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 ةالجديد gTLDsموجز التغييرات التي طرأت على اتفاقية السجل الخاصة بـ 

العرٌض المدرج خطٌن  خطالب اإلضافات إٌضاح تم حٌث .الجدٌد gTLDs بـ الخاصة للسجل األساسً المشروع التفاقٌة المقترحة التغٌٌراتالتالً  الجدول ٌوضح
 التفاقٌة 2011 أبرٌل مناقشة نأبش المجتمع من وردت التً للتعلٌقات استجابة تمت قد التغٌٌرات هذه أن بالذكر جدٌر .طبكلمات ٌتوسطها خ الحذفعملٌات  إٌضاح تم بٌنماتحته 

 بشأن واألسلوبٌة الموضوعٌة غٌر التغٌٌرات أن مالحظة ٌرجى كما .الجدٌد gTLD لبرنامج التعاقدٌة لالحتٌاجات إضافٌة ومراجعة gTLDs بـ الخاص األساسً المشروع

 أدناه الجدول فً إدراجها ٌتم لم gTLDs بـ الخاصة األساسٌة المشروع اتفاقٌة

 .األساسية DLTg اتفاقية بشأن المقترحة التغييرات موجز

 التعليقات والحيثيات تغيير النص القسم

2.1 
)أ( و)ب( من الفقرة األولى من  المادتٌنمشغل السجل تقدٌم خدمات السجل الموضحة فً ٌحق ل
"( وخدمات السجل األخرى 6[ )"المواصفة 6انظر المواصفة فً المواصفات ] 2.1القسم 

فً حالة رغبة مشغل  )وٌشار إلٌهم جملة باسم "الخدمات المعتمدة"(. "أ" الملحقالموضحة فً 
وٌشار إلٌها السجل تقدٌم أي من خدمات سجل غٌر معتمدة أو التً تمثل تعدٌالً لخدمة معتمدة )

ٌتعٌن على مشغل السجل إرسال طلب اعتماد لمثل هذه الخدمة  ،ضافٌة"(اإل اتدمخال" جمًٌعا بلفظ
اإلضافٌة وفقاُ لسٌاسة تقٌٌم خدمات السجل الواردة على 

ن هذه السٌاسة قد نظراً أل ، http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlالموقع
حٌن من والتعدٌالت التً تتم علٌها ) ICANNٌتم تعدٌلها من وقت آلخر بالتوافق مع لوائح 

مشغل ٌجوز لهذا و (."RSEP"على سٌاسات اإلجماع )تسري لتً وا"( ICANN "لوائح ،آلخر
فور ، وICANNالموافقة الخطٌة من  ة الحصول علىطٌالسجل تقدٌم خدمات إضافٌة شر

ٌجوز  هذه االتفاقٌة.مندرجة تحت أحكام الخدمات اإلضافٌة تعتبر هذه الموافقة، على  الحصول
ٌعكس الفقرة التً تشٌر بما هذه االتفاقٌة  تعدٌلالمطالبة ب – المعقول هاوفق تقدٌر – NNAII  لـ

 المقبولبالشكل أن ٌكون هذا التعدٌل على  RSEPإلى أي خدمة إضافٌة تم اعتمادها وفقا 
 .لكال الطرفٌن ةعقولمبصورة 

المعتمدة  تمت مراجعة هذا البند لتوضٌح أن "الخدمات اإلضافٌة"
 لكافة األغراض بموجب اتفاقٌة السجل. "خدمات سجل" تبرستع

2.8 
ة وإجراءات إطالق تحدٌد على مشغل السجل  ٌتعٌن بها باإلضافة إلى لتزام واال TLDعمٌل

كما األخرى ف اطرألالخاصة باللحقوق القانونٌة تسجٌل بالالصلة  تاذ ة والمستمرةاألوٌلالحماٌة 
ه فً المواصف مشغل كما ٌجوز ل (."7 ةالمواصف")[* 7 ة]انظر المواصف ةهو منصوص عٌل

 .األخرىالسجل عند انتخابه تنفٌذ مزٌد من إجراءات الحماٌة اإلضافٌة للحقوق القانونٌة لألطراف 
ة تغٌٌرات أو تعدٌالت الخطٌة و ةبقمسال ICANNموافقة الحصول على هذا وٌجب أن  على ٌأ

ات واإلجراءات تطرأ على تلك الع . كما ٌجب اعتباًرا من تارٌخ السرٌان 7 ةالمواصفتقضٌها مٌل
، 7بالمواصفة  2ا للقسم وفقً  ICANNالتً تفرضها  التعوٌضاتعلى مشغل السجل االلتزام بكافة 

ذه المعالجات كما هو موضح فً اإلجراء وذلك بالتوافق مع حق مشغل السجل فً معارضة مثل ه

تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لتقٌٌد مجالها 
لتشمل التقارٌر التً تصدر عن هٌئات تنفٌذ القانون والهٌئات 

ك منظمات غٌر حكومٌة بأن هنا ICANNفٌما تقر  الحكومٌة.
، وأن DNSمعٌنة تلعب دورا هاما فً مكافحة السلوك الضار فً 

وهٌئات تنفٌذ القانون  ICANNتلك المنظمات ٌمكن أن تعمل مع 
الكتشاف طرق من شأنها تسهٌل التعاون بٌن تلك المنظمات 

والحكومات من أجل ضمان أن مثل هذه التقارٌر تتلقى كل االهتمام 

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
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هذا وٌتعٌن على مشغل السجل أن ٌتخذ خطوات معقولة  الموضح فً هذا الشأن.والمعمول به 
تنفٌذ القانون والهٌئات الحكومٌة وشبه  التٍ تصذس عن تقبسَش هُئبثللتقصً ولالستجابة ألٌة تقارٌر 

مثل هذه التقارٌر، الرد على . وعند TLDالحكومٌةألي سلوك غٌر مشروع فٌما ٌتعلق باستخدام 
 لن ٌكون مشغل السجل مطالباً باتخاذ أي إجراء ٌخالف القانون المعمول به.

 الذي تستحقه.

 )ب( 2.9
( تقدٌم أي خدمات 2، أو )ICANN( تابعا أو بائع مسجل معتمد لدى 1إذا صار مشغل السجل )

المعتمدة من الباطن، أو بائع المسجل أو أي من فروعهم ثم، فً كلتا الحالتٌن  ICANNتسجٌل 
إشعار عاجال من  ICANN ( أعاله، سوف ٌعطً مشغل السجل لـ2( أو )1من هذا القبٌل )

، أو المعامالت أو أي من الترتٌبات األخرى التً أدت إلى مثل هذا االنتساب، أو العالقة أو العقد
ا من أي عقد ، نسخً ذلك ICANNالتعاقد من الباطن، حسب االقتضاء، بما فً ذلك، إذا طلبت 

عن مثل هذه العقود إلى أي طرف ثالث غٌر سلطات  ICANNمتعلق بذلك، شرٌطة أال تكشف 
بحقها ولٌس إلزاما، فً إحالة أي من تلك العقود أو  ICANNالصلة. تحتفظ  المنافسة ذات

بأن  ICANNالصفقات أو الترتٌبات األخرى إلى السلطات المتنافسة ذات الصلة فً حالة إقرار 
 أو الصفقة أو أي ترتٌب آخر قد ٌثٌر قضاٌا تنافسٌة. ،مثل هذا العقد

لسجل )إذا طلبت وقد تمت مراجعة هذه الفقرة لمطالبة مشغل ا
ICANN بتزوٌد )ICANN  بنسخ من أي اتفاقٌات تنبع من عالقة

وقد تكون المراجعة لمثل  ذات صلة بالمسجلٌن وبائعً المسجل.
أنه فً حال تأثر  ICANNهذه االتفاقٌات ضرورٌة لكً تقرر 

 الترتٌبات بمثل هذه االتفاقٌات قد تثار قضاٌا تنافس.

2.10 
 )ب(

ٌتعٌن على مشغل السجل أن ٌقدم لكل مسجل معتمد  ،د تسجٌالت اسم النطاقوفٌما ٌتعلق بتجدٌ
ب مسبقب بأٌ TLD لـ المسَجل -السِجلوهً  الخبصتتابيُت االقام بتنفٌذ  ICANNلدى  ، إشعبسا كتبُب

خصومات أو تخفٌضات أو ربط  لحزف أٌ مببلغ مستشدة أو، نتٌجة صَبدة فٍ األسعبس )وَشمل رلك
برامج التسوٌق المؤهل أو البرامج التً تعمل على تخفٌض السعر المفروض منتجات بأخرى أو 

عدم اإلخالل ( ٌوماً تقوٌمٌا. ومع 180على المسجلٌن( خالل فترة ال تقل عن مائة وثمانٌن )
( ٌحتاج مشغل السجل أن ٌقدم إخطار 1ٌتعلق بتجدٌد تسجٌالت اسم النطاق: ) ، وفُمبتبقبسال بالفقرة

( ٌوما تقوٌمٌا عن أي زٌادة فً األسعار إذا كان السعر الناتج أقل من أو 30)فً غضون ثالثٌن 
)أ( الفترة التً تبدأ فً تارٌخ التنفٌذ وتنتهً اثنا عشر شهرا عقب تارٌخ التنفٌذ، السعر  مساو لـ

أو )ب( الفترات الالحقة، وهو السعر الذي تقدم  TLDاألولً المفروض على التسجٌالت فً 
)ب( فً غضون اثنا عشر 2.10السجل بإشعار وفق الجملة األولى من هذا القسم بموجبه مشغل 

( ال ٌحتاج مشغل السجل لتقدٌم 2( شهرا التً تسبق تارٌخ تنفٌذ زٌادة السعر المقترحة، و)12)
. كما 6.3إشعار بأي زٌادة فً السعر لتنفٌذ رسم سجل مستوى البٌانات المتغٌر الموضح فً القسم 

ن خٌار الحصول على تسجٌل اسم النطاق ٌجب على مشغل  السجل أن ٌعرض على المسجٌل
المتجدد بالسعر الحالً )أي السعر الثابت قبل أي زٌادة تم اإلخطار بها( لفترة تتراوح ما بٌن سنة 

 إلى عشر سنوات حسب حرٌة المسجل ولكن بأال تزٌد على عشر سنوات.

مع لتوضٌح تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجت
 متطلبات اإلشعار فٌما ٌتعلق بزٌادات سعر تسجٌل اسم النطاق.
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2.10 
 )جـ(

الخبصت وباإلضافة إلى ذلك، ٌجب أن ٌكون لدى مشغل السجل سعرا موحدا لتجدٌدات 

غراض تحدٌد سعر التجدٌد، ٌجب أن ٌكون ألو تسجٌالت اسم النطاق )"سعر التجدٌد"(.ب
 لسعر جمٌع تجدٌدات تسجٌل اسم النطاق األخرى سعر تجدٌد تسجٌل كل نطاق مماثال

وقت إجراء هذا التجدٌد كما ٌجب أن ٌراعً هذا السعر الطلب العالمً ألي المعمول بها 
 ،بشامج أخشيأموال مستردة أو خصومات أو تخفٌضات أو ربط منتجات بأخرى أو 

)جـ( فٌجب أال  2.10أثناء وقت التجدٌد. وأما متطلبات السابقة من هذا القسم المعمول به 
( أغراض تحدٌد سعر التجدٌد إذا ما تقدم المسجل لمشغل السجل بوثائق 1تنطبق على )

تبرهن على أن أمٌن السجل الذي ٌحمل الصالحٌة قد وافق صراحة فً اتفاقٌة السجل 
للتجدٌد وقت التسجٌل األولً السم النطاق عقب  سعرمع المسجل على أعلى  الخاصة

( سعر التجدٌد بعد 2ألمٌن السجل هذا، و)سعر التجدٌد  الصرٌح عن هذاالكشف الواضح و
بٌنما تقر األطراف بأن  التخفٌض وفقا لبرنامج التسوٌق المؤهل )كما هو موضح أدناه(.

)جـ( هو تحرٌم ممارسات سعر التجدٌد التعسفً و/أو  2.10الغرض من هذا القسم 
كتابٌة للمسجل ذو الصالحٌة وقت  التمٌٌزي التً ٌفرضها مشغل السجل دون موافقة

)جـ( سوف تتم ترجمته على نطاق واسع من  2.10التسجٌل األولً للنطاق وهذا القسم 
)جـ(، فإن  2.10وفٌما ٌتعلق بأغراض هذا القسم  اللغات لتجرٌم مثل هذه الممارسات.

"برنامج التسوٌق المؤهل"هو برنامج تسوٌق ٌقدم مشغل السجل من خالله تخفٌضات 
( ٌتم عرض البرنامج والتخفٌضات 1) سعار التجدٌد، شرٌطة استٌفاء المعاٌٌر التالٌة:أل

)مع برامج متتالٌة  َىمب تقىَمُب (180ذات الصلة لفترة من الوقت ال تتجاوز مائة وثمانون )
أمناء  لكبفت (2)متشابهة جوهرٌا تجمعت من أجل تحدٌد عدد األٌام التقوٌمٌة للبرنامج(، 

تقدم نفس الفرصة للتأهٌل لهذا السعر الخاص بالتجدٌد  ICANN متعمذَن منالت سجالال
 ( الهذف أو تأثُش البشنبمج بأال َستثنٍ أٌ طبقت )طبقبث( معُنت من التسجُالث3و)بعد التخفٌض 

)مثل التسجٌالت التً تمتلكها المؤسسات الكبرى( أو زٌادة فً سعر التجدٌد ألي طبقة 
ما ٌفرض قٌوًدا على )جـ(  2.10هذا القسم ٌنص وال  الت.)طبقات( معٌنة من التسجٌ

 )ب(. 2.10لقسم بموجب االتزامات مشغل السجل 

تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لتوضٌح تعرٌف 
"برنامج التسوٌق المؤهل"وللتوضٌح اإلضافً عن الهدف من قٌود 

تم مراعاة تخفٌضات ووفقا لما ورد بهذه الفقرة، فلن ت سعر التجدٌد.
سعر التجدٌد النابعة من برامج التسوٌق المؤهلة فً تحدٌد السعر 

كما أن هذه  الذي ٌنبغً عرضه لكافة تسجٌالت التجدٌد األخرى.
الفقرة لن ٌتم تطبٌقها إذا ما اتفق أمٌن السجل مع المسجل على اسم 

 نطاق معٌن لتمٌٌز شروط سعر التجدٌد.

ذي ٌقوم بإجراء برنامج التسوٌق هذا وسٌظل مشغل السجل ال
)ب( فٌما  2.10المؤهل مطالبا بااللتزام ببنود اإلخطار أو القسم 

 ٌتعلق بزٌادات التسعٌر.

2.15 
دراسة اقتصادٌة أو تفوٌض من ٌقوم بها حول تأثٌر أو فً بدء الب ICANNقامت إذا ما 

أو الشؤون ذات  DNSدور نطاقات المستوى األعلى العامة على االنترنت، فٌجب على 
الصلة أو مشغل السجل التعاون وبشكل معقول مع مثل هذه الدراسة، وٌشمل ذلك، أن ٌقدم 

 المعقولة والضرورٌة كبفت بُبنبثأو المعٌن من قبلها إلجراء مثل هذه الدراسة،  ICANN لـ
أو المعٌن من قبلها، شرٌطة أن ٌحق لمشغل  ICANNألهداف تلك الدراسة التً طلبتها 

جل االحتفاظ بأي تحلٌالت داخلٌة أو تقٌٌمات أعدها مشغل السجل فٌما ٌتعلق بتلك الس
 أو المعٌن ICANN كما ٌجب أن ٌتم جمع وعدم تمٌٌز أي بٌانات ٌتم تسلٌمها لـ البٌانات.

هذا وقد تمت مراجعة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لتوضٌح 
أن الكشف عن التحلٌالت الداخلٌة ومنتج العمل الخاص بمشغل 

لن تقوم  ICANNالسجل لٌس ضرورٌا ومن أجل توضٌح أن 
بالكشف العلنً عن بٌانات السجل المقدمة بموجب هذه الفقرة ما لم 

 تلك البٌانات وعدم تمٌٌزها.  ٌتم جمع
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أو  ICANN، ٌجب أن ٌتم جمعها كاملة وعدم تمٌٌزها من قبل 2.15ورد بهذا القسم 
 البٌانات ألي طرف ثالث.المعٌن من قبلها قبل عن تلك 

2.17 
 )جدٌد(

بأنه طرف فً  ICANN( إخطار كل مسجل معتمد لدى 1ٌتعٌن على مشغل السجل )
ٌمها لمشغل عن أهداف أي البٌانات التً ٌتم تقد TLDالمسجل الخاصة بـ  –اتفاقٌة السجل 

السجل حول أي شخص طبٌعً محدد أو معرف )"بٌانات شخصٌة"( من قبل هذا المسجل 
والتً ٌتم جمعها واستخدامها بموجب هذه االتفاقٌة أو غٌرها والمستلمٌن المعدٌن لذلك )أو 

( أن تتطلب من هذا 2مجموعات من المستلمٌن( عن مثل هذه البٌانات الشخصٌة، و)
لمثل هذا الجمع واالستخدام لهذه  TLDموافقة كل أمٌن سجل فً المسجل الحصول على 

البٌانات الشخصٌة. فضال عن أنه ٌجب على مشغل السجل اتخاذ الخطوات المنطقٌة لحماٌة 
البٌانات الشخصٌة التً تم جمعها من هذا المسجل عن الخسارة وسوء االستخدام أو الكشف 

ٌجب أال ٌستخدم مشغل السجل أو ٌصرح  غٌر المصرح به أو التغٌٌر أو التدمٌر. كما
 باستخدام البٌانات الشخصٌة بطرٌقة ال تتماشى مع اإلخطار المقدم إلى المسجلٌن.

حٌث تمت إضافة هذه الفقرة استجابة لتعلٌقات المجتمع لضمان أن 
مشغل السجل ٌتخذ الخطوات الضرورٌة للحصول على موافقة 

ة التً قد ٌتطلب تحوٌلها أمناء السجل الستخدام البٌانات الشخصٌ
أو أطراف أخرى ثالثة وفقا  ICANNمن مشغل السجل إلى 

تفاقٌة )مثل لشروط اتفاقٌة السجل والمواصفات الخاصة بهذه اال
جدٌر بالذكر أن هذه  مواصفات مستودع البٌانات(. – 2 ةالمواصف

 gTLDالفقرة قد اشتقت من فقرات مشابهة فً اتفاقٌات سجل 
 الحالٌة.

4.5 
أو أي إنهاء لهذه االتفاقٌة وفقا  4.2أو القسم  4.1عند انقضاء الفترة الزمنٌة وفقا للقسم 

أو أي مشغل  ICANN، ال بد أن ٌوافق مشغل السجل على تزوٌد 4.4أو القسم  4.3للقسم 
بالتوافق مع هذا القسم  TLDفٌما ٌخص  ICANNسجل ٌعٌن خلفا له قد ٌعٌن من قبل 

( بخصوص عملٌات 2.3ا فً ذلك مستودع البٌانات وفق القسم بكل البٌانات )بم 4.5
الالزمة لالستمرار فً عملٌات ومهام السجل والتً ٌمكن المطالبة بها  TLDتشغٌل سجل 

فبعد التشاور مع مشغل السجل، ٌتعٌن  أو أي مشغل سجل ٌعٌن خلفا لها. ICANNمن قبل 
تتم إلى مشغل السجل التالً س TLDتحدٌد إذا ما كانت عملٌة النقل من  ICANNعلى 

وفق إرادتها وبالتوافق مع عملٌة نقل السجل، ولكن بشرط أن توفر بمشغل السجل 
بشكل و ( كافة تسجٌالت اسم النطاق تم تسجٌلها1بأن ) المعقولةالقناعة  ICANN لـ

( أال ٌبٌع مشغل السجل أو ٌقوم 2الستخدامها الحصري، )مشغل السجل حصري من قبل 
ألي طرف ثالث ال ٌنتمً لمشغل  DLTنقل تحكم أو استخدام أي تسجٌالت فً  بتوزٌع أو

غٌر الضرورٌة لحماٌة المصلحة  TLD( نقل عملٌة التشغٌل الخاصة بـ 3السجل، و)
إلى مشغل السجل التالً عند  TLDنقل تشغٌل  ICANN العامة، ومن ثم ال ٌجوز لـ

غل السجل )والذي لن ٌمانع أو ٌقوم انقضاء أو إنهاء هذه االتفاقٌةدون موافقة من مش
ومن أجل تجنب الشكوك، ٌجب أال تمنع  باالشتراط أو التأجٌل ألسباب غٌر منطقٌة(.

وفقا لعملٌة الطلب المستقبلٌة لتفوٌض نطاقات  TLDمن تفوٌض  ICANNالجملة السابقة 
تعلق فٌما ٌ ICANNالمستوى األعلى، وفقا ألي عملٌات أو إجراءات معارضة تقوم بها 

هذا فٌما ٌتفق مشغل  .األخرىبعملٌة الطلب تلك والتً تهدف إلى حماٌة حقوق األطراف 

حٌث تمت مراجعة هذه الفقرة كاستجابة لتعلٌقات المجتمع للتحدٌد 
 ICANN إلضافً للمعاٌٌر التً ٌجب اإلٌفاء بها والتً تقدم لـا

لكً ٌتمتع مشغل السجل بالحق فً الموافقة على إعادة التفوٌض 
TLD.  جدٌر بالذكر أن هذه الفقرة قد خضعت لمراجعة إضافٌة

ربما تقوم بتفوٌض هذه المعاٌٌر فً جوالت  ICANNلتوضٌح أن 
TLD  المستقبلٌة قبل اجتماعTLD ا لحقوق معارضة مشغل وفق
TLD .ومن شأن هذه الفقرة أن تمنع إعادة التفوٌض  األصلٌة

)دون موافقة مشغل  TLDالفوري للمعاٌٌر المحددة الجتماع 
السجل( فً حالة إنهاء أو انقضاء اتفاقٌة السجل، بٌنما تدرك أنه 

دون إجراء مراجعة ومناقشة مستقبلٌة، فمن غٌر الممكن ضمان أن 
التً تم إنهاء صالحٌتها سٌتم حفظها تلقائٌا أو  TLDمثل سالسل 

 منعها فً كافة جوالت التقدٌم المستقبلٌة.
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أن تقوم بالتغٌٌرات التً تراها ضرورٌة لقاعدة بٌانات  ICANN السجل على أنه ٌحق لـ
IANA  الخاصة بسجالتDNS وWHOIS  فٌما ٌتعلق بـTLD  فً حالة االنتقال

أو المعٌن من قبلها ٌجب  ICANNباإلضافة إلى أن  .4.5بما ٌتفق مع القسم  TLD  لـ
علٌهم االحتفاظ بالحقوق وتعزٌزها بموجب عملٌات التشغٌل المستمرة واألدوات البدٌلة 

 على النحو المعمول به، بغض النظر عن سبب إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقٌة.

4.5 
 بدٌلة

أو أي إنهاء لهذه االتفاقٌة وفقا  4.2أو القسم  4.1عند انقضاء الفترة بما ٌتفق مع القسم 
 لمشغل سجل خلفا لمشغل سجل ICANNفٌما ٌتعلق بتعٌٌن  4.4أو القسم  4.3للقسم 
TLD  فإن مشغل السجل أوICANN  تتفقان على التشاور مع بعضهم البعض والعمل

. وبعد التشاور مع 4.5بما ٌتفق مع القسم  TLDبشكل متعاون لتسهٌل وتنفٌذ عملٌة انتقال 

لمشغل  TLD  أن تحدد إما نقل التشغٌل من عدمه لـ ICANNمشغل السجل ٌجب على 
وفً حال أن قررت  ما ٌتفق مع عملة انتقال السجل.السجل التالً وفق إرادتها وحدها وب

ICANN  انتقال تشغٌلTLD  إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل )والتً لن
ٌتم منعها أو االشتراط علٌها أو تأجٌلها دون سبب منطقً(، كما ٌجب على مشغل السجل 

عملٌات التشغٌل بأي بٌانات متعلقة ب TLD  أو مشغل السجل القادم لـ ICANNإمداد 
والضرورٌة للحفاظ على عملٌات التشغٌل ومهام السجل التً قد تكون مطلوبة  TLD  لـ

أو مشغل السجل القادم إضافة إلى مستودع البٌانات  ICANNعلى نحو معقول من جانب 
أما فً حال عدم موافقة مشغل السجل على تقدٌم مثل تلك  أدناه. 2.3بما ٌتفق مع القسم 

ٌجب إعادتها لمشغل السجل ما لم ٌتم االتفاق  TLD إن أي بٌانات سجل مرتبطة بـالبٌانات ف
على غٌر ذلك من جانب كل األطراف. هذا فٌما ٌتفق مشغل السجل على أنه ٌحق 

الخاصة  IANAأن تقوم بالتغٌٌرات التً تراها ضرورٌة لقاعدة بٌانات  ICANN لـ

بما ٌتفق مع  TLD  ة االنتقال لـفً حال TLDفٌما ٌتعلق بـ  WHOISو DNSبسجالت 
أو المعٌن من قبلها ٌجب علٌهم االحتفاظ بالحقوق  ICANN. باإلضافة إلى أن 4.5القسم 

وتعزٌزها بموجب عملٌات التشغٌل المستمرة واألدوات البدٌلة على النحو المعمول به، 
 بغض النظر عن سبب إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقٌة.

لفقرة البدٌلة، والتً سٌتم تطبٌقها فقط فً وقد تمت مراجعة هذه ا
 TLDsظروف خاصة، لتأكٌد أن الفقرة معمول بها لكافة نطاقات 

 األخرى الجدٌدة فٌما ٌتعلق بإتاحتها ألدوات التشغٌل المستمرة.

6.1 
( رسم السجل الثابت 1رسم مستوى السجل الذي ٌعادل ) ICANNٌدفع مشغل السجل إلى 

هذا  ( رسم معاملة مستوى السجل.2رٌكً لكل ربع سنة تقوٌمٌة و)دوالر أم 6.250وقدره 
مساوٌا لعدد األرباح السنوٌة للتسجٌل األولً أو وسوف ٌكون رسم معاملة مستوي السجل 

تسجٌل اسم النطاق المتجدد )فً مستوى واحد أو أكثر بما فً ذلك التجدٌدات التً ترتبط 
إلى اآلخر فً كل "معاملة  ICANNدٌن فً بعملٌات االنتقال من أحد المسجلٌن المعتم

دوالرا أمرٌكٌا؛ شرٌطة أال ٌتم  0.25مضروبا فً تجارٌة"(، أثناء ربع العام المٌالدي 

تمت مراجعة هذه الفقرة لتوضٌح أن طلب االنتقال ٌعتمد على 
رسوم مستوى السجل. هذا ألن دفع الرسوم ورسوم التعامالت 

التجارٌة على وجه الخصوص التً ٌتم إدراجها فً مقدار التسجٌل، 
ٌصعب إدراجها على أساس "مقدار األسماء"وأكثر وضوحا 

امالت التجارٌة ". كما لن ٌتم وإنصافا على أساس "مقدار التع
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تمت قد  ةعاملم فٍ 50.000ٌكون هناك تطبٌق رسم معاملة مستوى السجل ما لم وإلى أن 
التعامالت"( بة عتأو أي من فترات العام بأكمله )"سنة تقوٌمً ربع خالل أي  TLDفً 

وٌطبق فً كل معاملة تجارٌة تحدث أثناء كل فترة والمقدرة بربع العام حٌث ٌكون قد تم 
الوفاء ببداٌة التعامالت التجارٌة، ولكن ٌجب أال تطبق فً كل فترة ما لم ٌتم الوفاء ببداٌة 

 فضال عن أنه ٌجب على ُمشغل السجل أن ٌدفع رسوم مستوى السجل التعامل التجاري.

 20 بحلول الٌوم العشرٌن عقب نهاٌة كل ربع سنة مٌالدٌة )أي ٌومعلً أسبط سبع سنىٌ 
ٌناٌر للفترات الربع سنوٌة المٌالدٌة التً  20أكتوبر وٌوم  20ٌولٌه وٌوم  20أبرٌل وٌوم 
دٌسمبر( من العام إلى  31سبتمبر وٌوم  30ٌونٌه وٌوم  30مارس وٌوم  31تنتهً ٌوم 

 .ICANNاسطة حساب ٌتم تخصٌصه بو

بمعدل أقل من  TLDsمطالبة مشغلً السجل الذٌن ٌقومون بتشغٌل 
معاملة تجارٌة كل عام، بدفع رسوم التعامالت التجارٌة.  50.000

وفٌما ٌتعلق بكل فترة والمقدرة بربع سنوي لسداد الفواتٌر، إذا ما 
جارٌة معاملة ت TLD 50.000تجاوزت المعامالت التجارٌة فً 

عن فترة األرباع األربعة الماضٌة، فسٌتم تأجٌل رسوم التسجٌل 
لربع العام الحالً. وفً حالة االختالف، حٌنما تكون التعامالت 

معاملة  50.000التجارٌة دون معدل البداٌة )أي أن تكون اقل من 
تجارٌة عن فترة األرباع األربعة الماضٌة(، فلن ٌتم مطالبة مشغل 

وم السجل القائمة على أساس المعامالت التجارٌة السجل بدفع رس
 فً هذا الربع السنوي الحالً.

7.6 
 )جـ(

 ICANNلطلب اإلعفاء، ٌتعٌن على  ICANN( ٌوما من استالم 90فً غضون تسعٌن )
الموافقة )وأي موافقة قد تكون مشروطة أو تتكون من بدائل أو تغٌٌر فً التعدٌل إما 

اء كتابة أثناء الفترة التً لن ٌقوم فٌها التعدٌل المعتمد بمعالجة المعتمد( أو رفض طلب اإلعف
، شرٌطة أن أي من هذه الشروط أو البدائل أو التغٌٌرات ٌجب أن تكون فعالة، إلى االتفاقٌة

وفً حال الموافقة  الحد المعمول به، وأن تعدل هذه االتفاقٌة اعتبارا من تارٌخ نفاذ التعدٌل.
من هذه االتفاقٌة  فإن التعدٌل المتفق علٌه لن ٌغٌر ICANNانب على طلب اإلعفاء من ج

فإن التعدٌل المعتمد سٌعدل من  ICANNأما إذا تم رفض طلب اإلعفاء من جانب  شٌئا.
االتفاقٌة اعتبارا من تارٌخ سرٌان التعدٌل )أو إن تم تمرٌر هذه البٌانات فسٌعتبر مثل هذا 

تارٌخ الرفض( شرٌطة أن ٌحق لمشغل السجل  التعدٌل المعتمد سارٌا على الفور وقت
 ICANNاالستئناف ضد قرار  ICANN( ٌوما بعد استالمه لقرار 30خالل فترة )

. ولن ٌصبح 5لرفض طلب اإلعفاء بما ٌتفق مع إجراءات حل النزاع الموضحة بالمادة 
 النزاع. لزاما على التعدٌل المعتمد معالجة هذه االتفاقٌة خالل فترة التعلٌق لعملٌة حل

ولتجنب الشكوك، تتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المعتمدة 
)جـ( أو من خالل قرار لجنة التحكٌم بما 7.6بما ٌتفق مع هذا القسم  ICANNمن قبل 

، ٌتم إعفاء مشغل السجل من أي تعدٌل متفق علٌه ولن تكون هناك 5ٌتفق مع المادة 
أو من  ICANNاإلعفاء الممنوحة إلى مشغل سجل آخر )سواء من خالل إعفاءات لطلبات 

خالل لجنة التحكٌم( حٌث أنها لن تكون فعالة بموجب هذه االتفاقٌة أو مشغل السجل المعفً 
 من أي تعدٌل متفق علٌه.

فٌما  ICANNحٌث تمت مراجعة هذه الفقرة لتوضٌح تأثٌر قرار 
هذا  اقٌة السجل المستقبلٌة.ٌتعلق بطلبات اإلعفاء من تعدٌالت اتف

طلب إعفاء وفقا للشروط أو التعدٌالت  ICANNوفً حالة اعتماد 
البدٌلة، فإن هذه الشروط أو البدائل تعد نافذة المفعول اعتبارا من 

تارٌخ نفاذ التعدٌل، ووفقا لحق مشغل السجل فً الطعن فً شروط 
ت وبما ٌتفق مع إجراءات تسوٌة المنازعا ICANNأو بدائل 

 من اتفاقٌة السجل. 5الواردة بالمادة 

 


