإلسالمية  
ki آيريباتي  C جيلبرت جزر  
   C تاراوا  
   C بانابا  
   C الين جزر  
   C آيريتيماتي  
   C الفونيكس جزر  
   C أباريرينجا  
   C إنديربيري جزيرة  

kp ،الديموقراطية الشعبية آوريا  C الديمقراطية الشعبية  
kr ،جمهورية آوريا  C الجنوبية آوريا  
la ،الديموقراطية عبيةالش الوس  B1 الوس  
ly الليبية العربية الجماهيرية   B1 ليبيا  

mk ،السابقة اليوغوسالفية الجمهورية مقدونيا  B1 مقدونيا  
my ماليزيا  C صباح  

   C ساراواك  
mh مارشال جزر  C جولييت  

  آواجالين    
  ماجورو    

mu موريشيوس  C أجاليجا جزر  
   C لرمليةا آاراجوس آارجادوس ضفة  
   C ردودريجز جزر  

fm ،الفيدرالية الوالية ميكرونيزيا  B1 ميكرونيزيا  
   C أيًضا انظر (آاروالين جزر pw(  
   C شووك  
   C آوزاراي  
   C بوهنبي  
   C ياب  

md ،جمهورية مولدوفا  B1 مولدوفا  
   C مولدافيا  



an أنتيلز هولندا جزر  B1 أنتيلز  
   C بوناير  
   C آورسو  
   C سابا  
   C إستاتيوس سانت  
   C مارتين سانت  

nc الجديدة آاليدونيا جزؤ  C لويالتي جزر  
mp الشمالية ماريانا جزر  C ماريانا جزر  

   C سايبان  
om ُعمان  C ُمسندام جزيرة شبه  
pw باالو  C انظر (آارولين جزر fm أيًضا(  

   C بابيلثواب  
ps فلسطين الفلسطينية، المنطقة  B1 حتلةالم  
pg الجديدة غينيا (بابيوا(  C بيسمارك جزر مجموعة  
   C الشمالية سليمان جزر  
   C بوجاينفيل  

pn بتكارن جزر  C دوسي جزيرة  
   C هندرسون جزيرة  
   C أوينو جزيرة  

re رينيون  C الهندية باساس  
   C أوروبا جزيرة  
   C جلوريوزو جزيرة  
   C نوفا دي جوان جزيرة  
   C توروميلين جزيرة  

ru الروسي االتحاد  B1 روسيا  
   C آالينينجراد إقليم  

sh دآونا وتريستان أسينشن، هيلين، سانت  A هيلين سانت  
   A أسينشن  
   A دآونا تريستان  
   C جوغ جزيرة  
   C آونا دي تريستان جزر مجموعة  

kn ونيفيس آيتس سانت  A آيستس سانت  
   A نيفيس  

pm لونوميكي بيير سانت  A بيري سانت  
   A ميكيلون  

vc والغرينادينيز فينسينت سانت  A فينسينت سانت  
   A الغرينادينيز  
   C الشمالية الغرينادين جزر  
   C بيكيا  
   C فينسنت سانت جزيرة  

ws الساموا جزر  C ساموا  
   C أبولو  
st وبرينسيبي تومي ساو  A تومي ساو  
   A برينسيبي  

sc سيشيل  C ماهي  
   C ألدابرا جزر  
   C أميرانتي جزر  
   C آوزموليدو جزر  
   C فراآوهار جزر  

sb سليمان جزر  C آروز سانتا جزر  
   C الجنوبية سليمان جزر  
   C جوادالكانال  

za أفريقيا جنوب  C ماريون جزيرة  
   C إدوارد األمير جزيرة  

gs ساندويتش وجزر الجنوبية جورجيا 
  الجنوبية

A لجنوبيةا جورجيا  

   A الجنوبية ساندويتش جزر  
sj ماين وجان سفالبارد  A سفالبارد  
   A ماين جان  



   C الدببة جزيرة  
sy السورية العربية الجمهورية  B1 سوريا  
 tw ،الصينية المقاطعة تايوان  B1 تايوان  

   C بينغو جزر  
   C بيسكادورس  
tz ،جمهورية تنزانيا  B1 المتحدة  
tl ليستي-مورتي  C أويكوزي  

to تونجا  C تونجاتابو  
tt وتوباجو ترينداد  A ترينداد  
   A توباجو  
tc وآايكوس ترآس جزر  A ترآس جزر  
   A آايكوس جزر  
tv توفالو  C فانافوتي  
 ae المتحدة العربية اإلمارات  B1 اإلمارات  

us المتحدة الواليات  B2 أميرآا  
um المتحدة بالواليات الصغيرة النائية الجزر  C بيكر جزيرة  

   C هاوالند جزيرة  
   C جارفيس جزيرة  
   C االستوائية جونستون جزيرة  
   C مان آينج صخور سلسلة  
   C ميدواي جزر  
   C بالميرا جزيرة  
   C وايك جزيرة  
   C نافاسا جزيرة  

vu فانواتو  C إيفاتي  
   C سانتو  

ve جمهورية ال،فنزوي  B1 فنزويال  
   C بيرد جزيرة  

vg جزر فيرجن، جزر  B1 المتحدة بالواليات فيرجن  
   C أنيجادا  
   C فان جوست سياج  
   C تورتوال  
   C جوردا فيرجن  
vi جزر فيرجن، جزر  B1 المتحدة بالواليات فيرجن  
   C آرويكس سانت  
   C جون سانت  
   C طوماس سانت  

wf اوفوتون واليس  A واليس  
   A فوتونا  
   C هوورن جزر  
   C واليس جزر  
   C أوفيا  

ye اليمن  C سوآورتا جزيرة  
 
 
 



 الصيانة
 

 .ICANN موظفي بواسطة ونشرها فصلها یمكن التي الدول أسماء سجل صيانة ستتم
   

 المعيار على تدخل التي التغييرات آانت إذا ما لتحدید تسجيلال هذا تقييم إعادة ستتم الجدید، اإلدخال مع ISO 3166-1 معيار تحدیث یتم مرة آل في
 .المستند بهذا الواردة" األهلية "جزئية في المدرجة المعایير على قائمة التقييم یستند وسوف .التسجيل هذا بإدخاالت تغييرات حدةث تضمن

 
 والتي فقط عادي بشكل المعينة الرموز من المشتقة المدخالت تبروتع السجل، هذا على تضمين أي على صيانة وآالة تحجزها التي الرموز تحتوي ال

  .مؤهلة ISO 3166-1 قائمة في تظهر
 
  .الرمز ذلك من مشتق مدخل أي رفض فيجب ،ISO 3166-1 معایير من ISO رموز أحد نبذ حالة في
 

 األهلية
 

  :التالية المحتملة الخواص من السجل هذا في تسجيل آل ُیشتق

 

 آيانات من البلد یتكون بحيث منفصلة أجزاء عدة من ISO 3166-1 لمعيار المختصر اإلنجليزي االسم ویتألف :أ الفئة
 سبيل على. بلد اسم باعتبارها إليها للنظر ذاتها حد في مؤهلة المنفصلة األجزاء هذه من وآل. منفصلة فرعية
  ."بربودا "و" أنتيغوا "من تتألف" وبربودا انتيغوا "، المثال

  
 ISO 3166-1 لمعيار الكامل اإلنجليزي االسم أو) ١ (ISO 3166-1 لمعيار المختصر اإلنجليزي االسم ویحتوي  :ب ةالفئ

 إلى اإلشارة عند الشائع االستعمال مع تستخدم ال غالًبا والتي آيانها، أو البلد بنوع یتعلق فيما إضافية لغة على) ٢(
 آصيغة" فنزویال "أنها على الشائع االستعمال عند" البوليفاریة فنزویال جمهوریة "إلى ُیشار المثال، سبيل على. البلد

  .البلد السم مختصرة
  

 الوطنية الكيانات أو البلد، السم مرادفات على یحتوي والذي ISO 3166-1 بالمعيار الخاص المالحظات عمود :جـ الفئة
   أو" بدیل "أو ،" تشمل "أو ،"تضم "، كلماتب" إليها یشار ما غالًبا "عليه، تدل الذي النحو على الفرعية،

  ".رئيسية جزر"
 

 قوائم تشمل وال. واألدوات الكلمات حذف طریق عن المختصر اإلنجليزي االسم من مباشرًة التسجيل قائمة تستمد أن یجب األوليتين، الحالتين وفي
  .البالد على للداللة لمستخدمةا الرسمية غير المصطلحات من ذلك غير أو العامية المصطلحات هذه التسجيل

 



 إدراجه یتم فإنه سواء، حٍد على جـ والفئة أ الفئة من المصطلح اشتقاق یمكن آان إذا المثال، سبيل على. الفئات ترتيب أساس على األهلية حساب ویتم
  .أ الفئة من باعتباره

 
 
 



  ٢ملحق الوحدة 

  نموذج خطاب خاص بالدعم الحكومي 
 

  ]ينبغي تقديم هذا الخطاب على ورقة رسمية[
 
 
 
 

 ICANN  منظمة
Suite 330, 4676 Admiralty Way 

Marina del Rey, CA 90292 
 
 

  الجدیدة gTLD عملية تقييم: انتبه
 
 

  ] TLDمطلوب [خطاب دعم للحصول على : الموضوع
 

 gTLDفي برنامج ] مقدم الطلب[من قبل ) ICANN(المقدم إلى هيئة ] TLD[تؤید تأیيًدا آامًال طلب ] الجهة الحكومية[أآيد أن یأتي هذا الخطاب لت
. التي تخولني بأن أآتب إليكم بشأن هذه المسألة] الهيئة العامة/الجهة الحكومية[، أؤآد بأنني لدي سلطة ]المنصب/األمين/الوزیر[وباعتباري . الجدیدة

  ]ان الجهة الحكومية، أو اإلدارة ذات الصلة، أو القسم، أو المكتب، أو الوآالة، مع ذآر المهام والمسؤوليات المناطة بأي مما سبقبي[
 

وقد یشتمل هذا على السياسات التي وضعت . وّضح وجهة نظرك حول آيفية استخدام االسم من قبل مقدم الطلب[ من أجل gTLDوسوف یتم استخدام 
بشكل وثيق مع مقدم الطلب ] اإلدارة/الهيئة العامة/الجهة الحكومية[وقد تعاونت ] ة من یمكنه تسجيل االسم ونظام التسعير والهياآل اإلداریةحول آينون

  .في عملية تطویر هذا االقتراح
 

إبرام اتفاق تسجيل مع هيئة ] م الطلبمقد[هذا الطلب، وبذلك، تعي أنه في حال نجاحه، سُيطلب من ] الهيئة العامة/الجهة الحكومية[هذا، وتدعم 
)ICANN .( وعليه، سوف ُیطلب منه دفع رسوم لهيئة)ICANN ( واالمتثال لسياسات توافق اآلراء المقدمة من خالل عمليات سياسة هيئة
)ICANN (ذات األطراف المعنية المتعددة.   
 

ستمتثل لقرار ملزم من الناحية القانونية في الوالیة ) ICANN(الذي ینص على أن هيئة آذلك أن اتفاق التسجيل ] الهيئة العامة/الجهة الحكومية[آما تعي 
  . وبين مقدم الطلب] الهيئة العامة/الجهة الحكومية[القضائية ذات الصلة، حيثما ُوجد نزاع بين الحكومة 

 
في حال تراءى لنا . كس القيود االجتماعية المقترحة في الطلب یقدم هذا الطلب آطلب مجتمعي، وعلى هذا النحو ُیفهم أن اتفاق التسجيل سيع]اختياري[

  .أن التسجيل ال یمتثل لهذه القيود، فستشمل السبل الممكنة اللجوء إلى إجراءات حل المنازعات الخاصة بقيود التسجيل
 
حيث سيحدد هذا . ام اتفاق منفصل مع مقدم الطلببإبر] الهيئة العامة/الجهة الحكومية[ وإنني أنصح أنه في حال نجاح هذا الطلب، فستقوم ]اختياري[

) ICANN(ولن تكون هيئة . االتفاق الشروط التي ندعمه بموجبها في عملية تشغيل النطاق، وآذلك الظروف التي بموجبها یمكن أن نسحب هذا الدعم
  ].الهيئة العامة/ميةالجهة الحكو[طرًفا في هذا االتفاق، وسيكون تنفيذ هذا االتفاق بشكل آامل في ید الحكومة 

 



سوف تعمل، من بين أمور أخرى، على إجراء ) ICANN(أن هيئة األسماء الجغرافية التي وضعتها هيئة ] الهيئة العامة/الجهة الحكومية[وأیًضا، تعي 
في ] اسم وتفاصيل االتصال[االتصال بـ وأود أن أنّوه أنه في حال طلب معلومات إضافية أثناء هذه العملية، فسيتم . الفحص الفني على صحة هذه الوثائق

  .المقام األول
 

  . أشكرآم على إتاحة الفرصة لدعم هذا الطلب
  

  مع خالص الشكر 
  

  الهيئة العامة ذات الصلة/ توقيع من الجهة الحكومية
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بمراجعة وثائق  ICANNآما تقوم منظمة ). DNSSECلـ  EPPي ذلك امتدادات بما ف(
  .EPPالترخيص الذاتي فيما يتعلق بقدرة نقل 

  
بعشرة نقاط بيانات  EPPويجب أن توفر الوثائق الحد األقصى لمعدل النقل في الثانية لواجهة 

توقع بعد عام من إلى الحجم الم) فارغ( ٠تطابق أحجام قاعدة بيانات شرآة التسجيل من 
  .التشغيل، آما يحدد مقدم الطلب

  
آما تصف الوثائق أيًضا اإلجراءات المتخذة للتعامل مع الحمل أثناء عمليات شرآة التسجيل 

  .المبدئية، مثل فترة االنطالق
  

يتم اختبار قدرة شرآة التسجيل على دعم المسجلين في إضافة وتغيير وإزالة  – IPv6دعم 
إذا آانت شرآة . ICANNلتي يقدمها المسجلين من قبل منظمة ا IPv6 DNSسجالت 

عن  ICANN، يتم اختبار ذلك من قبل منظمة IPv6عبر  EPPالتسجيل تدعم الوصول إلى 
  .بعد عبر نقاط مختلفة على اإلنترنت

  
باختبار قدرة شرآة التسجيل على دعم المسجلين  ICANNتقوم منظمة  – DNSSECدعم 

باإلضافة إلى  DNSSECالة سجالت الموارد ذات الصلة بـ في إضافة وتغيير وإز
وبصفة خاصة، يجب أن يظهر مقدم . اإلجراءات الرئيسية إلدارة شرآة التسجيل بشكل عام

الطلب قدرته على دعم دورة الحياة الكاملة للتغييرات الرئيسية للنطاقات الفرعية التابعة 
 IANAات التواصل اآلمنة لمقدم الطلب مع ويتم التحقق من التشغيل المتبادل لقنو. للجذر

  .لتبدال مواد إرساء الثقة
  

أو  DNSSECالمعروف أيًضا باسم بيان سياسة (آما تتم مراجعة مستند الممارسة والسياسة 
DPS( والذي يوضح تخزين المواد األساسية، والوصول واالستخدام الخاص بالمفاتيح ،

ة إلى مواد إرساء الثقة الخاصة بالمسجلين، آجزء الرئيسية الخاصة بشرآة التسجيل باإلضاف
  .من هذه الخطوة

  
الكاملة المستخدمة في  IDN) جداول(بالتحقق من جدول  ICANNتقوم منظمة  – IDNدعم 

باإلرشادات المستخدمة في ) الجدوال(ويجب أن يلتزم الجدول . نظام شرآة التسجيل
repository.html-http://iana.org/procedures/idn .  

  
بعد تطوير هذه المتطلبات، يتوقع من . Whoisلـ  IDNيتم تطوير المتطلبات المتعلقة بـ 

آجزء من عملية  IDNذات الصلة بـ  Whoisشرآات التسجيل المحتملة االلتزام بمتطلبات 
  .اختبار ما قبل التفويض

  
تتم مراجعة عينات إيداع البيانات المشتملة على إيداع آامل  –اع في مستودع البيانات اإليد

وإيداع تزايدي، التي يقوم مقدم الطلب بتقديمها، والتي تظهر النوع والتنسيق الصحيح 
ويتم منح اهتمام خاص لالتفاق مع موفر مستودع البيانات للتحقق من أن البيانات . للمحتويات

ساعة في حالة الطوارئ ويمكن إعادة  ٢٤لمستودع يمكن إصدارها على مدار المودعة في ا
تأسيس شرآة التسجيل في غضون يوم واحد من أيام العمل في النقطة التي يمكن أن تقوم من 

يمكن لمنظمة . في حالة ضرورة ذلك Whoisو DNSخاللها باالستجابة إلى استعالمات 
ICANNآخر مستقل أن يشهد بصحة إمكانية إعادة  ، حسب اختيارها، أن تطلب من طرف

  .تأسيس شرآة التسجيل من البيانات المودعة في المستودع

  عملية التفويض  ٣-٥
لما قبل التفويض بنجاح، يمكن لمقدمي الطلبات  ICANNعند إعالن إتمام اختبار منظمة 

ويشمل ذلك . الجديد في قاعدة بيانات منطقة الجذر gTLDالبدء في عملية التفويض لمزود 
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تتوفر . توفير المعلومات اإلضافية وإتمام الخطوات التقنية اإلضافية الالزمة لعملية التفويض
  ./http://iana.org/domains/rootالمعلومات حول عملية التفويض على 

  

  المستمرة العمليات  ٤-٥
أثناء ". مشغل مزود امتداد"بنجاح  gTLDيصبح مقدم الطلب الذي يقوم بتفويض نطاق 

تفويض دور جزء تشغيل نظام أسماء نطاقات اإلنترنت، يتولى مقدم الطلب مجموعة من 
الجدد حيال أداء  gTLDمشغلي نطاقات  ICANNوتحاسب منظمة . المسئوليات الهامة

اقية مزود االمتداد، ومن الضروري أن يفهم مقدموا الطلبات هذه التزاماتهم بناًء على اتف
   .المسئوليات

  ما هو المتوقع من مشغل مزود االمتداد   ١-٤-٥

يمكن . gTLDتحدد اتفاقية مزود االمتداد االلتزامات الواقعة على مشغلي مزود امتداد نطاقات 
ات التزام من قبل منظمة أن يؤدي خرق التزامات مشغل مزود االمتداد إلى اتخاذ إجراء

ICANN ويتم تشجيع مقدمي الطلبات . تصل إلى وتشمل إنهاء اتفاقية مزود االمتداد
  . المحتملين على مراجعة الوصف المختصر التالي لبعض هذه المسئوليات

الحظ أن هذه القائمة غير شاملة يتم توفيرها إلى مقدمي الطلبات المحتملين آمقدمة للمسئوليات 
للحصول على النص الكامل والذي يجب االلتزام به، . على عاتق مشغل مزود االمتداد الملقاة

  .الرجاء الرجوع إلى مسودة اتفاقية مزود االمتداد

  :يلتزم مشغل مزود االمتداد بما يلي

ويكون مشغل مزود االمتداد مسئوًال عن التشغيل  .بطريقة آمنة ومستقرة TLDتشغيل نطاق   
  :RFC 1591آما هو موضح في تعليق . كل تامبش TLDالفني لنطاق 

. للنطاق DNSيجب على المدير المعين القيام بالمهام المنوطة به بشكل مرٍض لتشغيل خدمة "
أي أن اإلدارة الفعلية لتعيين أسماء النطاقات، وتفويض النطاقات الفرعية، وتشغيل خوادم 

في ( ٢المرآزي IRذلك على صيانة ويشتمل . األسماء آلها عوامل يجب أن تتم بكفاءة تقنية
أو مدير نطاق المستوى العلوي اآلخر الذي يتم إعالمه بحالة ) حالة نطاقات المستوى األعلى

بالنطاق، واالستجابة للطلبات في الوقت المناسب، وتشغيل قاعدة البيانات بدقة، وسرعة، 
  ."ومرونة

 RFCة ذات الصلة في شكل تعليقات يلزم على مشغل مزود االمتداد االلتزام بالمعايير الفني
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يفي مشغل مزود االمتداد بمواصفات . واإلرشادات األخرى

ارجع إلى المواصفة (األداء في المناطق مثل توقف النظام عن العمل وأوقات استجابة النظام 
   ).السادة في مسودة اتفاقية مزود االمتداد

 gTLDيطلب من مشغلي مزود امتداد نطاقات  .اع والسياسات المؤقتةااللتزام بسياسات اإلجم  
ويمكن أن تتعلق سياسات اإلجماع بمجموعة من الموضوعات مثل . االلتزام بسياسات اإلجماع

، ومواصفات تشغيل وأداء مزود DNSاألمور التي تؤثر على التشغيل المتبادل لنظام 
  . وحل المنازعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات االمتداد، واستقرار وأمان قاعدة البيانات،

لكي يتم تبني السياسة على أنها سياسة إجماع، يجب أن يتم تطوير سياسة من قبل منظمة دعم 
حسب العملية المذآورة في الملحق أ من لوائح منظمة  ٣)GNSO(األسماء العامة 

                                                            

٢ IR  وهي وظيفة تقوم بها اآلن منظمة "مزود امتداد اإلنترنت"هو اختصار تاريخي إلى ،ICANN.  
٣ http://gnso.icann.org  
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ICANN.ون من قبل مجموعات وتشتمل عملية تطوير السياسة على المشاورة والتعا ٤
أصحاب المصالح المختلفة المشارآة في العملية، مع توفير فرص متعددة للمدخالت والتعليق 

   .من قبل العامة، ويمكن أن يتطلب األمر وقًتا آبيًرا

التي تحكم تحويل (من أمثلة سياسات اإلجماع الحالية سياسة النقل بين مزودي االمتدادات 
التي تحدد مراجعة (، وسياسة تقييم خدمات شرآة التسجيل )جلينأسماء النطاقات بين المس

، على الرغم )خدمات شرآة التسجيل الجديدة فيما يتعلق بمسائل األمان واالستقرار والمنافسة
من توافر المزيد، ويمكن الوصول إليها من خالل هذا االرتباط 

policies.htm-http://www.icann.org/en/general/consensus .  

االلتزام بسياسات اإلجماع الحالية وتلك التي  gTLDيطلب من مشغلي مزود امتداد نطاقات 
بمجرد أن يتم تبني سياسة إجماع بشكل رسمي، تقوم منظمة . يتم تطويرها في المستقبل

ICANN زود امتداد نطاقات بتوفير إشعار لمشغلي مgTLD  فيما يتعلق بمتطلبات تنفيذ
  .السياسة الجديدة وتاريخ سريان ذلك

، عندما تتطلب الظروف ICANNوباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يقوم مجلس إدارة منظمة 
خدمات شرآة التسجيل أو ذلك، بوضع سياسة مؤقتة الزمة للحفاظ على استقرار أو تأمين 

االلتزام  gTLDحالة، يطلب من جميع مشغلي مزود االمتداد لنطاقات وفي تلك ال. DNSنظام 
  . بالسياسة المؤقتة خالل الفترة الزمنية المحددة

  
للتعرف على المزيد من المعلومات، ارجع إلى المواصفة األولى من مسودة اتفاقية مزود 

   .االمتداد

شغل مزود االمتداد، على يجب أن يقوم م. تنفيذ إجراءات حماية الحقوق عند بدء التشغيل
أو خدمة مطالبات العالمة التجارية ) Sunrise(األقل، بتنفيذ إما فترة البداية 

)Trademark Claims ( خالل مراحل بدء التشغيل للتسجيل في نطاقTLD . سيتم دعم
هذه اآلليات من ِقبل مرآز تبادل معلومات العالمة التجارية الذي تم تأسيسه وفًقا لما أشارت 

أصحاب الحقوق المؤهلين فرصة ) Sunrise(تمنح فترة البداية . ICANNإليه منظمة 
وتقدم خدمة مطالبات العالمة التجارية . TLDمبكرة لتسجيل أسماء في نطاق 

)Trademark Claims ( ،إشعاًرا للمسجلين المحتملين لحقوق العالمة التجارية الحالية
قد يستمر . المتعلقة باألسماء المسجلة ذات الصلةباإلضافة إلى إشعار آخر ألصحاب الحقوق 

مشغلو مزود االمتداد في تقديم خدمة مطالبات العالمة التجارية بعد انتهاء مراحل بدء التشغيل 
لمزيد من المعلومات، انظر المواصفة السابعة في مسودة اتفاقية مزود االمتداد . ذات الصلة

  . ارية المرفق بهذه الوحدةونموذج مرآز تبادل معلومات العالمة التج

يجب على مشغل مزود االمتداد  .تنفيذ إجراءات حماية الحقوق في مرحلة ما بعد بدء التشغيل  
، بما في ذلك )URS(تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بموجب إجراء التعليق السريع الموحد 

االمتداد أيًضا يجب على مشغل مزود . تعليق أسماء نطاقات معينة داخل شرآة التسجيل
االلتزام بالقرارات التي يتم التوصل إليها بناًء على سياسة حل نزاعات ما بعد تفويض العالمة 

يتم وصف اإلجراءات المطلوبة بالكامل في إجراءات التعليق . وتنفيذها) PDDRP(التجارية 
فقة المر) PDDRP(وإجراءات سياسة حل نزاعات ما بعد التفويض ) URS(السريع الموحد 

قد يقوم مشغلو مزود االمتداد بتقديم إجراءات حماية حقوق إضافية تتعلق بنطاق . بهذه الوحدة
gLTD معين.  

يلزم من آل مشغلي  .الجديد gTLDتنفيذ إجراءات حماية أسماء الدول واألقاليم في نطاق 
اء الدول توفير حد أدنى محدد من وسائل الحماية ألسم الجديدة gTLDمزود االمتداد لنطاقات 

واألقاليم، بما في ذلك مطلب الحجز المبدئي وأي قواعد وإجراءات سارية لتحرير هذه 
ويتم تشجيع مشغلي مزود االمتداد لتنفيذ إجراءات حماية األسماء الجغرافية باإلضافة . األسماء

                                                            

٤ http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm#AnnexA  
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إلى تلك األسماء المطلوبة في االتفاقية، حسب احتياجات واهتمامات الظروف الخاصة بكل 
  ).انظر المواصفة الخامسة في مسودة اتفاقية مزود االمتداد. (gTLDاق نط
  

باإلضافة إلى النفقات الموجودة التي يتم عملها . ICANNدفع الرسوم الواجبة إلى منظمة 
، تساعد هذه األموال على تمكين ICANNإلتمام األهداف الموضحة في بيان مهمة منظمة 

االلتزام التعاقدي، ومسئول عالقات شرآة : ة، بما في ذلكالجديد gTLDالدعم الالزم لنطاقات 
وتشتمل . التسجيل، واعتمادات المسجل المتزايدة، وغيرها من أنشطة دعم شرآة التسجيل

لحد الحجم،  TLDو، بمجرد تجاوز نطاق ) دوالًرا أمريكًيا سنوًيا ٢٥(الرسوم على قيمة ثابتة 
انظر البند السادس في مسودة اتفاقية مزود . يتم فرض رسوم متغيرة حسب مقدار المعامالت

  .االمتداد
  

يؤدي ذلك دوًرا هاًما في حماية المسجلين  .إيداع البيانات بشكل منتظم في مستودع البيانات
واستمرارية حاالت معينة عندما تعاني شرآة التسجيل أو أحد جوانب شرآة التسجيل حاالت 

   .)لمواصفة الثانية في مسودة اتفاقية مزود االمتدادانظر ا. (فشل في النظام أو فقد للبيانات
  

يجب أن يقدم مشغل مزود االمتداد تقريًرا إلى منظمة  .تقديم تقرير شهري في الوقت المناسب
ICANN ويشتمل التقرير على إحصائيات لألداء خالل الشهر، ومعامالت . بشكل شهري

ألغراض االلتزام باإلضافة  ICANNالمسجلين، وبيانات أخرى، ويستخدم من قبل منظمة 
  .)انظر المواصفة الثالثة في مسودة اتفاقية مزود االمتداد. (إلى عمليات حساب رسوم المسجل

متاحة عامة  Whoisيجب أن يقدم مشغل شرآة التسجيل خدمة . Whoisتوفير خدمة 
ة مزود انظر المواصفة الرابعة في مسودة اتفاقي. (TLDألسماء النطاق المسجلة في نطاق 

  .)االمتداد

يقوم مشغل مزود االمتداد  المعتمدين ICANNاإلبقاء على الشراآات مع مسجلي منظمة 
. لتحديد المتطلبات الخاصة بالمسجلين التابعين له) RRA(شرآة تسجيل - بعمل اتقافية مسجل

ويجب أن يشتمل ذلك على شروط معينة محددة في اتفاقية مزود االمتداد، ويمكن أن تشتمل 
يجب أن يوفر مشغل مزود االمتداد وصوًال بدون . TLDعلى شروط إضافية خاصة بنطاق 

 ICANNتمييز إلى خدمات شرآة التسجيل الخاصة به لكل المسجلين المعتمدين من منظمة 
ويشتمل ذلك على توفير . معهم، والذين يلتزمون بالمتطلبات RRAالذين يتم إبرام اتفاقيات 
يرات األسعار لكل المسجلين، بالتوافق مع اإلطارات الزمنية المحددة إشعار مسبق متعلق بتغي

  .)انظر البند الثاني في مسودة اتفاقية مزود االمتداد. (في االتفاقية

يجب أن يبقي مشغل شرآة التسجيل  .اإلبقاء على جهات اتصال متعلقة بإساءة االستخدام
التعامل مع األمور التي تتطلب على نقطة اتصال واحدة لالتصال بها تكون مسئولة عن 

اهتماًما سريًعا وتوفر حلوًال فورية لشكاوى إساءة االستخدام المتعلقة بكل األسماء المسجلة في 
لدى آل المسجلين الذين تم تسجيلهم، بما في ذلك أولئك الذين قاموا بعملية بيع، مع  TLDنطاق 

اصفة السادسة في مسودة اتفاقية انظر المو. (نشر هذه النقطة على موقع الويب الخاص به
  .)مزود االمتداد

يقوم  لتوفير المجال المناسب وبيئة تشغيل متسقة،. التعاون مع مراجعات االلتزام التعاقدية
بإجراء مراجعات دورية لتقييم االلتزام التعاقدي والتعامل مع أي  ICANNموظفو منظمة 

متداد المستندات والمعلومات التي ويجب أن يوفر مشغل مزود اال. مشاآل يمكن أن تنجم
انظر البند الثاني في . (والتي تكون الزمة لتنفيذ هذه المراجعات ICANNتطلبها منظمة 

  .)مسودة اتفاقية مزود االمتداد

يجب أن يتوافر لدى مشغل مزود االمتداد، في وقت . اإلبقاء على أداة عمليات مستمرة
يل عمليات شرآة التسجيل األساسية خالل فترة ثالثة االتفاق، أداة عمليات مستمرة تكفي لتمو

، وبعد ذلك ال يلزم TLDأعوام بعد تفويض نطاق  ٥ويبقى هذا المطلب سارًيا لمدة . أعوام) ٣(



 الوحدة الخامسة
  االنتقال إلى مرحلة التفويض

 
 

  روح للمناقشة وحسبمط -مسودة دليل إجراءات التقديم اإلصدار الرابع 

 

٩-٥ 
 

انظر المواصفة الثامنة في . (على مشغل مزود االمتداد الحفاظ على أداة العمليات المستمر
  .)مسودة اتفاقية مزود االمتداد

إذا حدد مشغل مزود االمتداد طلبه  .ى السياسات واإلجراءات القائمة على المجتمعاإلبقاء عل
على أنه طلب معتمد على المجتمع في وقت تقديم الطلب، يجب على مشغل مزود االمتداد 

تحقيق متطلبات في اتفاقية مزود االمتداد الخاصة به لإلبقاء على السياسات واإلجراءات التي 
ويكون مشغل مزود االمتداد ملتزًما بإجراء حل . التي حددها في طلبهتعتمد على المجتمع 

نزاع قيود شرآة التسجيل فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ السياسات واإلجراءات القائمة 
  .)انظر البند الثاني في مسودة اتفاقية مزود االمتداد. (على بالمجتمع

لك تعيين موفر انتقال، باإلضافة إلى إجراء اختبار يشمل ذ. تنفيذ خطط االستمرارية واالنتقال
وفي حالة ضرورة االنتقال إلى مشغل مزود امتداد جديد، فإنه . تجاوز الفشل على أساس منتظم

بشأن المشغل  ICANNيتوقع من مشغل مزود االمتداد التعاون من خالل التشاور مع منظمة 
ل االنتقال السلس، وااللتزام بإجراءات انتقال التابع المناسب، وتوفير البيانات الالزمة لتسهي

الخاصة بمناقشة إجراءات " عمليات انتقال السجل"انظر المذآرة التوضيحية . (السجل السارية
  .)االنتقال

يشمل ذلك إتاحة الوصول إلى ملف منطقة . من خالل عملية موحدة TLDإتاحة ملفات منطقة 
يدخل مشغل مزود . يير الوصول والملف والتنسيقالسجل للمستخدمين المعتمدين، وفًقا لمعا

االمتداد في نموذج موحد من االتفاقيات مع مستخدمي ملفات المنطقة ويقبل المعلومات 
لمزيد من المعلومات، انظر المواصفة . المعتمدة للمستخدمين عبر مرآز تبادل المعلومات

الوصول إلى ملفات المنطقة في "ية الرابعة في مسودة اتفاقية مزود االمتداد واقتراح استراتيج
  ".المستقبل

لتنفيذ  TLDيجب أن يوقع مشغل مزود االمتداد على ملفات منطقة . DNSSECتنفيذ 
ويجب . وفًقا للمعايير التقنية ذات الصلة) DNSSEC(امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات 

ألسماء النطاقات المسجلة في  أن تقبل شرآة التسجيل المواد األساسية االعامة من المسجلين
TLD مع نشر بيان سياسة ،DNSSEC  والذي يوضح تخزين المواد األساسية، والوصول

واالستخدام الخاص بالمفاتيح الرئيسية الخاصة بشرآة التسجيل، باإلضافة إلى مواد إرساء 
السادسة للتعرف على المزيد من المعلومات، ارجع إلى المواصفة . الثقة الخاصة بالمسجلين

  . من مسودة اتفاقية مزود االمتداد

   ICANNما هو المتوقع من منظمة    ٢-٤-٥

طالما يقومون بإطالق  gTLDتقديم الدعم لمشغلي مزود امتداد  ICANNستواصل منظمة 
لتبادل العالقات بين مزودي  ICANNتقدم وظيفة منظمة . عمليات تزويد االمتداد وصيانتها

  .لتقديم المساعدة على أسس مستمرة gTLDلمشغلي مزود امتداد  نقطة اتصال gTLDامتداد 

لاللتزام التعاقدي أيًضا بعمل مراجعات على أساس منتظم  ICANNآما تقوم وظيفة منظمة 
بالتزامات االتفاقية، باإلضافة إلى  gTLDللتحقق من استمرار التزام مشغلي مزود امتداد 
ن المجتمع حول مشغل مزود االمتداد ووفائه تقصي المعلومات حول الشكاوى التي تصدر م

لمزيد من المعلومات حول أنشطة االلتزام التعاقدي الحالية، يرجى زيارة . بالتزاماته التعاقدية
  ./http://www.icann.org/en/complianceموقع 

يقة متفتحة وشفافة، وتوفير معاملة منصفة بين العمل بطر ICANNتتطلب لوائح منظمة 
مسئولة عن الحفاظ على استقرار وأمن اإلنترنت  ICANNومنظمة . مشغلي مزود االمتداد

على المستوى العالمي، وتتطلع إلى عالقة بناءة وتعاونية مع مشغلي مزود امتداد نطاقات 
gTLD المستقبليين فيما يتعلق بتعزيز هذا الهدف.   
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 الجديدة gTLD اتفاقية

 )4 اإلصدار( المسودة المقترحة
 

 
 .الجديدة gTLDلسالسل ) RFPمسودة (يحتوي هذا المستند على مسودة اتفاقية السجالت المتعلقة بمسودة دليل مقدم الطلب 

توفر معلومات تمهيدية ت .الجديدة gTLDقبل تفويض  ICANNالناجحين في نموذج اتفاقية السجل هذا مع  gTLDسيدخل مقدمو طلبات 
لملخص التغييرات على االتفاقية حول آيفية تعارض هذا اإلصدار من مسودة االتفاقية مع اإلصدار السابق وذلك في المذآرة التفسيرية 

 .األساسية 

تم تجهيز هذه  .ICANN، ولم يعتمدها مجلس إدارة مديري ICANNيًا لدى من المهم العلم بأن مسودة االتفاقية هذه ال تمثل وضعًا رسم
وهذه هي مسودة مناقشة  .على التعليق عليها وتقديم اقتراحات التحسين ICANNاالتفاقية لمراجعتها ومناقشتها من قبل المجتمع، وتشجع 

الجديدة حيث ما زال البرنامج  gTLDقتَرحة الخاصة ببرنامج ال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُم .فقط
 .خاضعًا لمشاورة ومراجعة إضافيتين

 .تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض
  

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

 . الرسمي والمعتمد
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 اتفاقية السجل

بين شرآة اإلنترنت لألسماء ") تاريخ التفعيل("___________ ل في تاريخ فعّّسُت) هذه "االتفاقية("اتفاقية السجل هذه 
_____________ ل ا__________ ، و")ICANN("بحية بكاليفورنيا واألرقام المخصصة، وهي مؤسسة نفع عام غير ر

 ").مشغل السجل("

 .1 المادة
 

 تفويض وتشغيل 
 نطاق المستوى األعلى والممثلين والضمانات 

بداية من تاريخ  ").TLD(" ____ االتفاقية هونطاق المستوى األعلى الذي ينطبق عليه هذه  .النطاق والتخصيص 1.1
، TLDبتخصيص آمشغل سجل  ICANN المخصص بـ مشغل السجل، يعمل )4.1ما هو محدد في القسم آ(السريان وحتى نهاية المدة 

  .والدخول في منطقة الجذر TLDوذلك بناًء على المتطلبات والتصديقات الالزمة لتفويض 

وستستمر في التشجيع على القبول العالمي  ICANNفي الوقت الذي تشجع فيه  .دراسة الجدوى الفنية للسلسلة 1.2
لجميع سالسل نطاق المستوى األعلى عبر اإلنترنت، قد تصادف بعض سالسل نطاق المستوى األعلى صعوبة في قبولها من قبل مزودي 

سيعتبر مشغل السجل مسؤوًال عن ضمان الجدوى التقنية لسلسلة  .أو التدقيق من قبل تطبيقات الويب/وخدمة اإلنترنت ومستضيفي الويب 
TLD  االتفاقيةقبل الدخول في هذه. 

 .مزاعم وتوآيدات 1.3

 :ما يلي ICANNيزعم مشغل السجل ويؤآد إلى  )أ (

، TLDآل المعلومات الجوهرية المقدمة والتصريحات الصادرة بما يتعلق بتطبيق سجل  )1(
ولبيانات المصّرح بها آتابة أثناء مفاوضات هذه االتفاقية، هي صحيحة ودقيقة في آل تفاصيلها وقت صدورها، 

والتصريحات ستستمر صحتها ودقتها في آل تفاصيلها حتى تاريخ التفعيل ما لم يشار إليه سابقًا وهذه المعلومات 
 ؛ICANNآتابة من قبل مشغل سجل 

مستوف التنظيم ومتواجد بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب  وجدير بالذآر أن مشغل السجل )2(
مشغل السجل آل الصالحيات للحصول على ول ،تعيين االختصاص المنصوص عليها في ديباجة هذه االتفاقية قوانين

 والموافقات الالزمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها وتسليمها؛ 

أداة تؤمن  ICANN لقد قامت بتنفيذ وتسليم آل مشغل سجل واألطراف األخرى الواردة هنا  )3(
، وتعد ")أداة العمليات المستمرة("في حال إنهاء االتفاقية وانتهاء صالحيتها  TLDالمبالغ المطلوبة ألداء مهام سجل 

 .تلك األداة التزامًا من آل األطراف، وتفرض على األطراف فيما يخص هذه الشروط

هي مؤسسة نفع عام غير ربحية مستوفية التنظيم  ICANNوتؤآد لمشغل السجل أن  ICANNتزعم  )ب (
بكافة الصالحيات  ICANNتتمتع  .المتحدة األمريكية ومتواجدة بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين والية آاليفورنيا بالواليات

  .والموافقات المؤسسية الالزمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها وتسليمها

 .2 المادة
 

 تعهدات ُمشغل السجل

 :على ما يلي ICANNيتعهد مشغل السجل ويتفق مع 

خدمات السجل الموضحة بالفقرات  جب أن يكون مشغل السجل مؤهال لتقديمي .الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية 2.1
وخدمات السجل األخرى الموضحة بالعرض أ ] 6المواصفات رقم  انظر[على  المواصفات من 2من الفقرة األولى من القسم ) ب(و) أ(

2



 2010 مايو الجديدة المقترحة والمراجعة في GTLDمسودة اتفاقية 
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انت إن رغب مشغل السجل في تقديم أي من خدمات السجل بالخدمات غير المتفق عليها أو آ ").الخدمات المتفق عليها"المجمعة في (
، فيجب على مشغل السجل تقديم طلبات للموافقة عن هذه الخدمات بما يتفق مع )"خدمة إضافية"آل منها (تعديالت لخدمة متفق عليها 

وبالتالي فإن مثل تلك  tries/rsep/rsep.htmlhttp://www.icann.org/en/regisسياسة تقييم خدمات السجل على موقع الويب 
يستطيع مشغل السجل تقديم خدمات  )."RSEP" لا( 1وفقا لإلجراءات الموضحة في المواصفات السياسة قد يتم تعديلها من وقت آلخر 

لى االتفاقية يعكس أن تطلب تعديال ع ICANN وبناء على الحرية المعقولة يمكن لـ .ICANNإضافية فقط بموجب موافقة مكتوبة من 
 .التي يكون تعديلها لسبب معقول ومقبول لدى األطراف، RSEP لفقرة الخدمة اإلضافية المتفق لعيها وفقا 

يلتزم مشغل السجل ويطبق آل سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة  .االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة 2.2
والتي يمكن ، بدءًا من تاريخ التفعيل >http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm<الموجودة في 

هذه سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة المستقبلية أن ، بشرط ICANNبموجب اللوائح التنفيذية من  تطويرها واعتمادها في المستقبل
 .")1المواصفات ( *]1انظر المواصفات [.ددة في لقيود المحخاضعة لالوبالموضوعات الخاصة  تتعلقوفقًا لإلجراءات ويتم اعتمادها 

  .]*2انظر المواصفات [يلتزم ُمشغل السجل بإجراءات مستودع بيانات السجل المنشورة في  .مستودع البيانات 2.3

يجب على مشغل السجل تقديم تقاريره إلى  ،يوما من نهاية آل شهر تقويمي )20(خالل فترة  .إرسال تقارير شهرية 2.4
ICANN 3انظر المواصفات [على  المواصفاتفي المعروضة  بالصيغة.*[ 

انظر [يوفر ُمشغل السجل وصوًال عامًا إلى بيانات التسجيل وفقًا للمواصفات المنشورة في  .نشر بيانات التسجيل 2.5
  .)"4المواصفات ".(]*4المواصفات 

يحجز ُمشغل السجل من التسجيل  غير ذلك آتابيُا، ICANNباستثناء الحالة التي تصّرح فيها  .األسماء المحجوزة 2.6
 ]*5انظر المواصفات [المنشورة في  في المواصفاتآافة السالسل التي تظهر في جدول األسماء المحجوزة ) المتجدد أي غير(األولي 

إن آان مشغل . عند الحاجة TLDقد يضع مشغل السجل سياسات تخص حجز أو حجب سالسل رموز إضافية ضمن  .")5المواصفات "(
، عمليات التسجيل )5بخالف حجز المستوى الثاني لعمليات السجل من المواصفات ( TLDل هو مسجل أي أسماء نطاقات في سجل السج

) 6.1آما سيتم تعريفها في القسم (ستعتبر آل عمليات التسجيل هذه معامالت . ICANNتلك ال بد أن تكون من خالل مسجل معتمد لدى 
 .6.1 من قبل مشغل السجل حسبما سيرد في القسم ICANNالسجل المطلوب دفعها إلى  ألغراض حساب رسوم معامالت مستوى

في آما هي مبينة  TLDسيتم تحديد المواصفات الوظيفية واألداء لتشغيل  .المواصفات الوظيفية ومواصفات األداء 2.7
، يحتفظ على األقل واألداء، ولمدة سنة واحدةال بد أن يلتزم مشغل السجل بالمواصفات الوظيفية  ]*.6انظر المواصفات [على  المواصفات

 .بالسجالت التقنية والتشغيلية الالزمة إلثبات التزامه بتلك المواصفات

يجب على مشغل السجل التزام التحديد والتوافق مع العملية واإلجراءات  .حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى 2.8
على  في المواصفات ةموضح هي آما، المستمرة للحقوق القانونية لألطراف الثالثةوالتسجيل األولي ذو الصلة والحماية  TLDلبدء 

القانونية  للحقوقلحماية اإلضافية انتخابه بتنفيذ مزيد من إجراءات اقد يقوم مشغل السجل عند  )."7المواصفات "( ]*7انظر المواصفات [
بعد تاريخ التفعيل ال بد من  7قد تكون مطلوبة بموجب المواصفات  راءاتعمليات واإلجالتعديالت على أية تغييرات أو  .لألطراف الثالثة

وفقا  ICANNيجب على مشغل السجل االلتزام بكافة التحديدات والقرارات المتخذة من جانب  .ICANNالموافقة عليها آتابة من قبل 
  .7بالمواصفات  2للقسم 

 ). انظر المالحظة أدناه* (استخدام المسجلين[ 2.9

لن يعمل  .لتسجيل أسماء النطاقات ICANNيستخدم مشغل السجل فقط المسجلين المعتمدين من  ال بد أن )أ (
آمسجل أو بائع ثاني أو موزع بأي شكل مع االحترام ) أو أي شخص أو هيئة تعمل نيابة عنه(والشرآات التابعة له مشغل السجل 

كانية الوصول إلى خدمات السجل لكل المسجلين المعتمدين من إم ال بد أن يقدم مشغل السجل .أو أي نطاق مستوى أعلى آخر TLD لـ
ICANN بمسجل الخاصة بمشغل السجل الخاصة ال-والتي تدخل ضمن نطاق وتخضع التفاقية السجل TLD.  يجب على مشغل السجل

هذه االتفاقية مسبقا على  تحديد بشرط ،TLD في مع آافة المسجلين المخولين بتسجيل أسماءهم غير المميزةاستخدام اتفاقية الموحدة 
وقد يتم مراجعة تلك  .TLD التي تتعلق بشكل معقول بالعمل الوظيفي المناسب لـ TLD معايير غير تمييزية للتأهيل لألسماء المسجلة بـ

 .ICANNمن مشغل السجل من وقت آلخر ومع ذلك شريطة الحصول على موافقة على أي من تلك الفقرات مسبقا من جانب  االتفاقية
لنفسه من خالل طلب يتم تقديمه إلى المسجل المعتمد لدى  TLDهذا مشغل السجل من تسجيل األسماء ضمن  2.9يجب أال يمنع القسم 
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ICANN .] لن يشترك مشغل السجل أو يسمح بطريقة أخرى ألي مسجل أو بائع ثاني أو أي موزع آخر أو أي من الشرآات التابعة
 .]TLD على توفير خدمات السجل لـ) عنه أي شخص أو هيئة تعمل نيابة أو(

التحكم في أي ) 1( :لم يقوم مشغل السجل أو أي من الشرآات التابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر بـ )ب (
من ملكية الفائدة ألي طبقة من السندات % 2التحكم أو اآتساب أآبر من ) 2(أو من الشرآات التابعة له و ICANNمسجل متعمد من 

المعتمدين أو  ICANNأن يتم التحكم فيه ضمن التحكم المشترك مع أي من مسجلي ) 3(المعتمد أو الشكات التابعة له  ICANNلمسجل 
بيع أو نقل أي فائدة من أي نوع لمشغل السجل أو الشرآات ) ب(باستثناء ما تم تحديده أدناه في الفقرة الفرعية ) 4(الشرآات التابعة له أو 

أعاله في أن ) 4)(ب(ال يوجد ما يتعارض من الفقرة الفرعية  .المعتمدين أو الشرآات التابعة له ICANN التابعة له ألي من مسجلي
أو للشرآات التابعة له على أن ال يؤدي هذا البيع إلى أن يملك هذا  ICANN مشغل السجل قد يبيع سندات التصويت ألي مسجل معتمد بـ

 .من سندات تصويت مشغل السجل% 2 المسجل أو الشرآات التابعة له نسبة أآبر من

تعني أي شخص أو هيئة بشكل مباشر أو غير مباشر تتوسط أو " الشرآة التابعة") 1: (2.9لغرض القسم  )ج (
" يتم التحكم فيها"البنود التي تتضمن المصطلحات " (التحكم") 2(تتحكم أو يتم التحكم فيه وفق التحكم المشترك الشخص أو الهيئة المحددة 

تعني االستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر على سلطة توجيه اإلدارة أو السياسات لشخص أو هيئة من  )"التحكم المشتركوفق "أو 
خالل ملكية السندات آوصي عبر العمل آعضو مجلس اإلدارة أو هيئة حاآمة بديلة ومكافئة أو مديرا من خالل العقد أو الترتيبات 

للسند بما يتضمن أي شخص أو هيئة  "الملكية الفائدة"أ الشخص أو الهيئة التي تستحوذ على ) 3( ، واالئتمانية أو أي شيء خالف ذلك
سلطة التصويت التي تتضمن ) أ(يمتلك أو يتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر أي عقد أو ترتيبات أو عالقة يتمتع بها أو يتشارك فيها 

سلطة االستثمار التي تتضمن القدرة على الترتيب أو التقدير واإلعداد ) ب(أو /و لهذا السند؛ القدرة على التصويت أو توجيه التصويت
 .]لهذه السندات

التي تم تبنيها في ( ICANNقد يكون النص المستخدم في هذا القسم لغة التنفيذ المحتملة الناتجة عن قرارات مجلس : مالحظة*
المسجل والسجل والملكية  في ظل االعتبار لفصل السجل ووظائف) في نيروبي ICANNاجتماع 

>http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-12mar10-en.htm#5< . خالل انعقاد المجلس األخير
 .راجع المجلس المشكالت المحتملة التي قد تنشأ عن التفسير الصارم لقرارات مجلس اإلدارة 2010في دبلن خالل شهر مايو 
ويستمر في تشجيع  "موقع معيب"تمثل الملكية المشترآة  المسودة لصرامة أآثر على اقتراح )1: وآان من روح المجلس أن

GNSO  التفسير الصارم للغاية للقرارات قد يؤدي إلى ) 2لتطوير سياسة مستندة إلى صاحب المصلحة لهذه المشكالت
 %)2أسلوب (المنهجية المقبولة  "de minimus"يجب على الطاقم إنتاج لغة باالتفاقية تتوافق مع ) 3عواقب غير مقصودة 

والتعليق على المنهجية الصحيحة لهذه  المداخالتيشجع المجلس المجتمع على ) 4; مع بقائها عموما متسقة القرارات
سيقوم المجلس بمراجعة هذه المشكلة مرة أخرى في حالة عدم وجود سياسة ) 5 و ؛GNSOالمشكالت في ظل غياب سياسة 

GNSO وضوعاتتؤدي إلى هذه الم. 

ينفذ  ICANN، ال بد أن يقدم آل مسجل معتمد من 2.10باستثناء ما أشير إليه في هذا القسم  .أسعار خدمات السجل 2.10
مبالغ المرتجعة، ال أيمن  شامل التخّلص(المسجل الخاصة بمشغل السجل مقدمًا إشعارًا بأي زيادة في األسعار -اتفاقية السجل

يومًا ) 30(بما ال يقل عن ثالثين ) التي آان لها األثر في تقليل المبلغ المأخوذ من المسجل لبرامجالخصومات، التنزيالت، وغيرها من ا
يومًا فيما يخص تجديد تسجيالت أسماء النطاقات، وأن يتيح ) 180(فيما يخص تسجيالت أسماء النطاقات المبدئية ومائة وثمانين 

أي السعر الذي آان متاحًا قبل أي زيادة تم (التسجيالت باألسعار الحالية للمسجلين خيار الحصول على تسجيالت اسم نطاق تجديد 
وفيما يخص تجديد تسجيالت أسماء . لفترة سنة إلى عشرة سنوات حسب ما يراه المسجل، ولكن ال تتعدى العشرة سنوات) اإلشارة إليها

زيادة في األسعار إن آان السعر الجديد أقل من أو يساوي  يومًا بأي) 30(النطاقات، مشغل السجل بحاجة إلى تقديم إشعار مدته ثالثين 
شهرًا الماضية، وهو غير مطالب بتقديم أي إشعارات بأي زيادة في األسعار ) 12(السعر الذي قدمه مشغل السجل خالل فترة اثنى عشر 

جل تقديم آل تجديدات تسجيل النطاقات ال بد أن يضمن مشغل الس. 6.3بالنسبة إلى فرض رسم مستوى السجل المتغير المحدد في القسم 
على أسعار أعلى في وقت التسجيل المبدئي السم  من خالل اتفاقية التسجيل الخاصة به مع المسجلبنفس السعر، إال إن وافق المسجل 

على نفقته  TDL لـ DNSال بد أن يقدم مشغل السجل خدمة بحث عامة عن  .لهذا المسجلالنطاق بعد اإلعالن عن سعر التجديد بوضوح 
 .الخاصة

لكل  مرتينبما ال يتعدى (من وقت آلخر  ICANNقد تقوم  .تدقيقات االلتزام التعاقدي وااللتزام بشروط التشغيل 2.11
 .من هذه االتفاقية 2بمراجعات للتحقق من تطبيق الشروط التعاقدية وتقييم تنفيذ مشغل السجل لتعهداته التي وردت في القسم ) تقويمية سنة

إشعارًا مسبقًا قبل القيام بهذه المراجعات،  ICANNفيذ هذه المراجعات لتحقيق الغرض من تقييم الخضوع للشروط، وستمنح سيتم تن
وآجزء من أي  .ICANNوسيوضح اإلشعار تفاصيل معقولة تخص فئات المستندات والبيانات وغيرها من المعلومات التي ستطالب بها 

دم ُمشغل السجل وفي الوقت المناسب جميع المستندات والبيانات التي تحتوي على اإلجابات ، يقICANNتدقيق وبناًء على طلب من 

4



 2010 مايو الجديدة المقترحة والمراجعة في GTLDمسودة اتفاقية 
 

 .؛ مرجع االتفاقية المطلوب استبداله بالرابط التشعبيICANNسيتم نشر النص النهائي على موقع ويب* 
 

 

 
  
 

، وآجزء من أي مراجعات للتحقق من ICANNقد تقوم  .المطلوبة وأية معلومات أخرى ضرورية إلثبات توافقه مع هذه االتفاقية
من هذه  2ة لتقييم تنفيذ مشغل السجل لتعهداته التي يتضمنها القسم الخضوع للشروط التعاقدية، بزيارات للموقع خالل أوقات العمل العادي

تكون تكلفة تلك  ،)إال إذا تم االتفاق على غير ذلك من قبل مشغل السجل( عملأيام ) 3( ثالثة وبإشعار فترته ال تقل عناالتفاقية 
% 5وم التي يدفعها مشغل السجل بما يزيد عن ، إال إن آانت تلك المراجعات متعلقة بتعارض في الرسICANNالمراجعات على نفقة 

عن التكاليف والمصروفات المعقولة  ICANNفي حالة حدوث هذه األضرار، يقوم ُمشغل السجل بتعويض  .ICANNمن الذي تتوقعه 
تاريخ تسليم بيان المرتبطة بهذا التدقيق على أن يتم دفع التعويض سويًا مع الدفعة التالية لرسوم مستوى السجل المستحقة في نهاية 

من  2على الرغم مما سبق فإن مشغل السجل الذي يكتشف في عدم توافقه مع االتفاقيات الواردة في القسم  .التكاليف الخاص بهذا التدقيق
 .من عدد المراجعات لكل فصل سنوي ICANN، قد تزيد 2.11هذه االتفاقية في مراجعتين متتاليتين معقودة بالتوافق مع القسم 

السجل للشروط واألحكام المتعلقة بأداة العمليات المستمرة المحددة  مشغلال بد أن يخضع  .العمليات المستمرة أداة 2.12
 ]. 8انظر المواصفات [ على المواصفات في

من  5يتفق مشغل السجل على أنه في حالة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم  .االنتقال في حالة الطوارئ 2.13
مشغل سجل  ICANNفقد تصمم  6من المواصفات  5رة تزيد عن البدء في حالة الطوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم لفت 6المواصفات 

وبشكل ) (____________متوفر على ( ICANNبما يتفق مع عملية انتقال سجل ) "طوارئالمشغل "هو( TLDمؤقت لسجل 
 TLD باستئناف تشغيل السجل لـ ICANNحتى ينال مشغل السجل رضا  )"لعملية انتقال السجل"مشابه قد يتم التعديل من وقت آلخر 

بما يتفق مع  TLDوبعد هذا التوضيح قد ينتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى تشغيل سجل  .دون إعادة حدوث هذا اإلخفاق مرة أخرى
آنتيجة لتخصيص  ICANNمن جانب ) 1(اإلجراءات المحددة بعملية انتقال السجل على أن يدفع مشغل السجل آافة التكاليف الحادثة 

لمشغل طوارئ بما يتفق  ICANNفي حالة تخصيص  .TLDمن جانب مشغل الطوارئ بما يتفق مع تشغيل سجل ) 2(مشغل طوارئ و
بما (أو أي مشغل طوارئ آخر بكل البيانات المطلوبة  ICANNوعملية انتقال السجل يجب على مشغل السجل إمداد  2.13مع القسم 
الضروري للحفاظ على عمليات التشغيل  TLDوالمتعلق بعمليات تشغيل السجل ) 2.3مستودع البيانات بما يتفق مع القسم يتضمن 

يوافق مشغل السجل على إبداء  .أو أي مشغل طوارئ آخر ICANNووظائف السجل التي قد تطلب على نحو معقول من جانب 
ICANN ألية تغييرات قد تكون ضرورية لقاعدة بيانات IANA لـ DNS  وسجالتWHOIS  مع اعتبارTLD  في حالة تخصيص

أو تعزز هذه الحقوق الخاصة بها في  ICANNإضافة إلى أنه في حالة اإلخفاق يجب أن تظل . 2.13مشغل طوارئ بما يتفق مع القسم 
 .ظل التشغيل المستمر ووجود آلية بديلة على النحو المعمول به

ل السجل سياسات ال بد أن يضع مشغ .TLDتزامات مشغل السجل لمجتمع ال ]فقط gTLDsلمجتمع  :مالحظة[ 2.14
متطلبات  2)( ،TLDاصطالحات التسمية داخل ) 1( :والخاصة بما يلي TLD تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة المتعلقة بـ

المعتمدة على  TLDلغرض المحدد في استخدام أسماء النطاقات المسجلة بما يتماشى مع ا) 3(، وTLDقبل أعضاء مجتمع  التسجيل من
بمناقشة والمشارآة في تطوير وتعديل سياسات وممارسات  TLDبطريقة تسمح لمجتمع  TLDال بد أن يشغل مشغل السجل  .المجتمع
TLD. إجراءات لفرض سياسات تسجيل  ال بد أن يضع مشغل السجلTLD وحل المنازعات الخاصة بالخضوع لسياسات تسجيل ،
TLDيوافق مشغل السجل على االرتباط بإجراءات حل النزاع لتوجيهات السجل آما هي محددة في  .فرض سياسات التسجيل تلك، وأن ي

]insert applicable URL [2.14 مع اعتبار حلول النزاع الناتجة بما يتفق مع القسم. 

 .3 المادة
 

  ICANNتعهدات 

 :وتتفق مع مشغل السجل على ما يلي ICANNتتعهد 

 .بانفتاح وشفافية ICANNالمعلنة وقيمها، وستعمل  ICANNاالتساق مع مهمة  .افيةاالنفتاح والشف 3.1

 نالمعايير والسياسات واإلجراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو بدو ICANNلن تطبق  .المعاملة المتساوية 3.2
 .مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين وواضح

 TLDتجارية معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء  جهودًا ICANNدم ستستخ .TLDألسماء خوادم  3.3
في  ICANNفي الصيغة المناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها (من قبل مشغل السجل  ICANNالمقدمة إلى 

http://www.iana.org/domains/root/  سيتم تطبيقها من قبلICANN  أو في أسرع وقت ممكن ويمية تقأيام ) 7(خالل سبعة
  .بعد التحقق الفني منها
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ستتضمن مشغل السجل  TLDجذر لمعلومات اتصال منطقة  ICANNإن نشر  .نشر معلومات منطقة الجذر 3.4
من  ICANNأي طلب لتعديل معلومات االتصال لمشغل السجل ال بد أن تقدم في الصيغة التي تحددها . وبيانات اتصاله اإلدارية والتقنية

 ./http://www.iana.org/domains/root آن آلخر في

بتحديد سياسة تتعلق بنظام الجذر الرسمي سوف  ICANNل فيه خّوإلى المدى الذي ُت .قاعدة بيانات الجذر الرسمية 3.5
الرسمي لخوادم نطاق المستوى األعلى المخصصة من مشغل السجل  ضمان تعيين الجذر) أ( لـ معقولة تجاريةجهود ال ICANNتستخدم 

 ICANNبما يتفق مع سياسات  TLDالحفاظ على قاعدة بيانات مستقرة وآمنة ورسمية للمعلومات ذات الصلة حول ) ب(و TLD لـ
 .وبطريقة مستقرة وآمنة خادم الجذر بحيث يعمل ويتم الحفاظ عليه مستقراتنسيق نظام ) ج(، والمنشورة واإلجراءات المنشورة

 .4 المادة
 

 المدة واالنتهاء 

ويمكن تمديد هذه الفترة حسبما سيرد (الفترة الزمنية لسريان هذه االتفاقية هي عشرة سنوات من تاريخ التفعيل  .المدة 4.1
 ").الفترة الزمنية" 4.2في القسم 

  .التجديد 4.2

هاء صالحيتها أو انتهاء فترة سريانها يتم تجديد هذه االتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انت )أ (
 :وآل فترة زمنية تالية، إال 4.1المحددة في القسم 

إلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسية أو مادية لتعهدات مشغل السجل  ICANNبعد إصدار  )1(
أن يتضمن على بد من هذه االتفاقية، هذا اإلشعار ال  6التزاماته المالية بموجب المادة  خالفأو  2المحددة في المادة 

من هذا اإلشعار، تقويميًا يومًا ) 30(لم تقع خالل ثالثين  ذه المخالفةه وأن وجه التحديد تفاصيل المخالفة المزعومة
، المالية التزاماته خالفقد أو  )اتهتعهد(ه قرار نهائي من قاضي أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعهد) أ(
أو أي فترة قد تقويمية أيام ) 10(للشروط ومعالجة المخالفات خالل عشر  أخفق مشغل السجل في الخضوع) ب(و

 يحددها القاضي أو المحكمة؛ أو

من  5.2حسب ما ورد في القسم (خالل الفترة الزمنية الحالية لسريان االتفاقية، وجد القاضي  )2(
سواء تمت معالجتها (لى األقل مرات منفصلة ع) 3(لثالث مخالفات أساسية أن مشغل السجل قد خالف ) هذه االتفاقية

 .من هذه االتفاقية 6ماليًا بموجب المادة  خالفهاأو  2تعهدات مشغل السجل التي وردت في المادة ) أم ال

، يتم إنهاء االتفاقية بتاريخ فترة السريان )2(أو  )1()أ( 4.2في حال وقوع األحداث التي وردت في القسم  )ب (
 . الحالية

 .ICANNاإلنهاء من جهة  4.3

إخفاق مشغل السجل في عالج أي ) 1( هذه االتفاقية في حال وبإشعار لمشغل السجل ICANNقد تنهي  )أ (
من هذه االتفاقية،  6لتزاماته المالية المحددة في المادة ال أي مخالفة أو 2لتعهدات مشغل السجل المحددة في المادة  وهامة مخالفات أساسية

، وهذا اإلشعار ال بد أن لمشغل السجل إشعارًا بخصوص هذا المخالفة ICANNبعد أن تعطي  ميًاتقوي يومًا) 30(خالل ثالثين منها آل 
وقرار من قاضي أو محكمة نهائي يشير إلى أن مشغل السجل قد خالف مخالفات ) 2(، على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة يتضمن

لتلك الشروط وعالج تلك المخالفة  إخفاق مشغل السجل في الخضوع) 3(، والتزاماته المالية خالفأو قد  )التعهدات(التعهد أساسية بتلك 
 . أو أي فترة زمنية يحددها القاضي أو المحكمة تقويمية أيام) 10(خالل عشر 

بموجب إشعار مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال أخفق مشغل السجل في  ICANNتستطيع  )ب (
لتفويض  )لمشغل السجل آتابيًا قبل التاريح المنصوص عليه هنا ICANNالموضحة من قبل و(استكمال آل االختبارات واإلجراءات 

TLD  شهرًا إضافيًا للتفويض إن استطاع  12قد يطلب مشغل السجل مهلة تصل إلى  .شهرًا من تاريخ التفعيل 12في منطقة الجذر خالل
أي  .بنجاح TLDثقة في سعيه إلى استكمال خطوات تفويض  مناسبًا،أن مشغل السجل يعمل جديًا وعلى ICANNإثبات حسبما تراه 

 .بالكامل ICANNقبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANNرسوم دفعها مشغل السجل إلى 
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فشل مشغل السجل  )1(في حال  االتفاقية، بموجب إشعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه ICANNتستطيع  )ج (
من إرسال تقويميًا يومًا ) 30(من هذه االتفاقية خالل ثالثين  2.12ل السجل المحددة في القسم لتزامات مشغال األساسيةمخالفة الفي عالج 

يومًا متتاليًا في أي وقت ) 60(، أو إن آانت أداة العمليات المستمرة غير فعالة ألآثر من ستين ICANNاإلشعار بهذه المخالفة من قبل 
أخفق ) 3(، وأي مادة من االتفاقية انتهاك جوهري بشكل نهائي أن مشغل السجل قد انتهك قرر المحكم أو المحكمة) 2(، بعد تاريخ التفعيل

قد يحدد من جانب المحكم أو الذي أو مثل هذا الوقت تقويمية أيام ) 10(خالل فترة  االذي أحدثه المخالفةمشغل السجل في عالج 
 .المحكمة

قام مشغل السجل ) 1(هذه االتفاقية في حال من خالل إشعار لمشغل السجل بإنهاء  ICANNقد تقوم  )د(
تعيين شخص ثقة أو مستلم أو ) 3( ،إلحاق أو دعوة أو اتخاذ إجراء مشابه ضد مشغل السجل) 2( ،بتعيين بفوائد االئتمانية أو فعل مماثل
من خالل مشغل سجل  تحديد اإلجراءات) 5( ،تنفيذ ضريبة على ممتلكات مشغل السجل) 4( ،مكافئ من مشغل السجل على ممتلكاته

تسهيل مشغل السجل أو حل أو عدم االستمرار في عمليات التشغيل أو ) 6(أو  ،مقابل بموجب قوانين البنك أو القوانين المتعلقة بالدائنين
 .TLDتشغيل 

يوما لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بما يتفق مع القسم ) 30(وباستالم إشعار لفترة  ICANNقد تقوم  )ه(
 .7ن المواصفات م 2

قد  ICANN .]لمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية البينية فقطاالتعامل مع خاص بحاالت [ )و(
 .7.12تنهي هذه االتفاقية وفقا للقسم 

 اإلنهاء من جهة مشغل السجل 4.4

في  ICANNإخفاق ) 1(في حال  ICANNيستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار  )أ (
بعد أن يرسل مشغل السجل إشعارًا  تقويميًا يومًا) 30(، خالل ثالثين 3عالج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في المادة 

قرر قاضي أو محكمة نهائيًا ) 2(بهذه المخالفة، وهذا اإلشعار يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة المزعومة،  ICANNإلى 
) 10(في الخضوع للشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر  ICANNإخفاق ) 3(، وهذه التعهداتخالفت جوهريًا  قد ICANNأن 

 .أو أي فترة يحددها القاضي أو المحكمةتقويمية أيام 

مدته مائة وثمانين  ICANNيستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى  )ب(
 .يومًا) 180(

أي إنهاء  أو 4.2أو القسم  4.1حسب القسم عند انتهاء الفترة الزمنية  .تقال سجل البيانات بناًء على إنهاء االتفاقيةان 4.5
لحق بها تعينها سجالت ي مشغلأو أي  ICANNتزويد يقوم مشغل السجل ب، ال بد أن 4.4أو القسم  4.3حسب القسم  لهذه االتفاقية

ICANN  فيما يخصTLD  بخصوص تشغيل سجل ) 2.3بيانات التي تم جمعها وفق القسم لاومنها (بكل البياناتTLD  الالزمة
بعد استشارة مشغل  .لحق بهاسجل ي مشغل أو أي ICANNلالستمرار في عمليات ومهام السجل والتي يمكن المطالبة بها من قبل 

يتفق  .سجلال عملية انتقال ا تراه وبما يتفق معلحق بها حسبمسجل ي مشغلإلى  TLDما إن آانت ستنقل عمليات  ICANNالسجل، تحدد 
مع اعتبار  WHOISو DNSلسجالت  IANAقد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية على قاعدة بيانات  ICANNمشغل السجل على أن 

TLD في حالة االنتقال لـ TLD  إضافة إلى أن  .4.5بما يتفق مع القسمICANN وجب أو مصمميها قد يظلوا ويعززوا حقوقهم بم
 .عمليات التشغيل المستمرة واألدوات البديلة آما هو معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقية

النص الخاص بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت  االتفاقيةنقل السجل عند إنهاء  4.5 البديلالقسم [
 :الخاصة األخرى

أو أي إنهاء لهذه االتفاقية وفقا للقسم  4.2أو القسم  4.1عند انقضاء الفترة بما يتفق مع القسم  .ء االتفاقيةنقل السجل عند إنها"
تتفقان  ICANNفإن مشغل السجل أو  TLDلمشغل السجل الخليفة لمشغل سجل  ICANNبما يتوافق مع تصميم  4.4أو القسم  4.3

وبعد التشاور مع . 4.5بما يتفق مع القسم  TLDن لتسهيل وتنفيذ عملية انتقال على التشاور مع بعضهم البعض والعمل بشكل متعاو
 .لمشغل السجل الوريث لدوره بما يتفق مع عملة انتقال السجل TLD أن تحدد إما نقل التشغيل من عدمه لـ ICANNمشغل السجل يمكن 

والتي لن تكون معقولة أو مشروطة أو (السجل  إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل TLDانتقال تشغيل  ICANNفي حال قررت 
 TLD بأي بيانات متعلقة بعمليات التشغيل لـ TLD أو مشغل السجل الوريث لـ ICANNيجب على مشغل السجل إمداد ) مؤجلة

وريث أو مشغل السجل ال ICANNوالضرورية للحفاظ على عمليات التشغيل والسجل التي قد تكون مطلوبة على نحو معقول من جانب 
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في حال عدم موافقة مشغل السجل على إمداد مثل تلك البيانات فإن أي بيانات  .أدناه 2.3إضافة إلى مستودع البيانات بما يتفق مع القسم 
يوافق مشغل السجل على أن . يجب إعادتها لمشغل السجل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من جانب آل األطراف TLD سجل مرتبطة بـ

ICANN قوم بتغييرات تراها ضرورية لقاعدة بيانات قد تIANA  لسجالتDNS وWHOIS  مع اعتبارTLD  في حالة انتقالTLD 
 ]".4.5بما يتفق مع القسم 

إن إنهاء أو انتهاء صالحية هذه االتفاقية ال يعفي أي أطراف من التزاماتها أو مخالفة هذه االتفاقية قبل إنهاء  .البقاء 4.6
باإلضافة إلى . 6حيتها، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر، آل االلتزامات المالية التي تظهر بموجب المادة االتفاقية أو انتهاء صال

 .تبقى بعد إنهاء االتفاقية أو انتهاء صالحيتها 4.6وهذا القسم  4.5والقسم  2.12، القسم 7والمادة  5المادة 

 .5 المادة
 

 حل النزاع

 ICANNأدناه، يجب على آل من  5.2في التحكيم بموجب للقسم  قبل بدء أي طرف من األطراف .العمل التعاوني 5.1
يومًا ) 15(بين األطراف خالل فترة خمسة عشر  مناقشات حسن النواياوُمشغل السجل محاولة حل النزاع وذلك باالشتراك في إجراء 

 .على األقلتقويميًا 

بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة  .التحكيم 5.2
وسيتم إجراء التحكيم باللغة  ").ICC("من خالل تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقًا لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية 

 .مقاطعة لوس انجلوس، والية آاليفورنيا ويتم ذلك في )ما لم يتفق األطراف آتابة على زيادة عدد المحكمين( اإلنجليزية أمام محكم واحد
بالتناسق مع لجنة طراف لصفحات الملفات الخاصة بالأل حدود )المحكمون( يؤسس المحكميد تكلفته، تحدوالتحكيم تسريع من أجل 
يم بالحق في وسيتمتع الطرف الفائز في التحك .على يوم واحد فيجب أن تكون محصورة ضرورة جلسةالمحكمين  وفي حالة قرر. التحكيم

وضمن أي إجراءات، قد تطالب  بتضمينها في أحكامهم )المحكمون(تعاب محاماة معقولة يقوم المحكم استرداد التكاليف التي أنفقها وأ
ICANN ومنها وليس على سبيل الحصر، أمر (المعين بتقديم تعويضات تأديبية ورادعة، أو فرض عقوبات تشغيلية  )المحكمين( المحكم
أن مشغل السجل أنه خالف أساسيًا وماديًا  )المحكمون( في حال قرر المحكم) مشغل السجل مؤقتًا في بيع تسجيالت جديدة بتقييد حق

بخصوص هذه االتفاقية، ستكون  ICANNوفي أي تقاضي يشمل . من هذه االتفاقية 5.4والقسم  6والمادة  2التزاماته المحددة في المادة 
الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة لوس انجلوس، والية آاليفورنيا، ومع دائرة االختصاص ومكان إقامة 

 ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية

 :االت الخاصةنص خاص بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الح التحكيم 5.2البديل  القسم[

يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خالل  .التحكيم"
ية أمام وسيتم إجراء التحكيم باللغة اإلنجليز ").ICC("تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقًا لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية 

وستحدث في جنيف بسويسرا ما لم يتم االتفاق على موقع آخر متفق ) ما لم يتفق األطراف آتابة على زيادة عدد المحكمين(محكم واحد 
حدود لصفحات ) المحكمون(من أجل تسريع التحكيم وتحديد تكلفته، يؤسس المحكم . ICANNعليه من الطرفين من مشغل السجل و

 .وفي حالة قرر المحكمين ضرورة جلسة فيجب أن تكون محصورة على يوم واحد. طراف بالتناسق مع لجنة التحكيمالملفات الخاصة بالأل
بتضمينها في  )المحكمون(تعاب محاماة معقولة يقوم المحكم وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأ

المعين بتقديم تعويضات تأديبية ورادعة، أو فرض عقوبات  )المحكمين( المحكم ICANNب وضمن أي إجراءات، قد تطال أحكامهم
 )المحكمون( في حال قرر المحكم) ومنها وليس على سبيل الحصر، أمر بتقييد حق مشغل السجل مؤقتًا في بيع تسجيالت جديدة(تشغيلية 

من هذه االتفاقية وفي أي تقاضي يشمل  5.4والقسم  6والمادة  2المادة  أن مشغل السجل أنه خالف أساسيًا وماديًا التزاماته المحددة في
ICANN  بخصوص هذه االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في

 ]."دائرة اختصاص ذات أهليةمقاطعة جنيف بسويسرا ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية محكمة لها 

عن مبلغ رسوم  -مقابل انتهاآات هذه االتفاقية- ICANN لن تزيد المسؤولية النقدية اإلجمالية لـ .تحديد المسؤولية 5.3
مع استبعاد رسوم (خالل فترة اثنى عشر شهرًا السابقة بموجب هذه االتفاقية  ICANNمستوى السجل التي يدفعها ُمشغل السجل إلى 

ستكون المسؤولية النقدية الكلية لُمشغل سجل البيانات أمام  ).، إذا وجدت6.3سجل المتغيرة المنصوص عليها في القسم مستوى ال
ICANN  هذه االتفاقية محدودة بمبلغ الرسوم المدفوع إلى  المخالفاتمقابلICANN  مع استبعاد (أثناء فترة اثنى عشر شهرًا السابقة

، والتعويضات التأديبية والرادعة، إذا وجدت، والتي )، إذا وجدت6.3غيرة المنصوص عليها في القسم رسوم مستوى سجل البيانات المت
وفي حالة عدم وجود حدث محدد، يكون آال من الطرفين مسؤوًال عن تعويضات األضرار الخاصة أو غير . 5.2تفرض وفقًا للقسم 
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ة في هذه المباشرة أو العرضية أو التأديبية أو الرادعة أو التبعية الناشئة خارج هذه االتفاقية أو المتعلقة بها أو تنفيذ االلتزامات المفروض
ال يسأل الطرفين عن ضمانات أو . باستثناء ما جاء في هذه االتفاقية .5.2ناء ما هو مفروض بموجب القسم االتفاقية أو عدم تنفيذها، باستث

يها من عملها بما يتضمن دون الحصر على ذلك أي لعبها أو بوآالئها أو يتم الحصول  نفقات أو تضمينات تتعلق بالخدمات المتعلقة
 .ضمان غير محدود آلليات الالئقة بغرض محدود

أن أي خسائر يتعذر إصالحها قد تقع في حال عدم تنفيذ أي من  ICANNيتفق مشغل السجل مع  .ألداء المحددا 5.4
وبالتالي، يتفق األطراف على أنه يحق لكل منهم أن يطلب من المحكم أداًء معينًا لشروط هذه . شروط هذه االتفاقية وفقًا لبنودها الخاصة

 ).ق لكل طرف من األطرافعالوة على أي عالج آخر يح(االتفاقية 

 .6 المادة
 
 الرسوم

رسم السجل ) 1(رسم مستوى السجل يساوي  ICANNيدفع مشغل السجل إلى  .رسوم مستوى سجل البيانات 6.1
مساويًا يكون رسم معاملة مستوى السجل  .رسم معاملة مستوى السجل) 2(و تقويمية لكل ربع سنةدوالر أمريكي  6,250$الثابت وقدره 

في مستوى واحد أو أآثر، بما في ذلك التجديدات المعنية بالنقل من مسجل (ية لتسجيل اسم النطاق المبدئي أو تجديده لعدد الزيادات السنو
، دوالر أمريكي 0.25$المناسب مضروبًا في  التقويمية ، خالل ربع السنة")معاملة":إلى آخر، آل واحدة تسمى  ICANNمعتمد من 

يدفع  .ويطبق فيما بعد على آل معاملة TLDاسم سجل في  50000السجل إال عند تسجيل بشرط ال يتم تطبيق رسم معاملة مستوى 
ُمشغل السجل رسوم مستوى السجل على أساس ربع سنوي عبارة عن أربع دفعات متساوية بحلول اليوم العشرين بعد نهاية آل ربع سنة 

مارس  31التي تنتهي يوم التقويمية اير للفترات الربع سنوية ين 20أآتوبر ويوم  20يوليه ويوم  20أبريل ويوم  20أي يوم ( تقويمية
 .ICANNمن العام إلى حساب يتم تخصيصه بواسطة ) ديسمبر 31سبتمبر ويوم  30يونيه ويوم  30ويوم 

بمراجعة الطلبا لمقدمة بواسطة ُمشغل سجل البيانات من أجل  ICANNتقوم  .RSTEP استرداد التكاليف لـ 6.2
وفقًا لهذه ") RSTEP("إضافة بموجب القسم وإحالتها إذا لزم األمر إلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات التصديق على خدمات 

، ال بد أن يقدم RSTEPفي حال إحالة تلك الطلبات إلى . /http://www.icann.org/en/registries/rsepالعملية على الموقع 
 RSTEPأيام عمل من استالم نسخة من فاتورة ) 10(خالل عشر  RSTEPمراجعة ل ICANNمشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى 

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

 .رسم مستوى سجل البيانات المتغير 6.3

سجلين مع حسب شروط اتفاقيات اعتماد الم) آمجموعة(المعتمدون  ICANNإن لم يوافق مسجلو  )أ (
ICANN إلى الرسوم التي يحددها مجلس إدارة ،ICANN  ألي سنة مالية، عند تسليم إشعار منICANN دفع مشغل السجل إلى ،
ICANN ،يتم دفعه على أساس ربع السنة المالي، ويبدأ دفعه في بداية الربع سنة المالي األول من سنة  رسم مستوى سجل متغير
ICANN تقوم  .الماليةICANN يومًا ) 60(حساب الرسم وإصدار الفاتورة على أساس ربع سنوي، ويدفعه مشغل السجل خالل ستين ب

يومًا فيما يتعلق بكل ربع متبقي للسنة المالية، من استالم المبلغ ) 20(المالية وخالل عشرين  ICANNفيما يتعلق بالربع األول من سنة 
ورة رسوم مستوى السجل المتغيرة ويجمعها من المسجلين المشارآين في اتفاقية قد يصدر مشغل السجل فات .ICANNبالفاتورة من قبل 

المعتمدين في حال إصدار فاتورة ألي  ICANNالمسجل مع مشغل السجل، بشرط إصدار فاتورة بهذه الرسوم إلى آل مسجلين -السجل
مشغل السجل ويستحق دفعه حسبما ورد في هذا بتحصيله، يعتبر التزامًا على  ICANNرسم مستوى السجل المتغير، إن تقوم  .منهم

 ICANNفي حال تحصيل  .بصرف النظر عن إمكانية مشغل السجل الحصول على تعويض مقابل هذا الرسم من المسجلين 6.3القسم 
غ مشغل السجل بمبل ICANN، تعوض ICANNالحقًا لرسوم اعتماد متغيرة قام مشغل السجل بدفع رسم مستوى السجل المتغير إلى 

على ما ) آمجموعة( ICANNإن وافق المسجلون المعتمدون من .ICANNبرسم مستوى السجل المتغير، بقدر معقول تحدده  مناسب
للسنة المالية، لن  ICANNعلى رسوم االعتماد المتغيرة التي يحددها مجلس إدارة  ICANNيتعلق بشروط اتفاقيات اعتماد المسجل مع 

المعتمدون قد نفذوا التزاماتهم  ICANNلهذه السنة المالية، بصرف النظر عما إن آان مسجلو  ICANN يحق أي رسم مستوى متغير لـ
 .خالل تلك السنة المالية ICANNالمادية نحو 

 مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصًا لكل مسجل، وقد يتضمن على جزء يخص المسجل )ب (
وفقًا للميزانية المقرة من قبل مجلس إدارة  ICANNستوى السجل المتغير تحدده مسجل من رسم م الجزء الخاص بكل. وجزء للمعامالت

ICANN الجزء الخاص بالمعامالت من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .لكل سنة ماليةICANN  وفقًا للميزانية المقرة من مجلس
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بما في ذلك التجديدات المتعلقة بالنقل من (اسم نطاق لكل تسجيل دوالر أمريكي  0.25$لكل سنة مالية، ولكن لن يتعدى  ICANNإدارة 
 .في السنة) إلى آخر ICANNمسجل معتمد من 

، بدء العمل عند انتهاء السنة المالية 6وعلى الرغم من أي قيود على الرسوم محددة في المادة  .التعديل على الرسوم 6.4
، تعديلهايمكن  6.3والقسم  6.1الزمنية، فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم لهذه االتفاقية، وعند انتهاء آل سنة مالية الحقًا خالل الفترة 

مؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين بالمدينة، متوسط مدن ) 1(، إن وجدت، في التغيير، بنسبة تساوي نسبة ICANNحسبما ترى 
مكتب إحصائيات العمل، أو أي مؤشر الحق والذي تنشره وزارة العمل األمريكية، ) 100=  1984-1982(الواليات المتحدة 

")CPI (" للشهر واحد)2(قبل بدء العمل للسنة المعنية، أآثر، من ) 1 ( مؤشرCPI  الذي تم نشره لشهر واحد)قبل بدء العمل للسنة ) 1
قع ي تعديلأي  .التعديل ادد فيه مبلغ هذإشعارًا إلى مشغل السجل تح ICANNفي حال وجود أي من هذه الزيادة، تقدم  .السابقة مباشرة

 .تكون فعالة في أول يوم من السنة التي تمت بها هذه الحسابات 6.4بموجب هذا القسم 

لهذه يومًا أو أآثر وفقًا  )30( بالنسبة ألية دفعات فات موعد سدادها بثالثين .رسم إضافي على الدفعات المتأخرة 6.5
شهريًا، أو إذا آانت أقل من ذلك، سيكون أقصى % 1.5لى الدفعات المتأخرة بمعدل ، يدفع ُمشغل سجل البيانات رسمًا إضافيًا عاالتفاقية

 .معدل يسمح به القانون الساري

 .7 المادة
 متنوعات

 .ICANNتعويض  7.1

المشار (وحمايتها هي ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووآالئها  ICANNيقوم ُمشغل السجل بتعويض  )أ (
من وضد أية وآافة ادعاءات الطرف اآلخر واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات بما ") المستفيدين من التعويض"إليهم إجماًال، 

أو المرتبطة بها أو  لمشغل السجل TLDوتفويض  TLDبالملكية الفكرية واعتبار والنفقات المتعلقة  المعقولة يتضمن الرسوم القانونية
سجل ملتزمًا بتعويض أي مستفيد من التعويض أو حمايته إلى الحد الذي إدارة ُمشغل السجل لخدمات السجل، بشرط أال يكون ُمشغل ال

ال ينطبق هذا القسم  .ألي التزام وارد في هذه االتفاقية ICANNينشأ عنه مطالبة أو تعويض أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقات بسبب مخالفة 
هذا القسم لن يطالب مشغل السجل بتعويض  .ف أو فيما بينهاعلى أي طلب بأتعاب المحاماة فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم بين األطرا

ICANN وأيضًا، هذا  :مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا
 .أو بقرار محكمة أو قاضي 5اف، والتي تحكمها المادة القسم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطر

 :نص المنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية )أ(7.1 البديل القسم[

ألية تكاليف  ICANNمن أجل ضمان عدم تحلم  ICANNأفضل الجهود للتعاون مع  يجب على مشغل السجل استخدام"
لتكاليف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونية والنفقات الناتجة عن حقوق الملكية الفكرية مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسئوليات وا

أو فقرة مشغل السجل لخدمات السجل وعدم  TLDلمشغل السجل وعمليات تشغيل مشغل السجل للسجل  TLDوتفويض  TLDواعتبار 
دعوى أو الضرر أو التكلفة أو النفقات المتسببة في خرق إجبار مشغل السجل على عرض مثل هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه ال

ال ينطبق هذا القسم على أي  .ICANNأو أي التزامات تقوم بها متضمنة باالتفاقية وسوء إجراء من جانب  ICANNقانونية من جانب 
 ICANNن يطالب مشغل السجل بتعويض هذا القسم ل .طلب بأتعاب المحاماة فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم بين األطراف أو فيما بينها

وأيضًا، هذا القسم ال  :مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا
 "].بقرار محكمة أو قاضي أو 5ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة 

بما في ذلك مشغل (بالتعويض من قبل مشغلي سجالت متعددين  ICANNوبخصوص أي مطالبات من  )ب (
فيما يخص هذه المطالبات  ICANNالمعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، يلتزم مشغل السجل بتعويض ) السجل

حسب عن طريق قسمة إجمالي عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى مسجل الشغل ضمن ، وتICANNوتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة 
TLD ) على إجمالي عدد أسماء النطاقات قيد التسجيل ضمن ) ألي ربع سنة مناسب 6يتم حساب األسماء قيد التسجيل بما يتسق مع المادة

ولغرض تقليل مسؤوليات مشغل  .تسببت في هذه المطالبةنطاقات المستوى األعلى لمشغلي السجالت المعنيين بنفس اإلجراءات التي 
، يتحمل مشغل السجل عبء تحديد مشغلي السجالت اآلخرين المعنيين بنفس )ب(7.1المتعلقة بهذا القسم ) أ( 7.1السجل بموجب القسم 

 .ؤالء عن تلك اإلجراءاتمن مسؤولية مشغلي السجالت ه ICANNاإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة، وإثبات إلى أن تتحقق 
ولتفادي أي شك، إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، ولكن مشغل السجل هذا ليس لديه أي التزامات 
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ي السجالت لن تتضمنها الحسابات ف )مشغلو(مشغل أعاله، عدد النطاقات التي يديرها ) أ(7.1 آما حددها القسم ICANNتعويض نحو 
 .]للمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية) ب(7.1ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[. الحكم التالي

 ICANN، تقدم أعاله 7.1 أي حالة إنشاء أية مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم .إجراءات التعويض 7.2
يتم تخويل ُمشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار يتم  .يمكنإشعارًا آتابيًا بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما 

، التخاذ إجراءات فورية للسيطرة على عملية الدفاع عن هذه المطالبة والتحقيق فيها والستخدام ICANNتسليمه في الوقت المناسب إلى 
مطالبة والدفاع عنها، على نفقة ُمشغل سجل البيانات وحده، للتعامل مع نفس ال ICANNوتشغيل محامين مقبولين بدرجة معقولة لدى 

أو  ICANNللسيطرة على الدعوى القضائية بالمشاآل الخاصة بصالحية سياسات  ICANNبشرط أن يتم في جميع األحوال تخويل 
األوجه المعقولة مع ُمشغل  ، على نفقة ُمشغل سجل البيانات، في آافةICANNتتعاون  .تفسيراتها أو تصرفها وذلك على نفقتها وحدها

سجل البيانات ومحامييه في التحقيق والمحاآمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها، ويجوز لها، على نفقتها الخاصة، 
ال يتم تنفيذ  .االشتراك، من خالل محامييها أو خالف ذلك، في هذا التحقيق والمحاآمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها

بخالف دفعة من المال بمبلغ يتم تعويضه بالكامل بواسطة ُمشغل السجل دون موافقة  ICANNأية تسوية لمطالبة تشمل عالجًا يؤثر على 
ICANN. فإن لـ7.2 إذا لم يتولَّ ُمشغل السجل السيطرة الكاملة على عملية الدفاع عن مطالبة تخضع لهذا الدفاع وفقًا للقسم ، ICANN 

للمنظمات  7.2ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[. الحق في الدفاع عن المطالبة باألسلوب الذي تراه مناسبًا، على نفقة ُمشغل السجل
 ].الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية

 :ضمن سياق هذه االتفاقية، يتم تعريف الحماية واالستقرار على النحو التالي .مصطلحات معرفة 7.3

الكشف غير المصرح به أو تبديل أو ) 1(يشير إلى " حماية"ضمن سياق هذه االتفاقية، تأثير آلمة  )أ(
الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من قبل ) 2(اإلضافة إلى أو إتالف بيانات السجل، أو 
 .مشغلي األنظمة حسب المعايير المطبقة

أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير ) 1" (االستقرار"ف من هذه االتفاقية، يعني تأثير نظرًا للهد )ب(
المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيدًا ومعترف بها ومعتمدة، مثل 

Standards-Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice Request for Comments ")RFCs(" ) أفضل
يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر ) 2(أو  ،IETF فريق عمل هندسة اإلنترنتالمناسبة والتي ترعاها ) الممارسات الحالية لطلبات التعليق

حيث تعمل وفقًا  بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة،
للمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيدًا ومعترف بها ومعتمدة مثل 

Standards-Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice Request for Comments ")RFCs(" ) أفضل
 .المناسبة وتعتمد على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو خدمات التوزيع الخاصة به) ليقالممارسات الحالية لطلبات التع

بموجب هذه االتفاقية، يتم سداد آل الدفعات المستحقة في الوقت المناسب خالل مدة هذه االتفاقية وبالرغم  .ال تعويض 7.4
 .ICANNوبين ُمشغل السجل ) نقدي أو خالف ذلك(من وجود أي نزاع معلق 

وال يحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقية بدون موافقة تحريرية  .الفرعيالتغيير في السيطرة والمهمة والتعاقد  7.5
التنازل عن هذه  ICANN وعلى الرغم مما تقدم، يحق لـ .مسبقة من الطرف اآلخر، بحيث ال تكون الموافقة مخفية ألسباب غير معقولة

إلى شرآة أخرى غير ربحية أو أي مؤسسة مشابهة تم تنظيمها لنفس  -أو إعادة دمجها ICANNع إعادة تنظيم بالتزامن م–االتفاقية 
فإن التغيير بالملكية المباشر أو غير المباشر أو التحكم  7.5ألغراض هذا القسم  .األغراض أو تعمل بشكل أساسي لتحقيق نفس األغراض

موافقتها على  ICANNيجب أن تمسك  .الذي سيعتبر تعيينا TLDية واعتبار تشغيل سجل في مشغل السجل أو أي ترتيبات تعاقدية فرع
أن الشخص أو الهيئة التي  ICANNأي تغيير بالملكية مباشر أو غير مباشر أو التحكم أو ترتيبات التعاقد الفرعي في حال حددت 

أو الطرف األصلي المطلق لهذا التحصل أو الهيئة (اقدية ستتحصل على ملكية أو حق التحكم في مشغل السجل أو تدخل في ترتيبات تع
ويجب على ُمشغل السجل  إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك .أو المواصفات المعمول بها ICANNال يلبي معايير ) المتعاقدة فرعيا

الباطن، ويجب أن يفرض أي اتفاق  بأية ترتيبات للتعاقد من يومًا مقدمًا) 30(في فترة ال تقل عن ثالثين  ICANNتقديم إشعار إلى 
ودون  .التزامًا بجميع التعهدات وااللتزامات واالتفاقيات بواسطة ُمشغل السجل أدناه TLDللتعاقد من الباطن لتنفيذ أجزاء من عمليات 

م بأي معاملة أيا) 30( ثالثين قبل مدة ال تقل عن ICANNبتقديم إشعار مسبق إلى  أيضًاُمشغل السجل على  يجب الحصر على ذلك
أي إشعار بتغيير في الملكية أو السيطرة ال بد أن  .متوقع أن ينتج عنها تغيير مباشر أو غير مباشر في ملكية ُمشغل السجل أو سيطرته

أو سياسة  ICANNيتضمن بيانًا يؤآد أن الهيئة األصل للطرف الذي سيحصل على الملكية أو السيطرة يحقق المواصفات التي تفرضها 
يومًا من هذا ) 30(خالل ثالثين  .ير مشغل السجل قيد التفعيل، والتأآيد على تنفيذ مشغل السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقيةمعاي
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بمعلومات إضافية من مشغل السجل إلثبات الخضوع لهذه االتفاقية، وفي هذه الحالة يتعين على مشغل  ICANNاإلشعار، قد تطالب 
 .يومًا) 15(لمطلوبة خالل خمسة عشر السجل تقديم المعلومات ا

  .تعديالت وتنازالت 7.6

) بما يتضمن المواصفات المشار إليها الحقا(ضرورة إجراء تعديالت على االتفاقية  ICANNإن رأت  )أ(
لكل (مرغوبا أمرا ) "اتفاقيات السجل المعمول بها"(ومشغلي السجل المعتمدين  ICANNوآافة االتفاقيات األخرى الخاصة بالسجل بين 

تقديم تعديال خاصا للموافقة من مشغلي السجل العاملين بما يتفق مع العملية المحددة مسبقا بالقسم  ICANNيكون على ) "تعديل خاص"
أوال  ICANNوقبل تقديم تعديال خاصا لهذه الموافقة يجب على  ).آما سيتضح أدناه(شريطة أن ال يكون هذا التعديل الخاص مقيدا  7.6
ومدة هذا التشاور يجب تحديدها من  .فيما يتعلق بشكل ومادة التعديل الخاص) آما سيتضح أدناه(اور بيقين راسخ مع مجموعة العمل التش

تبني التعديل الخاص عبر نشره للعامة على  ICANNوبعد هذا التشاور قد تقترح  .استنادا إلى مادة التعديل الخاص ICANNجانب 
إلى مشغلي السجل المعتمدين بما يتفق  ICANNوإرسال إشعار بهذا التعديل من ) "فترة النشر"(يوما ) 30(عن موقع الويب لفترة ال تقل 

بما يتضمن التعليقات المقدمة من مشغلي السجل (التعليقات العامة الواردة خالل فترة النشر  ICANNوسوف تعتبر  .7.8مع القسم 
 ).المعتمدين

 ICANNوافق مجلس إدارة ) 1( ،)"الفترة المتفق عليها"(ء فترة النشر إن حدث خالل يومين من انقضا )ب(
آما (نال هذا التعديل الخاص موافقة مشغل السجل ) 2(و ،)وقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام(على التعديل الخاص 

التاريخ األخير الذي تم (من مشغلي السجل العاملين ) "التعديل بالموافقة"(فستتم الموافقة على هذا التعديل الخاص ) هو محدد أدناه
يوما من ) 60(وستكون فاعلة لالتفاقية خالل فترة ) "بتاريخ الموافقة على التعديل"الحصول على الموافقات الخاصة به هنا مشار إليها 

ICANN  من مجلس إدارة  في حالة عدم الموافقة على التعديل الخاص )."تاريخ التعديل الساري"(إلى مشغل السجلICANN  أو عدم
للحصول على موافقة  ICANNواإلجراء المستخدم من  .تلقي الموافقة من مشغل السجل خالل فترة الموافقة فلن يكون هذا التعديل ساريا

 .مشغل السجل سيتم تصميمه لتوثيق الموافقة المكتوبة لمشغلي السجل العاملين وقد يكون في الشكل اإللكتروني

طالما لم يصوت لصالح التعديل (يوما بعد تاريخ سريان التعديل قد يقدم مشغل السجل ) 30(فترة  خالل )ج(
 )."طلب إعفاء"آل طلب مقدم من مشغل السجل آما هو أدناه، (لإلعفاء من التعديل المتفق عليه  ICANNطلب آتابي إلى ) المتفق عليه

وقد يتضمن التعديل المتفق عليه وصفا  .داعمة لإلعفاء من التعديل المتفق عليه سيحدد آل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع تقديم تفاصيل
قد يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل  .تفصيليا ودعما ألي بدائل أو تنوعا للتعديل المقترح من مشغل السجل

ها أو يتعارض مع المواد العاملة للحاالت المالية على المدى السجل التوافق مع التعديل المتفق لعيه عند معارضته للقوانين المعمول ب
أي حرية معقولة وليس منح طلب اإلعفاء  ICANNلن يمنح أي طلب إعفاء إن حددت  .الطويل أو ينتج عن عمليات تشغيل مشغل السجل

 ICANNيوما من استالم ) 90(خالل فترة  .التي قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إنكار الفوائد المباشرة للمسجلين
أو تنكر ) والتي قد تكون مشروطة أو تطرح بدائل أو متغيرات على التعديل المتفق عليه( إما الموافقة ICANNلطلب اإلعفاء يجب على 

على طلب اإلعفاء من جانب  إن تمت الموافقة .طلب اإلعفاء آتابة خالل الوقت الذي ل يقوم فيه التعديل المتفق عليه بتعديل االتفاقية
ICANN إن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب  .فإن التعديل المتفق عليه لن يغير من االتفاقيةICANN  فإن التعديل المقترح سيعدل من

) ر والرفضأو إن تم تمرير هذه البيانات فستعتبر التعديل المتفق عليه وقت تاريخ اإلنكا(االتفاقية طالما جاء تاريخ السريان المعدل 
لرفض طلب اإلعفاء بما يتفق مع  ICANNلقرار  ICANNيوما بعد استالمه لقرار ) 30(شريطة استئناف مشغل السجل خالل فترة 

 .ولن يتم تعديل التعديل المتفق عليه على هذه االتفاقية خالل فترة التعامل بعملية حل النزاع .5إجراءات حل النزاع الموضحة بالمادة 
أو ) ج(7.6بما يتفق مع القسم  ICANNك بيتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق عليها من لتجنب الشكو

وسيتثني مشغل السجل من أي تعديل متفق عليه وال يتم قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة  5من خالل لجنة قرار التحكيم بما يتفق مع المادة 
حيث أنها لن تكون فاعلة بموجب هذه االتفاقية أو مشغل السجل ) أو من خالل لجنة التحكيم ICANNن خالل سواء م(إلى مشغل السجل 

 .المعفي من التعديل المتفق عليه

أو تكميل هذه االتفاقية أو أي من  حيث ال يتم تعديل 7.6هذا القسم المحددة مسبقا في  النصوص باستثناء )د(
 ومشغل السجل من ICANN ما يقيد 7.6وال يوجد بالقسم  ،لم يتم تنفيذ ذلك آتابة من آال الطرفين يعلق ما تكون ملزمة سوف فقراتها
يكون المتنازل عن أي نص من نصوص  لن .في التعديالت الثنائية على هذه االتفاقية التي يتم التفاوض عليها بين آال الطرفين الدخول

أي تنازل عن نصوص هذه االتفاقية أو  .وقع بواسطة الطرف المتنازل إذعانًا لهذا النصزمًا ما لم يتم إثباته بخطاب ملهذه االتفاقية ُم
يشكل هذا التنازل تنازًال مستمرًا ما لم  ال ، وورد هنا تنازًال عن أي نص آخر يشكليعتبر تنازًال أو  الالفشل في تنفيذ أي من نصوصها 

 .يتم النص على ذلك صراحًة
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 :ستكون المصطلحات التالية لها المعاني التاليةألغراض هذه االتفاقية  )ه(

تعني بشكل مجمع مشغلي سجل النطاقات من المستوى األعلى  "مشغلي السجل العاملين" )1(
  .بما يتضمن مشغل السجل 7.6التفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابهة للقسم 

فقة األآيدة لمشغلي السجل العاملين الموا) أ( :تعني استالم آل مما يلي "موافقة مشغل السجل" )2(
المدفوعة إلى ) المحولة إلى الدوالر األمريكي إن أمكن(ثلثي إجمالي الرسوم  ICANNممن تصل مدفوعاتهم إلى 

ICANN  السابقة بما يتفق مع اتفاقيات السجل المعمول بها السنة التقويميةمن مشغلي السجل العاملين خالل ،
ولتجنب الشكوك فيما يتعلق  .عظم مشغلي السجل العاملين وقت الحصول على الموافقةالموافقة األآيدة لم) ب(و

يه تصويت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل لدفإن آل مشغل سجل عامل سيكون  ،)ب(بالفقرة 
 .بما يتفق مع اتفاقية السجل العاملة

استثناء المدى المحدد ) 2(أو  1اصفات تعديال على المو) 1( :يعني ما يلي" التعديل المقيد" )3(
وتعديل محدد على أألسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلين لعمليات تسجيل اسم النطاق أو  2.10بالقسم 

تعديل  )4(أو  6من المواصفات  2تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم ) 3(
 .على فترة االتفاقية

الممثلين لمشغلي السجل العاملين واألعضاء اآلخرين بالمجتمع ممن  "مجموعة العمل"تعني  )4(
من وقت آلخر للعمل آمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعديالت على اتفاقيات السجل العاملة  ICANNتعينهم 

 )).د(7.6باستثناء التعديالت الثنائية المتفقة مع القسم (

أو ُمشغل السجل على أي  ICANNال يتم تفسير هذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  .يدةال أطراف أخرى مستف 7.7
 .طرف ال يخضع لهذه االتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل

علقة يتم إعطاء آل المالحظات المعطاة في هذه االتفاقية أو ذات العالقة بها باستثناء اإلشعارات المت .إشعارات عامة 7.8
آنسخة طبق األصل أو عبر البريد ) 2(على عنوان الطرف المناسب آما هو وارد أدناه أو  آتابيًا) 1(إما  عن طريق، 7.6القسم 

آما هو وارد أدناه، ما لم يقم هذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي أو عنوان البريد اإللكتروني، أو رقم الفاآس . اإللكتروني
اإللكتروني  ICANNتمنح من خالل نشر المعلومات المناسبة على موقع  7.6القسم آل اإلشعارات تحت  .ارد بهذه االتفاقيةآما هو و

يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في معلومات االتصال لإلشعار أدناه خالل  .ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكتروني
تتم آتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في هذه االتفاقية باللغة  .غييريومًا من هذا الت) 30(ثالثين 

إذا ) 1(، سيعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب 7.6القسم أي إشعار مطلوب بموجب هذه االتفاقية بخالف اإلشعارات تحت  .اإلنجليزية
إذا آان عبر الصور الضوئية أو البريد ) 2(دمة السعاة مع تأآيد باالستالم أو آان في شكل ورقة، عند تسليمه شخصيًا، أو عبر خ

اإللكتروني، بناًء على تأآيد االستالم بواسطة جهاز الصور الضوئية للمستلم أو مرآز خدمة البريد اإللكتروني، بشرط في حال إرسال 
يعتبر أي  عمل )2( ييوم ا بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترةاإلشعار بالصور الضوئية أو بالبريد اإللكتروني، ال بد من إلحاقهم

قد منح إشعار بهذه المعلومات عند نشرها إلكترونيًا على الموقع اإللكتروني المخصص على موقع  7.6القسم في  إشعار يطالب به
ICANN وسائل إشعار أخرى عملية، مثل اإلشعار في حالة وجود  .اإللكتروني بعد تأآيد االستالم عن طريق خادم البريد اإللكتروني

 .عبر موقع ويب آمن، تعمل األطراف سويًا لتطبيق هذه الوسائل بموجب هذه االتفاقية

 :محددة على أنهافهي  ICANN لإذا آانت 
 شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

 330تي الجناح الطريق أدمير 4676
 90292 ديل راي آاليفورنيا امارين
 9358-823-310-1 :ف رقمهات

 8649-823-310-1 :فاآسإرسال 
 الرئيس والمدير التنفيذي :عناية

 المستشار العام :مع إرسال نسخة إلى
 .)آما يحدد من وقت آلخر( :البريد اإللكتروني
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 :إن آان األمر لمشغل السجل يحدد إلى 
]________________[ 
]________________[ 
]________________[ 

  :رقمهاتف 
  :فاآس
 : لعناية

  :مع نسخة مطلوبة إلى
 .)آما يحدد من وقت آلخر( :البريد اإللكتروني

التي  URLوتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع (تشكل هذه االتفاقية  .اتفاقية آاملة 7.9
وتحل محل آافة االتفاقيات ومذآرات التفاهم والمفاوضات  TLDاالتفاقية الكاملة ألطرافها المتصلين بعملية ) تشكل جزءًا منها

 .والمناقشات السابقة، سواء الشفهية أو التحريرية، بين األطراف حول هذا الموضوع

أو المواصفات التي يتم تقديمها /على الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية و .سيطرة اللغة اإلنجليزية 7.10
غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من هذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية هي النسخ الرسمية الملزمة  إلى ُمشغل السجل،
حالة وجود أي تضارب أو تناقض بين أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية والنسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية،  وفي .ألطراف االتفاقية

وتتم آتابة اإلشعارات والتعيينات والقرارات والمواصفات الواردة في هذه االتفاقية .اللغة اإلنجليزية هي السائدةفستكون النسخة المكتوبة ب
 .باللغة اإلنجليزية

ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل ألي حقوق ملكية أو مصالح  .حقوق الملكية 7.11
 .TLDالكلمات أو الرموز أو الحروف األخرى التي تؤلف سلسلة أو بالخطابات أو  TLD بـ

 .]منظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية فقطلالقسم التالي معمول به ل: مالحظة[

 .فقرة خاصة تتعلق بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية 7.12

وانين الدولية العامة بما يتضمن المعاهدات بأن مشغل السجل هو هيئة خاضعة للق ICANNتعترف  )أ(
ال ). "بالقوانين المعمول بها"فيما بعد  امجمع والمشار إليهفي الالمعاهدات والقانون الدولي العام  هذه(لية المعمول بها لمشغل السجل الدو

ل السجل النتهاك القوانين المعمول بها أو منح يوجد في هذه االتفاقية أو بالمواصفات المتعلقة بها ما يمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغ
 .يتفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانين المعمول بها على أن ال يشكل ذلك خرقا لالتفاقية. التوافق بينهما

في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي قرار أو سياسات  )ب(
مثل الفقرات (شار إليها بهذه االتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية م ICANN لـ

المشار إليه الحقا (قد تتعارض أو تنتهك القانون المعمول بها ) "ICANNمتطلبات "والمواصفات والسياسات المشار إليها هنا و
مبكرًا ما  ICANNعن هذا التعارض المحتمل إلى ) "إشعار"(لسجل أن يقدم إشعارا تفصيليا يتوجب على مشغل ا) "بالتعارض المحتمل"

في  .أمكن وفي حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة
فحينها يجب على مشغل  ICANNلمقترح المعمول به ومتطلبات حالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بين القانون ا

مبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق  ICANNالسجل تقديم إشعار تفصيلي عن هذا التعارض المحتمل إلى 
 .ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة

راجعة تالية يجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجهد مشترك بينهما بمجرد عملية آل م )ج(
إضافة إلى أن مشغل السجل يجب عليه االستفادة من تلك الجهود للتخلص أو تقليل التأثير الناتج  .5.1يتفق مع اإلجراءات المحددة بالقسم 

قام مشغل السجل بعد هذا الجهد المشترك وحدد بأن التعارض  إن .ICANNعن تعارض محتمل بين القوانين المعمول بها ومتطلبات 
أن تتنازل عن التوافق مع  ICANNوالقوانين المعمول بها فجيب على  ICANNالمحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات 

ما لم تحدد ) ICANN شريطة تفاوض الطرفين بيقين راسخ على أساس مستمر للتخلص من تأثيرات عدم التوافق بـ( ICANNمتطلبات 
ICANN  على نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلباتICANN  سيشكل تهديدا لألمان واالستقرار لخدمات السجل أو

فيجب على مشغل السجل تحمل  ICANNوبعد استالم اإلشعار من تحديد  )."ICANNبتحديد "المشار إليه الحقا ( DNSاإلنترنت أو 
الكامل  ICANNإن ظهر التعارض مع القانون المعمول به ولم يحل لنيل رضا  .لحل هذا التعارض مع القانون المعمول بهيوما  90فترة 
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إن حدث خالل تلك  .أدناه) د(أيام للتحكيم الملزم آما هو محدد بالقسم  10خالل تلك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم خالل فترة 
بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تقوم  ICANN أدناه فيمكن لـ) د(إلى التحكيم بما يتفق مع القسم الفرعي  الفترة لم يقدم الراعي األمر
 .بإنهاء االتفاقية بتأثير فوري

فقد يقدم مشغل السجل األمر إلى التحكيم بما يتفق مع  ICANNإن لم يوافق مشغل السجل مع تحديد  )د(
ألغراض هذا التحكيم يجب  .ICANNلتحديد  ICANNئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل باستثناء القضية الر 5.2فقرات القسم 

فيجب  ICANNلم تتوصل عن عمد لقرار  ICANNإن حدد المحكم أن  .ICANNأن تقدم دليال للمحكم يدعم قرار  ICANNعلى 
محكمون أو اللجنة التحكيمية التمهيدية أن إن قرر ال .ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  ICANNعلى 

ICANN  لم تصل إلى تحديدICANN فيجب عليها بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تنهي االتفاقية فورا . 

وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ االتفاقية عدم وجود متطلبات  )ه(
 .هاآات للقانون المعمول بهتتعارض مع أية انت ICANN لـ

وقبل تمويل المحكم وفقا للقسم  ICANNبعد تحديد  7.12على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم  )و(
بعد المشاورات المسبقة مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراها ضرورية لضمان أمن  ICANN أعاله يمكن لـ) د(7.12

على أساس مؤقت حتى مجيء  ICANNويجب تنفيذ تلك اإلجراءات التقنية من جانب  .DNSت وواستقرار خدمات السجل واإلنترن
 .المذآور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار آامل للتعارض مع القوانين المعمول بها) د(7.12بداية تاريخ إنهاء إجراءات التحكيم بالقسم 

فيمكن لمشغل السجل تقديم األمر إلى التحكيم  ICANNلمتخذة من جانب في حالة عدم موافقة مشغل السجل مع اإلجراءات التقنية ا
في حالة اتخاذ  .في اإلجراءات التقنية الخاصة بها ICANNأعاله خالل العملية التي تستمر  5.2الملزمة بما يتفق مع فقرات القسم 

ICANN  لإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع آافة التكاليف الحادثة من جانبICANN إضافة إلى  .آنتيجة لهذه اإلجراءات
االحتفاظ بالحقوق وتعزيزها الخاصة بعمليات التشغيل المستمرة  ICANNهذه اإلجراءات فيجب على  ICANNأنه في حالة اتخاذ 

 .واألدوات البديلة على النحو المعمول بها

 

* * * * * 
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 .بذلك ونلالتفاقية من قبل ممثليهم المخّوت األطراف هنا بتنفيذ هذه ا، أقّرما ذآربالشهادة على آل 

 شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

 _____________________________ :إعداد
 ]_____________[ 
 الرئيس والمسئول التنفيذي 
 :التاريخ

 
 

 ]ُمشغل السجل[

 _____________________________ :إعداد
 ]____________[ 
 ]____________[ 

 :تاريخال
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 1المواصفة 

 سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة عيينت

  .سياسات اإلجماع .1

بموجب اإلجراء المنصوص عليه في لوائح ) 1(هي تلك السياسات التي وُضعت " سياسات اإلجماع" .1-1
ICANN من هذه الوثيقة 2-1تغطي المواضيع الواردة بالقسم ل) 2( ،والمتخذة جراءات القانونيةاإلو .

 حينمن  ICANNاجعة عملية تطوير سياسة اإلجماع واإلجراء المنصوص عليه في لوائح يمكن أن تتم مر
 .شأنا الآلخر، وفقًا للعملية المنصوص عليها بهذ

 أصحاب المصلحةإجماع من  تحقيق، لوفقًا لهايتم إعداد سياسات اإلجماع واإلجراءات التي يتم تطويرها  .1-2
يجب أن تنتمي سياسات اإلجماع إلى . gTLDsك مشغلي إلى أقصى حد ممكن، بما في ذل- على اإلنترنت

 : مجال أو أكثر مما يلي

إمكانية لتسهيل بشكل معقول؛ المشاكل التي يعد القرار المنتظم أو المُنسَّق ضروريًا فيها  .1-2-1
 أو ") DNS("أو استقرار اإلنترنت أو نظام أسماء النطاقات /أو أمان و/تشغيل و

 أو  سجلالخدمات  تقديماألداء الخاصة بومواصفات  الوظيفيةالمواصفات  .1-2-2

 أو واستقرارها  TLD السجل على أمان قاعدة بيانات .1-2-3

 معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع المتعلقة بعمليات شكلالضرورية ب سجلالسياسات  .1-2-4
 أو  السجلأو مُسجلي  السجل تشغيل

سماء استخدام أفيما يتعارض مع (بتسجيل أسماء النطاقات  المتعلقةحل النزاعات  .1-2-5
  ).النطاقات هذه

 :ما يلي، 2-1هذه المشار إليها في القسم  فئات المسائل -وال تقتصر على- تشمل  .1-3

أولوية التسجيل لمن يبادر بالحجز، التجديد : مثل( TLDمبادئ تخصيص األسماء المسجلة في  .1-3-1
 )فترة تعليق بعد انتهاء الصالحية منح ،الئمالم

 تخزين أسماء النطاقات بكميات كبيرة أو المضاربة فيهاظر مزودي االمتداد والمُسجلين من وح .1-3-2

أو التي ال يتم تجديدها  ،تكون غير مسجلة من األصلالتي قد  ،TLDجز األسماء المسجلة في وح .1-3-3
الملكية ) 2(المستخدمين أو تضليلهم، أو  إرباكمنع ) 1: (ألسباب تتعلق مباشرة بأحد ما يلي

على  وضع تحفظ ،مثل(أو اإلنترنت  DNSم أسماء النطاقات اإلدارة الفنية لنظا) 3(الفكرية، أو 
 ) األسماء من التسجيل

الحتفاظ بمعلومات دقيقة ومحدَّثة تتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات والوصول إليها، وا .1-3-4
 عمليات والقيام بإجراءات لمنع عرقلة عمليات تسجيل أسماء النطاقات التي ترجع لتعليق أو إنهاء

عن المسؤولية  عيينأو مُسجل؛ بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بت سجل مُشغل اسطةالتشغيل بو
 .الذي تأثر بهذا التعليق أو اإلنهاء TLDتشغيل أسماء نطاقات مسجلة في 
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 :أال على سياسات اإلجماع يجب ،إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسات اإلجماع .1-4

 أو ،، أو تضع حدودًا لهالسجلتضع سعًرا لخدمات  .1-4-1

 أو  ،السجلتعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء اتفاقية  .1-4-2

 أو ،أو سياسات اإلجماع) المحددة أدناه(تعمل على تعديل حدود السياسات المؤقتة  .1-4-3

، والمبيَّنة ICANNلصالح  السجل مُشغلتعمل على تعديل الشروط المتعلقة بالرسوم التي يدفعها  .1-4-4
 ؛ أوالسجلفي اتفاقية 

والعمل بأسلوب يتسم لضمان المساواة في المعاملة لمشغلي السجل  ICANNتعديل التزامات  .1-4-5
 .باالنفتاح والشفافية

مجلس اإلدارة  وضعهابكافة المواصفات أو السياسات التي  السجل مُشغليجب أن يلتزم  .السياسات المؤقتة .2
د تصويت ثلثي أعضائه على األقل؛ ما دام ويقوم بتنفيذها مؤقًتا، وذلك في حالة تبني مجلس اإلدارة لها بع

مبررة، وأن وضع مواصفات أو سياسات مؤقتة حاليًا لموضوع  تغييراتمجلس اإلدارة يرى أن هذه التعديالت أو ال
 "). السياسات المؤقتة("أو أمانهما  DNSأو  السجلمعين ضروري للحفاظ على استقرار خدمات 

 
. بصورة محددة؛ لتعمل على تحقيق هذه األهداف بشكل مرن ويجب تخطيط هذه المواصفة أو السياسة .2-1

وعند وضع أية سياسة مؤقتة، يجب أن يحدد مجلس اإلدارة فترة زمنية، يتم خاللها تبني السياسة المؤقتة 
 . ICANNوتنفيذها فور انتهاء عملية تطوير السياسة المؤقتة التي تنص عليها لوائح 

اري يحتوي على شرح تفصيلي ألهدافها من وراء تبني إصدار بيان استشب ICANN تلتزمكما  .2-1-1
وسبب اعتقاد مجلس اإلدارة ضرورة حصول هذه السياسة المؤقتة على دعم  ،السياسة المؤقتة

 . اإلنترنت على أصحاب المصلحةاإلجماع من 
ادة يوًما، فعلى مجلس اإلدارة إع 90وإذا زادت الفترة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة عن  .2-1-2

يومًا لفترة إجمالية ال تتجاوز عامًا واحدًا؛ للحفاظ على سريان  90تأكيد تبنيه للسياسة المؤقتة كل 
وإذا انقضى العام، أو لما . هذه السياسة المؤقتة خالل هذه المدة، حتى تتحول إلى سياسة إجماع

إلدارة تأكيدها؛ ال تصبح السياسة المؤقتة سياسة إجماع خالل فترة العام هذه، ولم ُيعد مجلس ا
 .تنفيذهابمطالبًا بااللتزام بالسياسة المؤقتة هذه أو  السجل مُشغليكون 

 
فترة زمنية معقولة بعد إشعاره بوضع سياسة إجماع أو  السجل ُمشغليجب أن يُمنح  .اإلشعار والتعارضات .3

وفي . رورات ملحة في االعتبارسياسة مؤقتة، يمكنه خاللها االلتزام بهذه السياسة أو المواصفة، مع أخذ أية ض
مؤقتة، يجب تغليب سياسات اإلجماع أو إجماع أو سياسات وسياسات سجل الحالة وجود تعارض بين خدمات 

 .السياسات المؤقتة، وذلك فيما يتعلق بالموضوع محل التعارض فقط
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 الجديدة  GTLDمواصفات اتفاق مسودة نطاقات  2010مايو 
 تخضع للتعليق العام 

 

  

 

 2المواصفات 
 البيانات مستودع متطلبات

 
 

لتوفير خدمات مستودع ") وآيل المستودع ("سوف يشارك مشغل مزود االمتداد في آيان مستقل ليكون بمثابة وآيل مستودع البيانات 
طلبات القانونية المنصوص ، والمت)أ(وسيتم تضمين المواصفات الفنية الواردة في الجزء . البيانات ذات الصلة في اتفاقية مزود االمتداد

 ICANN، في أي اتفاقية مستودع البيانات بين مشغل مزود االمتداد ووآيل المستودع، والتي يجب بموجبها اعتبار )ب(عليها في الجزء 
ُيقصد بها إضافة إلى المتطلبات التالية، يمكن أن تتضمن اتفاقية مستودع البيانات شروًطا أخرى، ال تتعارض وال . آطرف ثالث مستفيد

 .اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه
 

 المواصفات الفنية -الجزء أ 
 
وبالنسبة لكال النوعين من اإليداعات، ال . إيداعات آاملة أو إيداعات تزايدية: على نوعين اإليداعاتيمكن أن تكون . اإليداعات .1

 .األشياء الضرورية من أجل تقديم خدمات تسجيل معتمدةيجب أخذ مدى التسجيل في االعتبار ألن مستودع البيانات هي تلك 
بيانات السجل التي تعكس قاعدة بيانات السجل الحالية والمكتملة، والتي سوف تتألف من البيانات التي تعكس " اإليداع الكامل"ُيقصد بـ 1-1

أي المعامالت التي (لمعلقة في ذلك الوقت ولن تنعكس المعامالت ا. بالتوقيت العالمي آل يوم أحد 00:00حالة من السجل اعتباًرا من 
 . مع حالة اإليداع الكامل) لم تلتزم بقاعدة بيانات السجل

البيانات التي تعكس جميع المعامالت التي تنطوي على قاعدة البيانات التي لم تنعكس في حالة اإليداع " اإليداع التزايدي"ُيقصد بـ 1-2
سيحتوي آل ملف تزايدي على آل تعامالت قاعدة البيانات منذ . ة، حسب مقتضى الحالالكامل أو اإليداع التزايدي السابقة الماضي

يجب أن تشتمل اإليداعات التزايدية، عند االقتضاء، على سجالت . بالتوقيت العالمي 00:00اآتمال اإليداع السابق اعتباًرا من 
  ).أي األسماء المضافة حديًثا أو المعدلة(ر إيداع آامل أو تزايدي المستودع الكاملة آما هو محدد أدناه والتي لم ُتدرج أو تتغير منذ آخ

 
. يجب معالجة آل إيداع آامل وآل إيداع تزايدي تمت تهيئته، ثم تسليمه بصيغة مشفرة لوآيل المستودع. إجراءات اإليداعات .2

المعتمدة إلى خادم وآيل المستودع خالل اإلطار يجب إرسال ملفات اإليداع المنّسقة والمشفرة والموقَّعة، من قبل نقل الملفات اآلمنة 
 .المتطلبات القانونية –) ب(الجزء الزمني المحدد، انظر 

 
 :يلتزم ُمشغلو السجل بتقديم مجموعة ملفات مستودع يومًيا آالتالي. جدول اإليداعات .3
" آامل"سيتم وضع عالمة النوع . سجلمرة واحدة في األسبوع، ال بد من تقديم إيداع آامل لمجموعة آاملة من الموضوعات في ال 3-1

 .على آل من هذه الملفات
سيتم وضع . وفي األيام الستة األخرى لألسبوع، يجب تقديم إيداع تزايدي متضمًنا الموضوعات التي تم وضعها أو حذفها أو تحديثها 3-2

 .على آل من هذه الملفات" تزايدي"عالمة النوع 
 . فية الفترة الزمنية منذ بدء التقديم السابقويجب أن تغطي آل عملية تقديم تزايدي إضا 3-3
 . على الرغم من أننا نتوقع أن يكون هذا استثناًء، إال أنه يجوز أن يكون هناك بعض التداخل بأقل حد بين اإليداعات التزايدية 3-4
 
 . مواصفات تنسيق المستودع .4
 :يجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية. اصطالحات تسمية الملفات 4-1

}gTLD}_{اليوم-الشهر-السنة}_{الملف}_{حيث} االمتداد.{ }المراجعة{ المراجعة{#}_السلسلة }_النوع: 
 ASCII، فيجب استخدام الشكل المتوافق مع IDN-TLD؛ في حالة وجود نطاق gTLDباسم نطاق } gTLD{يتم استبدال  4-1-1

 ؛ )Aالعنوان (
ن المستخدم آعالمة مائية زمنية للمعامالت، أي لإليداع الكامل المتوافق بالتاريخ الموافق للزم} اليوم-الشهر-السنة{يتم استبدال  4-1-2

 ؛ "02-08-2009"، وتكون السلسلة المقرر استخدامها 02T00:00Z-08-2009مع 
 ؛9-4و 8-4بنوع الملف آما هو مبين في األقسام } الملف{يتم استبدال  4-1-3
 : من قبل} النوع{يتم استبدال  4-1-4

 ، إذا آانت البيانات تمثل اإليداع الكامل؛"آامل") 1(
 ، إذا آانت البيانات تمثل اإليداع التزايدي؛"تزايدي") 2(

ستبدال هذا ، وفي حالة وجود ملف وحيد، فال بد من ا"1"بوضع الملف في سلسلة الملفات، والتي تبدأ برقم {#} يتم استبدال  4-1-5
 ". 1"بالرقم 
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 ": 0"الخاص ببداية الملف بالرقم ) أو إعادة اإلرسال(عن طريق رقم المراجعة } المراجعة{يتم استبدال  4-1-6
 ".ال شيء"وإال فيستبدل بكلمة . إذا آان الملف يحمل توقيًعا رقمًيا لملف شبه متجانس لفظًيا "sig."من قبل } االمتداد.{يتم استبدال  4-1-7
  
النطاقات، وجهات االتصال، وخوادم األسماء، (فيما يخص آل نوع من أنواع الموضوعات  .عامل مع الموضوعاتأساليب الت 4-2

 . للسماح بوجود موضوعات مرجعية مضغوطة من الملفات األخرى" المعالجة"، سوف تستخدم الهوية أو )والمسجلين
 .األقصى من المرونةقد يتم تمثيل أساليب التعامل هذه آقيم هجائية رقمية، تقدم الحد  4-2-1
 .قد يستخدم ُمشغل السجل اسم النطاق آأسلوب تعامل للنطاق 4-2-2
 
ويجب أن تحتوي هذه الحقول على طوابع . ، مثل تواريخ اإلنشاء واالنتهاء للنطاقات"التواريخ"تشير حقول آثيرة إلى  .التواريخ 4-3

وتقدم الطوابع الزمنية بالتوقيت العالمي بال أي . المستودع زمنية، تشير إلى التاريخ والوقت بتنسيق ثابت في آل هذه الحقول بإيداع
 . ]1[ ، انظر5730الوقت المستخدمين في طلب التعليق رقم /تعويض من خط الطول صفر، بما يتفق مع معالجة التاريخ

 
ي على موضوعات مثل النطاقات وجهات االتصال وخوادم األسماء وما إلى يجب تجميع ملفات البيانات التي تحتو .تنسيق الملفات 4-4

 . ]5[ ، انظر4180، آما هو موضح في طلب التعليق رقم CSVبامتداد " فارغ"ذلك في ملف نصي 
 ". فارغة"في ملفات نصية  EPP XMLيجب تجميع ملفات تخطيطية بامتداد 

 . UTF-8يجب أن يكون ترميز األحرف لكل من هذه الملفات هو 
 
وطلبات التعليقات ذات الصلة، إلى رموز  [1]، انظر 5730آما هو محدد في طلب التعليق رقم  EPPيدل  .حاالت الموضوعات 4-5

، 3915السماح أيًضا لقيم الحالة المبينة في طلب التعليق رقم  في حالة النطاقات، يتم. الحالة المسموح بها لموضوعات سجل متنوعة
 . 6-4، انظر القسم "المحفوظة"، باإلضافة إلى الحالة [11]انظر 

 
. ICANNالمحجوزة بالنيابة عن نفسها أو عادًة ما تكون السجالت عبارة عن مجموعة من األسماء  .أسلوب تعامل االسم المحجوز 4-6

 DOMSTATUSالخاصة المرتبطة بها في ملف " المحجوزة"ويجب إدراج األسماء المحجوزة في ملف النطاق، وأن تملك الحالة 
 . لإلشارة إلى آونها محجوزة

 
ب أن يتم إيداع جدول التهجئة ، فيج)IDN(إذا عرض مشغل مزود االمتداد أسماء النطاقات الدولية  .IDNأسلوب تعامل تهجئات  4-7

 . ]9[، انظر IANAالخاص بـ ) IDN(وسياسة التسجيل لدى مستودع ممارسات نطاقات األسماء الدولية 
متعددة إما مسجلة، أو  خاصة، قد تكون هناك نطاقات تجهئة IDNواعتماًدا على سياسة التسجيل الموجودة في السجل، بالنسبة لـ 

 : محجوزة أو محجوبة
 ". مسجلة"بالفعل، مع اسم النطاق القانوني في نظام التسجيل، فسيتم وضع عالمة على التهجئة بأنها  IDNإذا تم تسجيل تهجئات ) 1(
، فسيتم وضع عالمة على بديلة ولكنها ليست مسجلة في الواقع IDNإذا ما سمح فقط لمالك اسم النطاق القانوني لتسجيل تهجئة ) 2(

 ". محجوزة"التهجئة بأنها 
 ". محجوبة"غير مرغوب فيها للتسجيل، فسيتم وضع عالمة على التهجئة بأنها  IDNإذا اعتبرت تهجئة ) 3(

 
 .تنسيقات الملفات التفصيلية 4-8

 . اخل السجل المماثللكل موضوع، يشير الترتيب الذي يتم تقديم حقوله به إلى الترتيب الذي ُيتوقع أن يكونوا فيه د
، 4180من طلب التعليق رقم  2على النحو المبين في المادة " خط رأسي"عبارة عن  CSVويجب أن يكون السطر األول من آل ملفات 

ات آل نوع من أنواع الملفات وترد مثل هذه األسماء المختصرة أدناه في مواصف. الذي يتضمن األسماء المختصرة في آل حقل [5]انظر 
 ".}"و " {"المتضمنة بين 

 
يحتوي هذا الملف على آافة أسماء النطاقات التي يتعامل معها السجل حالًيا، ". DOMAIN"تشير إلى نوع الملف  .النطاقات 4-8-1

لة أسماء النطاقات وفي حا. الفرعية، إذا آان السجل يوفر خدمات السجل بالنسبة لها TLDبما في ذلك النطاقات في مستويات 
، وليس في ")xn - 11b5bs1di.tld" -على سبيل المثال " (اسم النطاق"في حقل  A، يجب استخدام العنوان )IDN(الدولية 
 .Uالعنوان 

 :DOMAINيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ ، 
)2 (}domainName{اسم النطاق؛ ، 
)3 (}sponsoringRegistrar{أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الداعم الحالي؛ ، 
)4 (}creationDate{تاريخ اإلنشاء؛ ، 
)5 (}creatorRegistrar{الُمنشأ؛/ ، أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل األصلي 
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)6 (}expiryDate{تاريخ انتهاء فترة الصالحية؛ ، 
)7 (}authInfo{؛ ، معلومات الترخيص، من أجل النطاق 
)8 (}updateRegistrar{ تعامل المسجل للمسجل الذي قام بتحديث النطاق في آخر مرة، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث؛ ، 
)9 (}lastUpdate{ تاريخ آخر تحديث، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث؛ ، 
)10 (}lastTransferDate{ث؛ و، تاريخ آخر تحديث، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحدي 
)11 (}deletionDate{ انظر 3915، تاريخ الحذف، للنطاقات قيد انتظار إزالتها أو استعادتها انظر طلب التعليق رقم ،

 .، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث[11]
 
 ".DOMIDN"الملف  نوعتشير إلى  )IDNs(أسماء النطاقات العالمية  4-8-2

 ". أسلوب تعامل النطاق"، فيجب توفير التعامل مع هذا اإلدخال في حقل "DOMAIN"إدخال مماثل في ملف  IDNإذا آان لدى 
، فيجب توفير التعامل مع اسم النطاق القانوني هذا في حقل )اسم النطاق القانوني(آخر  IDNهي تهجئة لـ  IDNإذا آانت 

قات الدولية التي هي عبارة عن أسماء نطاقات قانونية، يجب ترك حقل وبالنسبة ألسماء النطا". أسلوب تعامل النطاق القانوني"
 . فارًغا" أسلوب تعامل النطاق القانوني"

، "محجوبة"، أو "محجوزة"، أو "مسجلة: "، وهي يجب أن تكون أي مما يليIDNإلى عالمة تهجئة " عالمة التهجئة"يشير حقل 
 . بالنسبة ألسماء النطاق القانوني، يجب أن تترك فارغة. 7-4وانظر القسم 

 .IDNالمماثل لـ  IDNلجدول ) 3-8-4انظر (على الهوية الداخلية " IDNهوية جدول "يجب أن يحتوي حقل 
على حٍد سواء، وإذا لم يتم  Uنوان والع Aللسجل، فيجب أن يتم استوداع العنوان  IDNالخاص بـ  Uوإذا قدم المسجل العنوان 

 . فحسب Aذلك، فيجب أن يتم استوداع العنوان 
 :DOMIDNيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ ، 
)2( }canonicalDomainHandle{أسلوب تعامل النطاق القانوني؛ ، 
)3( }variantTag{عالمة التهجئة؛ ، 
)4( }idnTableId{ هوية جدول ،IDN؛ 
)5( }aLabel{ العنوان ،A؛ و 
)6( }uLabel{ العنوان ،U؛ 

 
هذا هو الملف الذي يحتوي على قائمة لمختلف ". IDNTABLES"يشير إلى نوع الملف . IANA IDNفهرس جداول  4-8-3

هوية " تضم ويجب أن. TLDفي نطاق  IDNsوالتي تستخدم من أجل  IANAفي  IDNمعّرفات المورد العالمي لجدول 
 . IDNعدًدا تسلسلسًيا والذي سيكون بمثابة الهوية الداخلية من أجل جدول " IDN"جدول 

 :IDNTABLESيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 
)1 (}idnTableId{ هوية جدول ،IDN؛ و 
)2 (}idnTableUri{ معّرف المورد العالمي لجدول ،IDN  في مستودعIANA. 

 
يحتوي هذا الملف على آل موضوعات االتصاالت المرتبطة ألي اسم " CONTACT"ى نوع ملف تشير إل. جهات االتصال 4-8-4

 .DOMAINمن أسماء النطاقات المودعة في ملف 
 :CONTACTيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ ، 
)2 (}sponsoringRegistrar{سجل الداعم؛، أسلوب تعامل الُمسجل للُم 
)3 (}creationDate{تاريخ اإلنشاء؛ ، 
)4 (}authInfo{معلومات الترخيص لجهة االتصال؛ ، 
)5 (}voiceNumber{رقم الهاتف الصوتي؛ ، 
)6 (}voiceExt{امتداد الهاتف الصوتي؛ ، 
)7 (}faxNumber{رقم هاتف الفاآس؛ ، 
)8 (}faxExt{امتداد الفاآس؛ ، 
)9 (}email{د اإللكتروني، عنوان البري. 
)10 (}creatorRegistrar{أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الُمنشأ؛ ، 
)11 (}updateRegistrar{أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الذي قام بتحديث جهة االتصال؛ ، 
)12 (}lastUpdate{تاريخ آخر تحديث، و ، 
)13 (}lastTransferDate{تاريخ آخر نقل ،. 
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ال ُيسمح إال الثنين من . تحتوي على عناوين جهات االتصال" CONADDR"تشير إلى نوع ملف  .عناوين جهات االتصال 4-8-5

 .العناوين لكل جهة اتصال شريطة آونهما ذوي أنواع مختلفة
 :CONADDRيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ ، 
)2 (}addressType{ب أن يكون ، نوع العنوان، يج"int " أو"loc" ؛[4]، انظر 5733؛ طلب التعليق رقم 
)3 (}contactName{معلومات جهة االتصال؛ ، 
)4 (}contactOrganization{مؤسسة جهة االتصال؛ ، 
)5 (}postalAddress1{ 1، العنوان البريدي 
)6 (}postalAddress2{ 2، العنوان البريدي 
)7 (}postalAddress3{ 3، العنوان البريدي 
)8 (}city{المدينة؛ ، 
)9 (}stateProvinceOrRegion{المنطقة؛/اإلقليم/، الوالية 
)10 (}postalCode{الرمز البريدي؛ و ، 
)11 (}Country{الدولة ،. 

 
 :5-8-4و 4-8-4مالحظات على 

 EPPوبصفة خاصة، يتطلب تعيين جهة االتصال لـ . تطلبات الالزمة للتحقق منهاالحقول التالية يمكن من خاللها أن تشير وثائق المعايير للم
 :، الرجوع إلى وثائق معايير أخرى آما يلي[4]، انظر 5733في طلب التعليق 

 البلد
 .ISO 3166يتم تمثل معّرفات الدول باستخدام اثنين من معّرفات األحرف آما هو محدد في المعيار 

 أرقام الهاتف
 .ITUالخاص بـ  E164aاعتماًدا على الهياآل التي تم تعريفها في معيار ) الصوت والفاآس على حٍد سواء(يتم تنسيق أرقام الهواتف 
 عنوان البريد اإللكتروني

 .[12] تنسيق رسائل اإلنترنتيتم تعريف سياق عنوان البريد اإللكتروني في 
 
 "NAMESERVER"تشير إلى نوع ملف : خوادم االسم 4-8-6

 :NAMESERVERيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 
)1 (}nameServerHandle{تعامل خادم االسم؛ ، 
)2 (}nameServerName{اسم خادم االسم؛ ، 
)3 (}creationDate{تاريخ اإلنشاء؛ و ، 
)4 (}sponsoringRegistrar{جل للُمسجل الداعم، أسلوب تعامل الُمس. 

 
 "NSIP"تشير إلى نوع ملف  .الخاصة بخادم االسم IPعناوين الـ  4-8-7

 :NSIPيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 
)1 (}nameServerHandle{تعامل خادم االسم؛ و ، 
)2 (}ip{ عنوان الـ ،IP. 

 
البناء التوجيهي لإلصدار ، أو لـ IPv4، من أجل عناوين ]13[ بروتوآول اإلنترنتإما لـ  IPيجب أن يتوافق سياق عناوين الـ . مالحظات

 .IPv6، من أجل عناوين ]IP ]14السادس الخاص بـ 
 
مسجل مرتبط بأي اسم نطاق المتضمن  يحتوي الملف على معلومات لكل" REGISTRAR"تشير إلى نوع ملف . الُمسجلون 4-8-8

 .DOMAINفي 
 :REGISTRARيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}registrarHandle{أسلوب تعامل الُمسجل؛ ، 
)2 (}ianaId{ هوية ،IANA  للمسجل لكل هوية من هويات مسجل IANA]8[؛ و 
)3 (}registrarName{اسم الُمسجل؛ ، 
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 .DOMAINتحتوي على آل الحاالت لكل نطاق في ". DOMSTATUS"تشير إلى نوع ملف . الحالة/ارتباطات النطاق 4-8-9
 :DOMSTATUSيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ ، 
)2 (}statusValue{بحاالت الموضوعات؛ ، قيمة الحالة، آما في الجزء السابق الخاص 

 
تحتوي على آل الحاالت لكل جهة اتصال في " CONSTATUS"تشير إلى نوع ملف . الحالة/ارتباطات االتصال 4-8-10

CONTACT. 
 :CONSTATUSيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ ، 
)2 (}statusValue{سابق الخاص بحاالت الموضوعات؛، قيمة الحالة، آما في الجزء ال 

 
تحتوي على آل الحاالت لكل خادم اسم في " NSSTATUS"تشير إلى نوع ملف . الحالة/ارتباطات خادم االسم 4-8-11

NAMESERVER. 
 :NSSTATUSيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}nameServerHandle{تعامل خادم االسم؛ ، 
)2 (}statusValue{الجزء السابق الخاص بحاالت الموضوعات؛ ، قيمة الحالة، آما في 
)3 (}reasonCode{رمز السبب ،. 

 
تحتوي على جميع االرتباطات بين جهات " DOMCONTACT"تشير إلى نوع ملف . جهة االتصال/ارتباطات النطاق 4-8-12

 .االتصال والنطاقات
 :DOMCONTACTيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}domainHandle{ النطاق؛، أسلوب تعامل 
)2 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ و ، 
)3 (}contactType{نوع جهة االتصال؛ يجب أن يكون واحًدا من االختصارات الموجودة في الجدول التالي ،. 

 
 االختصارات النوع المحتمل 

 reg جهة اتصال مسّجل النطاق 
 admin جهة االتصال اإلدارية 
 دفع الفواتير اتيرجهة اتصال دفع الفو
 tech جهة االتصال التقنية 

 
تحتوي على آل االرتباطات بين أسماء النطاقات " DOMNS"تشير إلى نوع ملف . جهة االتصال/ ارتباطات خادم االتصال 4-8-13

 .وخوادم األسماء المماثلة
 :DOMNSيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ و ، 
)2 (}nameServerHandle{تعامل خادم االسم ،. 

 
يجب أن يتم إرسال هذا الملف فقط من أجل إيداعات المستودع ." DOMDEL"تشير إلى نوع ملف . عمليات حذف النطاق 4-8-14

 .؛ وهو يشير إلى قائمة النطاقات التي ُوجدت في اإليداع السابق الذي قد تمت إزالته")inc"نوع الملف -مثًال (التزايدية 
)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ و ، 
)2 (}deletionDate{تاريخ الحذف ،. 

 
يجب أن يتم إرسال هذا الملف فقط من أجل إيداعات " .CONTDEL"تشير إلى نوع ملف . عمليات حذف جهة االتصال 4-8-15

ُوجدت في اإليداع السابق الذي قد تمت  ؛ وهو يشير إلى قائمة جهات االتصال التي")inc"نوع الملف -مثًال (المستودع التزايدية 
 .إزالته
)1 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ و ، 
)2 (}deletionDate{تاريخ الحذف ،. 
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يجب أن يتم إرسال هذا الملف فقط من أجل إيداعات المستودع " .NSDEL"تشير إلى نوع ملف : عمليات حذف خوادم االسم 4-8-16
 .؛ وهو يشير إلى قائمة خوادم األسماء التي ُوجدت في اإليداع السابق الذي قد تمت إزالته")inc"ملف نوع ال-مثًال (التزايدية 

)1 (}nameServerHandle{تعامل خادم االسم؛ و ، 
)2 (}deletionDate{تاريخ الحذف ،. 

 
تعتبر أول خمسة " DOMDS"تشير إلى نوع ملف  .النطاق/ DNSارتباطات سجالت موّقع التفويض الخاصة بامتدادت أمان  4-8-17

 . [10]، انظر 5910وترتبط هذه الحقول بتلك المبينة في طلب التعليق رقم . حقول فقط إلزامية، ويمكن ترك بقية الحقول فارغة
 :DSDELيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ ، 
)2 (}keyTag{، عالمة المفتاح؛ 
)3 (}algorithm{اللوغاريتم؛ ، 
)4 (}digestType{؛ نوع االستيعاب؛ 
)5 (}digest{االستيعاب؛ ، 
)6 (}maximumSigLife{الحد األقصى لعمر سريان التوقيع؛ ، 
)7 (}dnskeyFlags{ عالمات مفتاح ،DNS؛ 
)8 (}dnskeyProtocol{ بروتوآول مفتاح ،DNS؛ 
)9 (}dnskeyAlgorithm{ لوغاريتم مفتاح ،DNS؛ 
)10 (}publicKey{المفتاح العام؛ ، 

 
يجب أن يتم إرسال ". DSDEL"تشير إلى نوع الملف  .DNSعمليات حذف سجالت موّقع التفويض الخاصة بامتدادت أمان  4-8-18

اقات التي آانت توجد ؛ وهو يشير إلى قائمة النط")inc"نوع الملف -مثًال (هذا الملف فقط من أجل إيداعات المستودع التزايدية 
 .في اإليداع السابق والتي لم تعد موجودة لديه DNSبها سجالت موّقع التفويض الخاصة بامتدادت أمان 

 :DSDELيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ و ، 
)2 (}dsDeletionDate{ تاريخ حذف سجل ،)سجالت (DS. 

 
يحتوي على معلومات آشف استثنائية خاصة ". CONDISCL"يشير إلى نوع الملف  .مات االتصالالكشف عن معلو 4-8-19

وباستثناء أسلوب تعامل جهة االتصال، ال يمكن لجميع الحقول في هذا . [4] 5733باالتصال آما هو محدد في طلب التعليق رقم 
 .أو فارغة" اطئةخ"، أو "صحيحة"الملف إال أن تكون 

 :CONDISCLيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ ، 
)2 (}intName{االسم الدولي؛ ، 
)3 (}locName{االسم المحلي؛ ، 
)4 (}intOrganization{المؤسسة الدولية؛ ، 
)5 (}locOrganization{المؤسسة المحلية؛ ، 
)6 (}intAddress{العنوان الدولي؛ ، 
)7 (}locAddress{العنوان المحلي؛ ، 
)8 (}voice{الصوت؛ ، 
)9 (}fax{الفاآس؛ و ، 
)10 (}email{البريد اإللكتروني ،. 

 
انظر طلب  ،EEPمن  2يرتبط هذا النوع من الملفات بالقسم ". DCP"يشير إلى نوع الملف . EEPسياسات جمع بيانات خادم  4-8-20

 .أو فارغة" خاطئة"، أو "صحيحة"ال يمكن لجميع الحقول إال أن تكون . [1]، انظر 5730التعليق رقم 
 :DCPيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1 (}accessAll{الوصول للكل؛ ، 
)2 (}accessNone{عدم الوصول للكل؛ ، 
)3 (}accessNull{ل خاٍل؛، الوصو 
)4 (}accessPersonal{الوصول شخصي؛ ، 
)5 (}accessPersonalAndOther{الوصول شخصي ولآلخرين؛ ، 
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)6 (}accessOther{الوصول لآلخرين؛ ، 
)7 (}statementAdmin{مدير البيان؛ ، 
)8 (}statementContact{جهة االتصال بالبيان؛ ، 
)9 (}statementProvisioning{توفير البيان؛ ، 
)10 (}statementOther{البيان لآلخرين؛ ، 
)11 (}recipientOther{ ؛ االستالم لآلخرين؛ 
)12 (}recipientOurs{ ؛ االستالم لنا؛ 
)13 (}recipientPublic{ ؛ االستالم عام؛ 
)14 (}recipientSame{ ؛ االستالم هو نفسه؛ 
)15 (}recipientUnrelated{؛ االستالم ليس له صلة؛ 
)16 (}retentionBusiness{االحتفاظ بالعمل؛ ، 
)17 (}retentionIndefinite{االحتفاظ غير محدد؛ ، 
)18 (}retentionLegal{االحتفاظ قانوني؛ ، 
)19 (}retentionNone{ال يوجد احتفاظ؛ ، 
)20 (}retentionStated{تم اإلعالن عن االحتفاظ؛ ، 
)21 (}expiryAbsolute{االنتهاء مطلق؛ و ، 
)22 (}expiryRelative{االنتهاء نسبي ،. 

 
 .التي يدعمها السجل EEPيدرج إصدارات ". EPPVERSIONS"يشير إلى نوع الملف . EEPتم دعم إصدارات  4-8-21

 :EPPVERSIONSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}eppVersion{ دعم إصدار ،EEP؛ 

 
ت لغات الرد على النصوص المعروفة من قبل تدرج معّرفا". LANGS"تشير إلى نوع الملف . لغات الرد على النصوص 4-8-22

 .الخادم
 :LANGSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1 (}language{ [1]، انظر 5730من طلب التعليق رقم  2، دعم اللغة؛ على النحو المحدد في القسم . 
 
 .التي يمكن للخادم إدارتها EEPيدرج موضوعات ". EPPOBJECTS"يشير إلى نوع الملف . EEPتم دعم موضوعات  4-8-23

 :EPPOBJECTSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}objectName{اسم الموضوع؛ ، 
)2 (}namespaceObjectUri{معّرف المورد العالمي لموضوع حيز االسم؛ و ، 
)3 (}xmlSchemaFilename{فات تخطيطية بامتداد ، رابط اسم ملXML. 

 
 .التي يدعمها السجل EEPيدرج امتدادات ". EPPEXTENSIONS"يشير إلى نوع الملف . EEPتم دعم امتدادات  4-8-24

 :EPPEXTENSIONSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}extensionName{اسم االمتداد؛ ، 
)2 (}namespaceExtUri{ز االسم؛ و، معّرف المورد العالمي المتداد حي 
)3 (}xmlSchemaFilename{ رابط اسم ملفات تخطيطية بامتداد ،XML. 

 
التي يدعمها السجل، يجب أن يكون هناك  EEPلكل امتدادات وموضوعات . EPPالخاصة بـ  XMLمخططات ملفات بامتداد  4-9

 .األساسية اآلن EEPت يتم عرض أنواع الملفات لموضوعات وامتدادا .في إيداعات الضمان XMLمخطط ملفات بامتداد 
 
 XMLيحتفظ بمخطط ". XSDOBJDOMAIN"يشير إلى نوع الملف  .السم النطاق XMLمخطط  - EEPموضوع  4-9-1

 .ألسماء النطاقات التي يستخدمها السجل EPPالخاص بـ 
 
 XMLيحتفظ بمخطط ". XSDOBJCONTACT"يشير إلى نوع الملف  .لجهة االتصال XMLمخطط  - EEPموضوع  4-9-2

 .لجهات االتصال التي يستخدمها السجل EPPالخاص بـ 
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الخاص بـ  XMLيحتفظ بمخطط ". XSDOBJHOST"يشير إلى نوع الملف  .للمضّيف XMLمخطط  - EEPموضوع  4-9-3
EPP للمضّيفات التي يستخدمها السجل. 

 
يحتفظ ". XSDEXTDRGP"يشير إلى نوع الملف  .الخاص بفترة السماح لسجل النطاق XMLمخطط  - EEPامتداد  4-9-4

 .المتداد فترة السماح لسجل النطاق التي يستخدمها السجل EPPالخاص بـ  XMLمخطط ب
 
يحتفظ بمخطط ". XSDEXTDNSSEC"يشير إلى نوع الملف  .DNSالمتدادات أمان  XMLمخطط  - EEPامتداد  4-9-5

XML  الخاص بـEPP  لالمتدادات أمانDNS التي يستخدمها السجل. 
 
ونوع الملف المطلوب يعني أنه . دول التالي أنواع الملفات المطلوبة وفًقا لهذا النوع من اإليداعاتيلخص الج .أنواع الملفات المطلوبة 4-10

. أن نوع الملف يعد مطلوًبا" نعم"تشير آلمة . يجب أن يكون موجوًدا في اإليداع إذا آانت هناك بيانات مماثلة في قاعدة بيانات السجل
إلى " سميك"وتشير آلمة ). IDNs(طلوًبا إذا آان السجل يعتمد أسماء النطاقات الدولية إلى أن نوع الملف يعد م" IDN"وتشير آلمة 

إلى أن نوع الملف يعد مطلوًبا إذا آان " DNSSEC"وتشير آلمة . أن نوع الملف يعد مطلوًبا إذا آان السجل من النوع السميك
. ا إذا آان السجل يعتمد ضوابط آشف جهات االتصالإلى أن نوع الملف يعد مطلوًب" آشف"وتشير آلمة . DNSSECالسجل يعتمد 
 .إلى أن نوع الملف يجب أال يكون موجوًدا في اإليداع" ال"وتشير آلمة 

 
 إيداع متزايد إيداع آامل نوع الملف

 نعم نعم النطاق
DOMIDN  أسماءIDN  أسماءIDN 

 IDNأسماء  IDNأسماء  IDNجداول 
 سميك سميك .جهة االتصال
CONADR سميك ميكس 
 نعم نعم خادم االسم

NISP نعم نعم 
 نعم نعم المسجل

 نعم نعم DOMحالة 
 سميك سميك CONحالة 
 نعم نعم NSحالة 

 سميك سميك DOMجهة اتصال 
DOMNS نعم نعم 

DOMDEL نعم ال 
CONTDEL سميك ال 

NSDEL نعم ال 
DOMDS  أمانDNS  أمانDNS 
DSDEL أمان  الDNS 

CONDISCL الكشف كشفال 
DCP نعم نعم 

EPPVERSIONS نعم نعم 
 نعم نعم اللغات

 نعم نعم EPPموضوعات 
 نعم نعم EPPامتدادات 

XSDOBJDOMAIN نعم نعم 
XSDOBJCONTACT نعم نعم 

XSDOBJHOST نعم نعم 
XSDEXTDRGP نعم نعم 

XSDEXTDNSSEC نعم نعم 
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إضافية سوف يتم " امتداد"عينة تتطلب تقديم بيانات إضافية، غير مضمنة أعاله وملفات إذا آانت اتفاقية مزود االمتداد م .االمتدادات 4-11
تحديدها في إحدى الحاالت عن طريق أساس الحالة لتوضح أن البيانات التي قد تستخدم أساليب تعامل النطاق وجهة االتصال وخادم 

تقدم موضوعات جديدة بأساليب التعامل الخاصة بها، يمكن االسم والُمسجلين؛ لربط هذه البيانات بتلك الموضوعات، والتي قد 
والسجل المماثل  ICANNيجب على . للسماح لملفات االمتداد باإلشارة إلى مراجع لهذه الموضوعات الجديدة -بدورها-استخدامها 

 .العمل مًعا من أجل االتفاق على مواصفات مستودع البيانات لموضوعات جديدة
 
ين استخدام الضغط للحد من عدد مرات النقل بين السجل ووآيل مستودع البيانات، والحد من متطلبات يتع. الضغط والتشفير 4-12

 . آما يجب أن ُيستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية بيانات مستودع السجل .القدرة على التخزين
طلب التعليق  - OpenPGPسيق رسائل لكل تن OpenPGPيجب أن تكون الملفات المجهزة للضغط والتشفير في شكل ثنائي بتنسيق 

تعد اللوغاريتمات المقبولة للترميز بالمفتاح العام، وتشفير المفتاح المتناظر، والضغط والتجزئة هي تلك . ]6[، انظر 4880رقم 
، وذلك [7]، انظر OpenPGPخاص بتنسيق  IANAه سجل ، والذي لم يتم تحديده على أن4880المذآورة في طلب التعليق رقم 
  .أيًضا يعد خالًيا من حق االمتياز

 
 : تعتبر عملية متابعة ملف بيانات في تنسيق النص األصلي آما يلي. تجهيز ملفات البيانات 4-13

 .4880ا لطلب التعليق رقم وفًق ZIPاللوغاريتم المقترح للضغط هو . يجب أن يتم ضغط الملف) 1(

ولوغاريتمات التشفير المقترحة بين تشفير المفتاح . يتم تشفير البيانات المضغوطة باستخدام المفتاح العام لوآيل المستوع) 2(
بينما اللوغاريتمات المقترحة لتشفير المفتاح المتناظر هي . 4880وفًقا لطلب التعليق رقم  RSAو Elgamalالعام هي 

TripleDESو ،AES128 وCAST5  4880آما في طلب التعليق رقم. 

ويمكن تقسيم الملف حسب الحاجة، بمجرد ضغطه وتشفيره بشكل أآبر من الحد األقصى لحجم الملف المتفق عليه مع وآيل ) 3(
قسيم، اسم وسوف يطلق على آل جزء من الملف المنقسم في هذا القسم، أو الملف بأآمله إذا لم يتم استخدام الت. المستودع
 . ملف معالج

ويجب أن يكون ملف التوقيع الرقمي في شكل . يتم إنشاء ملف توقيع رقمي لمعالجة آل ملف باستخدام مفتاح السجل الخاص) 4(
ولوغاريتمات التواقيع . ، ولن يمكن ضغطه أو تشفيره]6[ 4880طلب التعليق رقم آما في  OpenPGPثنائي بتنسيق 

واللوغاريتم المقترح للتجزئات في التوقيعات الرقمية . 4880وفًقا لطلب التعليق رقم  RSAو DSAالرقمية المقترحة هي 
 .SHA256هو 

ل وال تتطلب هذه المواصفات أي آلية نق. وعندئٍذ، يجب أن يتم نقل الملفات المعالجة والتوقيع الرقمي إلى وآيل المستودع) 5(
التسليم ) ولكن ال تقتصر على(خاصة على الرغم من أن التسليم اإللكتروني هو المفضل، وستشمل الخيارات المقبولة 

، DVD-ROM، وCD-ROMأو عن طريق تقديم وسيلة مادية مثل أقراص  SFTPاإللكتروني عبر بروتوآوالت مثل 
  .على النحو المتفق عليه مع وآيل المستودع USBأو أجهزة تخزين 

 . 7المنقولة باستخدام اإلجراء الموضح في ) المعالجة(ويقوم وآيل المستودع بعد ذلك بالتحقق من صحة آل ملف البيانات ) 6(
 
جل أو ُمشغل الس(سيقوم آل مزود امتداد ووآيل مستودع بتوزيع المفتاح العام الخاص به للطرف اآلخر . توزيع المفاتيح العامة .5

وآل طرف سوف يؤآد على . ، عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني يتم تحديده)وآيل المستودع، حسب آل حالة
استالم مفتاح الطرف اآلخر العام مع البريد إلكتروني للرد على ذلك، وسوف يقوم الطرف الموزع في وقت الحق بإعادة التأآد 

وبهذه الطريقة، يتم اعتماد . ائل غير متصلة، آاجتماع شخصي مثًال، أو التهاتف، وما إلى ذلكمن صحة المفتاح المنقول عبر وس
يقوم وآيل . نقل المفتاح العام لمستخدم قادر على إرسال البريد واستقباله عن طريق خادم البريد الذي يديره الطرف الموزع

  .راءبتبادل المفاتيح باستخدام نفس اإلج ICANNالمستودع، والسجل و
 

بياًنا مكتوًبا  ICANNمع تقديم آل عملية إيداع، سوف يسلم مشغل مزود االمتداد إلى وآيل المستودع و. اإلشعار باإليداعات .6
يتضمن نسخة من التقرير الذي تولد على إنشاء اإليداع، وينص على أن اإليداع ) وقد يكون ذلك إلى جانب بريد إلكتروني معتمد(

بجميع اإليداعات التي  ICANNآما سوف يقوم وآيل مستودع البيانات بإخطار . ويعد آامًال ودقيًقا تم فحصه من قبل المشغل
 .وردت، في غضون أيام عمل من استالمها

 
 .إجراءات التحقق من الصحة .7

 .يتم التحقق من صحة ملف التوقيع لكل ملف معالج) 1(
 . م وضعها مًعاإذا آانت الملفات المعالجة هي أجزاء من ملف أآبر، فيت) 2(
 . آل ملف تم الحصول عليه في الخطوة السابقة يتم فك تشفيره وفك ضغطه) 3(

28



 الجديدة  GTLDمواصفات اتفاق مسودة نطاقات  2010مايو 
 تخضع للتعليق العام 

 

  

 . آل ملف بيانات متضمن في الخطوة السابقة يتم التحقق من صحته مقابل التنسيق المحدد في هذه المواصفات) 4(
 . ملمكت غير اإليداع اعتبار فسيتم الخطوات، تلك من أي في اختالف أي ُوجد وإذا

  
 .المراجع .8

 editor.org/rfc/rfc5730.txt-http://www.rfcبروتوآواللتوزيع المرن، ]1[
 rg/rfc/rfc5731.txteditor.o-http://www.rfc تعيين اسم نطاق بروتوآول التوزيع المرن ]2[
 editor.org/rfc/rfc5732.txt-http://www.rfc تعيين مضّيف بروتوآول التوزيع المرن ]3[
 :editor.org/rfc/rfc5733.txt-//www.rfchttp تعيين جهة اتصال بروتوآول التوزيع المرن ]4[
 editor.org/rfc/rfc4180.txt-http://www.rfc الخاص بملفات القيم المقّسمة بالفصالت MIMEالتنسيق العام لنوع  ]5[
 OpenPGP editor.org/rfc/rfc4880.txt-http://www.rfcتنسيق رسائل  ]6[
 OpenPGP parameters.xhtml-parameters/pgp-http://www.iana.org/assignments/pgpمعايير  ]7[
 IANA /ids-http://www.iana.org/assignments/registrarهويات مسجل  ]8[
 IANA /tables-http://www.iana.org/domains/idnالخاص بـ  IDNمستودع ممارسات  ]9[
  أسماء النطاقات لبروتوآول التوزيع المرن تعيين امتدادات األمان لنظام ]10[

editor.org/rfc/rfc5910.txt-http://www.rfc 
 editor.org/rfc/rfc3915.txt-http://www.rfc تعيين فترة السماح الخاصة بسجل النطاق لبروتوآول التوزيع المرن ]11[
 editor.org/rfc/rfc5322.txt-http://www.rfc تنسيق رسائل اإلنترنت ]12[
 editor.org/rfc/rfc791.txtt-http://www.rfc بروتوآول اإلنترنت ]13[
 IP editor.org/rfc/rfc4291.txt-http://www.rfcالبناء التوجيهي لإلصدار السادس الخاص بـ  ]14[
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 المتطلبات القانونية -الجزء ب 
 
فيما يتعلق  ICANN، يجب على مشغل مزود االمتداد االتصال وإبالغ قبل إبرام اتفاقية المستودع. وآيل مستودع البيانات . 1

ونسخة من اتفاقية المستودع ذات الصلة، وجميع التعديالت  ICANNبهوية وآيل المستودع، وتقديم معلومات االتصال لـ 
 .صراحًة آطرف ثالث مستفيد من مثل هذه االتفاقية ICANNيجب أن يتم تعيين  .عليها

 
إذا لم يسدد مشغل مزود االمتداد . رسوًما لوآيل المستودع مباشرًة -أو يدفع آخر نيابة عنه-يجب أن يدفع ُمشغل السجل . الرسوم . 2

 ICANNإشعاًرا خطًيا بعدم السداد، وقد تسدد  ICANNأي رسوم في الموعد المحدد، سوف يعطي وآيل مستودع البيانات 
وعند دفع الرسوم المستحقة . تلقي إشعار مكتوب من وآيل مستودع البياناتالرسوم الماضية، في غضون عشرة أيام عمل بعد 

بالتعويض عن هذا المبلغ من مشغل مزود االمتداد، الذي يشترط أن  ICANN، يجب أن تطالب ICANNالماضية من قبل 
  .مع تسديد الرسوم المقبلة بموجب اتفاقية مزود االمتداد ICANNيسدده إلى 

 
وبعد ذلك، ينبغي . أن تظل ملكية اإليداعات خالل فترة سريان اتفاقية مزود االمتداد مع مشغل مزود االمتداد دوًمايجب . الملكية . 3

. ICANNلمثل هذه اإليداعات لـ ) بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، آما يقتضي الحال(أن يعين المشغل أي حقوق الملكية 
خالل فترة اتفاقية مزود االمتداد، فإن أي حقوق ملكية فكرية يحتفظ بها  ICANNوفي حالة تحرير أي إيداع من المستودع لـ 

مشغل مزود االمتداد في اإليداعات سيتم ترخيصها تلقائًيا على أساس غير حصري ودائم، وال رجعة فيه، وخاٍل من حق االمتياز 
 .ICANNأو لطرف معين خطًيا من قبل  ICANNلـ 
 

حيازة إيداعات واالحتفاظ بها في مرفق آمن ومقفل ومحمي بيئًيا، ) 1: (وآيل المستودع مطالًبا بما يلي سيكون. التكامل والسرية . 4
حماية تكامل وسرية اإليداعات باستخدام المقاييس ) 2(يمكن لممثلين عن وآيل المستودع مصرَّح لهم فقط بالوصول إليها، و

د االمتداد الحق في فحص سجالت وآيل المستودع المطبقة بناًء ومشغل مزو ICANNوسيكون لكٍل من . التجارية المعروفة
آما سيكون لمشغل مزود االمتداد الحق في تعيين مدقق حسابات آطرف . على إشعار مسبق معقول وخالل ساعات العمل العادية

ال يزيد عن مرة واحدة في بما  2ثالث لرقابة توافق وآيل المستودع مع المواصفات الفنية ومتطلبات الصيانة لهذه المواصفات 
 .السنة التقويمية

 
إذا تلق وآيل المستودع استدعاًء أو أي أمر آخر من محكمة أو هيئة قضائية أخرى تتعلق بالكشف أو اإلفراج عن إيداعات، 

إخطار وبعد . ما لم يحظر القانون ذلك ICANNفسوف يقوم وآيل مستودع البيانات على الفور بإخطار مشغل مزود االمتداد و 
للطعن في أي أمر  ICANN، سيتيح وآيل المستودع الوقت الكافي لمشغل مزود االمتداد أو ICANNمشغل مزود االمتداد و 

؛ ولكن بشرط أال يتنازل وآيل المستودع عن ICANNمن هذا القبيل، مما يوجب المسؤولية على مشغل مزود االمتداد أو 
آما سوف يبدي وآيل مستودع البيانات تعاونه مع مشغل مزود االمتداد أو . ن هذا القبيلحقوقه لتقديم موقفه فيما يتعلق بأي أمر م

ICANN وأي طرف يطلب مساعدة إضافية . لدعم الجهود الرامية إلى سحق أي تحد أو استدعاء، على حساب هذا الطرف
  .سيدفع رسوم وآيل المستودع المحددة أو آما ذآر عند تقديم طلب مفصل

 
يجوز السماح لوآيل المستودع بتكرار أي إيداع، من أجل االمتثال لشروط اتفاقية المستودع وأحكامها، شريطة أن يتحمل . الُنسخ . 5

 .مشغل مزود االمتداد نفقة هذه االزدواجية
 
مشغل أو من تعينه، في حدود أربع وعشرين ساعة، على نفقة  ICANNيسلم وآيل مستودع البيانات إلى . تحرير اإليداعات . 6

مزود االمتداد، جميع اإليداعات في امتالك حساب وآيل المستودع في حال تلقي وآيل مستودع البيانات طلًبا من مشغل مزود 
  :تفيد ما يلي ICANN، أو تلقي أحد اإلخطارات الخطية التالية من ICANNاالمتداد بتفعيل هذا التسليم لـ 

 ن تجديد، أو تم إنهاؤها، أوانتهت صالحية اتفاقية مزود االمتداد بدو 6.1
خمسة إيداعات تزايدية في أي شهر تقويمي، في غضون خمسة ) ب(أي إيداعات آاملة، أو ) أ(، فيما يتعلق بـ ICANNلم تتلق  6.2

إشعاًرا  ICANNأرسلت ) 1(أيام تقويمية من تاريخ التسليم المحدد مسبًقا لإليداع، إخطاًرا باالستالم من وآيل المستودع؛ و
، في غضون سبعة أيام تقويمية بعد هذا ICANNلم تتلق ) 2(وآيل مستودع البيانات ومشغل مزود االمتداد بعدم االستالم، ول

 اإلشعار، إشعاًرا من وآيل المستودع باستالم اإليداع، أو 
ق من خمسة إيداعات إخطاًرا من وآيل المستودع بإخفاق التحقق من صحة اإليداع الكامل أو بإخفاق التحق ICANNتلقت  6.3

، في ICANNلم تتلق ) ب(إشعاًرا لمشغل مزود االمتداد يفيد باالستالم، و ICANNأرسلت ) أ(تزايدية في أي شهر تقويمي و
حدود سبعة أيام تقويمية بعد هذا اإلشعار، إشعاًرا من وآيل المستودع للتحقق من صحة إصدار معالج لهذا اإليداع الكامل أو 

  ي، أواإليداع التزايد
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بإعالن إفالسه أو أفلس، أو حدث له أي شيء مشابه ) 2(بإيقاف مزاولة نشاطه في الفترة العادية، أو ) 1: (مشغل مزود االمتداد 6.4
 لما يحدث وفًقا لقوانين المقاضاة في أي مكان بالعالم، أو

 من اتفاقية مزود االمتداد، أو  2ا للقسم على حقوقها وفًق ICANNشهد مشغل السجل إخفاق وظائف السجل الحرجة مع تأآيد  6.5
 . ICANNقررت محكمة مختصة، أو هيئة تشريعية أو تحكيمية، أو وآالة حكومية تحرير اإليداعات لـ  6.6

 
يسلم وآيل المستودع جميع  أو من تعينه، فسوف ICANNما لم يكن وآيل المستودع قد أصدر سابًقا إيداعات مشغل مزود االمتداد لـ 

 .عند انتهاء اتفاقية مزود االمتداد أو اتفاقية المستودع ICANNاإليداعات لـ 
 

 .التحقق من صحة اإليداعات .7
في غضون يومّي عمل بعد استالم آل إيداع، يجب على وآيل المستودع التحقق من تنسيق آل اإليداعات واآتمالها وتقديم نسخة  7.1

 ). وقد يكون ذلك عن طريق بريد إلكتروني معتمد( ICANNقق المتولد عن آل إيداع لـ من تقرير التح
إذا اآتشف وآيل المستودع إخفاق أي إيداع في إجراءات التحقق من الصحة، فيجب أن يخطر وآيل المستودع، إما عن طريق  7.2

. قة في غضون ثمان وأربعين ساعة من االآتشافبعدم المطاب ICANNالبريد اإللكتروني أو الفاآس أو الهاتف، مشغل السجل و
وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق، يجب أن يبدأ ُمشغل السجل في تطوير التعديالت والتحديثات والتصحيحات وطرق إصالح 
ع ما اإليداع األخرى الالزمة لنجاح اإليداع في إجراءات تجاوز التحقق، وتقديم طرق اإلصالح هذه إلى وآيل المستودع، بأسر

بنجاح عملية  ICANNويجب على وآيل المستودع التحقق من دقة أي إيداع تصحيحي أو اآتماله وإرسال إشعار لـ . يمكن
  .ساعة 24التحقق في غضون 

 
في  2يقوم وآيل المستودع ومشغل مزود االمتداد بتعديل شروط اتفاقية المستودع لتتوافق مع هذه المواصفات  .التعديالت .8

وفي حالة وجود تعارض بين هذه المواصفات . 2أيام من أي تعديل أو تغيير يطرأ على هذه المواصفات ) 10( غضون عشرة
  .2واتفاقية المستودع، فيجب األخذ بالمواصفات ) 2(

 
يجب على مشغل مزود االمتداد تعويض وآيل المستودع ودفع الضرر عنه وآذلك آل من مديريه وموظفيه ووآالئه  .التعويض .9

تماًما وإلى األبد من وضد جميع ") مستحقي التعويض لوآيل المستودع("مرؤوسيه وأعضائه، وأصحاب المصلحة معه و
المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من 

لمعقولة، والتي قد ُيؤآد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أٍي من مستحقي أي نوع، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها ا
التعويض لوآيل المستودع بناًء على اتفاقية المستودع أو أداء أي وآيل المستودع أو أي من مستحقي التعويض لوآيل المستودع 

ء التصرف من قبل وآيل المستودع، مديريه مع استثناء أي مطالبات على أساس االدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو سو(بموجبها 
يجب على وآيل المستودع تعويض مشغل  ).وموظفيه ووآالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معه

ودفع الضرر عنهما وآذلك آل من مديريهما وموظفيهما ووآالئهما ومرؤوسيهما وأعضائهما،  ICANNمزود االمتداد و 
تماًما وإلى األبد من وضد جميع المطالبات واإلجراءات واألضرار ") مستحقي التعويض("ة معهما وأصحاب المصلح

والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من أي نوع، بما في ذلك أتعاب 
لث مقابل أٍي من مستحقي التعويض فيما يتعلق باالدعاءات المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتي قد ُيؤآد عليها من قبل طرف ثا

 الكاذبة، أو اإلهمال، أو سوء التصرف من قبل وآيل المستودع، ومديريه وموظفيه ووآالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين معه
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 3المواصفات 

 تنسيق التقرير الشهري لمشغل السجل ومحتواه

في  ICANNوقد تطلب . مع المحتوى التالي registry-reports@icann.orgإلى  gTLDلكل  شهرآل  تقريرينُيقدم مشغل السجل 
حتفاظ بسرية المعلومات الواردة جهوًدا تجارية معقولة؛ لال ICANNستستخدم . المستقبل أن يتم تسليم هذه التقارير عن طريق وسائل أخرى

 التقاريرالذي يتطبق عليه  شهرالحتى ثالثة أشهر من نهاية 

آما هو موضح في القسم  SLA الـ مقابل تقديم التقريرمع  RDPSو ،EPP، وDNS أداء خدمة مقارنة .الخدمةاتفاقية مستوى أداء . 1
ويجب أن . RFC 4180النحو المحدد في عن بفواصل  منسقملف في إلكترونيا  ICANNيحال هذا التقرير إلى . 6من المواصفات  4

عالمة أ يجب  ،IDN-TLD في حال أن; gTLDهو اسم "gTLD"حيث أن  ،"gTLD_sla_yyyy-mm.csv"يكون اسم الملف 
 :على الحقول التاليةيجب أن يحتوي الملف . هو السنة والشهر الذي يجري اإلبالغ عنهما "شهر - سنة" ؛استخدامها

 

 مالحظات اسم الحقلرقم الحقل

01 epp-service-dt-min  تعطل خدمةEPP يجب أن يكون عددًا صحيحًا. ائقفي غضون دق. 

02 epp-session-cmds-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتEPP  التي تمتثل معSLR يجب أن يكون . ذات الصلة
%.وجود عالمة ين عشريتين مع عدم رقم أو رقمين مع عالمت: عددًا صحيحًا

03 epp-query-cmds-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتEPP  التي تمتثل معSLR يجب أن يكون .  ذات الصلة
. %رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم وجود عالمة : عددًا صحيحًا

04 epp-transform-cmds-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتEPP  التي تمتثل معSLR يجب أن يكون . ت الصلةذا
. %رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم وجود عالمة : عددًا صحيحًا

05 rdps-dt-min  تعطل خدمةRDPS يجب أن يكون عددًا صحيحًا. في غضون دقائق . 

06 rdps-query-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتRDPS  التي تمتثل معSLR يجب أن . ذات الصلة
رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم وجود : دًا صحيحًايكون عد
 . % عالمة

07 rdps-update-time-pct  النسبة المئوية للعينات التحديثات إلىRDPS  التي تمتثل معSLR  ذات
رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع : يجب أن يكون عددًا صحيحًا.  الصلة

 . %عدم وجود عالمة 

08 dns-service-dt-min  تعطل خدمةDNS يجب أن يكون عددًا صحيحًا. في غضون دقائق . 

09 dns-tcp-resolution-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتTCP DNS-query-RTTs  التي تمتثل معSLR 
رقم أو رقمين مع عالمتين : يجب أن يكون عددًا صحيحًا.  ذات الصلة

 . %عشريتين مع عدم وجود عالمة 

10 dns-udp-resolution-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتUDP DNS-query-RTTs  التي تمتثل معSLR 
رقم أو رقمين مع عالمتين : يجب أن يكون عددًا صحيحًا.  ذات الصلة

 . %عشريتين مع عدم وجود عالمة 

11 dns-update-time-pct  النسبة المئوية للعينات التحديثات إلىDNS  التي تمتثل معSLR ذات الصلة .
رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم : يجب أن يكون عددًا صحيحًا

 . %وجود عالمة 

12 dns-ns-dt-min-<name1>-<ip1>يجب أن .  تعطل عنوان بروتوآول اإلنترنت السم الخادم في غضون دقائق
اسم الحقل يجب أن يتم بناؤه من قبل . يكون عددًا صحيحًا

>name1<دال اسم واحد من ملقمات االسم وباستب>ip1< من جانب أحد
 .عناوين بروتوآول اإلنترنت المناظرة

13 dns-ns-dt-min-<name1>-<ip2>"  " 

14 dns-ns-dt-min-<name2>-<ip1>"  " 

...  ... "  " 
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من  2ما هو موضح في القسم آ" خط رئيسي"يتضمن السطر األول أسماء الحقول تمامًا آما هو موضح في الجدول أعاله بأنه 
RFC 4180 .يجب إضافة حقول من نوع "dns-ns-dt-min…"  على النحول المطلوب لتشمل أسماء خادم االسم وعناوين بروتوآول

 .ال تصف خطوط أخرى الخط الموصوف أعاله والذي يتعين إدراجه. اإلنترنت ذات الصلة

 

. RFC 4180إلكترونيًا في ملف بتنسيق منفصل على النحو المحدد في  ICANNر إلى يحال هذا التقري.  تقرير النشاط بين المسجلين. 2
، ويجب IDN-TLD؛ في حالة gTLDاسم  وه "gTLD"، حيث أن "gTLD_activity_yyyy-mm.csv"ويجب أن يكون اسم الملف 

 :مسجل يجب أن يحتوي الملف على الحقول التالية لكل. تعني السنة والشهرالذي يجري اإلبالغ بهما "شهر - سنة"استخدام عالمة أ؛ 

 

 مالحظات   اسم الحقل  رقم الحقل  

01 registrar-name  آما هو مسجل مع  اسم شرآة المسجل بالكاملIANA  

02 iana-id http://www.iana.org/assignments/registrar-ids   

03 total-domains إجمالي النطاقات المدعومة 

04 total-nameservers  لـ المسجلة أسماء النطاقاتإجمالي TLD  

05 net-adds-1-yr  وعدم (عدد من النطاقات المسجلة بنجاح مع فترة مبدئية مدتها سنة واحدة
 ) الحذف داخل فترة السماح المضافة

06 net-adds-2-yr وعدم الحذف داخل (نجاح مع فترة مبدئية مدتها سنتان عدد من الحقول المسجلة ب
 )فترة السماح المضافة

07 net-adds-3-yr  وعدم (عدد من الحقول المسجلة بنجاح مع فترة مبدئية مدتها ثالث سنوات
 )الحذف داخل فترة السماح المضافة

08 net-adds-4-yr وما إلى ذلك  . 

09 net-adds-5-yr "   " 

10 net-adds-6-yr "   " 

11  net-adds-7-yr "   " 

12   net-adds-8-yr "   " 

13  net-adds-9-yr "   " 

14  net-adds-10-yr "   " 
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 مالحظات   اسم الحقل  رقم الحقل  

15  net-renews-1-yr  بنجاح إما تلقائيًا أو عن طريق األمر مع تجديد  تم تجديدهاالتي الحقول عدد من
 ) فترة سماح وليس حذف داخل تجديد(فترة جديدة مدتها سنة واحدة 

16  net-renews-2-yr  إما تلقائيًا أو عن طريق األمر مع عدد من الحقول التي جرى تجديدها بنجاح
 )وليس حذف داخل تجديد فترة سماح( تينفترة جديدة مدتها سنتجديد 

17  net-renews-3-yr يد تلقائيًا أو عن طريق األمر مع تجد عدد الحقول التي جرى تجديدها بنجاح إما
 )وليس حذف داخل تجديد فترة سماح(فترة جديدة مدتها ثالث سنوات 

18  net-renews-4-yr وما إلى ذلك. 

19  net-renews-5-yr "   " 

20  net-renews-6-yr "   " 

21  net-renews-7-yr "   " 

22  net-renews-8-yr "   " 

23  net-renews-9-yr "   " 

24  net-renews-10-yr ""   

25  
transfer-gaining-successful 

 -تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر بإعالمه 
 باألمر أو آليًا 

26   transfer-gaining-nacked  تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي لم ُيعلمه الُمسجل اآلخر 

27   
transfer-losing-successful 

باألمر أو  -تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر قام هذا الُمسجل بإعالمه 
 آليًا 

28   transfer-losing-nacked  تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر لم ُيعلمه هذا الُمسجل 

29   transfer-disputed-won عدد نزاعات النقل التي آسبها هذا المسجل 

30   transfer-disputed-lost عدد نزاعات النقل التي خسرها هذا المسجل 

31   transfer-disputed-nodecision عدد نزاعات النقل التي تخص هذا المسجل المتشعبة أو غير المحسومة 

32   deleted-domains-grace النطاقات التي حذفت خالل فترة السماح باإلضافة 
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 مالحظات   اسم الحقل  رقم الحقل  

33   deleted-domains-nograce التي ُحذفت خارج فترة السماح باإلضافة لنطاقات 

34   restored-domains أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد 

35   restored-noreport العدد اإلجمالي لألسماء المستعادة التي فشل الُمسجل في تقديم تقرير استعادة بها

36  agp-exemption-requests  العدد اإلجمالي لـAGP )طلبات اإلعفاء) ضافة فترة سماحإ 

37  agp-exemptions-granted  العدد اإلجمالي لـAGP )طلبات اإلعفاء) إضافة فترة سماح 

38  agp-exempted-names  العدد اإلجمالي لألسماء المتضررين الممنوحة منAGP )إضافة فترة سماح (
 لطلبات اإلعفاء

 
من  2آما هو موضح في القسم " خط رئيسي"ل تمامًا آما هو موضح في الجدول أعاله بأنه يجب أن يتضمن السطر األول أسماء الحقو

RFC 4180 . ويجب أن يشتمل السطر األخير من آل تقرير آل عمود في جميع المسجلين؛ الحقل األول من هذا الخط يجب قراءة
 .رى الخط الموصوف أعاله والذي يتعين إدراجهال تصف خطوط أخ. في حين أن الحقل الثاني يجب أن يترك فارغًا" اإلجمالي"
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 لجديدةا gTLDمسودة مواصفات اتفاقية نطاقات  2010مايو    
 خاضعة للتعليق العلني

 

 المواصفة الرابعة
 

 مواصفات خدمات نشر بيانات التسجيل
 
تنسيًقا وبروتوآوًال مختلًفا، فسوف يقوم مشغل السجل بتشغيل خدمة نشر بيانات  ICANNإلى أن تحدد منظمة . WHOISخدمة . 1

الذي يوفر حرية  3912رقم ) RFC(وفًقا لطلب التعليقات > whois.nic.TLD<وموقع الويب  43التسجيل المتاحة من خالل منفذ 
بالحق في تحديد تنسيقات  ICANNوتحتفظ منظمة . الوصول العام على أساس االستعالم للعناصر التالية في التنسيق التالي على األقل

 .اوبروتوآوالت بديلة، وبناًء على مثل هذا التحديد، سيقوم مشغل السجل بتنفيذ مثل هذه المواصفات البديلة في أقرب وقت ممكن عملًي
 

يجب أن يتبع تنسيق الردود شكل التنسيق النصي شبه الحر الموضح أدناه، يليه سطر خاٍل وإخالء المسؤولية القانونية مع  1-1 
 . تحديد حقوق مشغل السجل، وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة البيانات

  
ارة عن مفتاح وقيمة مرتبطة به، وذلك في شكل سطور تبدأ يجب تمثيل آل آائن بيانات آمجموعة من األزواج آل زوج عب 1-2 

 . بمفاتيح، متبوعة بنقطتين ومسافة آمحددات، يليها القيمة
 

على (مفتاح مع المفتاح نفسه /بالنسبة للحقول المشتملة على أآثر من قيمة، ُيسمح باستخدام أزواج متعددة مكونة من قيمة 1-3 
مفتاح بعد أي سطر خاٍل بمثابة بداية لسجل جديد، /ويجب اعتبار أول زوج مكون من قيمة). ماء متعددةسبيل المثال لعمل قائمة بخوادم أس

، أو اسم النطاق ومعلومات IPآما يجب اعتباره آتعريف لهذا السجل، واستخدامه في تجميع البيانات، مثل أسماء المضيفين وعناوين 
 . المسجل، مًعا

 
 :بيانات اسم النطاق 1-4 

 
 whois EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم 1-4-1  

 
 :تنسيق الرد 1-4-2  

 
 EXAMPLE.TLD: اسم النطاق

 D1234567-TLD: معرف النطاق  
 WHOIS :whois.example.tldخادم   

 http://www.example.tld: اإلحالة URLعنوان 
 29T20:13:00Z-05-2009: تاريخ التحديث
 08T00:45:00Z-10-2000: تاريخ اإلنشاء
  08T00:44:59Z-10-2010 :تاريخ االنتهاء

 EXAMPLE REGISTRAR LLC: الُمسجل الراعي  

 5555555: للُمسجل الراعي IANAُمعرف   
 clientDeleteProhibited: حالة النطاق  
 clientRenewProhibited: حالة النطاق  
 clientTransferProhibited: حالة النطاق  
 serverUpdateProhibited: حالة النطاق  
 ERL-5372808: معرف المسجل  
 EXAMPLE REGISTRANT: اسم المسجل  
 EXAMPLE ORGANIZATION: منظمة المسجل  
 EXAMPLE STREET 123: شارع المسجل  
 ANYTOWN: مدينة المسجل  
 AP: مقاطعة المسجل/والية  
 A1A1A1: الرمز البريدي للمسجل  
 EX: بلد المسجل  
 +1.5555551212: هاتف المسجل  
 1234: الهاتف الداخلي للمسجل  

 +1.5555551213: فاآس المسجل
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 4321: الرقم الداخلي لفاآس المسجل  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للمسجل  
 ERL-5372809: معرف المسؤول  
 EXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE: اسم المسؤول  
 EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION: منظمة المسؤول  
 EXAMPLE STREET 123: شارع المسؤول  
 ANYTOWN: مدينة المسؤول  
 AP: مقاطعة المسؤول/والية  
 A1A1A1: الرمز البريدي للمسؤول  
 EX: بلد المسؤول  
 +1.5555551212: هاتف المسؤول  
 1234: الهاتف الداخلي للمسؤول  
 +1.5555551213: فاآس المسؤول  
 : رقم الداخلي لفاآس المسؤولال  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للمسؤول  
 ERL-5372811: معرف الفني  
 EXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL: اسم الفني  
 EXAMPLE REGISTRAR LLC: منظمة الفني  
 EXAMPLE STREET 123: شارع الفني  
 ANYTOWN: مدينة الفني  
 AP :مقاطعة الفني/والية  
 A1A1A1: الرمز البريدي للفني  
 EX: بلد الفني  
 +1.1235551234: هاتف الفني  
 1234: الهاتف الداخلي للفني  
 +1.5555551213: فاآس الفني  
  93: الرقم الداخلي لفاآس الفني  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للفني  

 NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: خادم االسم
 NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: االسمخادم 

  DNSSEC :signedDelegation 
  DNSSEC :unsigned 
 <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>>   

 
 :بيانات المسجل 1-5 

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

 
 :تنسيق الرد 1-5-2  

 
 .Example Registrar, Inc: اسم الُمسجل

 Admiralty Way 1234: الشارع
 Marina del Rey: المدينة
 CA: المقاطعة/الوالية

 90292: الرمز البريدي
 US: البلد

 +1.3105551212: رقم الهاتف
 +1.3105551213: رقم الفاآس

 registrar@example.tld: البريد اإللكتروني
 WHOIS :WHOIS.example-registrar.tldخادم 

 http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان 
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 Joe Registrar: جهة اتصال المسؤول
 +1.3105551213: رقم الهاتف
 +1.3105551213: رقم الفاآس

 joeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 Jane Registrar: جهة اتصال المسؤول

 +1.3105551214: رقم الهاتف
 +1.3105551213: رقم الفاآس

 janeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 John Geek: جهة االتصال التقنية

 +1.3105551215: رقم الهاتف
 +1.3105551216: رقم الفاآس

 johngeek@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zانات التحديث األخير لقاعدة بي>>> 

 
 :خادم االسم 1-6 
  
 )"IPعنوان (خادم االسم " whoisأو  "whois "NS1.EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم 1-6-1  

 
 :تنسيق الرد 1-6-2  

 
 NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الخادم   
 IP :192.0.2.123عنوان    
 IP :2001:0DB8::1عنوان    

 .Example Registrar, Inc: الُمسجل
 WHOIS :whois.example-registrar.tldخادم    

 http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان 
 <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>>    

 
 

فراد والمنظمات والعنوان والشارع والمدينة يجب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األ: تنسيق حقول البيانات التالية 1-7 
المقاطعة والرمز البريدي والبلد وأرقام الفاآس والهاتف وعناوين البريد اإللكتروني والتاريخ والوقت مع التعيينات المحددة في /والوالية

أو القيم الواردة في ردود (بحيث يمكن معالجة عرض هذه المعلومات  EPPفي بروتوآول  5734-5730رقم ) RFCs(طلبات التعليق 
WHOIS (وفهمها بشكل موحد. 

 
متوافًرا لدى مسجل معين، فإنه " سوء النية"في تحديد ما إذا آان  UDRPمن أجل مساعدة مقدمي الشكاوى وفًقا لسياسة  1-8[ 

وتخضع لسياسات الخصوصية المطبقة، والتي يمكن  تتم إتاحة المعلومات المذآورة أعاله على قاعدة بيانات يمكن للعامة الوصول إليها،
البحث فيها باسم النطاق واسم المسجل والعنوان البريدي للمسجل وأسماء جهات االتصال ومعرفات جهات اتصال الُمسجلين وعنوان 

.] البحث المنطقيفعالة، يمكن توفير إمكانيات  WHOISومن أجل توفير قاعدة بيانات . بروتوآول اإلنترنت دون فرض حد عشوائي
تمت إضافة هذه الفقرة بشكل مؤقت للتعليق في مسودة اتفاقية مزود االمتداد حيث إنها تقدم أداة إضافية لهؤالء المعنيين : مالحظة[

 بتحديد السلوآيات الضارة في حيز األسماء والتصدي لها، والتي تشترط أن يكون للطرق والمعايير المستخدمة في إجراء األبحاث هيكل
, ASIA.(توجد هذه الفقرة في بعض اتفاقيات مزود االمتداد الحالية . تحكم مصصم للحد من االستخدام الضار إلمكانية البحث نفسها

.MOBI ,.POST ( ويتم تضمينها في مسودة اتفاقية مزود االمتداد لنطاقاتgTLD آنقطة مرجعية، يشتمل . الجديدة هذه للمناقشة
.NAME (http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-05-15aug07.htm)  على وظيفة بحث

"WHOIS تعتمد وظيفة البحث على نموذج وصول متعدد المستويات يساعد في الحد من االستخدام الضار . متاحة منذ إنشائه" شامل
مواجهة أنواع معينة من السلوآيات الضارة،  يتم الترحيب بالتعليق بصفة خاصة على مدى مساهمة هذا المطلب في. المحتمل للوظيفة

الخاصة باألسماء المسجلة أداة فعالة في سياق الحد  Whoisوإلى أي مدى يمكن أن تصبح الحلول البديلة التي يتم فيها استخدام بيانات 
على اقتراحات بشأن وضع وفي حالة دعم هذا المطلب، يتم أيًضا السعي للحصول . الجديدة gTLDمن السلوآيات الضارة في نطاقات 

 ].مواصفات فنية موحدة لوظيفة البحث الحالية
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 الوصول إلى ملف المنطقة .2
 

 وصول الطرف الثالث 2-1 
 

سيدخل ُمشغل السجل في اتفاقية مع مستخدم اإلنترنت؛ بما يسمح لهذا . اتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة 2-1-1  
يتم توحيد االتفاقية . يحددها ُمشغل السجل، ثم يقوم بتنزيل بيانات ملفات المنطقة/ضيف إنترنت، يحددهخوادم م/المستخدم بالوصول إلى خادم

> LINK<وتسهيلها وإدارتها من ِقبل مزود طرف ثالث مستقل يتم تعيينه وفًقا لخطة تنفيذ الوصول إلى ملفات المنطقة المتاحة على 
قد ) أ(على الرغم مما سبق، . في إنشاء وصول موحد لبيانات ملفات المنطقة CFAسيتعاون ُمشغل السجل مع مزود "). ZFAمزود ("

الوارد  5-1-2يرفض مشغل السجل طلب الوصول المقدم من أي مستخدم يعتقد مشغل السجل ألسباب منطقية أنه سينتهك شروط القسم 
ع متطلبات االعتماد المحددة وفًقا لخطة تنفيذ طلب الوصول المقدم من أي مستخدم لم يجتاز جمي ZFAقد يرفض مزود ) ب(أدناه، و

 .>LINK<الوصول إلى ملفات المنطقة المتاحة على 
 

، من آل مستخدم تزويده بمعلومات ZFAقد يطلب ُمشغل السجل، من خالل تسهيل مزود . معلومات المستخدم 2-1-2  
دم هذه، على سبيل المثال وليس الحصر، اسم الشرآة واسم وسوف تشمل معلومات المستخ. آافية عنه؛ لتعريف المستخدم وخادمه المحدد

 ).IP(جهة االتصال والعنوان ورقم الهاتف والفاآس وعنوان البريد اإللكتروني واسم مضيف اإلنترنت وعنوان بروتوآول اإلنترنت 
 

لوصول إلى يمنح مشغل السجل للمستخدم حًقا محدوًدا وغير حصري وغير قابل للتحويل ل. منح الوصول 2-1-3  
خادم مشغل السجل، ولنقل نسخة من ملفات منطقة نطاقات المستوى األعلى، وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة ذات صلة، لخادمه ليس 

أو غيرهما من بروتوآوالت نقل البيانات والوصول إليها والتي قد يتم  HTTPأو  FTPساعة باستخدام  24ألآثر من مرة واحدة آل 
 .ICANNمنظمة  تحديدها من ِقبل

 
باستخدام  BINDيقوم مشغل السجل بتوفير الملفات الرئيسية للمنطقة المتوافقة مع  .معايير تنسيق الملفات 2-1-4  

 .>LINK<أحد التنسيقات المحددة في خطة تنفيذ الوصول إلى ملفات المنطقة المتاحة على 
 

سجل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة ألغراض يسمح مشغل ال. استخدام البيانات من ِقبل المستخدم 2-1-5  
يتخذ المستخدم جميع الخطوات المعقولة للحماية ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات واستخدامها ) أ(مشروعة؛ شريطة أن، 

) ا(ات من أجل، تحت أي ظرف من الظروف، ال يجب أن ُيطلب من مشغل السجل السماح للمستخدم باستخدام البيان) ب(والكشف عنها، و
السماح باالنتقال أو تمكينه أو دعمه عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاآس لغير المرغوب فيهم، واإلعالنات التجارية أو 

التي من شأنها تمكين العمليات اإللكترونية التلقائية آبيرة الحجم ) 2(الطلبات المقدمة لكيانات أخرى بخالف العمالء الحاليين للمستخدم، أو 
  .ICANNإرسال استعالمات أو بيانات إلى نظم مشغل السجل أو أي مسجل معتمد من ِقبل منظمة 

 
، آل مستخدم بوصول إلى ملف المنطقة لفترة ال ZFAسيزود ُمشغل السجل، من خالل مزود . مدة االستخدام 2-1-6  

 .أشهر) 3(تقل عن ثالثة 
 

 ZFAغل السجل المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة، وسيعمل مزود سيزود ُمش. وصول بال رسوم 2-1-7  
 .على تسهيل ذلك

 
هذا عقب انتهاء المجموعة االستشارية المعنية بالوصول إلى ملفات المنطقة من عملها والتوصيات  1-2لقد تم تعديل قسم : مالحظة[

مة لتحسين الوصول إلى معلومات ملفات المنطقة الموجودة في بشأن ضرورة توفير مزود خد ICANNالتي تقدمت بها إلى منظمة 
وقد تم وضع عملية تنفيذ هذه التوصيات قيد التطوير مع إخضاعها إلى مشارآة المجتمع قبل تضمينها في . الجديدة TLDنطاقات 

 .]النهائية gTLDاتفاقية مزود االمتداد لنطاقات 
 

  .ICANNوصول  2-2 
 

أو المعين من جانبها بوصول عام إلى ملفات المنطقة  ICANNسيزود مشغل السجل منظمة . الوصول العام 2-2-1  
من حين إلى آخر على نحو  ICANNوذلك بصفة مستمرة وفًقا للطريقة التي قد تحددها منظمة  TLDالخاصة من أجل تسجيل نطاق 

 .معقول
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 5البند 

 GTLD جدول األسماء المحجوزة بالمستوى الثاني بسجالت

  

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(التسجيل االستهاللي من 

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

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

 .وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز البلد المتطابقة
 

على ( المشفرة ASCII ين فقط شرطات بالموضع الثالث والرابع في حالة مثلت أسماء نطاق مدولة بـقد تتضمن العناو .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 باستخدامها، ولكن عند نهاية تصميم مشغل السجل آما في السجل لـالسجل 

 .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 ألسماء المقاطعة والبلد بقائمة) باللغة اإلنجليزية(تم احتواء الشكل الصغير المختصر  .5.1

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

 الثالث من بلدان العالم؛
 

 تم إعداد قائمة بالدول األعضاء في األمم المتحدة باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة من جانب مجموعة العمل حول أسماء الدول لمؤتمر .5.3
 .األمم المتحدة حول مقاييس األسماء الجغرافية
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 6المواصفات 

 
 وأدائه واستمراريته السجل تشغيل إمكانية مواصفات

 المعايير مع التوافق .1

يجب على مشغل السجل التنفيذ واالمتثال لطلبات التعليقات ذات الصلة القائمة وتلك التي سيتم نشرها في المستقبل من قبل فريق عمل 
نظام أسماء النطاقات ) أ: (يالت أو اإلضافات التي تلي والتي تتعلق باآلتيبما في ذلك جميع المعايير أو التعد) IETF(هندسة اإلنترنت 

، 2182، و2181، و1982، و1035، و1034: وعمليات خادم االسم بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طلبات التعليقات أرقام
وإدارتها باستخدام بروتوآول التوزيع توفير أسماء النطاقات ) ب. (4472، و4343، و3901، و3597، و3596، و3226، و2671و

إذا احتاج . 5734و 5733، و5732، و5731، و5730، و3915، و5910، و3735: في التوافق مع طلبات التعليقات أرقام) EPP(المرن 
بروتوآول  مشغل السجل إلى استخدام الوظائف خارج طلبات التعليقات الخاصة ببروتوآول التوزيع المرن، فيجب عليه توثيق امتدادات

  .3735التوزيع المرن في تنسيق ملحقات مسودة اإلنترنت متبًعا المبادئ التوجيهية التالية الموضحة في طلب التعليقات رقم 

خالل المدة "). DNSSEC("المنفذة المتدادات األمان لنظام اسم النطاق  TLDيجب على مشغل السجل توقيع ملفات المنطقة لنطاقات 
وما يليها، واتباع أفضل  4509، و4035، و4034، و4033: لى مشغل السجل االمتثال لطلبات التعليقات أرقامالمحددة، ينبغي ع

وفي حال نّفذ مشغل السجل حاشد رفض التواجد المعتمد المبعثر المتدادات األمان . وما يليه 4641الممارسات المبينة في طلب التعليق رقم 
آما يجب عليه قبول المادة األساسية العامة من أسماء . وما يليه 5155متثال لطلب التعليق رقم لنظام أسماء النطاقات، وجب عليه اال

وأيًضا، يجب أن ينشر السجل على موقعه على شبكة اإلنترنت . النطاقات الخاصة باألطفال بطريقة آمنة وفًقا ألفضل الممارسات الصناعية
التي توضح الضوابط األمنية الحرجة واإلجراءات الالزمة لتخزين المواد ) DPS(اق بيانات ممارسات امتدادات األمان لنظام اسم النط

 . األساسية، إضافًة إلى الوصول واستخدام المفاتيح الخاصة بذلك وضمان قبول المواد األساسية العامة الخاصة بالمسجلين

 وما 3492و ،3491و ،3490 أرقام التعليقات لطلبات االمتثال عليه وجب ،("IDNs") الدولية النطاقات أسماء السجل مشغل عرض إذا
 موقع على (ICANN) لهيئة التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيهية المبادئ على عالوة يليها

<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm>، من استبدالها أو تنقيحها أو تعديلها يمكن حيث 
 تخصيص سلطة سجل في وتحديثها األسماء تلك تسجيل وقواعد الدولية النطاقات أسماء جداول نشر السجل مشغل على يجب .آلخر وقت
 .(ICANN) لهيئة التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيهية المبادئ في محدد هو آما األسماء تلك بممارسات الخاص اإلنترنت أسماء

آما . آسجالت مرفقة في نظام السجل ونشرها في نظام أسماء النطاقات IPv6دًرا على قبول عناوين يجب على مشغل السجل أن يكون قا
المماثلة  IPv6، على األقل، اثنين من خوادم األسماء الخاصة بالسجل في منطقة الجذر مع عناوين IPv6يجب عليه عرض نقل عناوين 

المبادئ التوجيهية التشغيلية لنقل نظام أسماء النطاقات "ع مشغل السجل وينبغي أن يتب. المسجلة في سلطة تخصيص أسماء اإلنترنت
IPv6 " عالوة على أنه يجب أيًضا عرض عناوين . 91آما هو موضح في أفضل الممارسات الحاليةIPv6  العامة لخدمات نشر بيانات

طلب ( Whoisالمثال برنامج البحث عن النطاقات من هذا وينبغي االتفاق؛ على سبيل  4التسجيل على النحو المحدد في المواصفات رقم 
العامة لنظام  IPv6لمشغل السجل عرض نقل عناوين . على الشبكة العالمية Whois، أو برنامج البحث عن النطاقات )3912التعليق رقم 

من أحد المسجلين  بالنسبة ألي المسجل، في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من وصول الطلب األول آتابًة) SRS(التسجيل المشترك 
 .IPv6بحيث يكون على استعداد لتشغيل نظام التسجيل المشترك عبر  TLDالمعتمدين لنطاقات 

 واستمراريتها السجل خدمات .2

تلك الخدمات التي هي عبارة عن عمليات تسجيل حاسمة في ) أ: (، بالنسبة ألغراض اتفاق التسجيل هذا، بما يلي"خدمات التسجيل"ُتعرف 
استالم البيانات من المسجلين فيما يتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ وتزويد المسجلين بمعلومات حول : اليةالمهام الت

؛ تشغيل خوادم نظام أسماء النطاقات TLD، ونشر ملفات المنطقة بالنسبة لنطاقات TLDالحالة المتعلقة بخوادم المنطقة بالنسبة لنطاقات 
وفًقا لما يقتضيه هذا  TLDيل، ونشر االتصال والمعلومات األخرى المتعلقة بتسجيالت خادم اسم النطاق في نطاقات الخاصة بالتسج

المنتجات أو الخدمات األخرى التي يتعين على مشغل السجل توفيرها بسبب إقامة سياسة توافق اآلراء على النحو المحدد في ) ب(االتفاق؛ و
التغييرات ) د( تجات أو خدمات أخرى ال يمكن إال لمشغل السجل  توفيرها، بسبب تعيينه آمشغل للسجل، وأي من) ج(، و1المواصفات رقم 

 . المذآورة أعاله) ج(أو ) ب(أو ) أ(المادية على أي خدمة من خدمات التسجيل في نطاق النقاط 

بما في ذلك تكرار على مستوى الشبكة، وتكرار على (سيقوم مشغل السجل بعملياته باستخدام شبكة عمل وخوادم متكررة متنوعة جغرافًيا 
سواء آان واسع النطاق أو (لضمان استمرارية التشغيل في حالة حدوث عطل تقني ) مستوى العقدة النهائية وتنفيذ خطة لموازنة التحميل

 . ، أو تعسر لألعمال أو واقعة أو ظرف استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل)محلي
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ساعة من انتهاء الحدث الخارج عن إرادة  24السجل جهوًدا معقولة تجارًيا الستعادة الوظائف الحساسة للسجل خالل  سيستخدم مشغل
. ساعة بعد هذا الحدث، وذلك وفًقا لنوع الوظيفة الحساسة المعنية 48مشغل السجل، وسيستعيد تشغيل النظام بالكامل خالل مدة ال تزيد عن 

 .ناتجة عن هذا الحدث عدم توفر للخدمةال تعد عمليات االنقطاع ال

يجب على مشغل السجل أن يكون لديه خطة للطوارئ بما في ذلك تعيين استمرارية توفير خدمات التسجيل، ويجب عليه إبالغ هيئة 
)ICANN (لمزود الخدمة الذي يتم تعيينه. 

تصال به، وجب عليه أن يوافق على أن تقوم هيئة في حالة وقوع حدث استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل بحيث ال يمكن اال
)ICANN (باالتصال بمزود استمرارية خدمة التسجيل الذي يتم تعيينه. 

 .األقل على سنوًيا مرة السجل خدمات الستمرارية اختبار إجراء السجل مشغل على

إلدراج ملف المنطقة DNS ات صالحة مثل سجالت بالنسبة ألسماء النطاقات التي إما أن تكون غير مسجلة، أو أن المسجل لم يوفر سجال
الخاص بنظام أسماء النطاقات، أو أن وضعها ال يسمح بنشرها في نظام أسماء النطاقات، فإنه يحظر استخدام سجالت موارد الرمز 

من أجل ترآيب سجالت أو أي طريقة أو تقنية أخرى  4592و 1034العشوائي ألسماء النطاقات على النحو المبين في طلبّي التعليقات 
وعند االستفسار عن أسماء النطاقات، يجب . موارد نظام أسماء النطاقات أو استخدام إعادة التوجيه في نظام أسماء النطاقات من قبل السجل

ضح في آما هو مو 3، ورمز االستجابة )NXDOMAINالمعروفة أيًضا باسم " (اسم الخطأ"على خوادم األسماء المعتمدة إعادة استجابة 
وينطبق هذا الحكم على جميع ملفات المنطقة الخاصة بأسماء النطاقات على جميع . وطلبات التعليقات ذات الصلة 1035طلب التعليق 

بحفظ البيانات لها، أو ) أو من يتبعه في مجال توفير خدمات التسجيل(المستويات في شجرة أسماء النطاقات التي يقوم مشغل السجل 
 .حفظ، أو الحصول على عائدات من جراء هذا الحفظالترتيب لهذا ال

يجب أن يوفر مشغل السجل في موقعه على شبكة اإلنترنت تفاصيل اتصال دقيقة خاصة به بما في ذلك البريد اإللكتروني والعنوان البريدي 
) ICANN(، آما سيمد هيئة TLDصالح فضًال عن جهة اتصال أساسية للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بالسلوك الضار في نطاقات 

 . بإشعار فوري بأي تغييرات تطرأ على تفاصيل االتصال هذه

  بالتجديد والخاصة األولية المدعومة التسجيل فترات .3

 .سنوات آحد أقصى) 10(يجوز القيام بتسجيل أسماء مسجلة في السجل بزيادات مرة آل عام، حتى عشر 

 .سنوات آحد أقصى) 10(بزيادات مرة آل عام، حتى عشر ويجوز القيام بتجديد تسجيل أسماء مسجلة 
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 األداء مواصفات  .4

 )شهري أساس) (SLR( الخدمة مستوى متطلبات المعيار 

DNS 

 ٪100توافر بنسبة = دقائق  0زمن تعطل قدره   DNS خدمة توافر
 ) ٪99≈(دقيقة من زمن التعطل  DNS  ≥432 أسماء خادم توافر
 ٪ من االستفسارات  95مللي ثانية، لما ال يقل عن  TCP DNS ≥ 1500  بحل الخاص RTT زمن
 ٪ من االستفسارات  95مللي ثانية، لما ال يقل عن  UDP DNS  ≥ 400 بحل الخاص RTT زمن
 ٪ من االستفسارات  95دقيقة، لما ال يقل عن  DNS  ≥ 15 تحديث زمن

RDPS 

 ) ٪ 99≈(دقيقة من زمن التعطل  RDPS  ≥ 432 توفر
 ٪ من االستفسارات  95مللي ثانية، لما ال يقل عن  RDPS  ≥ 1500 باستفسار الخاص RTT زمن
 ٪ من االستفسارات  95دقيقة، لما ال يقل عن  RDPS ≥ 15  تحديث زمن

EPP 

 ) ٪ 99≈(دقيقة من زمن التعطل  EPP ≥ 432  خدمة توافر
 ٪ من األوامر  95ة، لما ال يقل عن مللي ثاني EPP  ≥ 3000 جلسة بأمر الخاص RTT زمن
 ٪ من األوامر  95مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP ≥ 1500 استفسار بأمر الخاص RTT زمن
 ٪ من األوامر  95مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP ≥ 3000  بـ الخاص RTT تحويل أمر

 

SLR.  معين يتم قياسه في اتفاق مستوى الخوادم متطلبات مستوى الخدمة هو مستوى الخدمة المتوقع لمعيار)SLA.( 

RTT. "أو " زمن الرحلة الكليRTT  يشير إلى الوقت الذي تم تسجيله بداية من إرسال البايت األول من الحزمة األولى من سلسلة الحزم
وإذا لم يتلق العميل . ستقبال االستجابةالالزمة لتقديم طلب وحتى االستقبال في البايت األخير من الحزمة األخيرة من السلسلة الالزمة ال
 .سلسلة الحزم الكاملة والالزمة للنظر في االستجابة آما وردت، فسيتم اعتبار الوقت غير محدد

وعندما تكون هناك حاجة . دون أي تمييز بين آال العنوانين IPv6أو عنوان  IPv4عنوان  يشير إلى )بروتوآول اإلنترنت( IPعنوان 
 .IPv6أو العنوان  IPv4، هفسيتم ذآر العنوان للتمييز بينهما

DNS.  وطلبات التعليقات ذات الصلة 1035، و1034يشير إلى نظام أسماء النطاقات على النحو المحدد في طلبّي التعليقات. 

، للرد )TLDمثل (يشير إلى قدرة مجموعة من خوادم األسماء المدرجة باعتبارها معتمدة والخاصة باسم نطاق معين . DNSتوافر خدمة 
والعتبار الخدمة متاحة في مرحلة ما من الوقت، فال بد الثنين، على األقل، . الواردة من أحد مستخدمي اإلنترنت DNSعلى استفسارات 

المسجلة ذات " IPعناوين "بالنسبة لكل من " DNSاختبارات "أن يكون لهما نتائج محددة من  DNSمن خوادم األسماء المسجلة في 
أن الخدمة غير  DNS٪ أو أآثر من مجسات اختبارات 51إذا اعتبرت ). TCPو UDP(النطاقات العامة عبر منافذ نقل آٍل من أسماء 

 .غير متوفرة DNSخالل فترة زمنية معينة، فسوف يتم اعتبار خدمة ) TCPو UDP(متوفرة عبر أي من منافذ النقل 

المسجلة ذات أسماء النطاقات العامة بالنسبة لخادم اسم معين مدرج باعتباره " IPعناوين "يشير إلى قدرة  .DNSتوافر خادم االسم لـ 
المسجلة " IPعناوين "يتم اختبار جميع . الواردة من أحد مستخدمي اإلنترنت DNSمعتمًدا بالنسبة السم النطاق، للرد على استفسارات 

٪ أو أآثر من مجسات اختبارات نظام  51إذا حصلت . آل على حدةذات أسماء النطاقات العامة والتي تخص اسم النطاق الذي يتم رصده 
المتعلق بخادم االسم عبر أي منفذ من منافذ " IPعنوان "بالنسبة لـ" DNSاختبارات "أسماء النطاقات على نتائج اختبارات غير محددة من 

 .بخادم االسم غير متوفرالمتعلق " IPعنوان "خالل فترة زمنية معينة، فسوف يتم اعتبار ) TCPو UDP(النقل 

وما  UDP DNSالخاص بسلسلة تتكون من اثنين من الحزم، واستعالم  RTTيشير إلى زمن  .UDP DNSالخاص بحل  RTTزمن 
مرات أو أآثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة، فسيتم اعتبار  5يساوي  RTTوإذا آان زمن . UDP DNSيقابل ذلك من استجابة 

 .دغير محد RTTزمن 
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إلى نهايته، بما في  TCPالخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصال  RTTيشير إلى زمن  .TCP DNSالخاص بحل  RTTزمن 
مرات أو أآثر من متطلبات مستوى الخدمة  5يساوي  RTTوإذا آان زمن . واحد DNSبالنسبة الستعالم  DNSذلك استقبال استجابة 

 .غير محدد RTTالمماثلة، فسيتم اعتبار زمن 

 ".TCP DNSالخاص بحل  RTTزمن "أو " UDP DNSالخاص بحل  RTTزمن "يشير إما إلى  .DNSالخاص بحل  RTTزمن 

ألمر التحويل على اسم النطاق، وحتى تجيب جميع خوادم األسماء  EPPيشير إلى الوقت الذي ُيقاس من استقبال تأآيد  .DNSزمن تحديث 
 .DNSوال ينطبق هذا إال على تغييرات معلومات . ببيانات متسقة مع التغيير" DNSاستفسارات "ى الخاصة باسم النطاق الرئيسي عل

إذا تم عرض ). TCPأو  UDPعن طريق " (IPعنوان "واحد وغير ارتجاعي يتم إرساله إلى  DNSويعني استعالم  .DNSاختبار  
DNSSEC  في منطقةDNS فيجب أن يتم التحقق من التوقيعات بشكل إيجابي مقابل سجل المستعلم عنها، الستعالم ُيعتبر مجاًبا عنه ،DS 

يجب أن يكون االستعالم . مماثل ُينشر في المنطقة الرئيسية أو مقابل إرساء الثقة بشكل ثابت، إذا لم يتم التوقيع على تلك المنطقة الرئيسية
ت ذات الصلة من نظام التسجيل، وإال فسيتم اعتبار االستعالم بال ويجب أن تضم اإلجابة على االستعالم المعلوما. حول أسماء نطاقات قائمة

واالستعالم ذو . ، فسيتم اعتبار االستعالم بال إجابةTCوأيًضا، إذا آانت اإلجابة على أحد االستعالمات تحتوي على مجموعة بايت . إجابة
والنتائج المحتملة . اآلخر سيتم اعتباره بال إجابةالمماثلة، هو  SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ " DNSالخاص بحل  RTTزمن "

 .بال إجابة/ أو أنه غير محدد" DNSالخاص بحل  RTTزمن "رقم بالمللي ثانية مماثل لـ : هي DNSالختبار 

لكل من  TCPو UDPخاص بـ  DNSاختبار بـ  DNSفي آل دقيقة، ينبغي أن يقوم آل مجس من مجسات  .DNSقياس معايير 
على إجابة، فسيتم DNSاختبار إذا لم يحصل . المسجلة ذات أسماء النطاقات العامة الخاصة بخادم االسم الذي يتم رصده" IPعناوين "

. من هذا المجس حتى يحين وقت إجراء اختبار جديد) TCPأو  UDP(المختبر على أنه غير متوفر بالنسبة لمنفذ النقل المماثل  IPاعتبار 
مجًسا في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم تجاهل  20ت االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسا

 .عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناء هذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمة

على الشبكات ذات أآثرية  DNSقرب مكان ممكن إلى برامج حل في أ DNSتوضع المجسات لقياس معايير  .DNSموضع مجسات 
المستخدمين عبر المناطق الجغرافية المختلفة، آما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت 

  .األقمار الصناعية

RDPS.  إلى مجموعة ) خدمات نشر بيانات التسجيل(تشيرWHOIS  وخدماتWHOIS  المعتمدة على الشبكة على النحو المحدد في
 .من هذا االتفاق" 4المواصفات "

، للرد على االستفسارات من مستخدمي اإلنترنت مع البيانات TLDبالنسبة لنطاق  RDPSيشير إلى قدرة جميع خدمات  .RDPSتوافر  
واحد وعنوان  IPv4وقت ما، يجب أن يكون لدى عنوان متوافرة في  RDPSوحتى يمكن اعتبار . المناسبة الواردة من نظام التسجيل

IPv6  واحد بالنسبة لكل من خدماتRDPS  اختبارات "نتائج محددة منRDPS ." أو أآثر من مجسات اختبار  51وإذا اعتبرت ٪
RDPS  أي من خدماتRDPS  على أنها غير متوفر خالل فترة زمنية معينة، فستعدRDPS غير متوفرة. 

إلى نهايته، بما  TCPالخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصال  RTTيشير إلى زمن  .WHOISباستعالم  الخاص RTTزمن 
مرات أو أآثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة، فسيتم اعتبار  5يساوي  RTTوإذا آان زمن . WHOISSفي ذلك استقبال استجابة 

 .غير محدد RTTزمن 

الخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصال  RTTيشير إلى زمن  .المعتمد على الشبكة WHOISالخاص باستعالم  RTTزمن 
TCP  إلى نهايته، بما في ذلك استقبال استجابةHTTP  بالنسبة الستعالمHTTP وإذا قام مشغل السجل بتنفيذ عملية متعددة . واحد

مرات أو أآثر من متطلبات  5يساوي  RTTوإذا آان زمن . سبالخطوات للوصول إلى المعلومات، فيجب أن تقاس الخطوة األخيرة فح
 .غير محدد RTTمستوى الخدمة المماثلة، فسيتم اعتبار زمن 

الخاص باستعالم  RTTزمن "و " WHOISالخاص باستعالم  RTTزمن "يشير إلى مجموعة  .RDPSالخاص باستعالم  RTTزمن 
WHOIS المعتمد على الشبكة."  

عناوين  "ألمر التحويل على اسم النطاق، وحتى تقوم  EPPير إلى الوقت الذي تم قياسه بدايًة من استقبال تأآيد يش. RDPSزمن تحديث  
IP " الخاصة بكل الخوادم من آافة خدماتRDPS بعكس التغييرات التي تمت. 
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يجب أن تدور االستعالمات . RDPSمحدد ألحد الخوادم المختصة بإحدى خدمات " IPعنوان "ويعني استعالم واحد إلى  .RDPSاختبار 
. حول االهداف الموجودة في نظام التسجيل آما يجب أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة، وإال فسيعد االستعالم بال إجابة

والنتائج . بةالمماثلة، هي األخرى سيتم اعتبارها بال إجا SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ  RTTزمن وأيًضا، االستعالمات ذات 
  .بال إجابة/ أو أنه غير محدد RTTزمن رقم بالمللي ثانية مماثل لـ : هي RDPSالمحتملة الختبار 

واحد من  IPv6واحد وعنوان  IPv4عشوائًيا عنوان  RDPSفي آل دقيقة، يجب أن يختر آل مجس من مجسات  .RDPSقياس معايير 
التي يتم رصدها،  TLDلنطاقات  RDPSالعامة بالنسبة لخوادم آل خدمة من خدمات المسجلة ذات أسماء النطاقات " IPعناوين "جميع 

المماثلة عبر  RDPSعلى إجابة، فسيتم اعتبار خدمة " RDPSاختبار "إذا لم يحصل . لكل واحد" RDPSاختبار "باإلضافة إلى إجراء 
IPv4  أوIPv6ويبلغ الحد األدنى لعدد . لوقت إلجراء اختبار جديد، حسبما تقتضي الحالة، غير متوفرة من هذا المجس حتى يحين ا

مجسات في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم تجاهل عمليات القياس وستعد غير  10مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة 
  .حاسمة النتيجة، وأثناء هذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمة

داخل الشبكات ذات أآثرية المستخدمين عبر المناطق الجغرافية  RDPSتوضع المجسات لقياس معايير  .RDPSموضع مجسات 
  .المختلفة، آما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت األقمار الصناعية

EPP. وطلبات التعليقات ذات الصلة 5730محدد في طلب التعليق رقم  يشير إلى بروتوآول التوزيع المرن آما هو. 

آمجموعة على االستجابة لألوامر من المسجلين المعتمدين، ممن لهم تصاريح  TLD EPPيشير إلى قدرة خوادم  .EPPتوافر خدمة 
" EPPالخاص بأمر  RTTزمن  "ذو  EPPويعد أمر . ويجب أن تتضمن االستجابة البيانات المناسبة الواردة من نظام التسجيل. للخوادم

متوفرة خالل فترة القياس، يجب أن  EPPولكي يتم اعتبار خدمة . المماثلة، سيتم اعتباره بال إجابة SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ 
ج محددة من بالنسبة لمجموعة من الخوادم نتائ) IPv6عبر  EPPإذا تم عرض (على األقل  IPv6و IPv4يكون لدى عنوان واحد من 

على أنها غير متوفر خالل فترة زمنية  EPPأي من خدمات  EPP٪ أو أآثر من مجسات اختبار  51وإذا اعتبرت ". EPPاختبارات "
 .غير متوفرة EPPمعينة، فستعد خدمة 

سة باإلضافة الخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر الجل RTTزمن يشير إلى  . EPPالخاص بأمر جلسة  RTTزمن 
. TCPوبالنسبة ألمر الدخول، فإنه سوف يشمل الحزم الالزمة لبدء جلسة . EPPألمر جلسة واحد خاص بـ  EPPإلى استقبال استجابة 

 2.9.3هي تلك المذآورة في المقطع  TCPوتعد أوامر جلسة . TCPوبالنسبة ألمر الخروج، فإنه سوف يشمل الحزم الالزمة إلنهاء جلسة 
زمن المماثلة، فسيتم اعتبار  SLRمرات أو أآثر من  5يساوي  RTTزمن وإذا آان . EPPوالخاص بـ  5730تعليق رقم من طلب ال

RTT غير محدد. 

الخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر االستعالم  RTTزمن يشير إلى  . EPPالخاص بأمر استعالم  RTTزمن 
أو جلسة  EPPوذلك ال يتضمن الحزم الالزمة لبدء أو إنهاء جلسة . EPPألمر استعالم واحد خاص بـ  EPPباإلضافة إلى استقبال استجابة 

TCP . وتعد أوامر استعالمTCP  والخاص بـ  5730من طلب التعليق رقم  2.9.2هي تلك المذآورة في المقطعEPP . زمن وإذا آان
RTT  مرات أو أآثر من  5يساويSLR زمن  المماثلة، فسيتم اعتبارRTT غير محدد. 

الخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر التحويل  RTTزمن يشير إلى  . EPPالخاص بأمر تحويل  RTTزمن 
أو جلسة  EPPوذلك ال يتضمن الحزم الالزمة لبدء أو إنهاء جلسة . EPPألمر تحويل واحد خاص بـ  EPPباإلضافة إلى استقبال استجابة 

TCP .مر تحويل وتعد أواTCP  والخاص بـ  5730من طلب التعليق رقم  3-9-2هي تلك المذآورة في المقطعEPP . زمن وإذا آان
RTT  مرات أو أآثر من  5يساويSLR  زمن المماثلة، فسيتم اعتبارRTT غير محدد. 

" EPPر استفسار الخاص بأم RTTزمن "، أو "EPPالخاص بأمر جلسة  RTTزمن "يشير إلى  . EPPالخاص بأمر  RTTزمن 
  ".EPPالخاص بأمر تحويل  RTTزمن "أو 

يجب أن تكون أوامر االستعالم والتحويل، مع . EPPواحد ألحد خوادم " IPعنوان "واحد إلى  EPPويعني إرسال أمر  .EPPاختبار 
والنتائج . لمناسبة من تسجيل النظاميجب أن يتضمن الرد البيانات ا. ، حول األهداف الموجودة في نظام التسجيل"اإلنشاء"استثناء عملية 

 .بال إجابة/ أو أنه غير محدد" EPPالخاص بأمر  RTTزمن "رقم بالمللي ثانية مماثل لـ : هي DNSالمحتملة الختبار 

الخاصة " IPعناوين "من آل  IPv6و IPv4عشوائًيا باختيار عنوان واحد من  EPPدقائق، يقوم مجس  5آل  .EPPقياس معايير 
إذا تم عرض منفذ  IPv6سيتم اختبار (لكل واحد " EPPاختبارات "التي يتم رصدها، وإجراء  TLDالمختصة بنطاقات  EPPبخوادم 
؛ وفي آل مرة يكون هناك تناوب عشوائي بين أنواع األوامر المختلفة الثالثة وبين األوامر داخل آل نوع من أجل عملية )النقل هذا
غير متوفرة من هذا المجس حتى يحين الوقت إلجراء اختبار  EPPعلى إجابة، فسيتم اعتبار خدمة " EPPاختبار "إذا لم يحصل . االختبار
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مجسات في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم  10ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة . جديد
 .أثناء هذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمةتجاهل عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، و

داخل نقاط وصول المسجلين لإلنترنت أو بالقرب منها عبر المناطق  EPPتوضع المجسات لقياس معايير  .EPPموضع مجسات 
  .عالية، مثل وصالت األقمار الصناعيةالجغرافية المختلفة، آما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار ال

ويعد مشغل .>آمرجع<واستخدامها  EPPو RDPSو DNSيمكن االطالع على القائمة الحالية لمجسات  .إدراج المجسات في قائمة
. ة بهالسجل مسؤوًال عن اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان أن المجسات المذآورة ال يتم حجب اختباراتها من قبل أدوات الشبكة الخاص

يوًما على األقل إلى مشغل السجل قبل  60شريطة أن ترسل إشعارا لمدة ) ICANN(ويمكن تحديث القائمة من وقت آلخر من قبل هيئة 
وخالل تلك الفترة، سيكون لدى مشغل السجل إمكانية الوصول إلى قراءات المجسات الجديدة، إن ُوجدت، دون اعتبار هذه . إجراء التغيير
 ).SLA(راض اتفاق مستوى الخوادم القياسات ألغ

يتم تشجيع مشغلي السجل على القيام بنوافذ الصيانة لخدمات مختلفة في أوقات وتواريخ مرور أقل من الناحية اإلحصائية  .نوافذ الصيانة
ء آان ذلك ألغراض ومع ذلك، الحظ أنه ال يوجد اعتماد النقطاع الخدمة المخطط له أو ما شابه ذلك، وأي زمن تعطل، سوا. لكل خدمة

 ).SLA(الصيانة أو بسبب تعطل النظام سيتم اعتباره مجرد زمن تعطل وسيتم احتساب سببه من جراء أغراض اتفاق مستوى الخوادم 

 حدود الطواريء. 5

 الطواريء حدود الحرجة الوظيفة
DNS )األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره  ساعات 4زمن تعطل مستمر قدره  )جميع الخوادم 

DNSSEC  األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره  ساعات 4زمن تعطل مستمر قدره 
SRS (EPP)  الشهر/ أيام 5زمن تعطل قدره  أيام 5زمن تعطل مستمر قدره 
خدمة البحث 

WHOIS/WHOIS 
 المعتمدة على الشبكة 

 الشهر/ أيام 7زمن تعطل قدره  أيام 7زمن تعطل مستمر قدره 

 البيانات مستودع في المفقودة اإليداع عمليات طريق عن التسجيل تفاقال خرق البيانات مستودع
 

46



 الجديدة  GTLDمواصفات اتفاق مسودة نطاقات  2010مايو    
 تخضع للتعليق العام   

  

 

 7المواصفات 

 
 الحقوق حماية آليات لمتطلبات األدنى الحد

 
ويلتزم بها، والتي يمكن ") RPMs("يجب على مشغل السجل أن ينفذ أية آليات لحماية حقوق  .آليات حماية الحقوق .1

يات إضافية التي تعمل وباإلضافة إلى هذه اآلليات، قد يطور ويلتزم مشغل السجل بآل). ICANN(تفويضها من وقت آلخر من قبل هيئة 
وسيشمل مشغل السجل آل آليات . على تثبيط أو منع تسجيل أسماء النطاقات التي تنتهك الحقوق القانونية لطرف آخر أو تسيء استغاللها

في اتفاق التسجيل والمسجل، والمبرم من قبل مسجلي هيئة ) ICANN(لحماية الحقوق مفوضة ومطورة بصورة مستقلة من قبل هيئة 
)ICANN ( المعتمدين والمخولين لتسجيل األسماء في نطاقاتTLD . يجب على مشغل السجل تنفيذ ما ال يقل عن أحد تلك اآلليات التالية

  :)والتي قد يتم مراجعتها من وقت آلخر(ألجل مكتب حقوق العالمات التجارية ) ICANN(للمتطلبات التي وضعتها هيئة وفًقا 

ت التمهيدية التي ُقدمت بالتعاون مع مكتب حقوق العالمات التجارية والذي أسسته هيئة سوف ُترسل خدمة المطالبا -أ
)ICANN ( فيما يتعلق بعمليات التسجيل في نطاقاتTLD  بموجب أية إشعارات تتعلق بتسجيل أسماء النطاقات إلى

مماثلة والواردة في مكتب حقوق المسجلين المحتملين ألسماء النطاقات التي تطابق العالمات التجارية ال) أ: (آل من
 أصحاب العالمات التجارية الواردة في مكتب حقوق العالمات التجارية، أو) ب(العالمات التجارية، و 

إجراءات تسجيل مبدئية وفًقا ألٍي من ذلك، خالل فترة حصرية سابقة لتسجيل أسماء النطاقات العامة في نطاقات  -ب
TLDجارية وعالمات الخدمة التي سجلت في مكتب حقوق العالمات التجارية ، وسيتاح ألصحاب العالمات الت

 . TLDالفرصة لتسجيل أسماء النطاقات في نطاقات 

ال يجب على مشغل السجل تفويض أي صاحب لحقوق الملكية الفكرية المطبقة باستخدام أي تجميع معلومات حول عالمة 
تجارية أخرى أو اإلخطار بها أو خدمة التحقق من الصحة، بجانب مكتب حقوق العالمات التجارية المفوض من الهيئة أو 

 . بدًال منه

 :غل السجل آلليات حل المنازعات التالية والتي قد تتم مراجعتها من وقت آلخرسوف يمتثل مش . آليات حل المنازعات .2

) RRDRP(وإجراءات حل النزاع الخاصة بقيود التسجيل ) PDDRP(مقترحات حل المنازعات التي تلي التفويض  - أ
 ، ])اء النهائييجب إدراج عناوين المواقع عندما يتم اعتماد اإلجر[والمنشورة على ) (ICANN(التي اعتمدتها هيئة 

يوافق مشغل السجل على تعويض صاحب الشكوى من مقترحات حل المنازعات التي تلي التفويض عن  .1
أية رسوم اضطر صاحب الشكوى إلى سدادها للمزود في الحاالت التي يعتبر فيها صاحب الشكوى 

  . الطرف السائد من قبل هيئة المحلفين

والتي قد تشمل أي عالج (ذ والتقيد بأي عالجات تفرضها الهيئة أيًضا، يوافق مشغل السجل على تنفي .2
في ) من االتفاق) هـ( 4.3معقول، بما في ذلك تخصيصه لتجنب الشك، وإنهاء اتفاق التسجيل وفًقا للمادة 

أعقاب القرار الصادر من قبل هيئة المحلفين المعنية بمقترحات حل المنازعات التي تلي التفويض أو 
 .لنزاع الخاصة بقيود التسجيلإجراءات حل ا

يجب إدراج عنوان [والمنشور على (، )ICANN(الذي اعتمدته هيئة ") URS("النظام الموحد لإليقاف السريع  - ب
 . ، بما في ذلك تنفيذ القرارات الصادرة عن محققي النظام الموحد لإليقاف السريع])الموقع
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 8المواصفات 

 
 المستمرة العمليات أداة

 المتصلة األساسية التسجيل لوظائف المستمر التشغيل لضمان آافية مالية موارد توفير) أ( المستمرة العمليات أداة على يجب .1
 الموقع عنوان إدراج يجب[ موقع على التقديم إجراءات مسودة من] __[ القسم في عليها المنصوص TLD نطاقات بمجموعة

 سنوات) 3( ثالثة لمدة) 8 المواصفات في هنا إليها اإلشارة تمت والتي] (التقديم إجراءات مسودة ل النهائية الصيغة وضع بعق
 بعد االتفاق هذا انقضاء يلي) 1( واحد عام لمدة أو السريان تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى قبل أو االتفاق هذا انقضاء بعد

 أن يجب) ب(و حلولها، عند أو النفاذ تاريخ من) 6( السادسة السنوية الذآرى قبل ولكن النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى
 وآالهما لإللغاء، قابلة غير نقدية ضمانات ودائع) 2( أو لإللغاء، قابل غير احتياطي ضمان خطاب) 1( إما شكل في تكون

 عقب الموقع عنوان إدراج يجب[ موقع على التقديم جراءاتإ مسودة من] __[ القسم في عليها المنصوص الشروط يستوفيان
 بذل السجل مشغل على يجب). 8 المواصفات في هنا إليها اإلشارة تمت والتي] (التقديم إجراءات مسودة ل النهائية الصيغة وضع

 سنوات) 6( ستة لمدة ستمرةالم العمليات أداة سريان على للحفاظ بها المنصوح أو الالزمة اإلجراءات جميع التخاذ جهده قصارى
) ICANN( هيئة تزويد السجل مشغل على يجب. المستفيد الثالث الطرف بوصفها) ICANN( هيئة على والحفاظ النفاذ، تاريخ من

 ال. باألداة المتصلة المواد تطورات بشأن معقول بشكل وإعالمها المستمرة العمليات بأداة المتعلقة النهائية الوثائق جميع من بنسخ
 الوثائق من غيرها أو المستمرة العمليات أداة بشأن بموجبه، التنازل أو تعديل، بأي التصريح أو الموافقة السجل لمشغل ينبغي

 العمليات أداة وعلى). معقول غير بشكل الموافقة هذه حجب يمكن ال) (ICANN( هيئة من مسبقة خطية موافقة دون بها المتعلقة
 إدراج[ 5-4 القسم أو 13-2 للقسم وفًقا لألداة المالية الموارد إلى الوصول يمكنها) ICANN( هيئة أن صراحًة تعلن أن المستمرة
 . التسجيل التفاق] 12-7 القسم أو: الحكومي الكيان

 أداة انقضت إذا أنه إال السابقة، الفقرة بموجب بالتزاماته للوفاء السجل مشغل يبذلها التي الجهود أفضل استخدام من الرغم وعلى .2
 السنوية الذآرى قبل وذلك األسباب، من سبب ألي جزئًيا، أو آلًيا إليه، مشار آخر طرف قبل من إنهاؤها تم أو المستمرة العمليات
 اإلنهاء أو االنقضاء بذلك) ICANN( هيئة إشعار) 1( السرعة وجه وعلى السجل مشغل على يجب فإنه النفاذ، تاريخ من السادسة
 التسجيل لخدمات المستمر التشغيل لضمان آافية مالية موارًدا توفر بديلة ألداة الالزمة الترتيبات خاذات) 2(و ذلك، وأسباب
 لمدة أو النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى قبل أو االتفاق هذا انتهاء بعد أي سنوات) 3( ثالث لمدة TLD بنطاقات المتصلة

 السنوية الذآرى بحلول أو قبل ولكن النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى بعد االتفاق لهذا إنهاء أي تلي) 1( واحدة سنة
 العمليات أداة عن تقل ال والتي) ICANN( هيئة لشروط تمتثل أن يجب بديلة أداة وأي"). بديلة أداة(" النفاذ تاريخ من) 6( السادسة

 ). ICANN( هيئة قبل من مقبولين ومضمون شكل في تكون وأن المستمرة،

، في أي وقت، يجوز لمشغل السجل استبدال أداة العمليات المستمرة بأداة 8بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع المواصفات  .3
 )3( ثالث لمدة  TDLتوفر موارًدا مالية آافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات ) 1(بديلة والتي 

 أي تلي )1( واحدة سنة لمدة أو النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى بحلول أو قبل قاالتفا هذا انتهاء بعد أي سنوات
 من )6(السادسة  السنوية الذآرى بحلول أو قبل ولكن النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى بعد االتفاق لهذا إنهاء
اة العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون والتي ال تقل عن أد) ICANN(تمتثل لشروط هيئة ) 2(و  النفاذ، تاريخ

 3أو الفقرة  2وفي حالة قام مشغل السجل باستبدال أداة العمليات المستمرة إما عمًال بالفقرة ). ICANN(مقبولين من قبل هيئة 
ق بعد ذلك فيما يتعلق قيد التطبيق فيما يتعلق بأداة العمليات المستمرة، ولكن يجب أن ُتطب 8هذه، فلن تعد شروط المواصفات 

 .المستبدلة) األدوات(باألداة 
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 التجارية العالمة مقاصة
 2010 مايو – مسودة

 المقدمة .1
 

  .gTLDsجدير بالذآر أن مقترح تأسيس مقاصة للعالمة التجارية آان واحدًا من بين الحلول المحتملة لمشكالت حماية العالمة التجارية 
ظر موقع الويب ان(وقد تم تطويره عبر االستشارات المجتمعية بما في ذلك توصيات فريق توصيات التنفيذ 

http://icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf(  ومواقع
للمساعدة ) IRT(تم تجميع فريق توصيات التنفيذ .  (واالقتراحات المجمعة من المنتديات عبر اإلنترنت واالجتماعات العامة ،ويب أخرى

الجديد  gTLDألصحاب العالمات التجارية ضمن برنامج ) RPMs(حماية الحقوق  في تحديد واقتراح آليات
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm#07.( 

المتعلقة بالمقاصة المقترحة والتعليقات المرآزة والتشاور مع المجتمع العام، تم التوصل إلى تطوير  IRTبعد تلقي التوصيات من فريق 
  .رح جيد تمت مراجعته للمقاصةمقت

لعرض المدخالت حول  GNSOبتوفير فرصة لمجلس  ICANNآان عامًا جدًا بطبيعته، قام مجلس  GNSOونظرًا ألن اتجاه سياسة 
ة بتنفيذ هذه المهمة وتأسيس فريق لمشكالت العالمة التجاري بالعمل على GNSO وسارع  .آلية حماية الحقوق الخاصة للمقاصة التجارية

 . وقدرتها على التوصل التفاق GNSOيقضي عمله بمراجعة االقتراح وتقديم المدخالت عند استطاعة ) "STI"(الخاصة 

الوصول إلى اتفاق إجماعي حول آل تفصيلة خاصة فقد تم التوصل إلى هذا اإلجماع في العديد من المظاهر  STI في حين ال يمكن لـ
باإلجماع على فكرة مقاصة العالمة التجارية ونموذج  GNSOوقد وافقت   .القضايا األخرىواالتفاقات اإلجماعية حول العديد من 

GNSO-STI  انظر(المطور آذلك http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09-
en.htm.( 

المبكرة توصيات النسخة تلك وقد عكست . 2010المنشورة في فبراير نسخة ال علىهي مبنية مقترح مقاصة العالمة التجارية  ن مراجعةإ
 التغييرات التي تبنى على التعليقات التي أثيرت في فترة التعليق العامهذه مشروع المقترح الوتتضمن نسخة .  GNSO-STIفي  نموذج 

 أو لم يكن ذلك ممكنًا المقترحة اتالمراجعتبني جميع يتم  م، لالموازنة ةيتنافسالتعليقات الفي .  2010أبريل  1في  األخيرة والتي ُأغلقت
 .STIو IRTفي  رهااعتبا أو تلك التي تموجهات نظر متعارضة  عكست حيث أنها غالبًا

مقاصة العالمات والتحليل آرد على التعليقات العامة الموجهة لمقترح أدناه، يرجى مراجعة ملخص التعليقات  المراجعاتباإلضافة إلى 
 .العام اجتماع نيروبي الدولي في ضهام عروالتي تالتجارية 

 المالحظات معالجة .2

أو مقاصة العالمات  Sunriseمقاصة العالمات التجارية في معالجة تسجيالت العالمات التجارية أثناء خدمة  من إنشاء الغرض الرئيسي
العالمات التجارية من دول ال تجري على تسجيالت للتعّرف للمقاصة  التصرف حريةأثار اهتمام التعليقات الكبيرة د اعدأ  .التجارية

تشمل أخرى، مجموعة متنوعة قبل تعليقات معارضة هامة من قد تم تقديم مشكلة وهذه الحول  أقلية بيان IPCقدمت   .مراجعة مستقلة
 . وراء طلب التسوية يسعتم ال  .الجمعيات المالكة للعالمة التجارية والعديد من حاملي العالمة التجارية عمومًا

للسجالت بمعاملة العالمات التجارية بشكل سمح مما بشكل وافي مراجعتها لم تتم التي  اتالعالمإبعاد هو , STI-GNSOل نموذج ه
بهدف ضمان أن جميع العالمات التجارية المسجلة  آان 2010فبراير  مقترح المقترح في المنهج نإ  .مختلف بناء على مكان التسجيل

ر يتوفعمليات المقترح بإتاحة أوصى   .العالمات التجاريةاستحقاق خدمات أو  Sunrise لخدمات تكون مؤهلةيمكن أن  دوليًاأو  وطنيًا
أن هذه العالمات قد تؤآد قد الصالحية فمثل هذه بشكل خاص،   .من الدول التي ال تنفذ مراجعات مستقلةللسجالت  ضافيةإالصالحية 

 .  للتطبيق الذين تم تسجيلهم استخدمت فيما يتعلق بالسلع والخدمات القابلة



  ‐ 2 ‐ 

ومرة ثانية، لم تقترح طريقة موحدة ويلزم وجود .  2010مقترح فبراير  ا فيالموضوع تم استالمههذا على  هامةتعليقات إضافية 
 . تسوية

 :أن هذا يتطلب مقترح مقاصة العالمات التجارية

A. آانت أو هيالعتراف بجميع العالمات النصية التي يتعين على السجالت ا -خدمات مقاصة العالمات التجارية ل بالنسبة:  
 ةمحمي) 3( أو; ضائيًاق سارية) 2(؛ )بغض النظر عن إجراء دولة التسجيل لمراجعة مستقلة( دوليًاأو  وطنيًامسجلة  )1(

 .2008يونيو  26بواقع دستور أو معاهدة سارية حاليا أو آانت سارية في أو قبل 

B.  بالنسبة لخدماتSunrise - دوليًا أو وطنيًا المسجلة) 1:  (بجميع العالمات النصية تعين على السجالت االعترافي 
) 3(؛ أو بالمقاصةسارية أو  ضائيًاق ساريةال) 2(؛ أو التسجيلقبل العالمة التجارية،  لحكم يجري فحص مستقل لتطبيقات

 .2008يونيو  26ل سارية في أو قب بفعل دستور أو معاهدة سارية حاليا أو التي آانت ةالمحمي

العالمات استبعاد  هؤالء الذين هم قلقون من أن يتم ببساطة لىإضافة باإل GNSO-STIهذا المقترح محاولة لتحديد هدف نموذج  يعتبر
آما   .العالمة التجارية استحقاقأو خدمات  Sunriseما قبل إطالق خدمة  منالسجالت  حسبفي الدول التي ال تجري مراجعة مستقلة 

 .تناول هذه الشؤون المهمةهدف بلهذه التسوية قتراحات أخرى إوأية مدخالت المجتمع لجمع  هنالك سعيال دائما فإن الح

 الغرض من المقاصة .3
 

.  مخزن مرآزي للمعلومات التي تتم مصادقتها وتخزينها ونشرها وفقا لحقوق حاملي العالمة التجارية هي مقاصة العالمة التجارية
تحقق من اللقبول و أي  ،حق تقديم مقدم خدمات المقاصةالذي يمنحون مزود الخدمة أو المزودين ستتصل ب ICANN وبالمثل، فإن

  .ICANN مع "مطولة" قةعالذات تكون  سوفأو هذه الكيانات ا الكيان ذفه.  وتسهيل نقل المعلومات المتعلقة ببعض العالمات التجارية
  .هذه المهام ICANNلن تجري 

العمل آقاعدة ) 2(العالمات التجارية المتضمنة بالمقاصة، وأو التحقق  مصادقة) 1: (األساسية المهامالمقاصة فصل مجالي  ىسيتعين عل
سواء عمل   .العالمة التجارية استحقاقأو خدمات  Sunrise ما قبل إطالق الجديدة لدعم gTLDبيانات بتوفير المعلومات لسجالت 

 .  مناقصةعملية خالل سيتم تحديده ن أو آال المزودين المزود ذاته على آال الوظيفتي

قوم بتخزين أية يال  أنو ،خدمة مقاصة العالمة التجارية الحفاظ على قاعدة بيانات منفصلة لمقاصة العالمة التجاريةلمزود سيطلب من ال
 .بيانات بقاعدة بيانات المقاصة قد تكون على عالقة بفقرة الخدمات اإلضافية إن وجدت

أو خدمات  Sunriseحتاج السجل فقط إلى االتصال بإحدى قواعد البيانات المرآزية للحصول على المعلومات المطلوبة إلجراء يس
 .ICANNمزود خدمة مقاصة العالمة التجارية مع ) عقود(العالمة التجارية بغض النظر عن تفاصيل عقد  استحقاق

توسيع  التي تتعلق بتوسيع دور المقاصة إلى أبعد من حقوق العالمة التجارية ونحدد بالتفصيل أدناه، هناك بعض االقتراحات سآما 
آما سنوضح أدناه، ال يوجد حظر ضد مزود خدمة مقاصة .  يمكن تقديمها لتشمل عالمات الخدمة والعالمات التجاريةالتي البيانات 

خدمات أو أية بيانات مستخدمة لهذه الخدمات بشكل منفصل عن طالما تم الحفاظ على هذه ال ،العالمة التجارية بشأن توفير خدمات إضافية
 .قاعدة بيانات المقاصة

وسيتم تنفيذ الوظيفة بما يتفق مع   .المستلمين عدد محدود من لمعلومات إلىلشر امعلومات المصادقة ونلوستعتبر المقاصة ببساطة مخزنا ل
لن يتمكن مدير   .والتحقق التصديق في بما يتعلقح في الميثاق ّضُو بخالف ما المخطط المحدود ولن يكون لها أية قوى غير محددة

نموذج سوف يتم مراجعتها من خالل على وظائف المقاصة،  جوهريةرات يقبل إجراء تغي . السياسةنشاء إالمقاصة من ) مديري(
ICANN العام المشارك  . 

تقديم العالمات التجارية بالمقاصة ال يجب النظر إليه  رفإن تعّذ.  انونيةأي حقوق ق ّلدُيووال يعتبر تضمين المقاصة دليال على أي حق وال 
سلبيا فيما يتعلق بهذا  وال يمكن أن يكون له تأثيرًا ،تنازل عن أي حقوقأنه أو العالمة التجارية على أنه افتقار إلى اليقظة من حاملي 

 .  اإلخفاق
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 مزودو الخدمة .4
  

إّال أن االعتبارات الرئيسية يجب أن  ،تم تحديدها مسبقًا معاييرل سيكون خاضعًاالعالمات التجارية  خدمة مقاصة) مزودو(اختيار مزود 
 آمالية تعارض معواألمان دون  التقني ونشر البيانات على المستوى األعلى لالستقرار ، التحققالمصادقة، تتمثل في القدرة على التخزين

 . يل الخاصة بالسجلأو توقيت عملية التسجيل أو عمليات التشغ

قد قدم التعليق العام اقتراحا مفاده أن أفضل الطرق لحماية   .إدارة قاعدة البيانات ؛الصحة/التصديق –الوظائف  4.1
الرئيسيين يجب أن تكون فصل وظائف إدارة قاعدة البيانات وأي الوحيد مزودي المصدر من تكامل البيانات وتجنب األمور الناشئة 

   .للبيانات تحقق/مصادقةعمليات 

 التحقق تم أو مسجلة آعالمات التأهل تضمن وهي التسجيل عمليات مصادقة على تعمل سوف واحدة هيئة 4.1.1

 الدعاوى في النظر حق تشكل التي العالمات هذه باعتماد الهيئة هذه وستطالب.  معاهدة أو دستور بفعل ةالمحميأو  قضائيا منها

 .  التسجيل بلق بديلة مراجعة تجري ال التي
 

 تم( التجارية العالمة إدعاءات وخدمات Sunrise خدمات ويقدمون بيانات قاعدة على اآلخرون وسيحافظ 4.1.2

 ).  أدناه تناولها
 

" لإلدارة" واألخرى" للمصادقة" واحدة ستستخدم التي الهيئات فصل جانب إلى الفعاليات موازنة في التصرف وحرية, التعقل استخدام سيتم

 الحفاظ أجل من لإلدارة واآلخر المصادقة أحدهما وعلى. اثنين أو بكيان ستتصل ICANN أنه يعتقد وقد. البيانات تكامل على الحفاظ دفبه

 البيانات تكامل على
 

يجب أن يتم تشغيلها استنادا إلى  . ICANNيجب أن تكون المقاصة منفصلة ومستقلة عن .  العالقات التعاقدية 4.2
أو تحدد المداخالت المستخدمة من  ICANNقد تنسق .  وق مع جمع الرسوم من هؤالء ممن يستخدمون هذه الخدماتاحتياجات الس

سيتم .  السجالت والمسجلين إلى جانب توفير نظرة عامة أو ضمان للجودة بهدف ضمان تلبية األهداف المتعلق بحماية الحقوق بشكل جيد
من خالل عملية مفتوحة وشفافة بهدف ضمان ) واإلدارةاعتماد /المصادقة) (،(القائم على ( تحديد مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية

 .  تدني التكلفة والوثوقية واتساق الخدمة لكل مساعدي خدمات المقاصة

لدقيقة التي يجب الخدمة الذين يعملون على توفير مصادقة العالمات التجارية المقدمة بالمقاصة االلتزام بالمعايير ا) مزودو(على مزود 
للعالقة التعاقدية سيكون مشابها التفاقية اعتماد المسجل تم اقتراحه جدير بالذآر أن النموذج الذي .  التعاقدية ICANNتحديدها باتفاقية 

مستوى الخدمة متطلبات يجب أن يتضمن العقد .  UDRPلمزودي  ICANNالتي تتبناها الموافقة الحالية المفصلة بخالف ممارسة 
ومتطلبات مخزن البيانات ومتطلبات ) يوما في العام 365ساعة في اليوم و 24األسبوع و-على مدار سبعة أيام في (توفر خدمة العمالء و

إلى المدى المعمول به يجب أن .  الوصول المتساوي لكل األشخاص والهيئات التي تطلب الوصول لقاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية
والسجالت ومسجلي  ICANNينا من مزود الخدمة عن األخطاء مثل األخطاء اإليجابية للمشارآين مثل المسجلين وتأمالعقد تتضمن 
 .النطاقات

مباشرة (يجب على مزود خدمة المقاصة مساعدة مزودي خدمة مصادقة العالمات اإلقليمية .  متطلبات مزود الخدمة .4.3
تفاصيل أمثلة ل.  براء المحليين ممن يتفهمون الفوارق الدقيقة للعالمة التجارية محل التساؤلللتمتع بميزة الخ) أو عبر المقاولين الفرعيين
ولكن، من الواجب على األقل أن تتطلب من مزود  الخدماتمقدم مستوى  معيار جائزة التعاقد واتفاقياتالعقد معايير األداء المحددة في 

  :الخدمة

 ؛)القائم على إدارة قاعدة البيانات(أيام في األسبوع ساعة طوال سبعة  24توفير إمكانية وصول  )أ 
 ؛ )القائم على إدارة قاعدة البيانات(توظيف أنظمة موثوقة من الناحية التقنية مع تأمينها  )ب 
القائم (استخدام أنظمة الوصول العالمي وأنظمة الموازنة بحيث يمكن تجهيز عدد من العالمات من مختلف المصادر بعدة لغات  )ج 

 ؛)ة قاعدة البيانات والمحققعلى إدار
نقطة الدخول من حاملي العالمات التجارية لتقديم بياناتهم بقاعدة بيانات المقاصة وقد  -قبول حاالت الخضوع من آل العالم  )د 

 تكون هيئات إقليمية أو هيئة واحدة؛
 السماح باللغات المتعددة مع تحديد تفاصيل التنفيذ الدقيقة؛ )ه 



  ‐ 4 ‐ 

 تأآد البحث بإشعارات إدعاءات الخدمة؛  للللمسجلين توفير الوصول  )و 
التمتع بالخبرة ذات الصلة بإدارة قاعدة  البيانات أو التحقيق أو المصادقة إلى جانب الوصول واإللمام بمختلف قوانين العالمات  )ز 

 ؛ و)القائم على إدارة قاعدة البيانات والقائم على المصادقة(التجارية 
اء بما يتضمن الواجهات المتضمنة بالسجالت والمسجلين بعدم منع توقيت تسجيل اسم وجوب الضمان من خالل متطلبات األد )ح 

 ). القائم على إدارة قاعدة البيانات(النطاق وال عمليات التشغيل الخاصة بالسجل أو المسجل 
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في حالة استخدام . الوصول إلى قاعدة بيانات المقاصة بأآملهايسّهل  فسولإلدخال آيان فردي  - آيان كللحامل العالمة التجارية سيقدم 
بغض النظر عن نقطة الدخول   .صفحة المعلومات التي توضح آيفية تحديد نقاط اإلخضاع اإلقليمية ICANNسوف تنشر نقاط الدخول، 

 . بالمقاصة فإن إجراءات المصادقة المحددة ستكون موحدة

 :للتضمين بالمقاصةحة المقترفيما يلي المعايير 

الدول التي ال تجري فيها مراجعة  تلك من بما يتضمن(من آل الدوائر  لنصل الدوليةالمسجلة القومية أو  العالمات التجارية )أ
 ). مستقلة

 .أي عالمة نص قد تم التحقق منها قضائيا أو اإلجراءات القضائية األخرى )ب
  .2008يونيو  26اإلجراءات القضائية األخرى السارية في أو قبل  عالمة نص قد تم التحقق منها قضائيا أو )ج

 
ا يجب تضمين الحقوق القانونية العامة بقاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية باستثناء العالمات القانونية العامة التي يتم التحقق منه

بمزود خدمة المقاصة لجمع والتأآد من  ICANNتمكين من الدخول في اتفاقية منفصلة وعدم  gTLDولن يعوق ذلك أي سجل .  قضائيا
 .  بشكل منفصل عن قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجاريةمحفوظة هذه المعلومات أن إضافة إلى -المعلومات األخرى للخدمات اإلضافية، 

ذات الصلة أو عملية التسجيل بما  نوع البيانات التي تدعم طلب العالمة المسجلة نسخة من معلومات ملكية التسجيل أن يتضمنن يمك
وستتضمن البيانات التي .  التسجيل الضروري والدوائر القضائية التي أصدرتها عمليات التسجيل واسم مالك السجل) أرقام(يتضمن رقم 

.  منوحةتدعم عالمة التحقق من التسجيل قضائيا مستندات المحكمة والتي دخلت بشكل مناسب والتي تدل على تحقق العالمة الم
وستتضمن البيانات التي تدعم عالمة التحقق من التسجيل قضائيا مستندات المحكمة والتي دخلت بشكل مناسب والتي تدل على تحقق 

  .العالمة الممنوحة

لخدمة آجزء من العالمة التجارية أو عالمة ا  "icann.org"لن يسمح لعمليات التسجيل التي تتضمن حاالت امتداد المستوى األعلى مثل
أو أنه تم بغير ذلك التحقق منها آعالمة تجارية  هذهالعالمة التجارية بالمقاصة بغض النظر عما إن آان تم إصدار علمية تسجيل ولن يتاح 

 ).فلن يسمح به بالمقاصة icann.org ،icann.org ل أنه إن وجدت عالمة تجاريةعلى سبيل المثال، (محمية 

التجارية ممن يطلبون تضمين عالماتهم التجارية بالمقاصة، تقديم إعالن أو شهادة خطية أو أي بيان آخر من آل حاملي العالمة سيطلب 
من حامل العالمة التجارية التصديق على سيطلب آما .  يفيد بصحة المعلومات المذآورة وحداثتها وعدم إرفاقها لغرض غير مناسب

يث خالل وقت تضمين العالمة بالمقاصة أو إلغاء تسجيل العالمة التجارية أو تحويلها الحفاظ على المعلومات المرفقة بالمقاصة حديثة بح
للعالمة التجارية فإن حامل العالمة التجارية يكون عليه قضاء تحقق المقاصة إلى هيئة أخرى أو في حالة أهمل حامل العالمة استخدام 

وعالوة على ذلك فإنه .  علق باإلخفاق في الحفاظ على المعلومات حديثةيكون هناك عقوبات تتسو.  التزام إيجابي لإلعالم عن المقاصة
يتوقع أن توجد عملية حيث يمكن إزالة عمليات التسجيل من المقاصة إن تم اآتشاف أن العالمات التجارية قد دبرت عبر طرق احتيالية أو 

 . مغشوشة أو ثبت عدم دقة البيانات

يجب .  طلب تجديدها على فترات من خالل أي حامل للعالمة التجارية يرغب في البقاء بالمقاصةيتسوآنظام حماية إضافي فإن البيانات 
والسبب وراء المصادقة على فترات هو انسيابية فعاليات .  المرتبطة بهتقليل التكلفة  هذه وأن يسهل إخضاع اإللكتروني من العملية 

 .ارسة عمله وتحديد العالمات بالمشكلة قيد البحثالمقاصة والمعلومات التي يحتاج إليها مشغل السجل لمم
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ومع .  الموافقة على استخدام هذه المعلومات من المقاصة هموسيتوجب على آل حاملي العالمات التجارية ممن يطلبون تضمين عالمات
والسبب وراء هذه .  لغرض المحدد لقاعدة بيانات المقاصة التجاريةذلك فإن مثل هذه الموافقة قد تمتد فقط لالستخدام في حالة التوافق مع ا

وال يجب وجود عائق في طريق مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية .  الفقرة تحديدا هو منع المقاصة من استخدام البيانات بطرق أخرى
ى سبيل المثال قد تتكون المعلومات عل.  أو مزودي خدمة األطراف األخرى بشأن توفير خدمات إضافية على أساس غير حصري

جارية اإلضافية من قائمة من الكلمات العامة أو المتغيرات الطبوغرافية العامة للعالمة التجارية ليتم استخدامها بخدمة إدعاءات العالمة الت
 . بعد اإلطالق أو خدمة مراقبة العالمة التجارية

إلى جانب البيانات األخرى ذات (جب أن تكون قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية ومن أجل عدم وجود ميزة تنافسية على المنافسين، ي
مرخصة للمنافسين المهتمين بتقديم خدمات إضافية ) الصلة التي تم الحصول عليها من مقاصة العالمة التجارية لتنفيذ الخدمات اإلضافية

:  يتم عرض خيارين للترخيص لحامل العالمة التجاريةسفقا لذلك وو.  على أساس متساوي وغير تمييزي وعلى شروط معقولة تجاريا
رخصة استخدام البيانات لكل المزايا المطلوبة لمقاصة العالمة التجارية مع عدم السماح باستخدام هذه البيانات للخدمات اإلضافية ) أ(

ص استخدام البيانات للمزايا اإلجبارية لمقاصة ترخي) ب(سواء من جانب مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية أو أية هيئة أخرى أو 
الجديد والتي تتضمن ترخيص السماح  gTLDs العالمة التجارية وعن االستخدامات اإلضافية المتعلقة بحماية العالمات التجارية بـ

وسيتم .  هذه الخدمات اإلضافية بالمقاصة بترخيص االستخدام والتعامل مع البيانات بمقاصة العالمة التجارية للمنافسين التي توفر آذلك
مزود خدمة المقاصة التجارية مع بعقد تحديد تفاصيل التنفيذ المحددة آما سيتم تضمين آل األحكام والشروط المتعلقة بفقرة هذه الخدمات 

ICANN  والخضوع لمراجعةICANN . 

ولن يتم .  ب أن يتم تخزينها بقاعدة بيانات منفصلةإن وفر مزود خدمة مقاصة العالمة التجارية خدمات إضافية فإن أية معلومات يج
تكلفة على دون اعتبار الوصول من جانب المسجل للتحقق والبحث في إشعارات العالمة التجارية، خدمة إضافية ويجب أن يتم توفيرها 

 .استخدام البيانات من قبل مقدمي الخدمات على أساس اإلنهاء المباشرإساءة  .المسجل

 صادقة البياناتإرشادات م .7
 

وعلى ذلك .  جدير بالذآر أن إحدى وظائف التضمين األساسية للمقاصة تتمثل في مصادقة البيانات بما يلبي معايير محددة بالحد األدنى
 :فقد تم اقتراح عدد من المعايير الدنيا وهي آالتالي

ومكاتب العالمة التجارية المنتشرة في أرجاء العالم البيانات وذلك مثل مواقع الويب المرخصة مصادقة قائمة مقبولة لمصادر  )أ
 ؛ومزودي األطراف األخرى ممن يمكنهم الحصول على معلومات من مكاتب العالمة التجارية المتنوعة

 دقة االسم والعنوان ومعلومات االتصال لمقدم الطلب وتحديثها وموافقتها إن تم إدراج مالك العالمات التجارية المسجل؛ )ب

 ير معلومات االتصال اإللكترونية والحرص على دقتها؛توف )ج

 .مكتب العالمة التجارية الخاصة لرقم التسجيلبقاعدة بيانات أعضاء التسجيل والدول التي تحرص على موافقة المعلومات  )د

المحكمة، أو النظام األساسي  من أجل التحقق من مقاصة العالمات التي لم يتم التحقق من صحتها سابقا في التسجيل أو المحمية من خالل
أو معاهدة ، يجب أن يطلب من صاحب العالمة التجارية تقديم أدلة من االستخدام المتواصل للعالمة في اتصال مع تقديم حسن النية لبيع 

حاويات وآتيبات قد تكون أدلة االستخدام المقبولة مسميات وعالمات و.  السلع أو الخدمات قبل تطبيق إلدراجها في تبادل المعلومات
 .إعالن ولقطات للشاشة يثبت استمرار االستخدام

 االستخدام اإلجباري قبل اإلطالق لمقاصة العالمة التجارية .8
  

التي ) RPMs(الجديدة الستخدام مقاصة العالمة التجارية بهدف دعم آليات حماية الحقوق قبل اإلطالق  gTLDتطلب جميع سجالت 
ويجب أن تلبي هذه الخدمة المعايير الدنيا المحددة .  لعالمات التجاريةلأو خدمة مطالبات  Sunriseدنى أما يجب أن تتكون في الحد األ
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-http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection انظر( IRTبتقرير 
29may09-en.pdf.( وال توجد متطلبات تفيد بأن السجل قد يتبني آل RPMs . 

 
يوفر إشعار إدعاءات إشعارا واضحا للمسجل لنطاق حقوق حامل العالمة التجارية بهدف تقليل التأثير غير ن معّد ألالعالمة التجارية 
) 1: (يضمن البيان المحدد من المسجل ما يلي.  جدير بالذآر وجود نموذج يوضح العناصر المطلوبة مرفق بالمستند.  الجيد للمسجلين

إشعارا يفيد بتدارك األمر والتعرف استالم المسجلين ) 2(التجارية بالمقاصة؛ ) العالمات(المسجل إشعارا يفيد بتضمين العالمة استالم 
على قدر معرفة المسجل عدم انتهاك عملية التسجيل واستخدام اسم النطاق المطلوب لحقوق العالمة التجارية الخاضعة ) 3(عليه و
 . لإلشعار

 
 ليهاإالمشار  إلى معلومات قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجاريةللمسجل شعار إدعاءات العالمة التجارية الوصول إ يوفريجب أن 
أو (هذه ويجب أن يتم توفير االرتباطات .  لتعرف على حقوق العالمة التجارية محل النزاع من حامل العالمة التجاريةا لتحسين باإلشعار

واألفضل أن يتم تقديم إشعار إدعاءات . وينبغي تحديد تفاصيل التنفيذ.  ناسب فعليا دون تكلفة على المسجلفي الوقت الم) أي موارد أخرى
على األقل بلغة مستخدمة برعاية األمم المتحدة من المتوقع أنه الخدمة باللغة المستخدمة ببقية حاالت التعامل مع المسجل أو السجل ولكن 

مرة أخرى من خالل التداخل (وبعد ذلك إن تم تسجيل اسم النطاق فسيقوم المسجل ).  السجل/النطاقآما هو محدد من المسجل أو مسجل (
ويجب أال يكون اإلعالم قبل حدوث التسجيل بحيث ال يعتبر ذلك فرصة .  العالمة التجارية بالتسجيل) حاملي(بإعالم حامل ) مع المقاصة

 .ب أن يحجب المسجل الشرعي من تسجيل االسم الذي يتمتع المسجل بحقوقه القانونيةلحامل العالمة التجارية ألن يحاول بشكل غير مناس
 

بالعالمات التجارية " متطابقة"إبالغ قاعدة بيانات مقاصة العالمة التجارية أن ترسل إشعارا ألسماء نطاق المسجلين المعتبرة سوف يتم 
) أ: (في هذا الصدد.  من عناصر نصية مطابقة وآاملة للعالمة التجارية تعني أن يكون اسم النطاق“ متطابقة”و.  التي تم التحقق منها

الحروف الخاصة المحددة المتضمنة بالعالمة ) ب(أو حذفها؛ ) أو العكس(مسافات متضمنة بالعالمة وقد تم استبدالها بحروف وصل 
الحروف الخاصة المتضمنة بالعالمة والتي ال يمكن عالمات الترقيم أو ) جـ(؛ )&و@ (التجارية آما يتم نطقها بكلمات مناسبة توضحها 

تم استبدالها بمسافات أو حروف وصل أو بخطوط سفلية ) 2(محذوفة أو ) 1(استخدامها باسم النطاق من المستوى الثاني والتي قد تكون 
 . ،المؤهلة للتضمين“ العالمات المتضمنة”عدم وجود الجمع و) د(وال تزال تعتبر مطابقة و

 
يكون اإلعالم محدودا على المتطابق فقط بحيث يتم ضمان التكامل التشغيلي والمحدودية لإلعالم المعروف على نطاق واسع يجب أن 

 .  والمقدار الذي لم يتم إدارته للمعالجة من جانب المقاصة
 
 التجارية العالمة بمقاصة التجارية العالمات حماية .9

  .التجارية بمقاصة العالمة التجاريةلعالمات لأو خدمات إدعاءات العالمة التجارية  Sunriseالجديدة أن تمد  gTLDيجب على سجالت 
آما هو موضح أدناه، فإن نطاق العالمات المسجلة المستخدمة من قبل خدمة المطالبات هو أوسع من تلك التي تستخدم لفترات 

Sunrise. 

a(  آانت أو  بجميع العالمات النصية التياالعتراف الت السجيتعين على  -مقاصة العالمات التجارية لخدمات بالنسبة
أو ; التحقق قانونا) 2(؛  )بغض النظر عن إجراء دولة التسجيل لمراجعة مستقلة( دولياأو  قوميامسجلة ) 1(: هي

 .2008يونيو  26محمي بواقع دستور أو معاهدة سارية حاليا أو آانت سارية في أو قبل ) 3(

b(  بالنسبة لخدماتSunrise - يتعين على السجالت االعتراف  بجميع العالمات النصية)  :المسجلة دوليا أو  )1
;  أو بالمقاصة المتحقق منه قانونا) 2( أو ؛التسجيلقبل العالمة التجارية لحكم يجري فحص مستقل لتطبيقات داخليا 

 .2008يونيو  26و التي آانت سارية في أو قبل  المحمي بفعل دستور أو معاهدة سارية حاليا) 3(أو 

 .الشروط األهليةهذه ال تستوفي إضافية يكون للسجالت تقدير لتضمين عالمات تجارية  بعض الحاالت، في

 .يجب على مقاصة العالمات التجارية وضع قائمة بالدول التي تقوم بإجراء مراجعة مستقلة لتسجيل العالمة التجارية
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 .Sunriseعملية تسجيل  9.1
 متطلب باعتبارها) SERs( األهلية متطلبات تلبى فسوف ،وخدماته Sunrise تسجيل تقديم السجل بها تاريخ التي الحاالت في

 .)Sunrise )SDRP خالف تسوية سياسة ويشمل التجارية، العالمات مقاصة بيانات قبل من مؤآد أدنى آحد

 
التي صدرت وقت أو قبل تاريخ  )أعاله 2ر في القسم المطابقة للمعاي(ملكية العالمة التجارية ) 1: (المقترحة ما يلي SERويتضمن 

) أعاله 8آما هو محدد في القسم (المطابقة الجديدة  gTLDلقائمة طلب  ICANNالسريان التفاقية السجل وقد قدمت قبل أو وقت نشر 
) 3(خدمات التي يتناولها التسجيل؛ الدرجة الدولية للسلع وال:  وجدير بالذآر أن متطلبات انتخاب السجل االختيارية هي) 2(السم نطاق؛ 

   .الحقوق بالعالمة التجارية فقرة بكفاية البيانات بتوثيق) 4(عرض تقديمي يفيد بصحة المعلومات المقدمة ودقتها؛ و
 

، ال وقت تسجيل اسم النطاق المتحدى) 1:  (المقترحة بالتحديات استنادا إلى األسس األربعة التالية على األقل SRDPيجب أن يسمح 
اسم النطاق غير متطابق للعالمة التجارية التي تستند إليها العالمة ) 2(يملك المسجل تسجيل العالمة التجارية ذات التأثير الوطني؛ 

تسجيل العالمة التجارية التي يقوم التسجيل باالستناد إلى تسجيل ) 3(؛ Sunriseالتجارية التي يستند إليها التسجيل إلى تسجيل 
Sunrise تسجيل العالمة التجارية التي يستند فيها تسجيل اسم النطاق لتسجيل ) 4(يس لها تأثيرا وطنيا؛ ولSunrise  الذي لم يصدر

 .استالم للطلبات ICANNوقت أو قبل وقت تاريخ السريان التفاقية السجل مع عدم التقدم وقت أو قبل إعالن 
 

 .طابق ويسمع التحدياتوتدقق العالمات التجارية على النحو الم SERsستحتفظ 
 

 المقاصة تكلفة .10
 

 الرسوم الخاصة بها دفع المقاصةيجب أال نتوقع من . يجب أن يتم تحمل التكلفة بالكامل من جانب أطراف تساعد في الخدمات
دام المعلومات الجديد إلى التأآيد على االلتزامات المتعلقة باستخ gTLDولكي تكون المقاصة فعالة، يحتاج مشغلي سجل .  ICANN ل

 .يتطلب جزء من االتفاقية من المشغل استخدام المعلومات المقدمة من جانب المقاصةس.  المتوفرة من المقاصة
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 التجارية العالمة إشعار

[In English and the language of the registration agreement]  
 

 سجل مع يتوافق نطاق السم بطلب تقدمت قد ألنك التجارية بالعالمة الخاص اإلشعار هذا تسلمت قد أنك ربالذآ جدير
 .التجارية العالمات مقاصة من المقدمة األقل على التجارية العالمات إحدى

 أو آبير حد إلى نفسه هو آان إذا وما استخدامها، من الغرض على اعتمادًا المجال اسم تسجيل لك يحق ال أو يحق قد
 تجاري غير آاستخدام النطاق اسم لتسجيل حقوقك تحمى ال أو تحمى قد. أدناه المدرجة التجارية العالمات مع تتداخل

 ]الكبيرة األحرف آل أو الغامق المائل بالخط[. بلدآم قوانين بموجب" المنصف استخدام" أو

 

 والسلع القضائية والدوائر التجارية العالمات يتضمن بما بحذر أدناه الموضحة التجارية العالمة معلومات قراءة يرجى
 تسجيل طلبات تستعرض ال االختصاصات جميع أن مالجظة يرجى. بها التجارية العالمات تسجيل تم التي والخدمات
 ياإلقليم أو المحلي السجل في التجارية العالمة وجود أدناه المعلومات بعض حتى وربما آثب، عن التجارية العالمات

 .التسجيل قبل التجارية العالمات لحقوق الموضوعية أو دقيقا استعراضا يجري ال الذي
 .بها لالسترشاد IPو التجارية العالمات بشأن قانوني خبير أو محام استشارة في ترغب قد أسئلة، لديك آانت إذا

 التسجيل عملية انتهاك يتم ولن آبير بقدر لإلشعار وتفهمك استالمك يفيد ما فقدم التسجيل عملية في استمريت إن
 . أدناه المدرجة التجارية العالمة بحقوق النطاق السم واستخدامك بك الخاصة

 : التجارية العالمة بمقاصة المدرجة التجارية العالمات [number] يلي ما
 

 [click here for more if maximum character count is exceeded]: السلع: الدعوى حق: العالمة. 1
 العالمة مسجل اتصال معلومات: التجارية العالمة مسجل: متاحًا آان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولية الطبقة

 : التجارية
 

[with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] 
 
 [click here for more if maximum character count is exceeded]: السلع: الدعوى حق: العالمة. 2

 : التجارية العالمة مسجل: متاحًا آان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولية الطبقة
 

 : التجارية العالمة مسجل اتصال معلومات
[with links to the TM registrations as listed in the TM Clearinghouse] 

 

X .1 .السلع: الدعوى حق: العالمة :[click here for more if maximum character count is exceeded] 
 العالمة مسجل اتصال معلومات: التجارية العالمة مسجل: متاحًا آان إن المكافئ أو والخدمات للسلع الدولية الطبقة

 : التجارية
 

 



 ")URS(" الموحد السريع التعلق نظام مشروع
 2010مايو  –مسودة 

 مقدمة
 

وتم وضع هذا االقتراح . الجديدة gTLDsأحد الحلول الممكنة لحماية العالمات التجارية في ) URS(آان اقتراح إنشاء نظام التعلق السريع الموحد 
-http://icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-finalانظر (من خالل مشاورات المجتمع التي تشمل التوصيات لتنفيذ توصيات الفريق 

report-trademark-protection-29may09-en.pdf (وغير ذلك، وآذلك التعليقات التي جمعت من منتديات اإلنترنت واالجتماعات العامة .
 gTLDألصحاب العالمات التجارية في إطار برنامج ) RPMs(بالمساعدة في تحديد واقتراح آليات حماية الحقوق ) IRT(واهتم فريق التوصيات (

 .)http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm#07. الجديد
 

المقترحة والتعليقات المستفيضة والتشاور مع المجتمع األوسع، فقد تم وضع اقتراح منقح خاص  URS المتعلقة بـ IRTوبعد تلقي التوصيات من 
 .URS بـ

 
فرصة تقديم مدخالت على آلية حماية الحقوق المحددة  GNSOاألصليةاتخذت طابعا عاما، قدم المجلس إلى  GNSOونظرا ألن اتجاه سياسة 

وعلى الفور اضطلعت . )lists/archives/council/msg07609.html-http://gnso.icann.org/mailing انظر. (URS الخاصة بـ
GNSO  المهمة، وعهدت إلى فريق استعراض العالمات التجارية الخاصة بهذه")STI (" لمراجعة االقتراح وتقديم مساهمة إلىGNSO  لكي تكون

 .قادرة على التوصل إلى توافق
 

ى جوانب عديدة ال يمكنها التوصل إلى توافق باإلجماع على جميع التفاصيل المحددة، فقد وصلت إلى هذا التوافق في اآلراء عل STIفي حين أن 
 انظر. (GNSO STIونموذج  URSباإلجماع على مفهوم  GNSOوقد وافق . وتوافق واسع حول العديد من الجوانب األخرى

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09-en.htm.( 
 

للنظر  GNSOللتعليق العلني واإلرسال إلى  2009أآتوبر  التالي آخط أحمر، على أساس نشر مقترح الفريق في URSويعكس مشروع إجراءات 
يتضمن هذا اإلصدار تغييرات على أساس التعليقات خالل فترة التعليق العام . GNSO-STIوقد تم تنقيح الخط األساسي ليعكس نموذج . في األمر

يس آل التنقيحات المقترحة فقد تم أو يمكن أن يكون قد اعتمد في ولتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة، ول. 2010أبريل  1األخيرة التي أغلقت في 
 .STIو IRTآثير من األحيان ألنها تعكس وجهات نظر اآلخر وجهات النظر هذه قد نوقشت في 

 
والتي نشرت  URS وباإلضافات إلى التنقيحات أدناه، يرجى االطالع على ملخص التعليقات والتحليالت ردا على التصريحات العلنية التي يدلي بها

 .خالل اجتماع نيروبي العام الدولي
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 الدعوى مشروع

 الشكوى .1

  شكوى تقديم 1.1
 

 العالمات حقوق تتضمن) المقدم( URS خدمات مقدم من إلكترونيًا شكوى تقديم خالل من الدعوى بدأت )أ 
 .لإلغاثة التجارية العالمة صاحب تخويل على ترآز التي والدعاوى التجارية

 
 قابلة غير الرسوم هذه تكون وسوف. النظر قيد هو والذي المناسب، بالرسم مصحوبة شكوى آل تكون أن ويجب )ب 

 .لالسترداد
 

 صلة ذات الشرآات شكوى آانت إذا ولكن واحد، مسجل ضد متعددة الصلة ذات لشرآات واحدة شكوى قبول مع )ج 
 وبنفس صلة ذات أنها تظهر أن يمكن آان إذا فقط واحدة شكوى في المتعددين المسجلين تعيين ويمكن. ببعضها
 . لإليداع مسبق آشرط فرضت التي النطاقات أسماء لعدد أدنى حد هناك يكون ولن. الطريقة

 
  الشكوى مضمون 1.2

 
يجب أن . آلمة، باستثناء الملحقات، للشكوى 5,000سيكون هناك حدود . سيكون شكل وصيغة الشكوى بسيًطا بقدر اإلمكان

 :تتضمن الشكوى
 

 ).األطراف( المشتكي بالطرف الخاصة االتصال المعلومات من وغيرها اإللكتروني البريد وعنوان اسم )أ 
 

 المتقدمة األطراف عن نيابة يتصرف شخص ألي االتصال ومعلومات اإللكتروني البريد وعنوان اسم )ب 
 . بالشكوى

 
 متاحة معلومات سرد على Whois وينص) Whois من المتاحة الصلة ذات المعلومات أي( المسجل اسم )ج 

 .الصلة ذات المجال) أسماء( باسم لالتصال
 

 من نسخة الشكوى صاحب يضمن أن ينبغي نطاق، لكل. الشكوى موضوع المحدد النطاق) أسماء( اسم )د 
 قسم مهين من الموقع محتوى من ، اذا آان متوفرا،ونسخةووصف  Whois حاليا المتاحة المعلومات
  .الشكوى موضوع هو الذي النطاق اسم بكل المرتبطة

 
 تشكو التي األطراف بتأآيد وعمال الشكوى عليها تقوم التي المحددة الخدمة عالمات/التجارية والعالمة )ه 

 .بالخدمات يتصل وفيما لحقوقهم،
 

. ويبين وصف األسس التي تقوم عليها الشكوى تحديد الوقائع التي تبين أن الطرف المشتكي يحق له طلب اإلغاثة )و 
 :أعني

 
، ولكن مع مستوى أعلى من عبء اإلثبات، أي أن تسجيل UDRPبالذآر أن المستوى مماثل لمستوى جدير  .1

اسم النطاق مطابقا أو مشابها لعالمة المشتكي الذي يحمل شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة عن الجهة التي 
 تجري الفحص الموضوعي لطلبات تسجيل العالمات التجارية قبل التسجيل؛

 ؛النطاق السم مصلحة أو شرعي بحق يتمتع ال لمسجلا أن وعلى .2
 .نية بسوء استخدامه ويتم سجل قد النطاق وأن .3

 
 :يلي ما المسجل قبل من واستخدامها التسجيل نية سوء تثبت التي بالظروف حصرية غير قائمة وتتضمن )ز

 
 مقدم إلى النطاق اسم تسجيل نقل أو وتأجيره بيعه لغرض أساسي النطاق اسم المسجل سجل .1

 إلمعان الشكوى، لتلك منافس أو الخدمة عالمة أو التجارية العالمة صاحب هو الذي الشكوى
  أو النطاق؛ باسم مباشرة تتصل التي الموثقة النفقات فائض في النظر

 عكس من الخدمة عالمة أو التجارية العالمة صاحب منع بهدف النطاق اسم المسجل سجل .2
  أو القبيل؛ هذا من سلوك نمط في المسجل مشارآة بشرط النطاق، باسم يتعلق فيما العالمة
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  أو المنافس؛ أعمال تعطيل بهدف األول المقام في النطاق اسم المسجل سجل .3

 مستخدمي وجذب تجارية مكاسب تحقيق قصد عن المسجل حاول النطاق، اسم باستخدام .4
 للخلط احتمال وجود خالل من اإلنترنت، عبر المواقع من غيره أو المسجل ويب لموقع اإلنترنت

 المسجل ويب موقع تأييد أو واالنتماء والرعاية للمصدر بالنسبة الشكوى مقدم عالمة وبين بينه
 .مكان أي أو الويب موقع على خدمة أو منتج من أو

 النية حسن من يكفي ما هناك وبأن سليم، غير أساس أي عن رفعها يتم ال الشكوى أن الشاآي يشهد وأخيرا، )ح
 . الشكوى تقديم عند

 
 الرسوم .2

. دوالر لكل دعوى، وسوف يحددها مقدم الخدمات 300ويعتقد أن تكون الرسوم في حدود . الرسوم المفروضة URSُيسدد مقدم خدمات 
تقدير الخبراء،  ويستند هذا إلى.) الخدمات المحتملين مما يشير إلى أن السعر سيكون عامال في قرار التحكيموسوف يقدم العطاء لمقدمي (

 .الترشيح قرار نموذج ملخصو بمن فيهم أعضاء الهيئة الذين يتخذون قرارات في بيئات مماثلة

 أن األحيان، أآثر في يعتقد، أنه إال ، ه التقنيةهذخالل  المتوقعة المنازعات لطبيعة نظرا "الرسوم فقد" نموذج URS تعتمد لم
 .قيمتها تتجاوز سوفالمستلمة بالفعل   الرسوم استرداد تكاليف وأن المقدمة الشكاوى على رد هناك يكون

 اإلدارية المراجعة .3

وهذا هو استعراض لتحديد أن . سوف تخضع الشكاوى للمراجعة اإلدارية المبدئية األولي من قبل مقدم االمتثال لمتطلبات اإليداع 3.1
 .إلقامة الدعوىوجها الشكوى تحتوي على جميع المعلومات الالزمة، وليس لتحديد ما إذا آانت 

 
   .المقدم إلى شكوى تقديم من عمل أيام) 3( ثالثة غضون في اإلدارة مراجعة إجراء يتعين 3.2

 
 لتصحيح فرصة هناك يكون لن المطلوبة، للرسوم المقصود مستوى وانخفاض السريع، اإلجراء هذا لطبيعة ونظرا 3.3

  .االحتياجات تقديم في القصور أوجه
 

 ال .جديدة شكوى بتقديم المساس دون الشكوى رفض سيتم اإليداع، متطلبات مع متوافقة غير تعتبر الشكوى آانت إذا 3.4
  .الظروف هذه في المبدئي التسجيل رسوم تسترد

 
  النطاق وغلق إشعار .4

 
 

 البريد عبر( التسجيل مشغل إخطار أوال URS خدمة مقدم على ينبغيوعند اإلنتهاء من المراجعة اإلدارية  4.1
 وفي. اإليداع متطلبات على بالموافقة الشكوى إحاطة بعد ساعة 24 غضون في") إشعار الشكوى(") اإللكتروني
 في" النظر" التسجيل مشغل على يتعين ،URS خدمة مقدم من الشكوى إشعار ذلك تلقي من ساعة 24 غضون
 أسماء وحذف نقل ذلك في بما تسجيل، بيانات إلى التغييرات آافة يقيد أن يجب التسجيل أن يعني وهذا النطاق،

 النطاق اسم غلق فور URS خدمة مقدم إخطار على التسجيل مشغل يعمل .االسم حل يجري وسوف النطاقات،
 .")الغلق إشعار("
 

 المسجل بإخطار URS خدمة مقدم يقوم بالتسجيل، المشغل منإشعار الشكوى  تلقي من ساعة 24 غضون في 4.2
 نسخة تقديمو ،Whois اتصال معلومات في المدرجة العناوينإرسال نسخة مطبوعة من إشعار الشكوى الى  بالشكوى،
 يجب. الشكوى ضد والدفاع الرد في المسجل فشل آثار عن فضال الغلق، لحالة المشورة تقديم الشكوى، منإلكترونية 

 ويترجمه االنكليزية باللغة الشكوى إشعار يكون أن يجب. المحليين للمسجلين ومفهومة واضحة اإلشعارات تكون أن
 .المسجل إقليم أو بلد في السائدة اللغة إلى الشكوى مقدم

 
 ،)وجد إن( الفاآس أو اإللكتروني البريد طريق عن عبر وترسل االنكليزية باللغة اإلشعارات جميع إرسال يجب  4.3

 أن أيضا URS خدمة مقدم وعلى. إلكترونيا تخدم أن يجب وجد، إن المعارض، ومرافقة الشكوى .العادي والبريد
 . ICANN مع ملف في المسجل عناوين عبر القضية في النطاق باسم السجل في المسجل يخطر
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 الرد . 5

إلكترونيا مع  الرد لحفظ المسجل إلى الشكوى إلشعار URS خدمة مقدم إرسال تاريخ من يوما 20 للمسجل يتاح  5.1
 .الشكوى مقدم إلى وجد، إن المرفقة، والمستندات الرد من نسخة الخدمة مقدم ُيرسل االستالم، وعند. المزود

 
 يوما) 30( ثالثين من أآثر يكون وال تقصيًرا إعالنه قبل للرد المسجل حفظ حالة في إيداع رسوم أي هناك تكون ولن 5.2

 رسوم دفع المسجل على يجب القرار، بعد يوما) 30( ثالثين من ألآثر المقدمة للردود وبالنسبة. القرار اتخاذ بعد
 .النظر إلعادة معقولة

 
 للقيام النية لحسن أساس هناك آان إذا URS خدمة مقدم قبل من الوقت بعض إتاحة يمكن المسجل، طلب على بناء 5.3

 . تقويمية أيام) 7( سبعة من ألآثر األحوال من حال أي في المهلة تمتد أن يجوز وال. بذلك
 

 :يلي ما على الرد مضمون يشتمل أن وينبغي الملحقات، باستثناء آلمة، 5,000 عن الرد يزيد أال يجب 5.4
 
 . المسجل بيانات تأآيد )أ

 
 .الشكوى عليها تقوم التي األسس من أساس لكل محدد رفض أو قبول )ب

 
  الشكوى؛ مقدم ادعاءات يناقض دفاع أي )ج
 
 . ودقتها المحتويات بصحة بيان )د
 

 أجل من اإليجابية المطالب فإن الناجح، للشاآي الممنوح واالنتصاف URS لـ المقصود المعجل الطابع مع تمشيا 5.5
 .مسيئة شكوى قدم قد الشكوى صاحب بأن لالدعاء إال بها يسمح لن المسجل جانب من التخفيف

 
 والمواد الرد يرسل وسوف اإليداع، متطلبات توافق من يشتكي الرد أن URS خدمة مقدم وتحديد الرد إيداع وبمجرد 5.6

 من المقدمة المواد جميع في ينظر .القرار وإصدار لالستعراض ،URS خدمة مقدم يحدده مؤهل، فاحص إلى الداعمة
 .الفاحص قبل

 
 : التالية الحاالت من أي تحديد طريق عن نية سوء تسجيل ادعاء تدحض وقائع أية على الرد يحتوي أن يمكن 5.7

 
 أو النطاق اسم فإن لالستخدام، الواضح التحضير أو المسجل استخدام أو النزاع لمسجل إشعار أي تقديم قبل )أ

  أو الخدمات، أو للسلع النية بحسن يتعلق فيما النطاق السم المطابق االسم

 النطاق، اسم قبل من عام بشكل عرف قد) األخرى المنظمات أو التجارية المنظمات أو آفرد،( المسجل )ب
  أو الخدمة؛ عالمة حقوق أو تجارية عالمة ألي المسجل اآتساب عدم حالة في حتى

 لتحويل تجارية مكاسب لتحقيق قصد دون من النطاق، السم عادل أو شرعي باستخدام المسجل يقوم )ج
 .الحالة هذه في الخدمة عالمة أو التجارية العالمة لتشويه أو التضليل سبيل على المستهلكين

 مصلحة في تصب فإنها األدلة، لجميع تقييمه أساس على إلثباتها الفاحص قبل من وجدت إذا المطالبات، هذه ومثل
 . المسجل

 طريق عن يكون ال النطاق السم المسجل استخدام أن إلى لإلشارة الشكوى إلى الدفاعات تأآيد أيضا للمسجل يجوز 5.8
 : التاليةالخيارات  أحد عرض خالل من ، على سبيل المثال،النية سوء

 . له العادل باالستخدام يقوم المسجل وأن وصفي أو عام النطاق اسم )أ

 .من قبل الفاحص عادال استخدامه يكون عمل أو ما لشخص انتقاد أو إشادة في فقط النطاق اسم مواقع ُتدار )ب
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 األطراف قبل من مبرم خطي اتفاق وجود عن صريح تعبير جود مع النطاق السم المسجل حمل يتسق )ج
 . المفعول ساري يزال ال وأنه المتنازعة،

 نوع من النطاق اسم ألن نظرا التعسفية التسجيالت من سلسلة أو أوسع نمط من جزءا ليس النطاق اسم )د
 .المسجل قبل من المسجلة األخرى نطاقات ألسماء شخصية أو آبير حد إلى مختلف

 :الفاحص نية لسوءالتي هي أمثلة  أخرى اعتبارات 5.9 

 ذاتها حد في هي النطاقات، أسماء من آبيرة حقيبة على والحصول الربح، أجل من النطاقات أسماء تداول )أ
 تبعا معينة حالة في مؤذًيا تكون قد ذلك، ومع السلوك، وهذا. URS بموجب النية سوء على دليال ليس

 .مزاياها على بناء حدة على حالة آل باستعراض الفاحص يقوم وسوف. النزاع لظروف

 حد في ال) لالستعراض النقر بمجرد عائد وآسب الوقوف بصفحات النطاقات أسماء ربط أي( الحرآة بيع )ب
 لظروف تبعا معينة حالة في مؤذًيا تكون قد ذلك، ومع السلوك، وهذا. URS بموجب نية سوء يشكل ذاته

 :االعتبار بعين الفاحص يأخذ. النزاع

 النطاق؛ اسم طبيعة .1

 و النطاق؛ باسم ترتبط وقوف صفحة أية على اإلعالنات روابط طبيعة .2

 المسجل مسؤولية يكون النطاق اسم استخدام .3

 التخلف .6

 .افتراضًيا الشكوى وتستمر ردا، المسجل يقدم ال ،)الممنوحة الفترة تمديد أو( الرد فترة من يوما 20 انقضاء حالة في  6.1
 

 والمسجل، الشكوى صاحب إلى اإللكتروني البريد عبر افتراضي إشعار الخدمة مقدم على يتعين الحالتين، آلتا في 6.2
 في وجد الذي المحتوى تغيير المسجل على يحظر االفتراضية، الفترة خالل. المسجل إلى والفاآس البريد وعبر
 .Whois معلومات لتغيير محظورا أيضا يكون وسوف لالستخدام، مشروًعا هو اآلن األمر بأن للقول الموقع

 
 .الطلب مزايا لمراجعة للفحص االفتراضية الحاالت جميع تخضع 6.3

 
 من اإلعفاء طلب للمسجل يحق فإنه الشاآي، لصالح الممتحن قواعد االفتراضية، الحاالت في الفحص بعد آان إذا 6.4

 إيداع حالة في.االفتراضي اإلخطار تاريخ من سنتين مرور بعد وحتى وقت أي في رد بتقديم االفتراضية المراجعة
 إلى أخرى مرة المجال اسم حل يجب فإنه أعاله، الموضوع اإلشعار متطلبات وفق صحيح إشعار وتقديم الرد،

 قبل المناسب الوقت الرد في قدمت قد آانت لو آما مغلقة تظل ولكن عمليا، ممكن وقت أقرب في IP األصلي العنوان
 .المناسب الوقت في إليها استجاب لو آما القضية هذه وتعتبر االستئناف، من ليس التقصير بعد الرد إيداع. االفتراضي

 
 إخطار الخدمة مقدم على يتعين فإنه المسجل، لصالح الفحص وقواعد االفتراضية الحالة في الفحص بعد آان إذا 6.5

 . المسجل إلى النطاق اسم تسجيل على الكاملة السيطرة وإعادة االسم إلطالق التسجيل مشغل
 

 الفاحصون .7

 . URS دعوى يترأس سوف الخدمة مقدم قبل من واحد فاحص اختيار 7.1
 

 الفاحصين تزويد ينبغي  .URS إجراءات في ومعتمد مدرب تكون أن ويجب قانونية خلفية للفاحصين تقديم ينبغي 7.2
    .URS بإجراء الفحص إجراء آيفية حول ودفاعات URS عناصر حول بتعليمات

 
 الفاحص منتدى" لتجنب التناوب ويتم الخدمة مزود خالل الفاحصين أن على الموافقة الخدمة) مقدمي( مقدم على يتعين  7.3

 مقدمي بقوة ويشجع  .معينة بطريقة الحكم أن المحتمل من أن يعتقد التي الفاحصون اختيار لتجنب وذلك ،"التسوق أو
 وعدم اللغة، احتياجات مثل( معقولة استثناءات مع المعتمدين، الفاحصين جميع مع المساواة قدم على للعمل الخدمات
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   .حالة آل تحليل طريق عن حالة آل أساس على تحديدها يتم معقولة استثناءات وجود مع) المخالفات أو األداء،
 

  اإلثبات وعبء الفحص معايير .8

 : يلي آما القرار تقديم يكون عندما تطبيقها المؤهل الفاحص سيتولى التي المعايير وهي 8.1
 

 صادر المفعول ساري تسجيل الشكوى مقدم يحمل) 1: (بالعالمة بتشوش متشابه أو متطابق المسجل النطاق اسم )أ
 من التحقق تم أنه) 2( أو؛ التسجيل قبل التجارية العالمات لطلبات الموضوعي الفحص تجري التي الوالية عن

 من ميةمح تكون والتي) 3( أو التجارية، والعالمات المعلومات تبادل خالل من أو المحكمة إجراءات صحة
  و ؛2008 يونيو 26 قبل أو في المفعول ساري آان والذي حاليا المفعول سارية معاهدة أو األساسي النظام

 
  و النطاق؛ اسم في مصلحة أو شرعي حق بأي المسجل يتمتع ال )ب

 
  .نية بسوء استخدامه ويجري النطاق اسم ُسجل )ج

 
 لحالة فقط يعني ألنه نظرا UDRP من أعلى عمدا اإلثبات عبء ويقع. (ومقنع واضح األدلة إثبات عبء يكون 8.2

  ).السلوك قواعد انتهاك من أآثر واضحة صارخة
 

لتختتم في صالح صاحب الشكوى، فإنه يجب على الفاحص تحديد أنه ليس هناك قضية  URSوبالنسبة لمسألة  8.3
) 2(صاحب الشكوى لديه حقوق االسم؛ و) 1(:  فمثل هذا التحديد يمكن أن يشمل ما يلي. حقيقية من الواقع المادي

وهذا يعني أن صاحب الشكوى يجب أن يقدم أدلة آافية .  المسجل ليس له حقوق أو مصلحة مشروعة في االسم
على سبيل المثال، دليل على تسجيل العالمات التجارية ودليال على (إلثبات حقوق العالمات التجارية في اسم النطاق 

 ). URSلنطاق، ويجري استخدامه بسوء النية ومنتهكا لـ أنه تم تسجيل اسم ا
 

إذا آان الفاحص يرى أن صاحب الشكوى لم يفي بأعبائه أو أن القضايا الحقيقية لحقيقة المواد تبقى في الواقع فيما  8.4
ن وهو أ. URS يتعلق بأي عنصر من العناصر، فإنه يتعين على الفاحص رفض الشكوى باعتبارها غير مناسبة لـ

تقديم دليل يشير إلى أن استخدام اسم المجال في ) 1:   (سوف ترفض إذا آان يرى الفاحص أن URSشكوى 
في ظل هذه الظروف، آان يمكن ) 2(السؤال هو االستخدام غير المخالفة أو االستخدام العادل للعالمة التجارية؛ أو 

ام غير المخالف أو االستخدام العادل للعالمة تقديم الرد ممكن الستخدام اسم المجال في السؤال وهو االستخد
 1. التجارية

 
حيث آان هناك أي قضية حقيقية للنقض ما إذا آان تسجيل اسم نطاق واستخدام العالمات التجارية يحمل سوء نية،  8.5

ى دون المساس، على سبيل المثال، بدعوى المحكمة بناء عل URSوسيتم إنهاء إجراءات  فإن سيتم رفض الشكوى،
يهدف إلى االستخدام في أي  URSوليس الغرض من نظام التسجيل . آخر URSالسياسة الموحدة، أو يمكن تقديم 

 . إجراءات مع أسئلة مفتوحة للحقيقة، ولكن الحاالت فقط واضحة للتعاطي مع العالمات التجارية
 

بأدلة واضحة ومقنعة وعدم وجود قضية حقيقية ستوفاة موبطريقة أخرى، إذا وجد الفاحص أن جميع المعايير الثالثة   8.6
وإذا رأى الفاحص عدم مقابلة أي من المعايير . للنقض، فسوف يصدر الفاحص قرارا لصالح صاحب الشكوى

الشكوى للمضي مقدم دون المساس ب URSواستيفائها، ُينكر الفاحص طلب االستئناف، ومن ثم ينتهي بذلك عوى 
 .UDRPأو في إطار السياسة الموحدة  قدما في إجراء في محكمة مختصة

 
 القرار .9

                                                 
 أو) أ لالعتقاد واضح غياب ظل في:  نصها يلي وفيما المستخدمة، اللغة توضيح إلى المنقحة اللغة تسعى التعليقات، على وردا 1
 : URS الشكوى رفض يجب أدناه،) ب

 العادل االستخدام أو مخالف غير سؤال في المجال اسم استخدام لتوضيح دليل أي يقدم لم) الرد تسلم حالة في) (أ
 .TM للـ
 أو   

 في المجال اسم استخدام أن إلى لإلشارة فاحص قبل من الدفاع تصور يمكن فال) الرد تسلم عدم حالة في) (ب
 . TM للـ العادل االستخدام أو مخالف غير السؤال
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 تلك تكون وسوف والرد، للشكوى المقدمة المواد بمثابة الدليل يكون وسوف استماع؛ أو اآتشاف أي هناك يكون لن 9.1
 . قرار التخاذ الفاحص قبل من المستخدم الكامل السجل بمثابة المواد

 
 ويب موقع على نشره يتم وسوف  .الشاآي لصالح قرارا الفاحص يصدر اإلثبات، بعبء يفي الشكوى صاحب آان إذا 9.2

 .تقديمها يتم التي URS إجراء بخالف القرار على تأثير أي هناك يكون أال ينبغي ذلك، ومع .URS خدمة مقدم
 

 تسجيل على الكاملة السيطرة تنقل وسوف URS دعوى إنهاء سيتم اإلثبات، عبء على الشكوى صاحب يوافق لم إذا 9.3
 .المسجل إلى النطاق اسم

 اإلنترنت هيئة قبل من محدد شكل في الخدمة مزود قبل من نشرها سيتم الموحد التسجيل نظام عن الناتجة التحديدات 9.4
ICANN، دعوى موضوع المقبلالمحتمل  المسجل إشعار تقديم أجل من URS. 

 
 أو ،الرد لفترة يوما) 20( عشرين مدة انقضاء فور التقدير يبدأ أن ينبغي االستعجال، وجه على URS بإجراءات للقيام 9.5

) 3( عمل أيام ثالثة غضون في عليه تقديم يتم أن بهدف وذلك السرعة، وجه علىتقديرا  ويصدر. الرد تقديم على بناء
 وسيتم. الرد إيداع من يوما 14 يتجاوز ال موعد في غيابيا االستثنائية الظروف قرارات إصدار يجب. الفحص بدأ من

 الخدمات لمقدمي العطاء يقدم وسوف. (اختيارهم عند واحدة مرة الخدمة مزودي احتياجات لتلبية التنفيذ تفاصيل وضع
 .)التحكيم قرار في عامال سيكون السعر أن إلى يشير مما المحتملين

 
  العالج .10

 يتم ولن التسجيل فترة من المتبقية للمدة النطاق اسم تعليق يجب فإنه الشكوى، صاحب صالح في القرار جاء إذا 10.1
 اإلنترنت شبكة على المقدمة المعلومات صفحة إلى األسماء وخادم توجيه إعادة يتم. األصلي الويب موقع إلى التحويل
 مثل على أخرى خدمات أية بتقديم URS خدمة لمزود السماح ينبغي ال. URS حول URS خدمة مقدم يقدمها التي
 طرف ألي أو لنفسها إما( الدعاية ألغراض االستخدام مباشر غير أو مباشر طريق من له يجوز وال الصفحة، هذه
 إعادة باستثناء األصلي للمسجل المعلومات جميع عرض ف االستمرار النطاق السم بالنسبة Whois وعلى). آخر

 يتم أن على قادرا يكون لن النطاق اسم بأن Whois تعكس أن يجب ذلك، إلى وباإلضافة. األسماء خوادم توجيه
 .التسجيل حياة لدورة تعديله أو حذفه أو تحويله

 
 ال أن ينبغي. تجارية بأسعار إضافية سنة لمدة التسجيل فترة لتمديد ناجح الشكوى لمقدم خيار هناك يكون أن يجب 10.2

 . الشكوى صاحب لصالح تحديد وجود حالة في المتاحة األخرى العالجات تكون
 

 التعسفية الشكاوى .11

   .التجارية العالمات أصحاب قبل من العملية هذه استخدام إساءة ضد عقوبات URS تتضمن أن يجب 11.1
 

 الطرف فإن ،"المادة بطالن تعمد) "1( شكوى أو المسيئة، الشكوى من) 2( عدد قدم الطرف فيه يعتبر الذي الحدث في 11.2
 ما إلى الشكوى من الحقائق تحديد صدور تاريخ من واحدة لسنة الموحد التسجيل نظام من االستفادة من يمنع أن يجب
 .متعمد مادي بطالن تقديم) 2(  أو ثانية، مسيئة شكوى تقديم) 1:  (يلي

 
 :قد يعتبر الشاآي مسيئا إذا آان الفاحص يحدد 11.3

 
غير مبرر لزيادة تكلفة ممارسة قدم فقط لغرض غير الئق مثل المضايقة، سبب تأخير ال لزوم له أو  )أ

 األعمال التجارية؛ و
، URSتفتقر المطالبات أو التأآيدات األخرى وليس له ما يبرره من جانب أي قانون قائم أو معايير ) 1( )ب

 االدعاءات الواقعية ألي دعم لألدلة) ب(أو 
 

تأآيدا لحقيقة، في الوقت الذي صدر فيه، يجوز للفاحص أن يجد شكوى تحتوي على بطالن مادي متعمد إذا اتسع  11.4
 .المتبعة URSوقدم مع العلم بأنها آانت مزيفة، والتي، إذا آان هذا صحيحا، سيكون له أثر على نتائج إجراءات 

 
 .URS وسوف تؤدي تلك النتائج إلى حرمان الطرف اآلخر من االستفادة بشكل دائم من 11.5
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حديد وتتبع األطراف الممنوعة، واألطراف الذين حدد فاحصيهم الشكاوى بوضع عملية لت URSيطالب مقدمي  11.6
 .المقدمة المسيئة أو أآاذيب مادية متعمدة

 
 .فصل شكوى ألسباب إدارية أو حكم في موضوع الدعوى، في حد ذاته، ال يكون دليال على تقديم شكوى مسيئة 11.7

 
ضمنت البطالن المادي يمكن الطعن فيها على أساس أن الفاحص تمثلت النتيجة أن تقديم شكوى أو إساءة متعمدة ت 11.8

 .أساءت التصرف، أو تصرف بطريقة تعسفية أو متقلبة/أساء
 

  االستئناف .12

 مقابل URS دعوى داخل موجود سجل إلى االستناد لتحديد االستئناف في السعي الحق الطرفين من ألي يحق 12.1
 .االستئناف تكاليف لتغطية معقولة رسوم

 
 رسوم دفع عند للقرار جوهرية تعتبر جديدة مقبولة أدلة بتقديم قليال يسمح. بالمستأنف القائم االستئناف رسوم يتحمل 12.2

 وفقا المقدم، قبل من اختيارها االستئناف، لهيئة يمكن. الشكوى لتقديم واضحا الدليل يكون أن بشرط إضافية،
 .األطراف من أي من وثائق أو أخرى وبيانات لتقديره،

 
على سبيل المثال، إذا آان اسم المجال لم يعد يحل ألسماء الخوادم . ينبغي رفع االستئناف لن يغير قرار اسم المجال 12.3

يستمر اسم المجال في اإلشارة إلى الصفحة اإلعالمية التي  األصلية بسبب وجود تحديد لصالح أو مقدم الشكوى،
اسم المجال يحل ألسماء الخوادم األصلية بسبب وجود تحديد لصالح التسجيل، إذا آان . URSموفر الخدمات يقدمها 

 .فينبغي أن يستمر في الحل خالل عملية االستئناف
 

إذا، قدم المستجيب طلب استئناف من االفتراضي . يوما بعد صدور التقرير 20يجب رفع االستئناف في غضون  12.4
يوما من تاريخ صدور  20لي، فيجب تقديم طلب االستئناف خالل بتقديم رد في غضون سنتين من إصدار قرار أو

 .القرار الثاني
 

 .الطعون لمقدمي الالزمة واإلجراءات القواعد تطبيق يجب 12.5
 

  أخرى عالجات تتوفر .13
  

 أو ،)الشكوى مقدم هو المستأنف آان إذا( UDRP مثل للمستأنف، متاحة أخرى انتصاف وسائل ألي URS قرار إعاقة عدم ينبغي
 ينحاز ال أن ينبغي طرف أي ضد أو لصالح URS قرار. بالمنافسة اختصاص ذات محكمة في متاحة تكون قد التي األخرى العالجات

 .أخرى دعوى أي أو UDRP في طرف أي إلى
 

 URS نظام في النظر إعادة .14

 من االنتهاء عند. األولي الفاحص قرار إصدار بعد واحدة سنة خالل URS إجراءات في النظر إعادة في الشروع سيتم
 جدوى حول العام للتعليق ونشرها اإلحصائية، المعلومات ذلك في بما اإلجراء، هذا استخدام حول تقرير نشر يجب االستعراض،

 .اإلجراء هذا وفعالية

 



 
 )TRADEMARK PDDRP( التجارية العالمة تفويض بعد ما مرحلة في النزاع حل إجراء

 2010 مايو – مراجعته تمت

 مقدمة

 ،)WIPO( الفكرية للملكية العالمية والمنظمة) IRT( التنفيذ توصيات فريق فيهم بمن بالمجتمع، المشارآين من العديد تقدم
 تفويض بعد ما مرحلة في النزاع حل إلجراء تابعًا يكون أن يجب التجارية العالمة حامليل) RPM( الحقوق حماية آليات أحد أن باقتراح
 قبولها تم التي النقاط وإحدى.  العمل هذه مثل تنفيذ آيفية حول توصيات عدة مناقشة تمت لقد). Trademark PDDRP( التجارية العالمة
 الثقة فقدان مع يتعاملون ممن السجل مشغلي ضد المتابعة حق التجارية ماتالعال حاملي تحميل اإلجراء هذا مثل على يجب أنه عام بشكل
 يخططون المقابل في هم من أو) النظامي اإللكتروني االحتالل أو( المنتهكة النطاقات ألسماء النظامي التسجيل نظام من التربح بنية

 أسماء انتهك أن ببساطة صدف الذي السجل مشغل على ينطبق أن هو اإلجراء من الهدف وليس. الئقة غير ألغراض gTLD الستخدام
 .تأآيد مطلوب. به الخاص gTLD ضمن النطاق

 الثالث الطرف استفادة حقوق يمنح ال قد السجل مشغل سلوك يتحدى الذي التفويض بعد ما إجراء بأن مخاوفهم عن البعض عّبر
 تطبيق وقابلية( الحسنة النية ذوي المسجلين حقوق مثل أسئلة عدة رتأثي فقد ذلك، على وعالوة.  السجل اتفاقية على الموقعين غير إلى

 ويمكن المخاوف هذه مثل تفهم تم لقد.  التفويض بعد ما مرحلة في النزاع حل بإجراءات طرفًا آونهم عدم حالة في) المسجلين حلول
 على المزعومة االنتهاآات تلك ولمثل األعلى توىالمس على التجارية العالمة لحقوق المزعومة لالنتهاآات مختلف بشكل معها التعامل
 .الثاني المستوى

 حيث. ICANN بـ الخاصة التعاقدية االلتزام لمسؤوليات استبدال ليس Trademark PDDRP من الهدف أن مالحظة المهم من
 من لهدفا إن.التعاقدية األطراف آافة على ستفرضها آما التعاقدي التوافق أنشطة متابعة في ICANN ستستمر

Trademark PDDRPوتزويد النشاطات هذه مثل وتحسين تعزيز هو هذه ICANN محل وهو الضرورة عند مستقل قضائي بنظام 
 .المطلوب النحو على األطراف بين خالف

 قائمة التجارية العالمة انتهاك عند gTLD مشغل ضد المتابعة في التجارية العالمة حامل حقوق تظل األعلى، المستوى على
 مع للتعامل محدودة وسيلة ببساطة Trademark PDDRP تمثل. السجل ومشغل ICANN بين تعاقد أي عن وبعيدة منفصل بشكل
 .مسبقًا الموجودة الحقوق

. PDDRP على المحتملة التعديالت لمناقشة مفتوحة عامة مشارآة عملية ICANN عقدت نيروبي، في عقد الذي االجتماع منذ
 مع. اإللكتروني البريد عبر واالقتراحات لألفكار قوي وتبادل الهاتفية المؤتمرات من واثنين لوجه، وجها اجتماع عقد المشاورات وتشمل

 رؤية ويمكن. للغاية مثمرة وآانت الجمهور مشارآة العملية وهذه المحلي، المجتمع ممثلي من متنوعة مجموعة من المقدمة االقتراحات
 في البعض آان وإن االقتراحات، من العظمى الغالبية اعتماد من الرغم وعلى. PDDRP من اإلصدار هذا في هامة مراجعات في النتائج
 .التنفيذ لعدم أو البعض بعضها مع خالف على مباشرة بعضها في تدرج أن يمكن أو آان لها المقترحة التنقيحات آل فليس قليال، منقح شكل

 .الجمهور عمل مع للتشاور العملية هذه مساعدة في الفع دور لهم آان من جميع إلى بالشكر ICANN تتوجه

 اإلجراء مسودة

 النزاع أطراف .1

 .طرفا ليس gTLD .ICANN سجل ومشغل التجارية العالمة حامل هي النزاع أطراف أن بالذآر الجدير من •

 بها المعمول القواعد .2

 إلى. عام بشكل التجارية العالمة تفويض عدب ما مرحلة في النزاع حل إجراءات تغطية هو اإلجراء هذا من الهدف إن •
 لكل يكون قد ،Trademark PDDRP لتنفيذ واحد ")المزود(" Trademark PDDRP مزود من أآثر اختيار حد

 .المزودين آافة من إتباعها الواجب العامة اإلجراءات يلي فيما. شكوى تقديم عند اتباعها يجب إضافية قوانين مزود

 باألحكام وااللتزام التفويض بعد ما مرحلة إجراءات آافة في المشارآة على السجل مشغل وافقي السجل، اتفاقية في •
 .الناتجة
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 اللغة .3

 اإلنجليزية باللغة والدعاوى المقدمة الطلبات لجميع اللغة تكون سوف •

 إرفاق يتم بأن ا،هذ غير لتحديد هيئة الخبراء لسلطة يخضع بشكل األصلية، بلغتهم مساندة أدلة تقديم لألطراف يجوز •
 .الصلة ذات النصوص لكافة اإلنجليزية اللغة إلى بترجمة األدلة هذه مثل

 الزمنية والحدود االتصاالت .4

 .  إلكترونية بطريقة المزود مع االتصاالت أنواع آافة تقديم يجب •

 إلى إرسالها يوم في أخرى اتصال وسيلة أي أو إشعار وصول افتراض سيتم الزمني، الحد بدء تاريخ تحديد ألغراض •
 .األطراف عينها التي المختصة الجهة

 يوم في أخرى اتصال وسيلة أي أو إشعار تقديم أو إرسال افتراض سيتم الزمني، بالحد االلتزام تحديد ألغراض •
 ).البريد ختم الفاآس، أو اإللكتروني بالبريد الوقت ختم مثل( إرسالها

 استالم تاريخ من التالي اليوم في بالسريان المدة هذه مثل ستبدأ إلجراء،ا هذا بحسب الزمنية المدة احتساب ألغراض •
 .أخرى اتصال وسيلة أية أو اإلشعار

 .ذلك خالف تحديد يتم لم ما تقويم أيام أنها على اليوم حدود إلى إشارة أية اعتبار يجب •

 األهلية .5

 المشتكي أن على تؤآد المزود ضدبشكوى ") شتكيالم(" ثالث طرفمشتكي  يتقدم عندما اإللزامي اإلدارة إجراء سيبدأ •
أن  يدعي )أدناه محدد هو آما المسجلة غير أو المسجلة التجارية العالمات يتضمن قد الذي( تجارية، عالمة حامل هو

 أو السجل مشغل تشغيل أسلوب جّراء، وبهذا األساوب يتم ضرر المشتكي، النتهاكواحد أو أآثر من العالمات تعرضت 
 .gTLD اماستخد

 
 يقوم رسوم، أية دفع أو موضوعية، استجابة تقديم عليه المدعى من يطلب أن وقبل النزاع، موضوع في الشروع قبل
 هيئة Threshold"( مبدئية "threshold" مراجعة ألداء واحد شخص من خاصة لجنة بتعيين الخدمة مقدم

 ). "المراجعة

 المعايير .6

 :األعلى المستوى •

 : مايلي ومقنعة، واضحة بأدلة وتثبت، شكوىال تؤآد أن يجب

 مربكة درجة إلى المشابهة أو المماثلة به الخاصة gTLD لسلسلة تسجيله أو تشغيله في المؤآد السجل مشغل سلوك
 : يلي ما بأحد gTLD بقيام جوهري بشكل يساهم أو يسّبب الذي المشتكي، لعالمة

  أو المشتكي، عالمة سمعة أو المميزة للشخصية المنصف غير االستغالل) أ(

  أو المشتكي، عالمة سمعة أو المميزة بالشخصية المبرر غير اإلخالل) ب(

 .المشتكي عالمة مع لالرتباك يدعو آبير شبه تكوين) ج(

 ىعل نفسه السجل مشغل يقدم ثم تجارية، لعالمة مماثلة TLD سلسلة تكون أن هو األعلى المستوى على االنتهاك على األمثلة أحد
 .العالمة من المستفيد أنه
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 الثاني المستوى •

 :يلي ما السجل مشغل سلوك خالل من ومقنعة، واضحة بأدلة يثبتوا، أن المشتكين من المتطلب من

 التي التجارية العالمة بيع من للتربح السجل مشغل من محددة سيئة لنية جوهرية ممارسة أو نمط وجود) أ(
 و النطق، أسماء تنتهك

 أو المماثلة gTLD ضمن النطاق ألسماء االنتظامي التسجيل من للتربح السيئة السجل لمشغ نية) ب(
 :وهي المشتكي، لعالمة مربك بشكل المشابهة

  أو المشتكي، عالمة سمعة أو المميزة الشخصية منصف غير بشكل تستغل) 1(

 أو المشتكي، عالمة سمعة أو المميزة بالشخصية مبرر غير بشكل تخل) 2(

 .المشتكي عالمة مع لالرتباك يدعو آبير شبه ونتك) 3(

 خالل من التجارية للعالمة المحتمل باالنتهاك علم على السجل مشغل أن إظهار يتم أن الكافي من يكون لن أخرى، بعبارة
 أو به، الخاص السجل في التعدي أسماء) 1: (فقط PDDRP تحت مسئوال ليس التسجيل مشغل. gTLD لـ التسجيل عمليات

 .سجله ضمن التسجيالت يرصد لم التسجيل مشغل) 3( أو به، الخاص السجل في مخالفة األسماء أن التسجيل مشغل يعرف )2(

 يتبع ال آيان أو شخص قبل من التسجيل تم) 1: (يلي ما النطاق اسم لتسجيل PDDRP أي تحت مسئوال ليست التسجيل مشغل
 لشرآة تابع آيان أو شخص أي توجيه أو بدء تحميل، مباشر، غير أو مباشر تشجيع دون التسجيل تم) 2( التسجيل، مشغل

 .المعتادة التسجيل رسوم من اآلخر التسجيل مشغل إلى مباشرة غير أو مباشرة فائدة أي يقدم ال) 3(و التسجيل،

 منهجية وتشجيع ،ونظامية نشطة ممارسة أو نمط وجود التسجيل حيث عامل هو الثاني المستوى على التعدي على مثال
 .واضح نية سوء أن ودرجة لمدى التجارية للعالمة المشروعة غير واالستفادة الثاني المستوى النطاقات أسماء لتسجيل المسجلين

 على متكرر بشكل المسجلين لتشجيع ممارسته أو السجل لمشغل نمط وجود هو الثاني المستوى على االنتهاك على األمثلة أحد
 هي السيئة النية أن وحد درجة إلى التجارية للعالمة المنصف غير واالستغالل الثاني ستوىالم من نطاق أسماء تسجيل
 .ظاهرة

 الشكوى .7

 :بالشكوى التقدم •

 المزود سيبلغ ،المراجعة اإلدارية ويعتبر المزود الشكوى امتثالية تتم حالما. إلكتروني بشكل الشكاوى تقديم يتم
 معلومات مع يتفق بما ")الشكوى إشعار(" للشكوى الخاضع السجل مشغل على يًاخط إشعارًا ويبلغ إلكترونيًا بالشكوى
 .السجل اتفاقية في المدرجة االتصال

 :المحتويات •

 الشكوى، لمقدم اإللكتروني البريد وعنوان الهاتف ورقم العنوان ذلك في بما االتصال، ومعلومات اسم •
 .الحالي تسجيلال مالك وعنوان اسم الشكوى، مقدم معلومات أفضل وحسب

 مخول شخص ألي اإللكتروني البريد وعنوان الهاتف ورقم العنوان ذلك في بما االتصال، ومعلومات االسم •
 .المشتكي عن نيابة بالعمل

 :يتضمن أن ينبغي والذي النزاع، بطبيعة بيان •

 وصريح قصير وبيان النزاع أساس من والعالمات المؤآدة الخاصة القانونية الحقوق إدعاء •
 . اعتراضه عليه المدعي بنى الذي ساسلأل
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 على الدافع لذلك طبقًا ادعاء تقديم لمتطلبات المعترض ادعاء تلبية آيفية حول تفصيلي شرح •
 .المعيار أو األخص

 .للمساعدة مؤهًال المعترض يعتبر ولماذا الشكوى صالحية حول تفصيلي شرح •

: آتابة التسجيل لمشغل لشكوىا تقديم قبل يوما 30 عن يقل ال الشكوى صاحب بأن إخطار •
 الشكوى التجارية العالمات على التعدي إلى يؤدي أنه ُيعتقد معين وسلوك محددة اهتماماتها )1(
 .القضية هذه حل لتلبية استعداده هو) 2(و

 وأراضيها الخدمات،/  السلع من النوع ذلك في بما( الشكوى مقدم عالمة استخدام لكيفية شرح •
 خالف على القانون بموجب محمية أو) االستخدام الخط على جميع ذلك في ماب - االستخدام فترة
 .المعلومات لتبادل أو محكمة قبل من عليها التصديق تم أو معاهدة أو ذلك

 الويب مواقع يتضمن بما النجدة أساس على دليال المعترض يعتبرها مستندات أي من نسخ •
 .النطاق اسم تسجيل وعمليات

 .مناسبة غير ألغراض تنفيذها يتم ال جراءاتاإل بأن يوضح بيان •

 ضرورة عدم الخدمات مقدم يقرر لم ما الملحقات، باستثناء، صفحة 20و آلمة 5,000 لـ مقصورة الشكاوى تكون •
 .اإلضافية المواد

 يتوافق بما المحدد المبلغ بحسب مستردة غير شكوى تقديم رسوم المشتكي يدفع سوف الشكوى، تقديم وقت نفس في •
 المزود من المعارضة استالم من أيام 10 فترة خالل اإلدعاء رسوم فع عدم حالة في. بها المعمول المزود قوانين مع

 .تحامل دون الدعوى نبذ فسيتم

 للشكوى اإلدارية المراجعة .8

 آانت اإذ ما لتحديد المزود إلى تقديمها من عمل أيام) 5( خمسة فترة خالل المزود من الشكاوى آافة مراجعة ستتم •
 .اإلجرائية القواعد مع وتتوافق الضرورية المعلومات آافة تتضمن الشكوى

الى  اإلجراءات مواصلة وستتم المعارضة، تقديم اعتماد فسيتم اإلجرائية، بالقواعد يلتزم الشاآي أن خدمة مقدم وجد إذا •
 وإنهاء الشكوى رفض فسيتم ة،اإلجرائي القواعد مع تتوافق ال الشكوى أن المزود وجد اإذ .Thresholdمراجعة 

 رسوم استرداد يمكن ال.  اإلجرائية القواعد مع تتوافق جديدة لشكوى المشتكي تقديم على تحامل دون من اإلجراءات
 .الشكوى تقديم

 من يتكون شكوى إشعار تقديم ثم ومن إلكترونيا السجل مشغل إلى الشكوى المزود سيبلغ متوافقة، اعتبارها تم إذا •
 .التسجيل اتفاقية في مدرجة اتصال معلومات

 Threshold مراجعة .9

 من االنتهاء بعد) 5( عمل أيام خمسة غضون في إجراء لكل Threshold مراجعة هيئة يإنشاء الخدمة مزود يقوم •
 .اإلجرائية القواعد مع متوافقة الشكوى واعتبرت اإلدارة مراجعة

 :التالية المعايير يستوفي الشكوى صاحب آان ذاإ ما تحديد مع Threshold مراجعة هيئة مراجعة يجب •

 لطلبات الموضوعي الفحص تجري التي الدولة عن صادر) 1: (عالمة صاحب هو الشكوى صاحب .1
 العالمة صحة من التحقق المعلومات، تبادل أو المحكمة تم التي) 2( أو التسجيل، قبل التجارية العالمات
 قبل أو في الواقع في ذلك آان و حاليا المفعول سارية معاهدة أو قانون بموجب محمية هي) 3( أو التجارية،

 ؛2008 يونيو 26
 

 التجارية؛ العالمات على التعدي نتيجة ماديا يضر أنه الشكوى صاحب أآد .2
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 صحيح، الشكوى صاحب أآد شيء آل آان إذا أنه آافية خصوصية مع الحقائق الشكوى صاحب أآد .3

  هنا األعلى وىالمست لمعايير وفقا الدول ومطالبة
  أو
 صحيح، الشكوى صاحب أآد شيء آل آان إذا أنه آافية خصوصية مع الحقائق الشكوى صاحب أآد

 هنا؛ األعلى المستوى لمعايير وفقا الدول ومطالبة

 أبلغ الشكوى صاحب أن شكوى إخطار تقديم قبل األقل على يوما 30) 1:  (يلي ما الشكوى صاحب أآد لقد .4
 التجارية العالمات على التعدي إلى يؤدي أنه يعتقد معين وبسلوك المحددة باهتماماته آتابة السجل مشغل

 من الشكوى صاحب إلشعار التسجيل مشغل استجاب سواء) 2( المشكلة، لحل استعدادا وذلك الشكوى،
 مناقشات في للدخول محاولة الشكوى صاحب أن يستجيب لم التسجيل مشغل آان إذا) 3(و محددة، شواغل

 .PDDRP بدء قبل القضية لحل نية سنبح

 لي تتاح التسجيل المشغل على يتعين شكوى، إشعار خدمة موفر تاريخ من) 10( عمل أيام عشرة غضون في •
 مراجعة مرحلة في الشكوى صاحب على والوقوف موقفها لدعم ورقات لتقديم المطلوب، هو ليس ولكن الفرصة،

Threshold .التسجيل رسم يدفع أن يجب فإنه الوثائق، هذه تعبئة السجل مشغل اختار إذا. 

 .المعارضة تقديم من عمل أيام عشرة) 10( يمنح الشكوى صاحب فإن الوثائق، بهذه السجل مشغل سمح أن حالة في •

 أو الشكوى لصاحب المعارضة استحقاق تاريخ من عمل أيام Threshold 10 االستعراض مراجعة هيئة تمنح •
 .Threshold تحديد لمسألة شيء، أي يقدم لم إذا التسجيل شغلم ألوراق المتوقع الموعد

 .األطراف جميع على Threshold بتحديد إلكترونيا خدمة موفر يقوم •

 أن أساس على الدعوى رفض وموفر ،Threshold معايير الستعراض مرضيا يكن لم الشكوى صاحب آان إذا •
 . الصفة إلى يفتقر الشكوى صاحب

 مقدم فإن معايير يستوفي الدائمة الشكوى صاحب الفريق أن وتحديد Threshold مراجعة هيئة استعراض آان إذا •
 الموضوعية األسس في النظر إجراءات يبدأ الخدمة

 الشكوى على الرد .10

 تاريخ بعد الشكوى تبليغ من يومًا) 45( فترة خالل الرد تقديم سيتم. شكوى آل على ردًا السجل مشغل يقدم سوف •
 .Threshold اجعةمر هيئة إعالن

 نقطة رد إلى باإلضافة السجل، مشغل اتصال ومعلومات اسم ويتضمن الشكوى تقديم قوانين مع الرد يلتزم أن يجب •
 . الشكوى في المقدمة البيانات على بنقطة

 نهبأ ورقية بنسخة خطي إشعار مع إلكتروني بشكل المشتكي إلى المزود يبلغه أن ويجب المزود، إلى الرد تقديم يجب •
 .  تبليغه تم قد

 الخطي واإلشعار اإللكتروني الرد إرسال على التأآيد عند للرد، الوقت احتساب وسيبدأ فعاًال، بالرد التبليغ سيعتبر •
 .المشتكي قدمه الذي العنوان إلى المزود قبل من للرد ورقية بنسخة

 إيداع عدم حالة في.  المطبقة للقواعد اوفق مجموعة في مبلغ آإيداع دفع رسوم التسجيل مشغل يدفع الرد، جانب إلى •
 في يعتبر وال صحيح غير يعتبر الرد فإن الخدمة، مقدم جانب من الرد استالم من أيام )10( عشرة خالل الرسوم

 .للتقرير يستمر سوف األمر ولكن اإلجراءات،

 .للمطالبة المعينة الخلفية لىع رده في مؤآد بشكل فسيستأنف لألهلية، فاقدة الشكوى أن يعتقد السجل مشغل آان إذا •
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 الرد .11

 سبب تبين الرد في المقدمة البيانات مع يتعامل رد بإرسال الرد تبليغ من أيام) 10( عشرة فترة خالل للمشتكي يسمح •
 لمعالجة فقط تستعمل أن يجب ولكن السجل، في جديدة أدلة أو لوقائع الرد تقديم يجوز ال". لألهلية فاقدة" الشكوى آون
 .الخبراء فريق قبل من تجاهلها يجب رد في أدخلت جديدة أدلة أو وقائع أية. مواجهتها في بها أدلي التي ياناتالب

 .التقديمات بكافة وتزويدها لجنة تعيين فسيتم) الضرورة عند( عليها والرد واالستجابة المعارضة تقديم بمجرد •

 التخلف .12

 .تخلفًا هذا عتبرفسي الشكوى، على الرد عن السجل مشغل عجز إذا •

 عرض بفقدان السماح حالة في ولكن المزود من اإلهمال اآتشاف لتحديد المحدودة الحقوق من مجموعة تأسيس سيتم •
 .اإلهمال اآتشاف لتحديد جيدا سببا

 .السجل ومشغل المشتكي إلى اإللكتروني البريد عبر بالتخلف إشعارًا المزود يقدم أن يجب •

 . األهلية تحديد حتى خبير إلى خلفالت حاالت جميع تقديم يجب •

 الخبراء لجنة .14

تطلب أية  لم ما ،يتم اختياره من قبل المزود واحدخبير  لجنة عضو من تتكون أن يجب والتي لجنة، المزودسوف يعين  •
 .هيئة خبراء أعضاء ثالثةجهة 

 تسوية حالة في الخالف من جانب آل أو( طرف آل فإن خبراء، هيئةأعضاء  ثالثة األطراف أحد طلب حالة في •
 إلجراءات تبعا االختيار هذا يجرى وسوف. الثالث الخبراء هيئة عضو االثنان ويختار خبير يختار سوف) الخالف
 .الطلب مقدم وقواعد

 حل خدمة مزود" آل يتبع وسوف.  التفويض بعد ما لتحدي األطراف عن مستقلين اللجنة أعضاء يكون أن يجب •
 استشاري عضو إيقاف إجراءات ذلك في بما االستقاللية، هذه مثل على للحصول يختارها التي اإلجراءات" نزاع

 .لالستقاللية االفتقار بسبب واستبداله

 التكاليف .15

 مثل تقدير سيتم.  بها المعمول المزود لقوانين وفقًا اإلجراء هذا بموجب يديرها التي اإلجراءات تكاليف المزود سيقدر •
 .المعقول حدود ضمن تكون أن منها والهدف ،هيئة الخبراءول للمزود اإلدارية الرسوم لتغطية التكاليف هذه

 يكون أن ويجب ،"المشتكي" قسم في أعاله مبينة هي آما الشكوى تقديم رسوم دفع المشتكي من متطلبًا يكون أن يجب •
. اإلجراءات استهالل عندخبراء ال لجنة ورسوم للمزود المقدرة اإلدارية للرسوم الكامل المبلغ إرسال المتطلب من

 اإلجراءات من المشتكي حصة لتغطية) النقد يعادل ما أو( نقدًا تكون أن يجب الكامل المبلغ هذا من بالمائة خمسين
 إذا السجل مشغل حصة لتغطية سندات، شكل على أو ،)النقد يعادل ما أو( نقدًا إما تكون أن يجب األخرى% 50 والـ
 .السجل مشغل فاز

 آافة مقابل الشكوى مقدم لتعويض مطلوب التسجيل مشغل فإن السائد، الطرف هو المشتكي أن الهيئة إعالن حالة في •
 وخرقا PDDRP التجارية للعالمات انتهاآا يشكل بذلك القيام عدم ويعتبر.  المتكبدة الخدمات ومقدم الهيئة رسوم
 . االنتهاء حتى وذلك اق،االتف بموجب المتاحة االنتصاف لسبل ويخضع السجل،، التفاق

 .لها إيداع رسوم استرداد السجل لمشغل يحق فإنه السائد، الطرف هو السجل مشغل أن الخدمة مقدم اعتبار حالة في •
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 االآتشاف .16

 حوله قرار اتخاذ تم سواء بالتصرف، الفردية اللجنة حرية بحسب هو ومداه ال أم به مسموحًا االآتشاف آان إذا ما •
 .األطراف طلب على بناءًا أو لجنة،ال حرية بحسب

 .طرف لكل الكبيرة الحاجة على مقصورًا االآتشاف يكون أن يجب به، السماح حالة في •

 أو مباشرة شاهد شهادة وطلب لهم، بالدفع األطراف تلتزم خبراء تعيين للمزود يمكن االستثنائية، الظروف ظل في •
 .للوثائق محدود تبادل طلب أو خطية،

 وسيتم ،الخبراء لجنة إلى نهائية إثباتيه مراسالت األطراف يقدم أن يجب به، السماح تم إذا الآتشاف،ا نهاية عند •
 .الخبراء لجنة مع بالتشاور المزود قبل من والتسلسل التوقيت تحديد

 جلسات االستماع .17

أو أن هيئة  استماع جلسةأية جهة بعقد  إذا إال استماع جلسة عقد دون من اإلجراء هذا بموجب النزاعات حل سيتم  •
 .الخبراء تحدد بمبادرتها بأن أحد منهم هو ضروري

 فسيختار ممكنًا، ذلك يكن لم وإذا. أمكن إذا بعد عن المؤتمرات أو الفيديو مؤتمرات تستخدم استماع، جلسة عقدتم  إذا •
 .مكان على االتفاق من الطرفين يتمكن لم إذا استماع جلسة لعقد مكانًا الخبير

 .للغاية االستثنائية الظروف في إال واحد يوم من ألآثر االستماع جلسات تدوم ال نأ يجب •

 .اإلنجليزية باللغة النزاع حل إجراءات آل تنفيذ يتم •

 اإلثبات عبء .18

 .ومقنعًا واضحًا دليًال الفكرة تقدم أن يجبو اإلدعاءات إثبات عبء المعترض يتحمل •

 الحلول .19

 قد فبذلك اإلجراءات، أطراف من ليسوا االتفاقية قيود ينتهك بشكل تسجيلها يتم التي اتالنطاق أسماء مسجلي إن حيث •
 .االتفاقية حدود تنتهك التي التسجيل عمليات وإزالة، نقل حذف شكل به الموصى العالج يتخذ ال

 الممنوحة الرسوم بخالف آخر طرف أي إلى دفعها يجب عقوبات أو مادية أضرار الموصى بها العالجات تشمل لن •
 .15 للقسم تبعا

مشغل التسجيل إذا حدد الخبير بأن مشعل التسجيل  ضد الناتجة التنفيذ وسائل من متنوعة بمجموعة توصي أن للجنة يمكن •
 :ذلك في بما هذه،Trademark PDDRP بموجب مسؤوًال

 يكون أن يمكن والذي للسجالت، المستقبلي باالنتهاك السماح ضد توظيفها ليتم للسجل الحلول إجراءات •
 :لن التي الحلول عالجات باستثناء السجل، اتفاقية بموجب مطلوب هو ما إلى باإلضافة

مطالبة مشغل التسجيل بمراقبة التسجيالت التي ال عالقة لها بأسماء موضوع الدعوى  •
PDDRPأو ، 

اق مباشرة األعمال التي تقوم بها شرآة التسجيل التي تتعارض مع تلك المطلوبة بموجب اتف •
 التسجيل؛
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 حدوث فترة انقضاء حتى gTLD بـ جديدة نطاق ألسماء تسجيل عمليات قبول من المؤقت الحرمان •
 الوقت؛ من فترة تحديد أو حدث )يكونوا( يكون التحديد المعرف )االنتهاآات( االنتهاك

 
 خبيثا، تصرفا التسجيل مشغل يتصرف حيث العادية غير الظروف ظل في أو،

 .التسجيل فاقات إنهاء على تنص •

 .المشتكي على المستمر الضرر االعتبار بعين الخبراء لجنة ستأخذ المناسب، الحل حول توصياتها تقديمها أثناء •

 العقوبات توقيع منح آذلك، األمر آان وإذا ،"لها أساس بدون" الشكوى آانت إذا ما تحديد أيضا الخبراء لجنةل ويجوز •
 :كذل في بما التخرج، نطاق على المناسبة

 الشكاوى، تقديم من المؤقت الحظر •

 المعقولة، المحاماة أتعاب ذلك في بما السجل، مشغل تكاليف فرض •

 .المؤقت الحظر بعد الشكاوى تقديم من الدائم الحظر •

 الخبراء جنةل قرار .20

 تعيين تاريخ نم يومًا 45 خالل تقديمه يتمالخبير قرار أن من للتحقق المعقولة الجهود الخبيرو المزود يبذل أن يجب •
 .الخبير تعيين بعد يوما 60 فترة إلى التأخير حالة في للغياب جيد وسبب الخبير

 التي األسباب بتوفير ويقوم ال، أم جيد أساس على قائمة الشكوى هل الخبير يحدد. مكتوب قرار بتقديم الخبير قومي •
 مقدم ويب موقع خالل من إليه الوصول ويمكن عام بشكل متاحا الخبير قرار يكون أن يجب. قراره عليها اعتمد
 .الخدمة

 دفعه يتم لم الذي المدى إلى والرسوم التكاليف دفع سيتم. محددة لعالجات أخرى توصيات الخبير قراريشمل أن يمكن •
 .لذلك الخبير تحديد من يوما 30 فترة خالل فعال

 .السائد الطرف تحديد على الخبراء قرار ينص أن يجب •

 ICANN فإن ،Trademark PDDRP معايير بموجب مسئوال التسجيل عامل أن يمثل لخبراءا قرار أن حين في •
 .المسألة آل ظروف ضوء في مناسبا ICANN تراه ما وهو وجدت، إن االنتصاف، وسائل لفرض السلطة لديها

 آما( عمل أيام) 10( عشرة ننتظر ، فسوفTrademark PDDRPتنفيذ عالجا النتهاك  ICANNإذا قررت  •
 قد يكن لم ما القرار ICANN تنفذ وسوف بالقرار التسجيل المشغل إخطار بعد) الرئيسي المكتب موقع في حظلو

 دعوى بدأ) أ:  (إما التسجيل مشغل أن الرسمية للوثائق عمل أيام) 10( عشرة تلك خالل التسجيل مشغل من تسلمه
 التسجيل، مشغل ضد المسؤولين الخبراء تقدير في الطعن حيث المختصة المحكمة في الشكوى صاحب ضد قضائية

 لهذه ICANN تلقي حالة في السجل اتفاق ألحكام وفقا المنازعات تسوية في الشروع قبل عالج في الطعن) ب( أو
:  التجارية للعالمات PDDRP إطار في قرارها تنفيذ إلى تسعى لن فإنها عمل،) 10( عشرة غضون في الوثائق

 مقدم ضد التسجيل مشغل دعوى رفض دليل) ب( التسجيل، ومشغل الشكوى صاحب ينب قرار وجود على دليال )1(
 سواء ICANN ضد النزاع باتفاق للسجل وفقا المحدد القرار لمزود النزاع قرار من نسخة) ج( أو سحبها، أو الشكوى
 .الوقائع من تقرير على بناء أو الطرفين اتفاق بسبب
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 الخبير قرار استئناف .21

 مقابل للدعوى URS داخل موجود سجل إلى استنادا الخبراء قرار استئناف في السعي الطرفين من ألي يجوز •
 .االستئناف تكاليف لتغطية معقولة رسوم

 جوهرية تعتبر جديدة مقبولة أدلة بتقديم قليال يسمح. للدعوى المستأنف الشخص االستئناف رسوم يتحمل أن يجب •
 من المكونة الخبراء لهيئة يجوز. الشكوى لتقديم واضحا الدليل يكون أن بشرط إضافية، رسوم دفع عند للقرار
 .األطراف من أي من وثائق أو أخرى وبيانات لتقديرها، وفقا الطلب، مقدم قبل من االختيار أعضاء ثالثة

 .الخبراء قرار صدور بعد يوما 20 غضون في االستئناف رفع يجب •

 .الطعون ميلمقد الالزمة واإلجراءات القواعد تطبيق يجب •

  االنتصاف في المتمثل التحدي .22

 بموجب مسئوال يكون بحيث الخبراء قرار لتقدير المفروض للعالج ICANN فرض معارضة السجل لمشغل يجوز •
PDDRP، اتفاق ألحكام وفقا المنازعات تسوية في الشروع خالل من يبررها، ما على لها تحديا يشكل ما بقدر 
 .التسجيل

 األخرى اإلدارية اإلجراءات أو آمالمحا إتاحة .23

 في حلول عن البحث من األفراد يمنع وال حصري إجراء يكون أن هو Trademark PDDRP من الهدف ليس •
 . آمسؤوليةالخبير  قرار مراجعة به، معمول هو ما بحسب ذلك، في بما القانون، محاآم

 في الدعوى تقديم تاريخ قبل اإلجرائية المحكمة تقره إثبات بمستند للمزود األطراف أحد تقديم وعند الحاالت هذه في
 .التفويض بعد ما مرحلة في النزاع إجراءات إلغاء أو تعليق المقدم على يتعين فإنه التفويض، بعد ما النزاع إجراءات



 ) RRDRP(دعوى تسوية منازعات قيود التسجيل 
 2010مايو  -منقح 

 

 مقدمة

). RRDRP(الجديد، تم مناقشة تنفيذ دعوى تسوية منازعات قيود التسجيل  gTLDمنذ المراحل األولى من تنفيذ برنامج 
المقيد القائم  gTLDغل سجل بأن مشالمقدمة من منظمة ُمعتلة أو فرد يزعم هو التعامل مع الشكاوى  RRDRPوالغرض من إجراء 

على أساس المجتمع لم يفي بالتزاماته أمام الشرطة بتسجيل واستخدام النطاقات داخل القيودالمنصوص عليها في بنود اتفاق التسجيل 
gTLD . وأن الحاجة إلى مثل هذه الدعوى تعتمد على فكرة أنه لن تكون عادلة لتقديم أفضلية في عملية تخصيص برنامجgTLD لجديد ا

إلى مجتمع بعينه، ومن ثم ال يطلب من مقدم الطلب  TLDلعملية تخصيص برنامج إلى مقدم الطلب بناًء على االلتزام بتقييد استخدام 
 . وأن األفعال غير السليمة لمشغل التسجيل قد تؤدي إلى ضرر للمجتمع أو المنظمات األعضاء أو المجموعات ." الوفاء بالتزامه

-RRDRP )http://www.icann.org/en/topics/newالتي تقدم  2009مايو  30رة وآما ورد في مذآ
gtlds/rrdrp-30may09-en.pdf( تالشت ،ICANN عموما المشارآة في تأمن استخدام أسماء النطاقات على مستوى المسجل .

على ( ICANN اسية الخاصة بـ، وتمشيا مع القيم األس")على المستوى الكلي" DNSلتنسيق ( ICANNوهذا مناسب في ضوء مهمة 
لتلك  ICANNحترام اإلبداع واالبتكار وتدفق المعلومات الذي يصبح ممكنا بفضل اإلنترنت عن طريق تحديد أنشطة ]ا"[سبيل المثال، 

 .").المطلوبة أو تستفيد بشكل آبير من التنسيق العالمي ICANNالمسائل التي تدخل ضمن مهمة 
 

من أجل البت في مسائل االمتثال لمتطلبات أهلية النطاق القائم ) مستقلة لما بعد االستعراضعملية مراجعة ( RRDRPتأسيس 
في . من القرارات المخصصة على محتوى اإلنترنت واستخدام النطاقات ICANNعلى المجتمع وأن استخدام القيود سيجدي في إزالة 

ة في مناطق رمادية من األهلية والقيود المفروضة على إلنفاق موارد آبير ICANN ، فسوف ُيهاب بـRRDRPحالة عدم وجود 
أنشطتها التعاقدية  ICANNوستواصل . ICANN وال تهدف مثل هذه الدعوى إلى استبدال مسؤوليات التوافق التعاقدي لـ.   المحتوى

وسيلة إضافية  RRDRPوة وسوف تكون ق.  وإنفاذ جميع أطرافها المتعاقدة، مع التوسع في تقديم نطاقات جديدة على أعلي مستوى
المقيدة القائمة على نطاقات المجتمع الذي يمكن أن يرى مصالحها في  TLDsلحماية المصالح المشروعة للمسجلين المؤهلين داخل 

 .توفر الدعوى حكمًا مستقًال عندما يكون مطلوبا.  TLDتسجيالتهم التي يبددها التسجيالت التي تخرق القيود المرتبطة بنطاق 
 

القائم على الشكوى منذ اتخاذ قرارات بشأن االستخدام واألهلية وسوف تكون فقط  RRDRPكون من المفيد العتراض وسي
وسوف تحد من اإلجراءات للحاالت التي يدعي فيها أحد . عندما تكون هناك مصلحة حقيقية لتتعرض لألذى من خالل عملية التسجيل

وسوف يكون هناك اهتمام بأن ذلك سوف يوفر فئة . التسجيل ال يمتثل لقيود االتفاقاألطراف وقوع ضررا فعليا للمجتمع ألن مشغل 
ومشغل التسجيل،  ICANNجديدة من المطالبين المحتملين في ظل النظرية التي تقول إنهم أطراف ثالثة مستفيدة من اتفاق السجل بين 

الطرف الثالث المستفيد من اتفاق التسجيل، وسوف تضمن  في الواقع، ال يجوز لمقدم الشكوى بطلب ليكون. وليس هذا هو المقصود
ICANN أن اتفاقات السجل مع مشغلي التسجيل ال تجعل أي شخص صراحة أو ضمنا طرفًا ثالثًا مستفيدًا . 

 
 .ليست طرفا في الدعوى RRDRP .ICANNوسوف يلزم مشغلي السجل عمًال باتفاق التسجيل على قبول 

 
المحظورة للمجتمع قد يتم  TLDs أولئك الذين يزعمون التعرض لألذى من جراء عدم االمتثال للـالشكاوى األولية من جانب 

وأن رسم المعالجة االسمية يمكن أن يؤدي . InterNIC.netفي  Whoisمعالجتها من خالل نموذج مشابه لنظام تقرير مشكلة بيانات 
نسخة من الشكوى، وستكون هناك حاجة التخاذ خطوات معقولة للتحقيق  وسوف يتلقى مشغل التسجيل. إلى التقليل من الشكاوى التافهة

 .وأن تنفيذ عملية الشكوى عبر اإلنترنت يقع قيد التحقيق والنظر فيه. وعدم االمتثال للتقرير) والعالج إذا اقتضى األمر(
 

لتصعيد، تصدر هيئة تسوية وفي حالة ا.  ويحق لمقدم الشكوى تصعيد الشكوى في حالة استمرار عدم االمتثال المزعوم
 .المنازعات المحايدة قرارا بما إذا آان التسجيل المشتكى منه غير مناسب نظرا للقيود التي بموجبها تسجيل المشغل الموافق عليه

 
ولكن من أجل . تنقيحات لمحاولة التصدي للشواغل واالقتراحات التي طرحت RRDRPويتضمن هذا المشروع المنقح 

وباإلضافات إلى التنقيحات أدناه، . المنافسة والفعالية، لم يتم تبني جميع المراجعات المقترحة، أو لم يكن من الممكن تبنيها موازنة تعليقات
والتي نشرت خالل اجتماع  RRDRPيرجى االطالع على ملخص التعليقات والتحليالت ردًا على التصريحات العلنية التي يدلي بها 

 .نيروبي العام الدولي
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 روع الدعوىمش
 

 أطراف النزاع .1

 .ليس طرفا gTLD .ICANNأطراف النزاع هي المنظمات التي تعرضت لألذى أو الفردية ومشغل سجل  •

 القواعد المعمول بها .2

يتم اختيار مقدم  RRDRPوعلى مدى أآثر من . يهدف هذا اإلجراء إلى تغطية دعاوى تسوية النزاع عموما •
، ويجوز لكل مقدم خدمة توفير قواعد ودعاوى إضافية يجب إتباعها RRDRPذ لتنفي") مقدم الخدمات("خدمات 

 .وفيما يلي الدعوى العامة التي ينبغي إتباعها من قبل جميع مقدمي الخدمات.  عند تقديم الشكوى

وأن تكون ملزمة  RRDRPجديد، يطالب مشغل التسجيل بالموافقة على المشارآة في  gTLDفي أي اتفاق سجل  •
 .ات القراراتللتداعي

 اللغة .3

 .سوف تكون اللغة لجميع الطلبات المقدمة والدعاوى باللغة اإلنجليزية •

بترجمة هذه األدلة باللغة  RRDRPهيئة خبراء ويجوز للطرفين تقدم أدلة داعمة بلغتهم األصلية، ما لم تطالب  •
 . اإلنجليزية لجميع النصوص ذات الصلة

 االتصاالت والحدود الزمنية .4

 .المقدم إلكترونيا أن تجرى جميع االتصاالت مع مقدميجب  •

 .وبغرض تحديد تاريخ بدء المهلة الزمنية، ينظر في تلقي إشعارًا أو اتصاالت أخرى في يوم اإلرسال •

ألغراض تحديد االلتزام بالحد الزمني، سيتم افتراض إرسال أو تقديم إشعار أو أي وسيلة اتصال أخرى في يوم  •
 .إرسالها

 .  ديد مدى االمتثال للمهلة زمنية، ينظر في إشعار أو اتصاالت أخرى إلرسالها أو نقلها في يوم االستدعاءوبغرض تح •

 . يجب اعتبار أية إشارة إلى حدود اليوم على أنها أيام تقويم ما لم يتم تحديد خالف ذلك •

 األهلية .5

طرف ثالث لشكوى من مقدم ") الشكوىصاحب ("صاحب الشكوى اإلدارية اإللزامية عند تقديم  تبدأ اإلجراءات •
القائم على  gTLDعبارة عن منظمة متضررة أو فرد آنتيجة لمشغل سجل  ،صاحب الشكوىمؤآدا على أن  خدمات

 . المجتمع وعدم االمتثال للقيود المنصوص عليها في اتفاق السجل

يجب  "المجتمع المحدد"وأن . تمعإنشاء مؤسسات وأفراد مرتبطين بالمجتمعات المعرفة يؤهل لتقديم اعتراض للمج •
وللتأهل إليقاف مطالبة . النقاشفي التطبيق الذي هو موضوع  gTLDأن يكون المجتمع ذات الصلة بسلسلة 

، وله عالقة مستمرة مع مجتمع أو فرد أنها مؤسسة أنشئت: آال منصاحب الشكوى المجتمع، يجب أن يثبت 
 .تدعم gTLDبأن  قيديني يتكون من مجموعة من السكان المذالمعرف ال

 .وسوف تحدد الهيئة األمر وسوف يشمل تحديد الخبير بيان موقف مقدم الشكوى •
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 المعايير .6

 :وحتى ينجح هذا االعتراض، يجب على المعترض أن يثبت أن •

o  المجتمع الذي يستشهد به المعترض هو مجتمع محدد؛ و 

o  ووجود ترابط قوي بين المجتمع المذآور وسلسلةgTLD وبة؛ المطل 

o  انتهاك مشغلTLD  لشروط القيود القائمة على المجتمع في االتفاق؛ 

o هناآضرر قابلة للقياس لصاحب الشكوى والمجتمع المذآور من قبل المعترض.  

 الشكوى .7

 :بالشكوى التقدم •

يقدم سوف ، فاآتمال المراجعة اإلدارية ورأى المقدم امتثال الشكوى وبمجرد. سيتم تقديم الشكاوى بشكل إلكتروني
نسخة ورقية وإشعار بالفاآس على توافق المشغل للسجل وفقا لمعلومات االتصال ويقدم إلكترونيا، المزود الشكوى 

 .المدرجة في اتفاق السجل

 :المحتويات •

االسم ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى،  •
 .ى أفضل معرفة صاحب الشكوى واسم وعنوان المالك الحالي للتسجيلوإلالمشغل للسجل 

جهة ومعلومات االتصال، التي تتضمن العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني ألي شخص  •
 .مخول بالتصرف نيابة عن مقدم الشكوى

 : يجب أن يتضمن بيان طبيعة النزاع ما يلي •

 عدم امتثال مشغل التسجيل؛ و  القيود المفروضة في اتفاق السجل حيث  •

وهناك شرح مفصل لكيفية فشل مشغل التسجيلفياالمتثال بالقيود التي تم تحديدها وقد تسببت في  •
 .إلحاق ضرر بالشاآي

 .بيان يوضح بأن اإلجراءات ال يتم تنفيذها ألغراض غير مناسبة •

ما لم يقرر مقدم الخدمات عدم باستثناء الملحقات،  ،صفحة 20وآلمة  5,000تكون الشكاوى مقصورة على  •
 .ضرورة المواد اإلضافية

 .يجب تقديم وثائق الدعم لدى الشكوى •

في نفس الوقت تقدم الشكوى، سوف يدفع صاحب الشكوى رسوم حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد المطبقة لمقدم  •
 يتم، سوف من قبل مقدم الخدمةأيام من تاريخ استالم الشكوى  10خالل في حالة عدم دفع رسوم التسجيل . خدمة

 .صاحب الشكوى لتقديم شكوى أخرى رفض الشكوى دون مساس

 المراجعةاإلدارية للشكوى .8

أيام عمل من تاريخ تقديمها من قبل أعضاء اللجنة ) 5(سوف يتم استعراض جميع الشكاوى في غضون خمسة  •
 .امتثاله بالقواعد اإلجرائيةمع لتحديد مدى تأهيل صاحب الشكوى  المعينة عن طريق مقدم خدمات
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. أن الشاآي يلتزم بالقواعد اإلجرائية، فسيتم اعتماد تقديم المعارضة، وستتم مواصلة اإلجراءات إذا وجد مقدم خدمة •
أن الشكوى ال تتوافق مع القواعد اإلجرائية، فسوف ترفض الشكوى ووتحفظ الدعوى دون  وإذا وجد مقدم الخدمة

إذا تبين عدم امتثال  رسوم اإليداع ال ترد. وى لشكوى جديدة تنسجم مع القواعد اإلجرائيةالمساس بتقديم صاحب الشك
 .مقدم الشكوى

بمجرد المراجعة مقابل التوافق التقني فسيقوم المزود إلكترونيا بالتعامل مع المعارضة آما يعد إشعارا ورقيا على  •
 .المدرجة باتفاقية السجل مشغل السجل الخاضع للمعارضة بما يتفق مع معلومات االتصال

 الرد على الشكوى .9

يوما من خدمة ) 30(ثالثين سيتم تقديم االستجابة خالل فترة . يقوم مشغل السجل بتقديم رد على آل شكوى •
إلى إرسال إلكتروني للشكوى ويتم اعتبار الخدمة سارية، ويبدأ الوقت في االحتساب منذ الحصول على . المعارضة

 .مشغل السجل

أن يتوافق الرد مع قواعد تقديم الشكاوى ويجب أن يحتوي على األسماء ومعلومات االتصال لمشغل مزود يجب  •
 .الشكوىاالمتداد، باإلضافة إلى الرد نقطة بنقطة على البيانات التي يتم تقديمها في 

ويجب أن ترافق . ئمويجب أن يتم تقديم ذلك من قبل المزود وإلى مقدم الشكوى بالشكل الورقي واإللكتروني المال •
 .رسوم تقديم الشكوى التقديم وإال يتم تعليق الشكوى

 .وسوف تكون خدمة الرد سارية وسوف يبدأ وقت الرد عند تقديم الرد •

في نفس الوقت تقدم الشكوى، وسوف يدفع مشغل السجل رسوم إيداع حسب المبلغ المحدد وفقا للقواعد المطبقة لمقدم  •
أيام من استالمالرد من جانب مقدم الخدمة، فإن الرد يعتبر غير صحيح  10لرسوم خالل في حالة عدم إيداع ا. خدمة

 .وال يعتبر في اإلجراءات، ولكن األمر سوف يستمر للتقرير

 التخلف .10

 .إن تعذر على مشغل السجل االستجابة للشكوى، فسيعتبر ذلك تقصيرا •

إلهمال من المزود ولكن في حالة السماح بفقدان عرض سيتم تأسيس مجموعة من الحقوق المحدودة لتحديد اآتشاف ا •
 .اإلهمالسببا جيدا لتحديد اآتشاف 

 .بالتقصير عبر البريد اإللكتروني لمقدم الشكوى ومشغل السجلإشعار سيقوم المزود بإرسال  •

 .يجب مواصلة جميع حاالت التخلف حتى تحديد األهلية •

 الخبراءلجنة  .11

 .الرديومًا من استالم ) 21(وتعيينه خالل من لجنة الخبراء د واحعضو يقوم المزود باختيار  •

في حالة .  وسيتولى المقدم تعيين هيئة خبراء من شخص واحد ما لم يتطلب أي طرف بتشكيل هيئة من ثالثة خبراء •
أو آل جانب من الخالف في حالة تسوية (طلب أحد األطراف لهيئة خبراء مكونة من ثالثة أفراد، فإن آل طرف 

وسوف يجرى هذا االختيار تبعا إلجراءات . سوف يختار خبير ويختار االثنان عضو هيئة الخبراء الثالث) لخالفا
 .وقواعد مقدم الطلب

إذا تم اختيار (وسيقوم آل مزود . يجب أن يكون الخبراء مستقلين عن أطراف تلك المشكلة المتعلقة بما بعد التفويض •
ات المتبعة الخاصة به لطلب مثل هذا االستقالل، بما في ذلك اإلجراءات بإتباع اإلجراء) أآثر من موفر واحد

 .المتعلقة بإيقاف واستبدال الخبراء في حالة فقد االستقاللية
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 التكاليف .12

سيقوم المزود بحساب تكلفة اإلجراءات التي يتم إدارتها بموجب هذا اإلجراء بما يتوافق مع قواعد المزود المعمول  •
 .ويقصد بها أن تكون معقولة الخبراء هذه التكلفة الرسوم اإلدارية للمزود وللجنة وسوف تغطي. بها

ويقوم المزود بتقدير التكاليف الخاصة باإلجراءات ويطلب أن يقوم آل من مقدم الشكوى ومشغل مزود االمتداد مبلغ  •
 .مةوتعتبر رسوم تقديم الشكوى جزءًا من التكاليف المقد. التكاليف آامًال بشكل مسبق

 .وعند انتهاء اإلجراءات، ترد المدفوعات المسبقة التي يدفعها الطرف الفائز إليه •

 الدليل/ االستكشاف  .13

. لكي يتم تحقيق هدف حل النزاعات على وجه السرعة وبتكلفة معقولة، لن يتم السماح بإجراء االستكشاف بشكل عام •
 .طراف توفير دليل إضافيمن أحد األلجنة الخبراء وفي حاالت استثنائية، قد تطلب 

 .في حالة السماح به، يجب أن يكون االآتشاف مقصورًا على الحاجة الكبيرة لكل طرف •

تلتزم األطراف بالدفع لهم خبراء  من المزود بتعيينتطلب لجنة الخبراء ودون وجود طلب خاص من األطراف قد  •
 .للمستندات بطلب الشهادة المباشرة أو الكتابية أو طلب االستبدال المحدود

 جلسات االستماع .14

 .تلك من خالل جلسة استماع RRDRPغالبًا ما يتم حل النزاعات حسب إجراءات  •

. الخاص، أو بناًء على طلب من أحد الطرفين، إيقاف جلسة االستماع ابناًء على رأيهتقرر لجنة الخبراء يمكن أن  •
اعتمادًا على المعلومات التحريرية التي تم تقديمها وبدون  ابتقديم قراراتهتقوم لجنة الخبراء ومع ذلك، المفترض أن 

 .عقد جلسة استماع

إذا لم . جب استخدام مؤتمرات الفيديو أو المؤتمرات عن بعد إذا أمكن هذايإذا تمت الموافقة على عقد جلسة استماع،  •
 .طرفين من االتفاق على مكانمكانًا لعقد جلسة استماع إذا لم يتمكن الفستختار لجنة الخبراء يكن ذلك ممكنًا، 

 .ولن تستمر جلسات االستماع ألآثر من يوم واحد، إال في الظروف االستثنائية القصوى •

طلب طرف واحد لجلسات االستماع على الرغم من موقف الطرف اآلخر المعارض فيتم لجنة الخبراء  تإن منح •
 .مناسباتراه لجنة الخبراء على تقسيم تكلفة االستماع للطرف الطالب آما لجنة الخبراء حث 

 .يتم تنفيذ آافة إجراءات حل النزاع باللغة اإلنجليزية •

 عبء اإلثبات .15

 .  يتحمل مقدم الشكوى عبأ إثبات الدعوى الخاصة به، ويكون العبء قائمًا على تفوق وآثرة األدلة •

 الحلول .16

االتفاقية ليسوا من أطراف اإلجراءات، فبذلك قد حيث إن مسجلي أسماء النطاقات التي يتم تسجيلها بشكل ينتهك قيود  •
 .عمليات التسجيل التي تنتهك حدود االتفاقية ونقل أو تعطيل ،ال يتخذ العالج الموصى به شكل حذف
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 إذا حددت لجنة الخبراء أن السجلمشغل مجموعة متنوعة من أدوات التعزيز ضد للجنة الخبراء بتوصية ويتاح  •
 :التسجيل خارج نطاق الحدود المتفق عليها بما يتضمنبعمليات مشغل السجل  يسمح

مقابل  ،بهدف ضمان وجود حدود ، التي يعمل بها باإلضافة إلى اتفاقية السجلإجراءات العالج للسجل •
التي ال يجوز توجيه  السماح بعمليات التسجيل المستقبلية التي ال تتوافق مع الحدود المستندة إلى المجتمع؛

 مشغل السجل المناقض إلى المطلوب بموجب اتفاقية السجل اإلجراءات من جانب

حتى انقضاء فترة حدوث  gTLD الحرمان المؤقت من قبول عمليات تسجيل ألسماء نطاق جديدة بـ •
 تحديد فترة من الوقت؛حدث أو ) يكونوا(يكون المعرف التحديد االنتهاك 

 
 بة؛حيث يتصرف مشغل السجل بأفعال مشو الظروف االستثنائيةأو، 

 .إضافة عملية إلغاء اتفاقية السجل •

 .بعين االعتبار الضرر المستمر على المشتكيلجنة الخبراء أثناء تقديمها توصياتها حول الحل المناسب، ستأخذ  •

 تحديد الخبير .17

ن يومًا م 45الجهود المعقولة للتحقق من أن قرار الخبير يتم تقديمه خالل  لجنة الخبراء يجب أن يبذل المزود و •
 .لجنة الخبراءيوما بعد تعيين  60وسبب جيد للغياب في حالة التأخير إلى فترة لجنة الخبراء تاريخ تعيين 

هل الشكوى قائمة على أساس جيد أم ال، ويقوم بتوفير تحدد لجنة الخبراء . ًامكتوب ًابتقديم قرارتقوم لجنة الخبراء  •
متاحا بشكل عام ويمكن البحث فيه وعلى موقع لجنة الخبراء  يجب أن يكون قرار. األسباب التي اعتمد عليها قراره

 .الويب الخاص بالمزود

سيتم دفع التكاليف والرسوم إلى المدى الذي لم يتم . توصية بالعالجات المناسبةيمكن أن يشمل قرار لجنة الخبراء  •
 .لذلكلجنة الخبراء يوما من تحديد  )30(ثالثين دفعه فعال خالل فترة 

المقيد استنادا إلى المجتمع لاللتزامات للمحافظة على التسجيل  gTLDبأن مشغل السجل قرار الخبير  إن لم يلبي •
 ICANNالسلطة لفرض وسائل العالج تراها  ICANN تمنح لـوسوف ، المطبقةالحدود ضمن واستخدام النطاقات 

 .مع مراعاة ظروف آل حدثمناسبة، 

 األخرى إتاحة المحاآم أو اإلجراءات اإلدارية .18

 .هو اإلجراء الشامل الخاص وال يمنع األفراد من التوجه إلى المحاآم لطلب الحل RRDRPال يكون إجراء  •

أو وساطة في أي وقت خالل / ويتم تشجيع الطرفين، ولكن ال يطلب منهم، المشارآة في مفاوضات غير رسمية و  •
ة بالتسوية، بمفردها، ال تعتبر سبًبا لتعليق أي موعد عملية حل النزاعات، إال أن تنفيذ مثل تلك المفاوضات المتعلق

 .نهائي بموجب اإلجراءات



 

 
 

 2010مايو  31

 4مسودة دليل المتقدم، اإلصدار 

 6 الوحدة  
 

 أٍي على المحتملون الطلبات مقدمو يعتمد أن ينبغي ال -فحسب مناقشة مسودة هي هذه أن مالحظة ُيرجى
 ومراجعة لمشاورة خاضًعا البرنامج زال ما حيث الجديدة gTLD ببرنامج الخاصة الُمقتَرحة التفاصيل من

 .إضافيتين

 .مت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرضت
  

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

 . اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد

 



 

  

   

                                                                                                                                      4مسودة الدليل المساعد لمقدم الطلبات اإلصدار 
-                                                                                                                                                                                                

  للمناقشة فقط

6-1

 

 الوحدة السادسة
   -طلبات نطاقات المستوى األعلى 
 البنود والشروط

 
عبر اإلنترنت لنطاق مستوى  ICANNمن خالل تقديم هذا الطلب من خالل واجهة منظمة 

بما في ذلك آل الشرآات األم، (، يوافق مقدم الطلب )هذا الطلب) (gTLD(علوي عام 
) عاقدون، والموظفون، وأي وآل من ينوب عنهوالشرآات الفرعية، والتابعة، والوآالء، والمت

يدرك مقدم الطلب ويوافق على . دون تغيير) هذه الشروط والبنود(على البنود والشروط التالية 
 .أن هذه البنود والشروط ملزمة له وأنها جزء جوهري من هذا الطلب

لك بما في ذ(يضمن مقدم الطلب أن البيانات والتمثيالت المضمنة في هذا الطلب  .1
صحيحة ودقيقة وأن ) أية وثائق مرسلة أو أية بيانات شفوية فيما يتعلق بهذا الطلب

ICANN  يمكنها االعتماد على هذه البيانات والتمثيالت بشكل آامل في تقييم هذا
أو حذف (ويقر مقدم الطلب بأن أي بيان أو تمثيل جوهري خاطئ . الطلب

ب دون إعادة أي رسوم يدفعها قد يتسبب في رفض الطل)     لمعلومات جوهرية
آتابة بأي   ICANNويوافق مقدم الطلب على إبالغ منظمة .  مقدم الطلب

تغييرات في الظروف التي يمكن أن تجعل أي معلومات متاحة في الطلب غير 
 .صحيحة أو مضللة

يضمن مقدم الطلب أن لديه السلطة الضرورية لتقديم هذا الطلب بالنيابة عن مقدم  .2
ه لديه القدرة على إبرام جميع االتفاقيات والتمثيالت والتنازالت الطلب وأن

والتفاهمات التي تم تحديدها في هذه البنود والشروط، وإبرام اتفاقية مزود خدمات 
 .آما هو مذآور من خالل هذه البنود والشروط

في رفض أي أو آل طلبات االشتراك الخاصة  ICANNويقر مقدم الطلب بحق  .3
 TLDلجديدة وأنه ال يوجد أي ضمان على أنه سيتم عمل نطاقات ا TLDبنطاقات 
 gTLDويكون القرار المتعلق بمراجعة والتفكير في أي طلب لعمل نطاق . إضافية

 ICANNوتحتقظ منظمة . بشكل تام ICANNواحد أو أآثر حسبما تراه منظمة 
التفكير فيه بحسب  ICANNبالحق في رفض أي طلب يحظر على منظمة 

ين أو السياسة السارية، وفي تلك الحالة، يتم إعادة أي رسوم يتم تقديمها فيما القوان
 .يتعلق بهذا الطلب إلى مقدم الطلب

تشتمل هذه الرسوم . يوافق مقدم الطلب على دفع جميع الرسوم المتعلقة بهذا الطلب .4
م ، وأي رسم متعلقة بتقد)التي يتم دفعها عند تقديم هذا الطلب(على رسوم التقييم 

الطلب لمراحل التقييم المتقدمة في المراجعة وعملية التفكير في الطلب بخصوص 
هذا الطلب، بما في ذلك أي وآل الرسوم الالزمة فيما يتعلق بعملية حل النزاعات 

يقر مقدم الطلب أن الرسوم المبدئية المستحقة عند تقديم . الموضحة في الطلب
أي  ICANNوال توفر منظمة . لبالطلب تتعلق فقط بجذب االنتباه إلى الط

 gTLDضمانات أن الطلب ستتم الموافقة عليه أو سينتج عنه تفويض نطاق 
يقر مقدم الطلب بأنه إذا تخلف عن دفع الرسوم خالل المهلة . المقترح في الطلب

الزمنية المحددة في أٍي من مراحل مراجعة الطلب وعملية دراسته، فسيخسر مقدم 
باستثناء مع تم .  فعها حتى هذه المرحلة وسيتم إلغاء الطلبالطلب أية رسوم تم د

 ICANNذآره صراحة في هذا الدليل المساعد لمقدم الطلبات، ال تكون منظمة 
ملزمة بإعادة األموال إلى مقدم الطلب أو إعادة أي رسوم يتم دفعها إلى منظمة 

ICANN والتي تتعلق بمعالجة الطلب. 

، والدفاع عنها، وحمايتها من الضرر ICANNيقوم الموظف بتعويض منظمة  .5
بما في ذلك الشرآات الفرعية، والتابعة، والمديرون، والمسئولون، والموظفون، (
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والمستشارون، والمقيمون، والوآالء، والمشار إليهم بشكل جماعي باسم أطراف 
من وضد أي ادعاءات من األطراف األخرى، ) التابعين لها ICANNمنظمة 

مسئوليات، وتكاليف، ونفقات، بما في ذلك النفقات والرسوم وأي أضرار، و
في الطلب، وأي  ICANNنظر منظمة ) أ: (القانونية، والتي تنجم عن أو من

على المعلومات  ICANNاعتماد منظمة ) ب(أو /موافقة أو رفض للطلب، و
 .المقدمة بواسطة مقدم الطلب في الطلب

واألطراف التابعة  ICANNنظمة يعفي مقدم الطلب بموجب هذه االتفاقية م .6
من أي وآل االدعاءات التي تصدر عن مقدم الطلب والتي  ICANNلمنظمة 

تنجم عن، أو تعتمد على، أو تكون ذات صلة بشكل أو بآخر، بأي إجراء، أو فشل 
 ICANNأو أي من أطراف منظمة  ICANNفي اإلجراء، من قبل منظمة 

لهذا الطلب، وتقصي  ICANNة التابعين لها فيما يتعلق بمراجعة منظم
المعلومات أو التحقق، أو أي تصوير أو وصف لمقدم الطلب أو المعلومات المتاحة 

بتوصية، أو عدم التوصية، بالموافقة على  ICANNفي الطلب، أو قرار منظمة 
يوافق مقدم الطلب على عدم . gTLDطلب مقدم الطلب للحصول على نطاق 

ة قضائية أخرى، في أي قرار نهائي يصدر عن الطعن، أمام أية محكمة أو جه
ICANN  فيما يتعلق بالطلب والتنازل بال رجعة عن أي حق في مقاضاة
ICANN  أو رفع دعاوى قضائية ضدها أو ضد األطراف التابعة لـICANN 

يقر مقدم الطلب ويوافق . قائمة على أي ادعاء قانوني آخر فيما يتعلق بهذا الطلب
دم الطلب بحق المقاضاة ألي حقوق، أو تعويضات، أو على أن عدم تمتع مق

 ICANNأو أي أطراف تابعة لمنظمة  ICANNمطالبات قانونية، ضد منظمة 
في المحاآم أو أي وسائل قضائية أخرى فيما يتعلق بالطلب يعني أن مقدم الطلب 

يمتنع عن استرداد رسوم الطلب، أو األموال التي استثمارها في البنية التحتية 
لتجارية أو أي تكاليف بدء أعمال أخرى أو آل وأي أرباح آان مقدم الطلب يتوقع ا

 . TLDأن يحصل عليها من تشغيل مزود امتداد بناًء على نطاق 

بنشر أية مواد أرسلت إلى  ICANNبناًء هذه االتفاقية، يخول مقدم الطلب  .7
ICANN  أو حصلت عليها أو استحدثتها والشرآات التابعة لـICANN 

، أو اإلعالن عنها بأية ICANNالكشف عنها على موقع الويب الخاص بـ و
آيفيَّة، فيما يتعلق بالطلب، بما في ذلك التقييمات والتحليالت وأي مواد أخرى تم 
إعدادها فيما يتعلق بتقييم الطلب، شريطة أال يتم نشر هذه المعلومات أو الكشف 

لمقدم الطلب هذا بوضوح أن هذه  عنها إلى الحد الذي يحدد فيه الدليل المساعد
باستثناء . المعلومات ستبقى سرية، إال آما يتطلب القانون أو العمليات القضائية

المعلومات التي تمنح حق المعالجة السرية، يفهم مقدم الطلب ويقر بأن منظمة 
ICANN  ال ولن تحتفظ بالجزء المتبقي من الطلب أو المواد التي تم تقديمها مع
 .طي السرية الطلب في

يقر مقدم الطلب أنه قد حصل على تصريح بنشر أية معلومات محددة للشخصية تم  .8
آما يقر مقدم . تضمينها في هذا الطلب أو المواد التي تم إرسالها مع هذا الطلب

يمكن أن تبقى في  ICANNالطلب أيًضا بأن المعلومات التي تنشرها منظمة 
 .ICANNترى منظمة  النطاق العام بشكل دائم، وذلك حسبما

أو شعار مقدم الطلب /اإلذن الستخدام اسم و ICANNيمنح مقدم الطلب لمنظمة  .9
بما في ذلك مواقع الويب اإلخبارية (العامة  ICANNفي إعالنات منظمة 

فيما  ICANNالتي تتعلق بطلب مقدم الطلب وأي إجراء تتخذه منظمة ) اإلعالمية
 .يتعلق بذلك

فقط في  gTLDعلى أنه سيكتسب حقوق تتعلق بنطاق  يدرك مقدم الطلب ويوافق .10
، وأن حقوق مقدم الطلب ICANNحالة إبرامه اتفاقية مزود امتداد مع منظمة 
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هذا ستكون مقصورة على تلك التي تم ذآرها في  gTLDفيما يتعلق بمثل نطاق 
على التوصية بالموافقة  ICANNفي حالة موافقة منظمة . اتفاقية مزود االمتداد

المقترح، يوافق مقدم الطلب على إبرام  gTLDطلب مقدم الطلب بنطاق  على
في الشكل المنشورة به فيما يتعلق  ICANNاتفاقية مزود االمتداد مع منظمة 

ال يجوز لمقدم الطلب بيع أو تخصيص، أو تحويل أي حق من حقوق . بمواد الطلب
 .مقدم الطلب أو التزاماته المتعلقة بالطلب

 :بما يلي ICANNلب لمنظمة يصرح مقدم الط .11

a.  االتصال بأي شخص أو مجموعة أو هيئة لطلب أي توثي أو
معلومات أخرى والحصول عليها ومناقشتها، تلك الوثائق والمعلومات التي قد 

 وثيقة الصلة بالطلب -ICANNحسب التقدير الخاص لـ -تكون 

b.  استشارة األشخاص ممن تختارهم منظمةICANN  فيما يتعلق
بأي  ICANNات المذآورة في الطلب أو التي تصل إلى حوذة منظمة بالمعلوم

جهود معقولة لضمان أن  ICANNطريقة أخرى، شريطة أن تستخدم منظمة 
يحافظ هؤالء األفراد على سرية المعلومات المذآورة في التطبيق التي يصرح هذا 

 .الدليل المساعد لمقدم الطلب أنها ستبقى سرية

في مختلف أرجاء العالم، تمت ترجمة مواد الطلب التي لراحة مقدمي الطلبات  .12
باللغة اإلنجليزية إلى مجموعة من اللغات التي تستخدم  ICANNتنشرها منظمة 

ويدرك مقدم الطلب أن إصدار اللغة . بشكل متكرر في مختلف أرجاء العالم
ار هو اإلصد) التي تعتبر هذه البنود والشروط جزًءا(اإلنجليزية من مواد الطلب 

الملزم لألطراف، وأن هذه الترجمات ما هي إال ترجمات غير رسمية وال يمكن 
االعتماد عليها على أنها دقيقة في آل الجوانب، وأنه في حالة حدوث أي تعارض 

بين النسخة المترجمة من مواد الطلب وإصدار اللغة اإلنجليزية، يسود إصدار 
 .اللغة اإلنجليزية

 

 .ن اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرضتمت ترجمة هذه الوثيقة م
  

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

ن هذه الوثيقة هو النص ، آما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية مICANNفي 
 . الوحيد الرسمي والمعتمد

 




