ملخص التغييرات التي تم إجراؤھا على اتفاقية شركة التسجيل لنطاقات  gTLDالجديدة
)النسخة النھائية المقترحة لإلصدار الرابع (v.4
يوضح الجدول الوارد أدناه التغييرات المقترحة على إتفاقية شركة التسجيل األساسية والخاصة بـ  gTLDsالجديدة .تظھر اإلضافات بخط سفلي سميك مزدوج وتظھر
عمليات الحذف بخط يتوسطھا .وقد تم إجراء ھذه التغييرات استجابةً للتعليقات التي تم تلقيھا من المجتمع حول اإلصدار الرابع  v.4من مسودة اتفاقية نطاقات  gTLDsاألساسية
الجديدة والمراجعة اإلضافية لالحتياجات التعاقدية الخاصة ببرنامج نطاق  gTLDالجديد .ومن الضروري مالحظة أن مسودة االتفاقية الجديدة ال تمثل موقفًا رسميًا من قِبل منظمة
 ICANNولم تتم الموافقة عليھا من قِبل مجلس إدارة منظمة  ICANN.مع العلم أيضًا بأن التغييرات غير الجوھرية والمتعلقة باألسلوب التي تم إجراؤھا على مسودة اتفاقية نطاقات
 gTLDsاألساسية غير موضحة في الجدول التالي.
ملخص التغييرات المقترحة التفاقية نطاق  gTLDاألساسي
القسم
2.1

2.6

تغيير النص
الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية .يحق لمسؤول شركة التسجيل تقديم خدمات التسجيل
المنصوص عليھا بالفقرات )أ( و)ب( من الفقرة األولى ) (1ببند ) (2بالمواصفات ]راجع
المواصفات ) [(6وغيرھا من الخدمات المتعلقة بالتسجيل المنصوص عليھا بالملحق أ
)المشار إليھا مجتمعة" ,الخدمات المعتمدة"( .إذا كان مشغل شركة التسجيل يرغب في
توفير أي خدمة تسجيل خارج نطاق الخدمات المعتمدة أو تعد بمثابة تعديالً بالخدمات
المعتمدة )كل منھا يُعد "خدمة إضافية"( ،سيقدم مشغل شركة التسجيل طلبات للحصول على
موافقة على ھذه الخدمة اإلضافية طبقًا لسياسة تقييم خدمات التسجيل على
 http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html,مع إمكانية تعديل
السياسة المذكورة من وقت آلخر طبقا ً لقوانين ) ICANNالخاضعة للتعديل من حين آلخر,
"قوانين " (ICANNالمعمول بھا في سياسات التراضي )المشار إليھا " .("RSEPويجوز
لمشغل شركة التسجيل عرض خدمات إضافية بموافقة كتابية فقط من منظمة ICANN.
وبنا ًء على تقدير معقول من منظمة  ،ICANNيجوز لھا طلب إجراء تعديل على ھذه االتفاقية
لتعكس توفير أي الخدمات اإلضافية المعتمدة طبقًا لـ  ،RSEPويتخذ ھذا التعديل شكالً مقبوالً
لدى األطراف.

التعليقات واألسس المنطقية
جرى تنفيذ ھذه التغييرات استجابة للتعليقات المجتمعية العامة كي
يتسنى توضيح إمكانية تغيير إجراءات  RSEPفقط بموجب قوانين
 ICANNوذلك في إطار سياسات التراضي.

األسماء المحجوزة .يتعين على مشغل شركة التسجيل ،إال في حالة التصديق الكتابي
تم تطبيق التغيير كي يتسنى التخلص من التكرار في المقدمة
المصدق من  ICANN,االلتزام بالضوابط المفروضة على تسجيل جميعسالسلالحرف
بالمواصفات ) .(5لم يصب التغيير المتطلبات األساسية لالحتفاظ
المنصوص عليھا في ]راجع المواصفات )") *[(5المواصفات ) .("(5يجوز لمشغل شركة بسالسل األحرف المحددة.
التسجيل وضع السياسات ذات الصلة بالحفاظ على أو إعاقة سالسل األحرف اإلضافية

القسم

التعليقات واألسس المنطقية

تغيير النص
ضمن  TLDمتى رأى ذلك .حال كون مشغل شركة التسجيل مسؤوالً عن أي أسماء المجال
في  TLDالسجل )غير تحفظات المستوى الثاني الخاصة بعمليات التسجيل من المواصفات
) ،((5يجب أن تكون عمليات التسجيل المذكورة من خالل مسؤول التسجيل المعتمد بـ
 ICANN.تعد أي عمليات التسجيل بمثابة معامالت )وفقًا للمنصوص عليه بالقسم )(6‐1
ألغراض حساب رسوم المعاملة على مستوى التسجيل والمراد تسديدھا لـ  ICANNمن قبل
مشغل شركة التسجيل بموجب المادة ).(6‐1

2.8

2.9

حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى .يتعين على مشغل شركة التسجيل تحديد,
تم تطبيق ھذا التغيير استجابة للتعليقات العامة كي يتسنى توضيح
والاللتزام بعملية وإجراءات بداية  TLDوتوفير غطاء الحماية ذا الصلة بالتسجيل والمستمر مدى استفادة المشغل من آليات االستئناف والطعن ضمن إطار
للحقوق القانونية لألطراف األخرى وفقًا لما تنص عليه المواصفات في ]راجع المواصفات
 ،PDDRPوآليات حماية حقوق الغير التي يتعين على مشغل شركة
)") *[(7المواصفات " .(7ويجوز لمشغل شركة التسجيل ,بموجب انتخابه ,تنفيذ عمليات
التسجيل االنصياع لھا ،وذلك قبل إعالن االلتزام بأي من القرارات
حماية إضافية للحقوق القانونية لألطراف األخرى .يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة النھائية لـ  ICANNفي إطار ھذه اآلليات.
من منظمة  ICANNعلى أية تعديالت في العملية واإلجراءات المطلوبة بموجب المواصفات
) (7بعد تاريخ السريان .يتعين على مشغل شركة التسجيل االلتزام بجميع القرارات النھائية
والقرارات الصادرة من  ICANNبموجب القسم ) (2من المواصفات ) ,(7وللمشغل الحق
في الطعن في ھذه القرارات النھائية وفقًا لما تبين في اإلجراءات المعمول بھا.
مأمورو التسجيل.
خضعت أحكام الملكية المشتركة لصالح مشغلي شركة التسجيل
ومأموري التسجيل بقرار نھائي صادر من مجلس إدارة ICANN
)(aعلى مشغل شركة التسجيل استخدام مأمورو
)"المجلس"( للتخلص من القيود المفروضة على المكية المشتركة
التسجيل المعتمدين لدى  ICANNفقط في تسجيل أسماء النطاقات .ال
للسجالت ومأموري التسجيل .أصدر المجلس ھذا القرار النھائي
يجوز لمشغل شركة التسجيل توفير وصول دون تمييز إلى خدمات
عقب تأكيد من  GNSOعلى عدم التوصل إلجماع على ھذه المسألة.
السجلخدمات السجل لجميع مأموري التسجيل المتعمدين لدى ICANN
درس المجلي التقرير األولي المنقح للحزب العامل لـ  PDPحول
ممن يبرمون اتفاقية شركة التسجيل‐ مأمور السجل مع مشغل شركة
التكامل الرأسي بين مأموري التسجيل ودوائر التسجيل )المتاح على
التسجيل بخصوص نطاق  TLDويلتزمون بھا .وعلى مشغل شركة
‐http://gnso.icann.org/issues/vertical
التسجيل استخدام اتفاقية موحدة دون تمييز مع جميع مأموري التسجيل
المصرح لھم بتسجيل أسمائھم في نطاق  ،TLDبشرط أن تنص االتفاقية ‐integration/revised‐vi‐initial‐report‐18aug10
المذكورة على معايير غير مميزة لصالحية أسماء السجل في نطاق  (en.pdf TLDوتطرقت بعناية لإلدخاالت المتوفرة من المستشاريين
القانونيين الخارجيين ,والخبراء االقتصاديين والمجتمع قبل التوصل
ذات الصلة بشكل معقول باألداء السليم لنطاق  TLD.مع ذلك ،تجوز
لھذا القرار النھائي.
مراجعة االتفاقية المذكورة من قبل مشغل شركة التسجيل من وقت

 2من 12

القسم

التعليقات واألسس المنطقية
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آلخر; ,بشرط,حصول عمليات المراجعة على تصديق مسبق من
ICANN.
)(aحال تحول مشغل شركة التسجيل) (1إلى عضو
منتسب أو بائع ثان لدى مأمور السجل المعتمد لدى  , ICANNأو )(2
تعاقد من الباطن على توفير أي خدمات التسجيل لمأمور السجل المعتمد
ثان أو أي من األطراف التابعة لھم,
لدى  ICANN,مأمور سجل ,بائع ٍ
في أي حالة من ) (1أو ) (2أعاله ,يقوم مشغل شركة التسجيل بإرسال
إشعار فوري لـ  ICANNحول العقد ,أو المعاملة أو الترتيبات األخرى
ثان أو تعاقد من الباطن ,حسب
التي نجم عنھا عالقة انضمام ,بيع ٍ
االقتضاء .تحتفظ  ICANNبحقھا ,وليس بالتزامھا ,في الرجوع بھذا
العقد ,المعاملة أو الترتيبات للجھات التنافسية المختصة في حالة اتخاذ
 ICANNلقرار يعلن احتمال إثارة ھذا العقد أو المعاملة أو الترتيبات
األخرى لقضايا تتعلق بالمنافسة.
ألغراض ھذه االتفاقية (1) :يقصد "بالتابع" شخص أو جھة يتحكم أو يخضع للتحكم العام
لشخص أو جھة محددة بشكل مباشر أو غير مباشر ،من خالل واحد أو أكثر من الوسطاء،
أو جھات التحكم (2) ،يقصد "بالتحكم" )بما في ذلك المصطلحان "يخضع لتحكم" و
"يخضع للتحكم العام"( امتالك السلطة لتوجيه أو التسبب في توجيه اإلدارة أو السياسات
الخاصة بشخص أو جھة ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،سواء من خالل ملكية السندات
المالية ،كوصي أو منفذ للوصية ،أو من خالل العمل كموظف أو كعضو مجلس إدارة أو
ھيئة إدارية مكافئة بالتعاقد أو باالتفاق على االعتماد أو ما يماثل ذلك،

2.10

رغم تخطي القيود على الملكية المشتركة ،إال أن المجلس قد أصدر
قراره بضرورة احتواء اتفاقية التسجيل على قيود تفرض على أي
سلوك غير مالئم أو مشين ناجم عن الملكية المشتركة بين كل من
دائرة التسجيل‐ مأمور التسجيل ،بما في ذلك دون حصر أحكام
الحماية من:
أ .سوء استخدام البيانات؛ أو
ب .مخالفة قانون قواعد السلوك.
كما يوجه المجلس إلى إمكانية تطوير ھذه األحكام وذلك من خالل
آليات تنفيذ إضافية ،كاستخدام متطلبات التدقيق الذاتي ،واستخدام
العقوبات المتدرجة التي تشمل إنھاء التعاقد والتضمينات الجزائية.
ونتيجة لھذا التوجيه ،فإن اتفاق التسجيل يتطلب اآلن من مشغل شركة
التشجيل االمتثال لقانون قواعد السلوك المنصوص عليه في
المواصفات الجديدة )) (9راجع القسم الجديد )‐ (14 2أدناه( ،والذي
يتضمن شرط التدقيق الذاتي للحسابات ويھدف إلى منع التجاوزات
التي قد تنجم عن الملكية المشتركة لدائرة التسجيل‐ ومأمور التسجيل.
قد ينجم عن انتھاك ھذا الشرط فرض تعويضات جزائية وفقا للقسم
)‐ (2 5أو إنھاء اتفاق التسجيل وفقا للقسم )) (4‐3أ(.
وباإلضافة إلى ذلك ،سوف تتمتع  ICANNبسلطة إحالة القضايا التي
تثيرھا الملكية المشتركة للجھات المنافسة المعنية.
وأخيرًا ،تم تعديل المواصفات ) (1لتنص على أن لـ  ICANNسلطة
المعالجة المحتملة لقضايا الملكية المشتركة من خالل سياسة اإلجماع
والعملية السياسية المؤقتة.

تسعير خدمات التسجيل.
وجاء أول تغيير استجابة للتعليقات المجتمعية من أجل السماح لمشغل
شركة التسجيل بتنفيذ برامج التسويق على المدى القصير والتي لھا
)(aفيما يتعلق بتسجيل اسم المجال األولي ,يتعين
تأثير في خفض سعر عمليات التسجيل األولية دون االلتزام
ICANN
على مشغل شركة التسجيل تزويد كل مأمور تسجيل معتمد لدى
باشتراطات اإلشعار العامة طالما يتم الكشف عن مدة ھذه البرامج
وقائم على تنفيذ اتفاقية السجل‐ مأمور التسجيل التابعة لمشغل شركة
بوضوح حال تقديمھا.
التسجيل ،بإخطار كتابي مسبق بأية زيادة في السعر )بما في ذلكتلك
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كما تمت إعادة تنظيم األحكام وشرحھا فيما يتعلق بأسعار عمليات
الناجمة عنالتخلص من المبالغ المستردة ,والتخفيضات ,والخصومات,
تسجيل التجديد .يلتزم مشغل شركة التسجيل بإرسال إخطار في
وربط المنتج أو البرامج األخرى التي لھا تأثير في خفض األسعار التي
يدفعھا مأمورو التسجيل ,ما لم تكن ھذه المبالغ المستردة ,والتخفيضات ,غضون مائة وثمانون ) (180يو ًما بجميع الزيادات في أسعار تجديد
التسجيل ،بما في ذلك تلك التي تنشأ نتيجة للتخلص من المبالغ
والخصومات ,وربط المنتج أو البرامج األخرى ذات مدة محدودة يتم
الكشف عنھا بشكل واضح وصريح لدى مأمور التسجيل عند عرضھا( المستردة والتخفيضات والخصومات ،وما إلى ذلك .ورغم ذلك ،قد
يتقدم مشغل شركة التسجيل بمثل ھذه المبالغ المستردة والتخفيضات
في غضون ما ال يقل عن ثالثين ) (30يو ًما فيما يتعلق يعرض مشغل
والخصومات ،وما إلى ذلك ،دون إرسال إخطار في غضون مائة
شركة التسجيلعلى مأموري التسجيل اقتراح الحصول علىتجديدات
وثمانون ) (180يو ًما طالما ال تتعرض أسعار تجديد عمليات التسجيل
تسجيلاسم النطاقا لعمليات التسجيل لمدة تتراوح من عام إلى عشرة
لزيادة تتجاوز أعلى سعر قام مشغل شركة التسجيل بإرسال إخطار
أعوام بنا ًء على تقدير مأمور التسجيل ،ولكن ال يتعين أن تتجاوز المدة
عنه في األشھر االثني عشر ) (12الماضية عند انتھاء ھذه البرامج.
عشرة أعوام.
جرى شرح ھذا الحكم على نحو إضافي لتوضيح ضرورة تقدم مشغل
)(bخبصوص تجديد عمليات تسجيل اسم النطاق،
شركة التسجيل بجميع عمليات تسجيل التجديد بنفس أسعار جميع
يتعين على مشغل شركة التسجيل تزويد كل مأمور تسجيل معتمد لدى
ق مستندات من مأمور
عمليات تسجيل التجديد األخرى ،وذلك ما لم يتل َ
 ICANNوقائم على تنفيذ اتفاقية السجل‐ مأمور التسجيل التابعة
التسجيل توضح موافقة مأمور التسجيل على أسعار تجديد أعلى عند
لمشغل شركة التسجيل بإخطار كتابي مسبق بأية زيادة في السعر )بما
التسجيل األولي .ال يتعين على مشغل شركة التسجيل بموجب ھذا
في ذلك تلك الناجمة عن التخلص من المبالغ المستردة ,والتخفيضات,
الحكم عرض عمليات تسجيل التجديد بنفس أسعار السعر األولي
والخصومات ,وربط المنتج أو البرامج األخرى التي لھا تأثير في خفض
لعملية التسجيل الخاصة.
األسعار التي يدفعھا مأمورو التسجيل( في مدة ال تقل عن مائة
جرى تعديل الجملة األخيرة لتوضيح عدم أحقية مشغل شركة التسجيل
وثمانون ) (180يو ًما .بصرف النظر عما سبق ،في إطار تجديد
في فرض رسوم إضافية عن خدمة البحث عن  DNSالمستندة إلى
عمليات تسجيل اسم النطاق )أ( يتعين على مشغل شركة التسجيل تقديم
االستعالم )بمعنى ،عن تشغيل خوادم منطقة .(TLD
إخطار مدته ثالثون ) (30يو ًما بأي زيادة في األسعار إذا كان السعر
الناتج عن ذلك أقل من أو يساوي السعر الذي قدم مشغل شركة التسجيل
بشأنه إخطارًا خالل االثنى عشر ) (12شھرًا الماضية ،و ) (2ال يتعين
على مشغل شركة التسجيل إرسال إخطار بأي زيادة في األسعار لفرض
رسم مستوى التسجيل المتغير المنصوص عليه في القسم )‐.(3 6
يعرض مشغل شركة التسجيل على اقتراح الحصول على تجديدات اسم
النطاق األولي بنفسالحالي،وذلكما )أي السعر القائم قبل أية زيادة
ملحوظة( لعمليات التسجيل لمدة تتراوح من عام إلى عشرة أعوام بنا ًء
على تقدير مأمور التسجيل ،ولكن ال يتعين أن تتجاوز المدة عشرة
أعوام .يتعين على مشغل شركة التسجيل توفير اسعار موحدة لعمليات
تجديد التسجيل )أي ،يتعين أن يتطابق السعر الخاص بتجديد تسجيل كل
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تغيير النص
اسم نطاق مع السعر المحدد لجميع عمليات تجديد التسجيل األخرى
السم النطاق ,ويجب أن يأخذ السعر في االعتبار التطبيق العالمي ألي
من المبالغ المستردة والتخفيضات والخصومات وربط المنتج أو
البرامج األخرى( ,وذلك ما لم يتقدم مأمور التسجيل لمشغل شركة
التسجيل بالمستندات التي توضح الموافقة المعلنة الحالي في اتفاقية
التسجيل الموقعة من جانبه على أسعارتجديدأعلى في وقت التسجيل
األولي السم النطاق وذلك عقب إخطار مأمور التسجيل على نحو صريح
وجلي بأسعار التجديد المذكورة..
يوفر مشغل شركة التسجيل خدمة البحث العامة في  DNSالمستندة إلى االستعالم لنطاق
) TLDبمعنى ،تشغيل خوادم منطقة  TLDالخاصة بالسجل( على نفقته الخاصة.

2.11

مراجعات االلتزامات التعاقدية والتشغيلية .قد تعمل  ICANNمن وقت آلخر )على أال
يتجاوز ذلك مرتين في العام( إجرا ًء ,أو إشرا ًكا إلجراء,تدقيقات حسابات التزام تعاقدية لتقييم
التزام مشغل شركة التسجيل مع التمثيالت والضمانات الواردة في المادة  1من ھذه
االتفاقية و تعھداتھا المحتواة في قسمالمادة  2من ھذه االتفاقية .يجب تھيئة مثل ھذه
التدقيقات لتحقيق الغرض من االلتزام بالتقييم ،ويجب على ) ICANNأ( إخطار مسبق بالقدر
المعقول لمثل ذلك التدقيق ,بحيث يحدد اإلخطار المذكور بالتفصيل تصنيفات المستندات،
والبيانات والمعلومات األخرى التي تطلبھا  ICANN,وكجزء من ھذه المراجعة وبنا ًء على
طلب منظمة  ،ICANNيوفر مشغل شركة التسجيل جميع المستندات والبيانات وأي معلومات
الزمة لتوضيح التزام مشغل شركة التسجيل بھذه االتفاقية استجابةً لذلك في الوقت المناسب.
وبنا ًء على إخطار مقدم خالل مدة ال تقل عن خمسة ) (5أيام تقويمية )ما لم يوافق مشغل
شركة التسجيل على ما يخالف ذلك( ,يحق لمنظمة  ICANN,كطرف في أية مراجعة اللتزام
تعاقدي ,أو إجراء زيارات ميدانية خالل ساعات العمل لتقييم التزام مشغل شركة التسجيل
بالتعھدات والضمانات الواردة في البند ) (2من ھذه االتفاقية والمحتواة في قسمالمادة 2من
ھذه االتفاقية .سيتم تنفيذ أي مراجعة كھذه على نفقة  (1) ،ICANNمشغل شركة التسجيل
)أ( ,خاضع لتحكم ,أو يكون خاضع لتحكم مشترك أو تابع بخالف ذلك ،ألي مأمور تسجيل
معتمد لدى  ICANNأو بائع مأمور التسجيل أو أي تابعين له ،أو )ب( تعاقد من الباطن
على توفير خدمات التسجيل لمأمور تسجيل معتمد لدى  ICANNأو بائع مأمور التسجيل أو
أي تابعين له ،والتدقيق المتعلق بالتزام مشغل شركة التسجيل بالقسم  ،2‐14أو ) (2تكون
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وقد جرى تطبيق أول تغيير كي يتسنى توضيح إمكانية دعوة ICANN
لمشاركة جھة أخرى إلجراء تدقيقات االلتزام.
وتم تنفيذ ثاني ھذه التغييرات استجابة للتعليقات المجتمعية كي يتسنى
توسيع نطاق الموضوعات المحتملة الخاصة بعمليات التدقيق
المطلوبة من قبل  ICANNبشأن مدى دقة ضمانات وتعھدات مشغل
شركة التسجيل المنصوص عليھا بالمادة ) (1من اتفاقية التسجيل.
بدء تنفيذ التغيير الثالث استجابة للتعليقات المجتمعية لتوفير ضمانات
حول إجراء التدقيق الخاص بـ  ICANNبالطريقة المعقولة .كما تمت
زيادة عدد أيام اإلخطار إلعطاء مشغل شركة التسجيل فسحة إضافية
من الوقت لتحضير التدقيق والترتيب لتوفير الموظفين ذوي الصلة
لدى مشغل شركة التسجيل.
فيما يتعلق بالمتطلبات التي يلتزم بھا مشغل شركة التسجيل بقانون
قواعد السلوك الجديد )انظر القسم  2‐14والمواصفة  ،(9تم تعديل
عملية توفير التدقيق بحيث تنص على أن يقوم مشغل شركة التسجيل
بتسديد رسوم عمليات التدقيق المنفذة لغرض ضمان االلتزام بقانون
قواعد السلوك في حالة كون مشغل شركة التسجيل تابعا لمأمور
التسجيل أو البائع الثاني أو تعاقد من الباطن لدى خدمات شركة

القسم

التعليقات واألسس المنطقية

تغيير النص
المراجعة المتعلقة باالختالف في الرسوم المدفوعة من قبل مشغل شركة التسجيل التي تزيد
بموجب ھذه الوثيقة عن  % 5على حساب  ICANN.سواء كانت الحالة ) (1أو ) (2المبينة
أعاله ,يعوض مشغل شركة التسجيل منظمة  ICANNعن كافة التكاليف والنفقات المعقولة
المصاحبة لھذه المراجعة ،ويتم دفع ھذا التعويض مع الدفعة التالية من رسم مستوى التسجيل
المستحق بعد تاريخ إرسال بيان تكاليف ھذه المراجعة .رغم ما تقدم ,إذا تم اكتشاف عدم
التزام مشغل شركة التسجيل بالتأكيدات والضمانات الخاصة به المحتواة بالمادة ) (1من
ھذه االتفاقية أو التعھدات المقدمة من جانبه والمحتواة بالقسم) (2من ھذه االتفاقية على مدار
اثنين عمليتي تدقيق متتاليتين تجري بموجب ھذا القسم ) ,(11 2.يحق لـ  ICANNعندئذ
زيادة عدد عمليات التدقيق إلى واحدة كل مدة ربع سنوية .لى مشغل شركة التسجيل إخطار
 ICANNعلى الفور ببداية اإلجراءات المشار إليھا في القسم ‐) 3 4د( أو بحدوث أي
األمور المحددة في القسم ‐) 3 4و(.

2.13

االنتقال في حالة الطوارئ .يوافق مشغل شركة التسجيل أنه في حالة تعطل أي من وظائف
التسجيل المنصوص عليھا في البند  5من المواصفة  6لفترة تزيد عن حد الطوارئ المحدد
لھذه الوظيفة المنصوص عليھا في البند  5من المواصفة  ،6يجوز لمنظمة  ICANNتعيين
مشغل شركة تسجيل مؤقت في حالة الطوارئ لتسجيل نطاق ") TLDمشغل في حالة
الطوارئ"( وفقًا لعملية نقل التسجيل الخاصة بمنظمة ) ICANNالمتوفرة على
____________( )حيث يمكن تعديل نفس العملية من وقت آلخر" ،عملية نقل التسجيل"(
حتى ھذا الوقت الذي أوضحه مشغل شركة التسجيل وفقًا لقناعة منظمة  ICANNبشكل
معقول أنه يمكنه استئناف تشغيل التسجيل لنطاق  TLDدون تكرار ھذا العطل .بعد مثل ھذا
التوضيح ،يمكن أن ينتقل مشغل شركة التسجيل مرة أخرى إلى تشغيل شركة التسجيل
لتسجيل نطاق  TLDبموجب اإلجراءات المنصوص عليھا في عملية نقل التسجيل ،بشرط أن
يقوم مشغل شركة التسجيل بتسديد كافة التكاليف المعقولة المترتبة من قبل ) (1منظمة
 ICANNكنتيجة لتعيين مشغل في حالة الطوارئ و) (2من قبل مشغل في حالة الطوارئ
فيما يتعلق بتشغيل تسجيل نطاق  ,ويجب توثيق مثل ھذه التكاليف بالتفاصيل المعقولة في
سجالت يجب إتاحتھا لمشغل شركة التسجيل .وفي حالة تعيين منظمة  ICANNلمشغل في
حالة الطوارئ طبقًا لھذا البند  2.13ولعملية نقل التسجيل ،يزود مشغل شركة التسجيل
منظمة  ICANNأو أيا من المشغلين في حالة الطوارئ بجميع البيانات )بما في ذلك البيانات
المخزنة وفقًا للبند  (2.3فيما يخص عمليات التسجيل لنطاق  TLDالالزمة للحفاظ على
عمليات التشغيل ووظائف التسجيل التي ربما تطالب بھا منظمة  ICANNأو ھذا المشغل في
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التسجيل من قبل مأمور التسجيل أو البائع الثاني.
تمت إضافة الجملة األخيرة لضمان أن يكون لدى  ICANNإشعار
فوري بأي إفالس أو إعسار قد واجه الحدث ذا الصلة من قبل مشغل
شركة التسجيل أو أي إدانة بجريمة أو محاكمة من النوع المشار إليه
في القسم الجديد ) 4‐3و(.

تم إجراء ھذا التغيير استجابة لتعليقات الجمعية لضمان تكون التكاليف
المرتبطة بأي انتقال في حالة الطوارئ التي يتحملھا مشغل شركة
التسجيل سوف تكون معقولة وموثقة.

القسم

التعليقات واألسس المنطقية

تغيير النص
حالة الطوارئ في حدود المعقول .ويوافق مشغل شركة التسجيل على أنه من حق منظمة
 ICANNإجراء أية تغييرات ترى أنھا ضرورية على قاعدة بيانات  IANAلسجالت DNS
و WHOISفيما يتعلق بنطاق  TLDفي حالة تعيين المشغل في حالة الطوارئ طبقًا لھذا البند
 2.13.وعالوةً على ذلك ،في حالة حدوث ھذا العطل ،تحتفظ منظمة  ICANNبحقوقھا
ويجوز لھا ممارستھا بموجب أداة العمليات المستمرة واألداة البديلة وفقا لما ھو مطبق.

2.14

) 4.3أ(

)4.3د(

الئحة اإلدارة .يجب على مشغل شركة التسجيل أن يلتزم بقانون التسجيل وفقا لما ھو
منصوص عليه في المواصفة في ]انظر المواصفة .[9

تمت إضافة ھذا الميثاق إلى االتفاقية لضمان أن مشغل شركة التسجيل
سوف يلتزم بقانون قواعد السلوك المحدد لتخفيف حدة االنتھاكات
الممكنة التي يمكن أن تنتج عن رفع أية قيود على الملكية المشتركة
لشركة التسجيل‐ مأمور التسجيل .انظر أيضا القسم  2‐9أعاله
والمواصفة الجديدة 9.

يجوز لمنظمة  ،ICANNبموجب إشعار من مشغل شركة التسجيل إنھاء ھذه االتفاقية في
حالة ما يلي (1) :إخفاق مشغل شركة التسجيل في معالجة )أ( أي خرق جوھري أو مادي
لتمثيالت وضمانات مشغل شركة التسجيل المنصوص عليھا في المادة  1أو التعھدات
المنصوص عليھا في المادة  2,أو )ب( أي خرق لـالتزامات تسديد مشغل شركة التسجيل
المنصوص عليھا في المادة  6من ھذه االتفاقية ،كل في غضون ثالثين ) (30يوما ميالديا
بعد أن تعطي منظمة  ICANNمشغل شركة التسجيل إخطاراً بمثل ھذا الخرق ،على أن
يشتمل ھذا اإلخطار على تحديد تفاصيل الخرق المزعوم (2) ،يقوم ُمح ﱢكم أو محكمة بتحديد
بصورة نھائية أن مشغل شركة التسجيل قد ارتكب خرقا جوھريا وماديا لمثل ھذا التعھد
)التعھدات( أو ارتكب خرقا اللتزامات التسديد الخاصة به ،و) (3إخفاق مشغل شركة
التسجيل في االلتزام بمثل ھذا التحديد ومعالجة مثل ھذا الخرق في غضون عشرة ) (10أيام
ميالدية أو مثل ھذه الفترة الزمنية األخرى حسبما يتم تحديده من قبل ال ُمح ﱢكم أو المحكمة.

تم إجراء ھذا التغيير استجابة لتعليقات الجمعية لتوسيع نطاق األسس
التي يجوز لمنظمة  ICANNبموجبھا إنھاء اتفاقية شركة التسجيل في
تلك المواقف التي وجد فيھا مشغل شركة التسجيل مرتكبا خرقا
جوھريا وماديا لتمثيالته وضماناته المنصوص عليھا في المادة  1من
اتفاقية شركة التسجيل.

يحق لمنظمة  ،ICANNبعد إخطار مشغل شركة التسجيل ،إنھاء ھذه االتفاقية في حالة )(1
تنازل مشغل شركة التسجيل عن أمواله لصالح الدائنين أو قيامه بإجراء مشابه لذلك أو )(2
بدء دعاوى قضائية تتعلق بالمصادرة أو الحجز على أموال مشغل شركة التسجيل أو دعاوى
قضائية مشابھة على أال يتم رفضھا في خالل ثالثين ) (30يوما ً من بدئھا (3) ,تعيين وصي
أو حارس قضائي أو مصف أو ما يكافئ ذلك على مشغل شركة التسجيل أو على ممتلكاته،
أوأو يحل محل مشغل شركة التسجيل أو أو يقوم باالستحواذ على ممتلكات مشغل شركة

أجري ھذا التغيير استجابة لتعليقات الجمعية لكي ينص على أن مشغل
شركة التسجيل يمكنه تجنب إنھاء االتفاقية في حالة اإلجراءات ذات
الصلة باإلفالس في حالة رفض مثل ھذه اإلجراءات في غضون 30
يوما ً .تم تنقيح تقديم التغيير بحيث يشمل إجراءات اإلفالس الفعلي.
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القسم

التعليقات واألسس المنطقية

تغيير النص
التسجيل ) (4تنفيذ حكم بمصادرة أي من ممتلكات مشغل شركة التسجيل ،أو ) (5بدء
دعاوى قضائية بواسطة مشغل شركة التسجيل أو رفعھا ضده بموجب أي قانون إفالس ،أو
إعسار ،أو إعادة تنظيم أو أي قوانين أخرى لصالح الدائنين أو على أال يتم رفض مثل ھذه
اإلجراءات في خالل ثالثين ) (30يوما ً من بدئھا بدئھا ,أو ) (6قيام مشغل شركة التسجيل
بإيداع طلب حماية بموجب قانون اإلفالس األمريكي ،المادة  11من القانون األمريكي،
القسم 101وما يتبعه ،أو قانون أجنبي مكافئ أو بتصفية ،أو فض أو االنقطاع عن إجراء
عمليات التشغيل أو تشغيل نطاق TLD.

)4.3ھـ(

‐)3 4و(

4.6

يحق لمنظمة  ،ICANNبنا ًء على إخطار قبل ذلك بثالثين ) (30يوما مقدم لمشغل شركة
التسجيل إنھاء ھذه االتفاقية طبقا للمادة  2من المواصفة  7,ويخضع ذلك لحق مشغل شركة
التسجيل في االعتراض على مثل ھذا اإلنھاء طبقاًلما ھو منصوص عليه في اإلجراء
المطبق.

وجاء أول تغيير استجابة للتعليقات المجتمعية من أجل توضيح تمتع
مشغل شركة التسجيل بمزايا االستئناف ومعارض الحقوق
ً
المنصوص عليھا باإلجراء المعمول به وذلك قبل أي إنھاء وفقا لھذه
اإلجراءات.

يحق لـ  ،ICANNبعد إخطار مشغل شركة التسجيل ،إنھاء ھذه االتفاقية في حالة(1) :
استخدام مشغل شركة التسجيل ألي مسؤول مدان في جريمة أو جنحة ذات صلة باألنشطة
المالية ،أو صدر حكم يدينه بواسطة جھة قضائية مختصة الرتكاب الغش أو مخالفة التزام
الوكالة ،أو أنه عرضة إلجراءات قضائية تعدھا  ICANNمكافيء أساسي ألي مما سبق،
أو ) (2إدانة أي أعضاء مجلس اإلدارة أو ھيئة إدارية مكافئة تابعة لمشغل شركة التسجيل
في جريمة أو جنحة ذات صلة باألنشطة المالية ،أو صدر حكم يدينه بواسطة جھة قضائية
مختصة الرتكاب الغش أو مخالفة التزام الوكالة ،أو أنه عرضة إلجراءات قضائية تعدھا
 ICANNمكافيء أساسي ألي مما سبق.

جرت إضافة ھذا الحكم للسماح لـ  ICANNبإنھاء اتفاقية التسجيل في
حالة استخدام مشغل شركة التسجيل لمسؤول مدان في جرائم محددة
أو عرضة إلصدار أحكام ضده .كما يسري تطبيق ھذا الحكم على
المديرين وأعضاء المجالس الحاكمة المكافئة لدى مشغل شركة
التسجيل .ھناك حكم مشابه باتفاقية تفويض مأمور التسجيل لدى
ICANN.

تأثير اإلنھاء .عند إنقضاء المدة الزمنية أو إنھاء ھذه االتفاقية ,تتوقف التزامات وحقوق
األطراف بموجب ھذه االتفاقية ,بشرط أال يعد إنقضاء أو إنھاء ھذه االتفاقية بمثابة إعفاء
لألطراف من أي التزام أو مخالفة لھذه االتفاقية قبل إنقضاء المدة أو اإلنتھاء ,بما في ذلك,
ودون حصر ,كافة التزامات المدفوعات المستحقة بموجب المادة ) .(6إضافة لذلك ،تتجاوز
المادة ) (5و) ,(7البند  12, 2.والبند  5, 4.وھذا البند  6 4.إنقضاء مدة أو إنھاء ھذه
االتفاقية .لتجنب إثارة الشكوك ,تتوقف حقوق مشغل شركة التسجيل فيما يتعلق بتشغيل
دائرة التسجيل لصالح  TLDعلى الفور عند أي إنقضاء للمدة أو إنھاء لھذه االتفاقية.

جرى تنقيح ھذا الحكم لتوضيح توقف جميع التزامات األطراف عند
إنقضاء المدة أو إنھاء االتفاقية ،باستثناء تلك االلتزامات القائمة قبل
اإلنقضاء أو اإلنھاء المذكور ،واألحكام الخاصة المشار إليھا كمرجع.
لتجنب إثارة الشكوك ،جرت إضافة الجملة األخيرة للنص عالوة على
ذلك على توقف حقوق مشغل شركة التسجيل في تشغيل دائرة
التسجيل لصالح  TLDعلى الفور عند أي إنقضاء للمدة أو إنھاء
التفاقية التسجيل .في حالة إنقضاء المدة أو إنھاء اتفاقية التسجيل,
يجوز لـ  ICANNاالحتفاظ بحق إعادة تفويض دائرة التسجيل وفقا ً
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للمبين في البند 5. 4.
5.2

) 6.3أ(

التحكيم.يجري فض النزاعات التي تنشأ بموجب ھذه االتفاقية أو فيما يتعلق بھا ،بما في ذلك
الطلبات المقدمة ألداء محدد ،من خالل التحكيم الملزم الذي يتم إجراؤه بموجب قواعد
محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية .التحكيم ھي اللغة اإلنجليزية وموقعه مقاطعة
لوس أنجيلوس ،كاليفورنيا .يجري التحكيمأمام ُمحكم واحد ,ما لم ) (1تسعى ICANN
إلصدار قرار تأديبي أو عقوبات رادعة ,أو عقوبات عملية ,أو ) (2اتفق األطراف كتابةً
على تواجد عدد أكبر من المحكمين .في أي الشرطين ) (1أو ) (2بالجملة السابقة ,سيكون
جرى تأكيد التغييرات في حكم التحكيم البديل الستخدامه في حالة
التحكيم أمام ثالثة من المحكمين مع اختيار كل طرف لمحكم واحد يقوم مع نظيره باختيار
المنظمات الحكومية ،أو الھيئات الحكومية أو في الحاالت الخاصة.
المحكم الثالث .كي يتسنى اإلنتھاء سريعا ً من عملية التحكيم والحد من التكلفة ,يحدد
المحكم)المحكمون( عدد صفحات محدد للملفات المقدمة من األطراف ذات الصلة بالتحكيم،
وفي حالة قرر المحكم )المحكمون( ضرورة جلسة االستماع ,تقتصر جلسة االستماع )(1
على يوم واحد ,بشرط تمديد الجلسة في حالة التحكيم الذي تسعى من خالله ICANN
الستصدار قرار تأديبي أو عقوبات رادعة ,أو عقوبات عملية ,لعدد إضافي من األيام على
أن يتفق جميع األطراف على ذلك .للطرف الغالب في التحكيم الحق في استرداد التكاليف
التي أنفقھا وأتعاب المحاماة المعقولة والتي يقوم المحكم )المحكمون( بتضمينھا فى القرار
الصادر .وفي أي دعوى قضائية ،يحق لمنظمة  ICANNمطالبة المحكمون المعين بإصدار
قرار تأديبي أو تعويضات رادعة أو عقوبات عملية )تشمل على سبيل المثال ال الحصر،
طلب قصر حق مشغل شركة التسجيل فيما يتعلق ببيع التسجيالت الجديدة مؤقتًا( إذا قرر
المحكمون أن مشغل شركة التسجيل ارتكب خرقًا أساسيًا وماديًا بشكل متكرر وعن عمد
اللتزاماته المنصوص عليھا بالمادة ) (2والمادة ) (6و أو البند ) (.4 5بھذه االتفاقية .وفي
حالة رفع دعوى تضم منظمة  ICANNفيما يتعلق بھذه االتفاقية ،يكون االختصاص القضائي
وأي اختصاص محلي حصري لھذا التقاضي في محكمة تقع في مقاطعة لوس أنجيلوس،
ضا تنفيذ حكم ھذه المحكمة في أية محكمة
والية كاليفورنيا; ورغم ذلك يجوز للطرفين أي ً
مختصة.

جرى تنفيذ ھذا التغيير استجابة لتعليقات الجمعية والمناقشات المنعقدة
مع مجموعة أصحاب المصلحة بدائرة التسجيل كي يتسنى توفير لجنة
من ثالث محكمين ومدة جلسة استماع أطول في حالة نشوب نزاع
حول التحكيم الذي تسعى من خالله  ICANNالستصدار تدابير
قضائية.

على مشغل شركة التسجيل ،في حالة رفض مأموري التسجيل المعتمدين )كمجموعة( لدى
جاء أو تغيير استجابة لتعليقات الجمعية كي يتسنى توضيح دفع مشغل
 ICANNبموجب شروط اتفاقيات تفويض مأمور التسجيل الخاصة بھم منح موافقتھم على
شركة التسجيل لرسوم مستوى التسجيل المتغيرة ،إن وجدت ،من
رسوم التفويض المتغيرة لـ  ICANNوالمحددة من مجلس إدارة  ICANNعن أية سنة مالية لـ خالل مأموري التسجيل كجزء من اتفاقية مأمور التسجيل ‐ دائرة
 ،ICANNدفع رسوم مستوى التسجيل المتغيرة لـ  ،ICANNعند استالم إخطار من
التسجيل القياسية.
 ،ICANNويجري الدفع على أساس ربع سنوي ،ويستحق من بداية الربع السنوي األول من
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السنة المالية لـ  ICANN.يجري حساب الرسوم وإصدار فواتير بھا من خالل  ICANNعلى
أساس ربع سنوي ،ويتعين على مشغل شرة التسجيل سدادھا في غضون ستين ) (60يوما ً
من الربع السنوي األول للسنة المالية لـ  ICANNوفي غصون عشرين ) (20يوما ً عن كل
ربع سنوي تالي للسنة المالية لـ  ،ICANNوذلك من تاريخ استالم المبلغ المستحق بموجب
فاتورة صادرة من  ICANN.يجوز لمشغل شركة التسجيل إصدار فواتير برسوم مستوى
التسجيل المتغيرة وتحصيلھا من مأموري التسجيل المشاركين كطرف فى اتفاقية مأمور
التسجيل‐ دائرة التسجيل مع مشغل شركة التسجيل )حيث تنص ھذه االتفاقية تحديداً على
سداد رسوم مستوى التسجيل المتغيرة المدفوعة من قبل مشغل شركة التسجيل بموجب
ھذا البند  ,(3 6.بشرط إصدار فاتورة بالرسوم لجميع مأموري التسجيل العتدين لدى
 ICANN.تعد رسوم مستوى التسجيل المتغيرة ،في حالة قابلية تحصيلھا بواسطة ،ICANN
ملزمة لمشغل شركة التسجيل ومستحقة وواجبة السداد وفقا ً لما ينص عليه بند ‐ 3 6بغض
النظر عن مساعي مشغل شركة التسجيل ومحاولته تحصيل الرسوم المذكورة من مأموري
التسجيل .تلتزم  ICANNبتعويض مشغل شركة التسجيل ،وذلك في حالة تحصيل ICANN
الحقا ً لرسوم التفويض المتغيرة والتي قام مشغل شركة التسجيل بسداد رسوم مستوى
التسجيل المتغيرة عنھا لـ  ،ICANNبمبلغ مناسب من رسوم مستوى التسجيل المتغيرة تبعا ً
لما تحدده  ICANNفي إطار معقول .في حالة منح مأموري التسجيل المعتمدين )كمجموعة(
لدى  ICANNبموجب شروط اتفاقيات تفويض مأمور التسجيل الخاصة بھم موافقتھم على
رسوم التفويض المتغيرة لـ  ICANNوالمحددة من مجلس إدارة  ICANNعن أية سنة مالية،
يحق لـ  ICANNتحصيل رسوم المستوى المتغيرة بموجب ھذه االتفاقية عن السنة المالية
المذكورة ،بصرف النظر عن التزام مأموري التسجيل المعتمدين لدى  ICANNبالتزامات
السداد لـ  ICANNأثناء السنة المالية المذكورة.

7.5

تغيير التحكم؛ والتنازل والتعاقد من الباطن .ال يجوز ألي طرف توقيع ھذه االتفاقية بدون
موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر ،بحيث ال تكون الموافقة مخفية ألسباب غير معقولة.
وعلى الرغم مما سبق ذكره ،يجوز لمنظمة  ICANNالتنازل عن ھذه االتفاقية في إطار
إعادة تنظيم أو إعادة ھيكلة منظمة  ICANNإلى شركة أخرى غير ھادفة للربح أو كيان
مشابه تم تنظيمه تبعا ً لالختصاص القضائي التابعة له  ICANNحاليا ً لنفس األغراض بشكل
أساسي .وألغراض ھذا البند  ،5 7.يعتبر التغيير المباشر أو غير المباشر بالملكية أو تحكم
مشغل شركة التسجيل أو أي اتفاق مادي للتعاقد من الباطن فيما يتعلق بتشغيل شركة التسجيل تم حذف االصطالح "ملكية" لتوضيح اشتمال ھذا الحكم على
لصالح نطاق  TLDبمثابة تنازالً .وتعتبر منظمة  ICANNمعلقةً لموافقتھا بشكل معقول على التغييرات في نطاق تحكم مشغل شركة التسجيل أو ترتيبات التعاقد
قد جاء ھذا التغيير استجابة لتعليقات الجمعية كي يتسنى توضيح
خضوع أية عملية إلعادة ھيكلة  ICANNدون ضرورة الحصول
على موافقة من مشغل شركة التسجيل لنفس االختصاص القضائي
الخاضع له تنظيم  ICANNفي الوقت الراھن.
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أي تغيير مباشر أو غير مباشرأو المراقبة أو اتفاق التعاقد من الباطن إذا قررت منظمة
 ICANNبشكل معقول أن الشخص أو الكيان الذي حصل على ملكية مشغل شركة التسجيل
أو تحكمه أو أبرم ھذه االتفاقية للتعاقد من الباطن معه )أو الكيان األصلي األساسي لھذا
الكيان المكتسب أو المتعاقد من الباطن( ال يفي بمعايير أو مؤھالت مشغل شركة التسجيل
التي وضعتھا منظمة  ICANNالمطبقة آنذاك .وعالوةً على ذلك ،دون تحديد لما سبق ذكره،
يتعين على مشغل شركة التسجيل إرسال إخطار مسبق ال تقل مدته عن ثالثين ) (30يو ًما
لمنظمة  ICANNبأي اتفاقات مادية للتعاقد من الباطن ويجب أن يلتزم أي اتفاق للتعاقد من
الباطن على أجزاء من عمليات تشغيل نطاق  TLDبجميع التعھدات وااللتزامات واالتفاقيات
التي أبرمھا مشغل شركة التسجيل والمنصوص عليھا أدناه .دون تحديد لما سبق ذكره ,يجب
على مشغل شركة التسجيل إرسال إخطاراً مسبقا ً في مدة ال تقل عن ثالثين ) (30يوما ً إلى
 ICANNقبا إلتمام أية معاملة من المتوقع أن ينتج عنھا تغيير مباشر أو غير مباشر في
مشغل شركة التسجيل أو تحكمه .يتضمن ھذا التغيير الذي أجري على بيانًا يؤكد أن الكيان
األصلي األساسي للطرف الحاصل على ھذا التحكم يفي بالمواصفات أو السياسة التي أقرتھا
منظمة  ICANNبشأن معايير مشغل شركة التسجيل السارية آنذاك ويؤكد أن مشغل شركة
التسجيل ملتزم بالتزاماته بموجب ھذه االتفاقية .وخالل ثالثين ) (30يو ًما تقويميًا من ھذا
اإلخطار ،يحق لمنظمة  ICANNطلب معلومات إضافية من مشغل شركة التسجيل تثبت
االلتزام بھذه االتفاقية ،وفي ھذه الحالة يجب أن يقدم مشغل شركة التسجيل المعلومات
المطلوبة خالل خمسة عشرة يو ًما ) (15تقويميًا .إذا تعذر على  ICANNمنح أو اإلعراض
عن الموافقة صراحة عن أي تغيير مباشر أو غير مباشر في نطاق تحكم مشغل شركة
التسجيل أو أي ترتيبات التعاقد المادي من الباطن في غضون ستين ) (60يوما ً من استالم
إخطار كتابي بالمعاملة المذكورة من مشغل شركة التسجيل ,يجري اعتبار  ICANNموافقة
على المعاملة المذكورة.

المادي من الباطن فقط وليس التغييرات ذات الصلة بملكية الفرد أو
المجموعات الصغيرة للسندات المالية التابعة لمشغل شركة التسجيل.

باستثناء ما تقدم ذكرهفيھذا البند  6, 7.فإن أية تصحيحات أو إضافة مالحق أو تعديالت
بھذه االتفاقية أو بأي حكم بھا لن يكون ُملز ًما ما لم يتم تنفيذه كتابةً بواسطة كال الطرفين ,وال
تعد أي األحكام المذكورة في ھذا البند  6 7.مقيدة لشروع منظمة  ICANNومشغل شركة
التسجيل في إجراء تصحيحات وتعديالت ثنائية على ھذه االتفاقية الخاضعة لمفاوضات
تقتصر على الطرفين فقط .يعد أي تنازل عن أحكام ھذه االتفاقية ملزما ً ما لم يوجد دليل
كتابي موقع من الطرف المتنازل عن االلتزام بالحكم المذكور .أي تنازل عن أحكام ھذه
االتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصھا ال يعتبر تنازالً أو يشكل تنازالً عن أي حكم

 11من 12

وقد جائت إضافة الجملة األخيرة استجابة لتعليقات الجمعية كي يتسنى
فرض حد خارجي على المدة الزمنية المتاحة لمنظمة ICANN
لدراسة أي تغيير في نطاق التحكم أو ترتيبات التعاقد المادي من
الباطن.

وقد جاء تغيير ھذا الحكم لتوضيح عدم تقييده لاللتزام مشغل شركة
التسجيل بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة الواردة بالبند ‐ 2 2من
اتفاقية التسجيل.
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آخر ،وال يشكل ھذا التنازل تنازالً مستمرًا ما لم يتم النص على ذلك صراحةً .لتجنب إثارة
الشكوك ،ال يعد أي مما ذكر في البند )6 7.د( مقيداً لاللتزام مشغل شركة التسجيل بالبند
2. 2.

7.12

7.13

قابلية االنفصال .تعد ھذه االتفاقية قابلة لالنفصال؛ لن يمس بطالن أو عدم قابلية تنفيذ أي
شرط أو حكم بھذه االتفاقية بصحة أو قابلية تنفيذ موازنة ھذه االتفاقية أو أي شرط بھا،
بحيث تظل سارية النفاذ .في حالة بطالن أو عدم قابلية تنفيذ أي الشروط الواردة بھذه
االتفاقية ،يتعين على األطراف اللجوء للتفاوض بنية حسنة على تعديل ھذه االتفاقية كي
يتسنى تنفيذ الھدف األصلي لألطراف في أقرب فرصة ممكنة.

تمت إضافة ھذا الحكم لتوضيح استمرار سريان االتفاقية في حالة
بطالن أو عدم قابلية تنفيذ األحكام الفردية.

الدعم الحكومي .رغم ما تقدم من أحكام متضمنة بھذه االتفاقية ،تتفق األطراف ،في حالة تمت إضافة ھذا الحكم لمعالجة مخاوف الحكومات .يلتزم مشغلوا
تفويض نطاق  TLDإلى مشغل شركة التسجيل بموجب موافقة من الھيئة الحكومية على
شركة التسجيل الحاصلون على نطاق  TLDبموجب موافقة من ھيئة
في
استخدام االسم الجغرافي المتعلق باالختصاص القضائي لھذه الھيئة الحكومية ,على أنه
حكومية تستخدم سلسلة نطاق  TLDذات مغزي جغرافي باالنصياع
حالة نشوب نزاع بين الھيئة الحكومية المذكورة ومشغل شركة التسجيل ,قد تسعى
ألي أوامر المحكمة الواقعة في إطار االختصاص القضائي لھذه
 ICANNلتنفيذ األمر الصادر من أية محكمة تابعة لھذا االختصاص القضائي لصالح الھيئة الھيئة الحكومية لصالح الھيئة الحكومية المذكورة ,ويجوز لمنظمة
الحكومية ذات الصلة بنطاق TLD.
 ICANNتنفيذ ھذه األوامر.
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