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 الجديدة g TLD  اتفاقية 
 اإلصدار النهائي المقترح

 
 .الجديدة g TLDs  لـسالسل  المرتبطة بدليل المتقدم هذا المستند على اتفاقية السجل يحتوي

تحتفظ : مالحظة(  .الجديدة g TLD  قبل تفويض  ICANN   الناجحين في نموذج اتفاقية السجل هذا مع  g TLD  سيدخل مقدمو طلبات 
  ICANN  بالحق في إجراء تحديثات وتغييرات معقولة على هذه االتفاقية المقترحة أثناء عملية التطبيق، بما في ذلك النتيجة الممكنة

تتوافر معلومات مرجعية عن مدى اختالف هذا اإلصدار من مسودة االتفاقية  ).للسياسات الجديدة التي يمكن أن تعتمد أثناء عملية التطبيق
 .لملخص التغييرات على االتفاقية األساسيةلسابقة وذلك في ملخص المذكرة التفسيرية عن المسودة ا

تم تجهيز هذه االتفاقية  .ICANN  ، ولم يعتمدها مجلس مدراء ICANN  من المهم العلم بأن مسودة االتفاقية هذه ال تمثل وضًعا رسمًيا لدى 
ال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات  .على التعليق عليها وتقديم اقتراحات التحسين ICANN  لمراجعتها ومناقشتها من قبل المجتمع، وتشجع 

 .الجديدة حيث ما زال البرنامج خاضًعا لمشاورة ومراجعة إضافيتين g TLD  المحتملون على أيٍ من التفاصيل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج 
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 اتفاقية السجل

بين شركة اإلنترنت لألسماء واألرقام ") تاريخ التفعيل("___________ تاريخ  ستفعل في") االتفاقية("اتفاقية السجل هذه 
 .")مشغل السجل(" ____________ ،__________، و")ICANN  ("المخصصة، وهي مؤسسة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا 

  . 1 المادة
 

 تفويض وتشغيل 
  الممثلين والضمانات؛ نطاق المستوى األعلى

بداية من  ").TLD " الـ(____ لمستوى األعلى الذي ينطبق عليه هذه االتفاقية هو نطاق ا .النطاق والتخصيص 1.1
كمشغل سجل  بتخصيص ICANN   ، يعمل مشغل السجل المخصص بـ)4.1كما هو محدد في القسم (تاريخ السريان وحتى نهاية المدة 

 TLD وذلك بناًء على المتطلبات والتصديقات الالزمة لتفويض ، TLD ي منطقة الجذروالدخول ف.  

وستستمر في التشجيع على القبول العالمي  ICANN  في الوقت الذي تشجع فيه  .دراسة الجدوى الفنية للسلسلة 1.2
ولها من قبل مزودي لجميع سالسل نطاق المستوى األعلى عبر اإلنترنت، قد تصادف بعض سالسل نطاق المستوى األعلى صعوبة في قب

سيعتبر مشغل السجل مسؤوالً عن ضمان الجدوى التقنية  .أو التدقيق من قبل تطبيقات الويب/والويب ومستضيفي  ISPs خدمة اإلنترنت
 .قبل الدخول في هذه االتفاقية TLD لسلسلة 

 .الضماناتو التمثيل 1.3

 :ما يلي ICANN  مشغل السجل ويؤكد إلى  مثلي )أ (

لبيانات ا، وTLD جل كل معلومات المواد والمقدمة والتصريحات الصادرة يما يتعلق بتطبيق س )1(
ي صحيحة ودقيقة في كل تفاصيلها وقت صدورها، وهذه هالمصرح بها كتابة أثناء مفاوضات هذه االتفاقية، 

المعلومات والتصريحات ستستمر صحتها ودقتها في كل تفاصيلها حتى تاريخ التفعيل ما لم يشار إليه سابقاً كتابة من 
 ؛ICANN  قبل مشغل سجل 

التنظيم ومتواجد بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب  يمشغل السجل مستوف وجدير بالذكر أن )2(
ولمشغل السجل كل الصالحيات للحصول على الموافقات الالزمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها  ،قوانين

 ووتسليمها؛ 

 قاموا بتنفيذ على نحو الواجبقد قام بهذه االتفاقية ة واردأخرى وأطراف مشغل سجل من كل  )3(
في حال  TLD  ؤمن األموال الالزمة ألداء مهام التسجيل لـتُ التي  ذة على نحو الواجبمنفّ أداة  ICANN  إلى تسليم بو

، والتي تعتبر التزاماً ال مناص منه ألطراف هذه ")أداة العمليات المستمرة("إنهاء أو انتهاء صالحية هذه االتفاقية 
  .الشروط لبنودوفقاً  ة هناالمدرجاالتفاقية، وواجب النفاذ ضد األطراف 

هي مؤسسة نفع عام غير ربحية مستوفية التنظيم  ICANN  وتؤكد لمشغل السجل أن  ICANN   مثلت )ب (
بكافة الصالحيات  ICANN  تتمتع  .ومتواجدة بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

 . زمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها وتسليمهاوالموافقات المؤسسية الال

  . 2 المادة
 

 تعهدات ُمشغل السجل

 :على ما يلي ICANN  يتعهد مشغل السجل ويتفق مع 

من ) ب(و) أ(مشغل السجل تقديم خدمات السجل الموضحة بالفقرتين ل يحق .الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية 2.1
المجمعة في (وخدمات السجل األخرى الموضحة بالعرض أ ] 6انظر المواصفات رقم [ من المواصفات على 2الفقرة األولى من القسم 

كل، (إذا كان يرغب مشغل السجل في تقديم أي خدمة سجل ليست خدمة معتمدة أو هو تعديل لخدمة معتمدة  .)"الخدمات المتفق عليها"
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 .تشعبيبرابط مرجع االتفاقية سيتم استبدال ؛ ICANN سيتم نشر النص النهائي على موقع ويب * 
 
  

 

   

للخدمات لسياسة تقييم خدمات السجل من وفقا  مات اإلضافيةللموافقة على مثل هذه الخدطلب بات لط تقديم عليه، يجب ")خدمة إضافية"
كما قد يتم تعديل هذه السياسة من وقت آلخر وفقا ، http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlخالل 

التي تطبق على ")   ICANNلوائح "بصيغته المعدلة من وقت آلخر، (لهيئة الوائح ل 1لإلجراءات المنصوص عليها في مواصفات 
وبناء على  .ICANN  يستطيع مشغل السجل تقديم خدمات إضافية فقط بموجب موافقة مكتوبة من  .)"RSEP " الـ( سياسات اإلجماع

والتي يكون  RSEP  ة الخدمة اإلضافية المتفق لعيها وفقاأن تطلب تعديال على االتفاقية يعكس فقر ICANN الحرية المعقولة يمكن لـ
 .تعديلها لسبب معقول ومقبول لدى األطراف

يلتزم مشغل السجل ويطبق كل سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة  .االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة 2.2
، بدءاً من تاريخ التفعيل وفي المستقبل والتي >http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm<الموجودة في 
والسياسات المؤقتة المستقبلية وفقاً لإلجراءات هذه ، شرط اتباع سياسات اإلجماع   ICANN لـالتنفيذية  ICANNلوائح التتبع بموجب 

 ). "1المواصفات ]* ("1انظر المواصفات [والمتعلقة بالموضوعات الخاصة بالقيود المحددة في 

  ]*.2انظر المواصفات [يلتزم ُمشغل السجل بإجراءات مستودع بيانات السجل المنشورة في  .تودع البياناتمس 2.3

يوماً من نهاية كل شهر تقويمي، يجب على مشغل السجل تقديم ) 20(عشرون خالل فترة  .إرسال تقارير شهرية 2.4
  .]*3ت انظر المواصفا[بالتنسيق الذي ينشر بالمواصفات  ICANN  تقاريره إلى 

انظر [يوفر ُمشغل السجل وصوالً عاماً إلى بيانات التسجيل وفقاً للمواصفات المنشورة في  .نشر بيانات التسجيل 2.5
  .")4المواصفات ]* ("4المواصفات 

 بدءمن أن يحتفظ مشغل السجل  يجب علىخالفاً لذلك كتابًة،  ICANN  باستثناء ما تصرح به  .األسماء المحجوزة 2.6
التي تظهر على جدول األسماء المحفوظة في المواصفات سالسل األحرف لجميع التسجيل  علىقيود لاالمتثال ل )تجديدأي بخالف ال(

قد يضع مشغل السجل سياسات تخص حجز أو حجب سالسل رموز . ")5المواصفات ]* ("5المواصفات  انظر[في الواردة  المعروضة
حجز المستوى الثاني  غير( TLD هو مسجل أي أسماء نطاقات في سجل  إن كان مشغل السجل. عند الحاجة TLD إضافية ضمن 

ستعتبر كل عمليات . ICANN  ، عمليات التسجيل تلك ال بد أن تكون من خالل مسجل معتمد لدى )5لعمليات السجل من المواصفات 
 ICANN  السجل المطلوب دفعها إلى  ألغراض حساب رسوم معامالت مستوى) 6.1كما سيتم تعريفها في القسم (التسجيل هذه معامالت 

 .6.1من قبل مشغل السجل حسبما سيرد في القسم 

في كما وردت  TLD سيتم تحديد المواصفات الوظيفية واألداء لتشغيل  .المواصفات الوظيفية ومواصفات األداء 2.7
يحتفظ بالسجالت وداء، ولمدة سنة واحدة، البد أن يلتزم مشغل السجل بالمواصفات الوظيفية واأل ]*.6انظر المواصفات [المواصفات في 

 .لكل سنة تقويمية خالل الفترة المحددة بتلك المواصفاتالتقنية والتشغيلية الالزمة إلثبات التزامه 

يجب على مشغل السجل التزام التحديد والتوافق مع العملية واإلجراءات  .حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى 2.8
انظر [األولي ذو الصلة والحماية المستمرة للحقوق القانونية لألطراف الثالثة كما هو موضح في المواصفات والتسجيل  TLD لبدء 

قد يقوم مشغل السجل عند انتخابه بتنفيذ مزيد من إجراءات الحماية اإلضافية للحقوق القانونية  )."7المواصفات ]* ("7المواصفات 
بعد تاريخ التفعيل ال  7على تلك العمليات واإلجراءات قد تكون مطلوبة بموجب المواصفات أية تغييرات أو تعديالت  .لألطراف األخرى

 ICANN  يجب على مشغل السجل االلتزام بكافة التحديدات والقرارات المتخذة من جانب  .ICANN  بد من الموافقة عليها كتابة من قبل 
 . السجل في تحدي مثل هذه القرارات كما هو موضح في اإلجراء المطبق وذلك بالتوافق مع حق مشغل ،7بالمواصفات  2وفقاً للقسم 

 .)انظر المالحظة أدناه* (المسجليناستخدام [ 2.9

لن يعمل  .لتسجيل أسماء النطاقات ICANN  ال بد أن يستخدم مشغل السجل فقط المسجلين المعتمدين من  )أ (
أو  TLD  لـبالنسبة  لل أو بائع ثاني أو موزع بأي شككمسج) ًة عنهأو أي شخص أو هيئة تعمل نياب(مشغل السجل والشركات التابعة له 

يجب على مشغل السجل توفير إمكانية الوصول غير الممييز إلى خدمات السجل لجميع المسجلين المعتمدين  .أي نطاق مستوى أعلى آخر
على مشغل السجل استخدام اتفاقية الموحدة غير يجب   .TLD التي تدخل في وتمتثل باتفاقية تسجيل السجل لمشغل السجل لـ ICANN   بـ

مع تحديد هذه االتفاقية مسبقا على معايير غير تمييزية للتأهيل لألسماء  ،TLD في المميزة مع كافة المسجلين المخولين بتسجيل أسماءهم 
ك االتفاقية من مشغل السجل من وقت وقد يتم مراجعة تل .TLD  التي تتعلق بشكل معقول بالعمل الوظيفي المناسب لـ TLD  المسجلة بـ

 ال يحول دون 2.9هذا القسم   .ICANN  شريطة الحصول على موافقة على أي من تلك الفقرات مسبقاً من جانب  ،ومع ذلك ؛،آلخر

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html�
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 شريكاً يصبح ) 1( إلى نفسها من خالل طلب مقدم  TLDمن أسماء معتمدة ضمن مشغل السجل إذا كان  )ب (
   ICANNإلى مسجل لتقديم أي من خدمات السجل  يعّين القرار لمتعاقد خارجي) 2(، أو   ICANN من قبلمد معتسجل لمتجزئة بائع أو 

من  أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع أو أيمسجل أو بائع تجزئة  ،عدم المشاركة أو السماح ألي يتعين على مشغل السجل[ . معتمد
من حالة من هذه الحاالت كل ، وفي ]TLD  لتوفير خدمات التسجيل لـ) يعمل نيابة عنهمأو أي شخص أو كيان ( لكل منهاالشركات التابعة 

إشعاراً موجهاً للعقد أو المعامالت أو إجراءات أخرى أدت إلى مثل هذه التبعية    ICANNأعاله، سوف يمنح مشغل السجل ) 2(أو ) 1(
بحقها في اإلشارة إلى، وليس اإللزام، أي من مثل هذا    ICANNتحتفظ . ، حسب االقتضاءئع التجزئة أو التعاقد من الباطنأو عالقة با

هذا العقد أو العمل أو أي  بأن   ICANNالعقد أو المعامالت أو اإلجراءات األخرى المتعلقة بالهيئات المتنافسة ذات الصلة في حالة إفادة 
 .إجراء آخر قد يثير قضايا تنافسية

مد معتالتحكم في أي مسجل ) 1:  (مباشرةيتعين عليهم، بطريقة مباشرة أو غير مشغل السجل والتابعون له لن ) ب(
من ملكية الفائدة ألي طبقة من السندات لمسجل % 2التحكم أو اكتساب أكبر من ) 2(و ،أو من الشركات التابعة له ICANN  من 

  ICANN لمشترك مع أي من مسجلي أن يتم التحكم فيه ضمن التحكم ا) 3( ،المعتمد أو الشكات التابعة له  ICANN  المعتمدين أو
بيع أو نقل أي فائدة من أي نوع لمشغل السجل أو  ،)ب(باستثناء ما تم تحديده أدناه في الفقرة الفرعية ) 4(الشركات التابعة له أو 

أعاله ) 4)(ب(من الفقرة الفرعية  ال يوجد ما يتعارض.  المعتمدين أو الشركات التابعة له ICANN  الشركات التابعة له ألي من مسجلي 
أو للشركات التابعة له على أن ال يؤدي هذا البيع إلى أن  ICANN   في أن مشغل السجل قد يبيع سندات التصويت ألي مسجل معتمد بـ

 .من سندات تصويت مشغل السجل% 2يملك هذا المسجل أو الشركات التابعة له نسبة أكبر من 

تعني أي شخص أو هيئة بشكل مباشر أو " الشركة التابعة) "1(:  االتفاقية هذه 2.9هذا القسم ألغراض  )ج (
البنود التي تتضمن " (التحكم) "2(و ،غير مباشر تتوسط أو تتحكم أو يتم التحكم فيه وفق التحكم المشترك الشخص أو الهيئة المحددة

بشكل مباشر أو غير مباشر على سلطة توجيه اإلدارة أو تعني االستحواذ  )"وفق التحكم المشترك"أو " يتم التحكم فيها"المصطلحات 
كعضو مجلس اإلدارة أو هيئة حاكمة بديلة ومكافئة أو  كموظف أوالسياسات لشخص أو هيئة من خالل ملكية السندات كوصي عبر العمل 

للسند  "الملكية الفائدة"تستحوذ على  الشخص أو الهيئة التي) 3(و ،مديرا من خالل العقد أو الترتيبات االئتمانية أو أي شيء خالف ذلك
) أ(بما يتضمن أي شخص أو هيئة يمتلك أو يتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر أي عقد أو ترتيبات أو عالقة يتمتع بها أو يتشارك فيها 

ي تتضمن القدرة على سلطة االستثمار الت) ب(أو /لهذه السلطة؛ و سلطة التصويت التي تتضمن القدرة على التصويت أو توجيه التصويت
 ..]الترتيب أو التقدير واإلعداد لهذه السندات

التي تم تبنيها في ( ICANN  قد يكون النص المستخدم في هذا القسم لغة التنفيذ المحتملة الناتجة عن قرارات مجلس : مالحظة*
كية في ظل االعتبار لفصل السجل ووظائف المسجل والسجل والمل) في نيروبي ICANN  اجتماع 

>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  "معيب فموق" والذي يمثل الملكية المشتركة على رامةكثر صأ حدود المسودة تقترح )1: وكان من روح المجلس أن
التفسير الصارم للغاية للقرارات قد ) 2 ؛لتطوير سياسة مستندة إلى صاحب المصلحة لهذه المشكالت GNSO في تشجيع 

ة المقبولة المنهجي "de minimus"يجب على الطاقم إنتاج لغة باالتفاقية تتوافق مع ) 3 ؛يؤدي إلى عواقب غير مقصودة
يشجع المجلس المجتمع على الدخول والتعليق على المنهجية الصحيحة ) 4 ؛مع بقائها عموما متسقة القرارات %)2أسلوب (

سيقوم المجلس بمراجعة هذه المشكلة مرة أخرى في حالة عدم وجود ) 5و ؛GNSO لهذه المشكالت في ظل غياب سياسة 
 .تؤدي إلى هذه الموضوعات GNSO سياسة 

   .سعار خدمات السجلأ 2.10

سجالت اسم النطاق ل النسبةبا 2.10باستثناء ما هو مبين في هذا القسم   .أسعار خدمات السجل 2.10 )أ(
بأي زيادة في األسعار خطي التزم باتفاقية مشغل السجل بإخطار  ICANN   مشغل السجل تزويد كل مسجل معتمد بـ، يتعين على المبدئي

المستردة والتخفيضات والخصومات وربط المنتج أو البرامج األخرى التي كان لها تأثير أي المبالغ  استبعاد ما هو نتيجةبما في ذلك (
والخصومات وبرامج ربط المنتج أو غيرها ، ما لم تكن مثل هذه المبالغ المستردة والتخفيضات لتخفيض السعر الذي يدفعه المسجلين

بتسجيل أسماء فيما يتعلق تقويمياً ) 30(فيما ال يقل عن ثالثين يوما ) لمسجل عند عرضهاضمن المدة المحدودة التي يتم الكشف عنها ل
مد المسجلين  مشغل السجليتعين على  .تجديد تسجيل اسم النطاق، وبفيما يتعلق  تقويمياً ) 180(مائة وثمانون يوما واألولية النطاقات 

 للتسجيالت )أي السعر في المكان الذي يسبق أي زيادة ملحوظة(عر الحالي بالساألولي اسم النطاق تسجيل تجديد على بخيار الحصول 
 .لفترات تتراوح ما بين سنة إلى عشر سنوات وفقاً لتقدير المسجل، ولكن ال تزيد عن عشرة سنوات

التزم    ICANN كل مسجل معتمد بـيتعين على مشغل السجل تزويد ، أسماء النطاق فيما يتعلق بتسجيل )ب(
أي المبالغ المستردة والتخفيضات  استبعادبما في ذلك ما هو نتيجة (ة مشغل السجل بإخطار خطي مكتوب بأي زيادة في األسعار باتفاقي
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مائة وثمانون يوما  بما ال يقل عن) والخصومات وربط المنتج أو البرامج األخرى التي كان لها تأثير لتخفيض السعر الذي يدفعه المسجلين
يحتاج مشغل السجل فقط إلى تقديم إشعار ثالثون  )1( :،رغم ما سبق ذكره، وفيما يتعلق بتجديد تسجيل اسم النطاقو .تقويمياً  )180(

ن األشهر ألي زيادة في األسعار اذا كان السعر الناتج أقل من أو يساوي الثمن الذي قدمه مشغل السجل في غضوتقويمياً ) 30(يوماً 
في السعر لفرض رسوم مستوى التسجيل المتغير إشعار ألي زيادة أي ليس بحاجة لتقدم ل السجل مشغ) 2(و، الماضية) 12(االثنى عشر 

بنفس  اسم النطاقتجديد تسجيل خيار الحصول على النطاق  نمسجليلللكل مشغل السجل أن يقدم ويجب على   .6.3الوارد في القسم 
لفترات تتراوح ما بين سنة إلى عشر سنوات وفقاً لتقدير المسجل، ولكن  )هاتم إبالغ أي السعر قبل أي زيادة( إال إذا كان، الحاليالسعر ب

أي أن ثمن كل تجديد تسجيل السم النطاق أن (يجب أن يكون لمشغل السجل تسعيرة موحدة لتجديد التسجيل  .ال تزيد من عشر سنوات
السعر االستخدام العالمي ألي المبالغ المستردة يكون مطابقاً لسعر سائر تجديدات تسجيالت اسم النطاق، ويجب أن يراعى في هذا 

القابلة السجالت ، إال إذا قدم مشغل السجل وثائق تبرهن على أن )والتخفيضات والخصومات والمنتجات المرتبطة أو برامج أخرى
ألولي السم النطاق التالي ويكون اأعلى وقت التسجيل تجديد لسعر مسجل الفي اتفاقية التسجيل مع  ضمنياً  تم الموافقة عليهاتوافق  للتطبيق

على نفقته  TLD لـ DNSال بد أن يقدم مشغل السجل خدمة بحث عامة عن  .لمثل هذا التسجيلواضحا ويكشف عن سعر التجديد 
 .الخاصة

  TLDأي التي تشغل خدمات منطقة (  TLD العامة لـ DNSيجب على مشغل السجل تقديم خدمة استعالم  )ج(
  .على نفقته )للسجل

) بما ال يتعدى مرتين سنوياً (من وقت آلخر  ICANN  قد تقوم  .تدقيقات االلتزام التعاقدي وااللتزام بشروط التشغيل 2.11
العروض والضمانات مشغل السجل مع  مراجعة التوافق مع شروط التعاقد لتقييم مستوى توافقعمل تشرك طرف ثالث لبمراجعة، أو 
تلك المراجعات والتدقيقات سوف يتم  .من هذه االتفاقية 2 مادةالالقسم إيفائه بتعهداته الواردة في و يةمن هذه االتفاق 1 مادةالمشتملة في ال

تقديم إشعار مسبق عن أي عملية تدقيق، على أن  )أ(بما يلي  ICANN   تقومسسوف تطبيقها لتحقيق الغرض من تقييم مستوى التوافق، و
بذل جهود إعالنية ) ب(، وICANN  ندات، والبيانات والمعلومات األخرى المطلوبة من قبل يحدد اإلشعار بالتفصيل المناسب فئات المست

، يقدم ICANN  وكجزء من أي تدقيق وبناًء على طلب من   .بأسلوب ال يتسبب في تعطيل عمل مشغل السجل مناسبة للقيام بهذا التدقيق
لتي تحتوي على اإلجابات المطلوبة وأية معلومات أخرى ضرورية إلثبات ُمشغل السجل وفي الوقت المناسب جميع المستندات والبيانات ا

ما لم يتفق على خالف ذلك من قِبل مشغل ( عمل أيام )53(خمسة الثة مدته ثإشعار بناء على ما ال يقل عن  .توافقه مع هذه االتفاقية
م بزيارات الموقع أثناء ساعات العمل العادية لتقييم مدى القيا ،كجزء من أي رقابة على المطابقة التعاقدية، ICANN   يجوز لـ، )السجل

من هذا  2المادة القسم التزاماته الوارد في من هذه االتفاقية و 1بياناتها والضمانات الواردة في المادة  االمتثال من قبل مشغل السجل مع
التحكم، أو يكون متحكماً ) أ(وم مشغل السجل بما يلي يق) 1( تكن هذه، ما لم   ICANNأي عمليات تدقيق سوف تكون على نفقة   .االتفاق

أو  ؛  ICANNفيه، أو خاضعاً للتحكم العام أو تابع ألي مسجل معتمد أو موزع مسجل متعمد أو ضمن أي من التابعين المحددين لهم لدى 
، وعملية التدقيق متعلقة   ICANNلدى  التعاقد من الباطن على تقديم خدمات التسجيل لمسجل أو موزع مسجل أو أي تابع آخر معتمد) ب(

 %5 عملية التدقيق متعلقة بتعارض في الرسوم التي يدفعها مشغل السجل بما يزيد عنأن ) 2(، أو 2.14بتوافق مشغل السجل مع القسم 
عن    ICANN ، يتعين على مشغل السجل تعويضأعاله) 2(أو ) 1(من أي حالة  الحالة األخيرةمثل هذه في  .  ICANNمما تتوقعه 

جميع التكاليف المعقولة والنفقات المرتبطة بمثل هذه المراجعة، حيث سيسدد التعويض مع الدفع التالي على مستوى السجل بعد تاريخ 
العروض والضمانات على الرغم مما سبق فإن مشغل السجل الذي يكتشف في عدم توافقه مع  .إحالة بيان التكلفة لمثل هذا التدقيق

من هذه االتفاقية في مراجعتين متتاليتين معقودة بالتوافق مع  2 لمادةاالقسم المشتملة في  تعهاداته لهذه االتفاقية أو 1 مادةفي الالمشتملة 
بدء أي  إشعار فوري عن   ICANN سوق يقدم مشغل السجل لـ . من عدد المراجعات لكل فصل سنوي   ICANNقد تزيد  ،2.11القسم 

 ).و(4.3أو حدوث أي من األحداث المحددة في القسم ) د(4.3القسم في إليها  من اإلجراءات الُمشار

ال بد أن يخضع مشغل السجل للشروط واألحكام المتعلقة بأداة العمليات المستمرة المحددة  .أداة العمليات المستمرة 2.12
  .]8انظر المواصفات [في 

من  5لة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم يتفق مشغل السجل على أنه في حا  .االنتقال في حالة الطوارئ 2.13
مشغل  ICANN  فقد تصمم  ،6من المواصفات  5لفترة تزيد عن البدء في حالة الطوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم  6المواصفات 

وبشكل ) (____________متوفر على ( ICANN  بما يتفق مع عملية انتقال سجل ) "مشغل طوارئ"( TLD سجل مؤقت لسجل 
 TLD  باستئناف تشغيل السجل لـ ICANN  حتى ينال مشغل السجل رضا  ")لعملية انتقال السجل"مشابه قد يتم التعديل من وقت آلخر 

بما يتفق مع  TLD وبعد هذا التوضيح، قد ينتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى تشغيل سجل  .دون إعادة حدوث هذا اإلخفاق مرة أخرى
 ICANN  من قبل ) 1( تكلفتهاتمت التي  لةعقوالم كافة النفقات أن يدفع مشغل السجل بشرط .دة بعملية انتقال السجلاإلجراءات المحد

وسوف يتم توثيق هذه النفقات  ،TLD من جانب مشغل الطوارئ بما يتفق مع تشغيل سجل ) 2(كنتيجة لتخصيص مشغل طوارئ و
لمشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  ICANN  في حالة تخصيص  .ا لمشغل السجلبالتفصيل المناسب في السجالت التي سيتم توفيره

بما يتضمن (أو أي مشغل طوارئ آخر بكل البيانات المطلوبة  ICANN  وعملية انتقال السجل يجب على مشغل السجل إمداد  2.13
وري للحفاظ على عمليات التشغيل ووظائف الضر TLD والمتعلق بعمليات تشغيل السجل ) 2.3مستودع البيانات بما يتفق مع القسم 
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ألية  ICANN  يوافق مشغل السجل على إبداء  .أو أي مشغل طوارئ آخر ICANN  السجل التي قد تطلب على نحو معقول من جانب 
في حالة تخصيص مشغل طوارئ بما  TLD مع اعتبار  WHOISوسجالت  DNS لـ IANAتغييرات قد تكون ضرورية لقاعدة بيانات 

أو تعزز هذه الحقوق الخاصة بها في ظل التشغيل  ICANN  إضافة إلى أنه في حالة اإلخفاق يجب أن تظل . 2.13فق مع القسم يت
 .المستمر ووجود آلية بديلة على النحو المعمول به

انظر المواصفات [مع قواعد السلوك المقررة في المواصفات في مشغل السجل توافق سوف ي  .قواعد سلوك السجل 2.14
9[.  

ال بد أن يضع مسجل السجل   TLDالتزامات مشغل السجل لمجتمع  ]فقط   TLDs gلمجتمع  :مالحظة[ 2.14 2.15
متطلبات ) 2(، TLD التسمية داخل  نظم) 1( :والخاصة بما يلي TLD  سياسات تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة المتعلقة بـ

المعتمدة على  TLD أسماء النطاقات المسجلة بما يتماشى مع الغرض المحدد في  استخدام) 3(، وTLD قبل أعضاء مجتمع  منالتسجيل 
بمناقشة والمشاركة في تطوير وتعديل سياسات وممارسات  TLD بطريقة تسمح لمجتمع  TLD ال بد أن يشغل مشغل السجل  .المجتمع
 TLD.  ال بد أن يضع مشغل السجالت إجراءات لفرض سياسات تسجيل TLDنازعات الخاصة بالخضوع لسياسات تسجيل ، وحل الم
 TLDيلتزم بإجراءات تسوية المنازعات لقيود السجل المنصوص تنفيذ ويوافق مشغل السجل على  .، وأن يفرض سياسات التسجيل تلك

  .]2.15 2.14فيما يتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ وفقاً لهذا القسم ] insert applicable URL[عليها في 

  . 3 المادة
 

  ICANN   تعهدات

 :وتتفق مع مشغل السجل على ما يلي ICANN  تتعهد 

 .بانفتاح وشفافية ICANN  المعلنة وقيمها، وستعمل  ICANN  االتساق مع مهمة  .االنفتاح والشفافية 3.1

 نالمعايير والسياسات واإلجراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو بدو ICANN  لن تطبق  .المعاملة المتساوية 3.2
 .ن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين وواضحمساواة ول

 TLD جهوداً تجارية معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء  ICANN  ستستخدم  .TLD خوادم ألسماء  3.3
في  ICANN  في الصيغة المناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها (من قبل مشغل السجل  ICANN  المقدمة إلى 

http://www.iana.org/domains/root/  سيتم تطبيقها من قبل  ICANN  أو في أسرع وقت ممكن تقويمية أيام ) 7(خالل سبعة
 . بعد التحقق الفني منها

ستتضمن مشغل  TLD لمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل  ICANN  إن نشر  .نشر معلومات منطقة الجذر 3.4
أي طلب لتعديل معلومات االتصال لمشغل السجل ال بد أن تقدم في الصيغة التي تحددها . التقنيةالسجل وبيانات اتصاله اإلدارية و

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

بتحديد سياسة تتعلق بنظام الجذر الرسمي سوف  ICANN  إلى المدى الذي تخول فيه  .قاعدة بيانات الجذر الرسمية 3.5
ضمان تعيين الجذر الرسمي لخوادم نطاق المستوى األعلى المخصصة من مشغل السجل ) أ( الجهود التجارية لـ ICANN  تستخدم 

 ICANN  بما يتفق مع سياسات  TLD الحفاظ على قاعدة بيانات مستقرة وآمنة ورسمية للمعلومات ذات الصلة حول ) ب( ،TLD لـ
 .ظام الخادم الجذر بحيث يعمل ويتم الحفاظ عليه مستقرا وبطريقة مستقرة وآمنةتنسيق ن) ج(و ،المنشورة 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
 ").فترة الزمنيةال" ،4.2في القسم 
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  .التجديد 4.2

ه االتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صالحيتها أو انتهاء فترة سريانها يتم تجديد هذ )أ (
 :إذا وكل فترة زمنية تالية، إال 4.1المحددة في القسم 

إلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسية أو مادية لتعهدات مشغل السجل  ICANN  بعد إصدار   )1(
من هذه االتفاقية، هذا اإلشعار ال بد أن يتضمن  6زاماته المالية بموجب المادة أو عدم تنفيذ الت 2المحددة في المادة 

قرار نهائي من ) أ(يوماً من هذا اإلشعار، ) 30(على وجه التحديد تفاصيل تلك المخالفات وأنها لم تقع خالل ثالثين 
مشغل السجل في الخضوع أخفق ) ب(قاضي أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعهداته أو لم يلتزم مالياً، 

 أيام أو أي فترة قد يحددها القاضي أو المحكمة؛ أو) 10(للشروط ومعالجة المخالفات خالل عشر 

من  5.2حسب ما ورد في القسم (خالل الفترة الزمنية الحالية لسريان االتفاقية، وجد القاضي  )2(
تعهدات ) سواء تمت معالجتها أم ال(األقل مرات منفصلة على ) 3(أن مشغل السجل قد خالف لثالث ) هذه االتفاقية

 .من هذه االتفاقية 6أو لم يلتزم مالياً بموجب المادة  2مشغل السجل التي وردت في المادة 

، يتم إنهاء االتفاقية بتاريخ فترة السريان )2(أو ) 1) (أ(4.2األحداث التي وردت في القسم  في حال وقوع )ب (
 . الحالية

 .ICANN  اإلنهاء من جهة  4.3

مادية أو أي مخالفات  )أ(إخفاق مشغل السجل في عالج ) 1( : هذه االتفاقية في حال ICANN  قد تنهي  )أ (
 هأو أي انتهاك اللتزامات )ب(أو  ،2الوفاء بتعهداته الموضحة في الفقرة أو  1المحددة في المادة  لتعهداتللعروض وأساسية من قبله 
لمشغل  ICANN  يوماً بعد أن تعطي ) 30(خالل ثالثين كل منها من هذه االتفاقية،  6ة المحددة في الماد بمشغل السجلالسداد الخاصة 

وقرار ) 2(، المزعومةالسجل إشعاراً بخصوص هذه المخالفات، وهذا اإلشعار ال بد أن يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفات 
) 3(شكال وموضوعاً أو لم ينفذ التزاماته المالية، و )ات(هدالتعهذه من قاضي أو محكمة نهائي يشير إلى أن مشغل السجل قد خالف 

أيام أو أي فترة زمنية يحددها القاضي أو ) 10(إخفاق مشغل السجل في الخضوع لتلك الشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر 
 . المحكمة

لسجل في في حال أخفق مشغل ا ،بموجب إشعار مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية ICANN  تستطيع  )ب (
لتفويض ) خطياً على التاريخ الوارد هنا ICANNيتم اعالنها لمشغل السجل من قبل (استكمال كل االختبارات واإلجراءات الالزمة 

 TLD  شهراً إضافياً للتفويض إن استطاع  12قد يطلب مشغل السجل مهلة تصل إلى . شهراً من تاريخ التفعيل 12في منطقة الجذر خالل
أي  .بنجاح TLD مناسباً،أن مشغل السجل يعمل جدياً وعلى ثقة في سعيه إلى استكمال خطوات تفويض  ICANN  راه إثبات حسبما ت

 .بالكامل ICANN  قبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANN  رسوم دفعها مشغل السجل إلى 

مشغل السجل  فشل) 1(، بموجب إشعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال ICANN  تستطيع  )ج (
يوماً من إرسال اإلشعار بهذه ) 30(من هذه االتفاقية خالل ثالثين  2.12في عالج مخالفة التزامات مشغل السجل المحددة في القسم 

يوماً متتالياً في أي وقت بعد تاريخ ) 60(، أو إن كانت أداة العمليات المستمرة غير فعالة ألكثر من ستين ICANN  المخالفة من قبل 
عالج في أخفق مشغل السجل ) 3(و ،م أو المحكمة بشكل نهائي أن مشغل السجل قد انتهك أي مادة من االتفاقيةقرر المحكّ ) 2(تفعيل، ال

  .م أو المحكمةأيام أو مثل هذا الوقت قد يحدد من جانب المحكّ ) 10(الخرق الذي أحدثه خالل فترة 

قام مشغل السجل  )1(هاء هذه االتفاقية في حالة بناًء على إشعار لمشغل السجل،إن ICANN  قد تقوم  )د (
ولم يتم رفضه خالل إلحاق، دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل ) 2( ،بتعيين لفائدة أحد أصحاب اإلئتمان أو عمل مماثل

استمر في  مشغل السجل أو صبفي منفوق  تعيين شخص ثقة، أو مستلم، أو مصفي أو مكافئ) 3( ،يوماً من اتخاذ اإلجراء) 30(ثالثين 
اإلجراءات التي تم اتخاذها من ) 5(فرض استثناء على أي ممتلكات لمشغل السجل،  تم) 4( ،مشغل السجل هأي من ممتلكات فيالتحكم 

يل على التي تهدف إلى التسه قبل أو ضد مشغل السجل وفقاً ألي من قوانين اإلفالس، التعسر، أو إعادة التنظيم أو القوانين األخرى
للحماية وفقاً  بطلبتقدم مشغل السجل  )6(، أو يوماً من تاريخ البدء) 30(يتم رفضها خالل ثالثين ا ومثل تلك اإلجراءات لمالمدينين 

مصفي، يقوم بحل أو يوقف  ، أو مكافئ خارجي أوet seq. 101قسم ال .U.S.C 11 الس للواليات المتحدة األمريكية،لقانون اإلف
  .TLD عمليات تشغيل 
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من  2يوماً من إشعار مشغل السجل، بإنهاء هذه االتفاقية وفقاً للقسم ) 30(بعد  ICANN   يجوز لـ )ه (
 . ، ويخضع ذلك لحق مشغل السجل في معارضة هذااإلنهاء كما هو موضح في اإلجراء المطبق7المواصفات 

 تعيين مشغل السجل ألي) 1( ةإنهاء هذه االتفاقية في حال ،بعد إشعار مشغل السجل,   ICANN يحق لـ )و(
أو وقع عليه  ،مختصة باالحتيال وخيانة األمانة أو حكمت عليه محكمة ،موظف تم الحكم عليه في جناية أو جنحة تتعلق باألنشطة المالية

تم الحكم  أو هيئة حوكمة مشابهة أي عضو من مجلس إدارة مشغلي السجل) 2(بأنه يعادل أي مما سبق، أو    ICANNبحكم قضائي ترى 
 ي ترىئأو صدر بحقه حكم قضا ،أو حكمت عليه محكمة باالحتيال وخيانة األمانة ،عليه في جناية أو جنحة تتعلق باألنشطة المالية

ICANN   أنه يعادل أي مما سبق. 

إنهاء هذه  ICANN   يجوز لـ.] يطبق على المنظمات الحكومية الدولية أو الجهات الحكومية فقط[ )و( )ز(
 . 7.14 7.12فاقية وفقا للقسم االت

 اإلنهاء من جهة مشغل السجل 4.4

في  ICANN  إخفاق ) 1(في حال  ICANN  يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار  )أ (
إلى  يوماً بعد أن يرسل مشغل السجل إشعاراً ) 30(، خالل ثالثين 3عالج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في المادة 

  ICANN  ،قرر قاضي أو محكمة نهائياً ) 2(بهذه المخالفة، وهذا اإلشعار يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة المزعومة
أيام أو أي ) 10(في الخضوع للشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر  ICANN  إخفاق ) 3(األساسية والمادية، و ICANN  مخالفة 

 .المحكمةفترة يحددها القاضي أو 

مدته مائة وثمانين  ICANN  يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى  )ب (
 .يوماً ) 180(

 وأ 4.2أو القسم  4.1كما ورد في القسم عند انتهاء الفترة الزمنية  .انتقال سجل البيانات بناًء على إنهاء االتفاقية 4.5
سجالت أو أي جهة  ICANN  ، ال بد أن يوافق مشغل السجل على تزويد 4.4أو القسم  4.3في القسم كما ورد  أي إنهاء لهذه االتفاقية

 TLD بخصوص تشغيل سجل ) 2.3ومنها البيانات التي تم جمعها وفق القسم (بكل البيانات  TLD فيما يخص  ICANN  تلحق بها تعينها 
بعد استشارة   .أو أي جهة تسجيل تلحق بها ICANN  لمطالبة بها من قبل الالزمة لالستمرار في عمليات ومهام السجل والتي يمكن ا

إلى جهة سجل تلحق بها حسبما تراه وبما يتفق مع خطة استمرارية  TLD ما إن كانت ستنقل عمليات  ICANN  مشغل السجل، تحدد 
قد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية  ICANN   لمشغل السجل بما يتفق مع عملية انتقال السجل يتفق مشغل السجل على أن g TLD  سجل 

إضافة إلى  .4.5بما يتفق مع القسم  TLD  في حالة االنتقال لـ TLD مع اعتبار  WHOISو DNSلسجالت  IANAعلى قاعدة بيانات 
ل به بغض النظر أو مصمميها قد يظلوا ويعززوا حقوقهم بموجب عمليات التشغيل المستمرة واألدوات البديلة كما هو معمو ICANN  أن 

 .عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقية

النص الخاص بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت  نقل السجل عند إنهاء االتفاقية 4.5 البديل القسم[
 :الخاصة األخرى

أو أي إنهاء لهذه  4.2أو القسم  4.1مع القسم عند انقضاء الفترة بما يتفق  .انتقال سجل البيانات بناًء على إنهاء االتفاقية"
فإن مشغل السجل أو  TLD لمشغل السجل الخليفة لمشغل سجل  ICANN  بما يتوافق مع تصميم  ،4.4أو القسم  4.3االتفاقية وفقا للقسم 

  ICANN  تتفقان على التشاور مع بعضهم البعض والعمل بشكل متعاون لتسهيل وتنفيذ عملية انتقال TLD  وبعد . 4.5بما يتفق مع القسم
لمشغل السجل الوريث لدوره بما يتفق مع عملة  TLD  أن تحدد إما نقل التشغيل من عدمه لـ ICANN   لـالتشاور مع مشغل السجل يمكن 

ون تكيجب أال والتي (إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل  TLD انتقال تشغيل  ICANN  في حال قررت  .انتقال السجل
بأي  TLD  أو مشغل السجل الوريث لـ ICANN  يجب على مشغل السجل إمداد ) بشكل غير منطقي أو مشروطة أو مؤجلة محجوزة

والضرورية للحفاظ على عمليات التشغيل والسجل التي قد تكون مطلوبة على نحو معقول من  TLD بيانات متعلقة بعمليات التشغيل لـ
في حال عدم موافقة مشغل السجل  .أدناه 2.3لوريث إضافة إلى مستودع البيانات بما يتفق مع القسم أو مشغل السجل ا ICANN  جانب 

يجب إعادتها لمشغل السجل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من جانب  TLD على إمداد مثل تلك البيانات فإن أي بيانات سجل مرتبطة بـ
 DNSلسجالت  IANAد تقوم بتغييرات تراها ضرورية لقاعدة بيانات ق ICANN  يوافق مشغل السجل على أن . كل األطراف

 ]".4.5بما يتفق مع القسم  TLD في حالة انتقال  TLD مع اعتبار  WHOISو

، فإن التزامات وحقوق األطراف أو انتهاء هذه االتفاقيةفي حالة انتهاء الفترة الزمنية  .تأثير الفسخانتهاء  .البقاء 4.6
 األطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو ف، شريطة أن ال يعفي هذا االنتهاء أو اإلنهاء لهذه االتفاقيةالواردة هنا سوف تتوق
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، القسم 7والمادة  5باإلضافة إلى أن المادة . 6إنهاء االتفاقية، بما في ذلك، وبدون تحديد، كل االلتزامات المالية التي تتضمنها المادة 
سوف تنتهي حقوق مشغل  ،لتفادي أي شك .تجعل هذه االتفاقية سارية في أي من هذه الحاالتسوف  4.6القسم ، وهذا 4.5القسم ، 2.12
 .أو انتهاء هذه االتفاقية الفترة الزمنية على الفور بعد انتهاء  TLDسجل 

  . 5 المادة
 

 حل النزاع

 ICANN  على كل من  أدناه، يجب 5.2قبل بدء أي طرف من األطراف في التحكيم بموجب للقسم  .العمل التعاوني 5.1
 .يوماً على األقل) 15(وُمشغل السجل محاولة حل النزاع وذلك باالشتراك في إجراء اتصاالت بين األطراف خالل فترة خمسة عشر 

يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين،  .التحكيم 5.2
ويتم إجراء التحكيم باللغة . ")ICC("م ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية من خالل تحكي

إلى    ICANNتسعى ) 1(ما لم ،( أمام محكم واحديجري أي تحكيم  .ويتم ذلك في مقاطعة لوس انجلوس، والية كاليفورنيااإلنجليزية 
وسوف يجري ذلك في  )خطياً على عدد أكبر من المحكمين يتفق الطرفان) 2(و عقوبات تنفيذية، أو تعويضات جزائية أو تحذيرية أ

في حضور ثالثة محكمين على  في الجملة السابقة، يتم التحكيم) 2(أو ) 1(في أي من الفقرتين  .كاليفورنياالية و ،لوس انجليسمقاطعة 
) ون(لتعجيل التحكيم والحد من تلكفته، يقوم المحكم .تم اختيارها المحكم الثالث أن يختار كل طرف محكم واحد ويختار المحكمين الذين

ضروري، وسوف تحديد أن عقد لجنة استماع  )ون(بعمل حدود لألطراف ليتعاملو معها بما يتوافق مع لجنة التحكيم، ويجب على المحكم
للحصول على تعويضات جزائية أو    ICANNتحكيم تسعى فيه ي أشريطة أنه في ، تقويمي )1( يكون االستماع مقصوراً على يوم واحد

وسيتمتع الطرف الفائز في  .تحذيرية أو عقوبات تنفيذية، يتم تمديد لعدد إضافي من األيام، في حالة االتفاق على ذلك فيما بين األطراف
في أية دعوى، يجوز  .همحكاماألن بتضمينها في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة يقوم المحكمو

سبيل المثال ال على بما في ذلك ( المعينين بتعويضات جزائية أو تحذيرية أو عقوبات تنفيذيةالمحكمين ) ين(محكمالمطالبة  ICANN   لـ
أن مشغل السجل قد خرق  كمينلمحا )ين(المحكمفي حالة أن حدد ) الجديدة الحصر طلب تقييد مؤقت لحق مشغل السجل لبيع التسجيالت

وفي أي تقاضي يشمل  .من هذه االتفاقية 5.4القسم  أوو 6والمادة  2االلتزامات المنصوص عليها في المادة أكثر من مرة وبشكل متعمد 
  ICANN  بخصوص هذه االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في

ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية  ؛اطعة لوس انجلوس، والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكيةمق
 محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية

 : نص خاص بالمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت الخاصة التحكيم 5.2البديل  القسم[

يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خالل  .كيمالتح"
أمام وسيتم إجراء التحكيم باللغة اإلنجليزية   .")ICC("تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية 

وستحدث في جنيف بسويسرا ما لم يتم االتفاق على موقع آخر متفق  )ما لم يتفق األطراف كتابة على زيادة عدد المحكمين( محكم واحد
للحصول على    ICANNتسعى ) 1( مالم ،محكم واحد أي تحكيم سوف يتم على يد .  ICANNعليه من الطرفين من مشغل السجل و

في أي من الفقرتين  .يتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمين) 2(أو  ،أو عقوبات تنفيذية ،تعويضات جزائية أو تحذيرية
في حضور ثالثة محكمين على أن يختار كل طرف محكم واحد ويختار المحكمين الذين تم  في الجملة السابقة، يتم التحكيم) 2(أو ) 1(

بعمل حدود لألطراف ليتعاملو معها بما يتوافق مع لجنة ) ون(الحد من تلكفته، يقوم المحكملتعجيل التحكيم و .اختيارها المحكم الثالث
، تقويمي) 1( تحديد أن عقد لجنة استماع ضروري، وسوف يكون االستماع مقصوراً على يوم واحد )ون(التحكيم، ويجب على المحكم

ائية أو تحذيرية أو عقوبات تنفيذية، يتم تمديد لعدد إضافي من للحصول على تعويضات جز   ICANNشريطة أنه في اي تحكيم تسعى فيه 
سيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب و .في حالة االتفاق على ذلك فيما بين األطراف األيام،

المحكمين  )ين(المحكممطالبة  ICANN   عوى، يجوز لـفي أية د .همحكاماألبتضمينها في المحكمون  )ون(المحكممحاماة معقولة يقوم 
بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر طلب تقييد مؤقت لحق مشغل السجل لبيع (تنفيذية المعينين بتعويضات جزائية أو تحذيرية أو عقوبات 

ص وبشكل متعمد االلتزامات المنصو أن مشغل السجل قد خرق أكثر من مرة المحكمين )ين(المحكمفي حالة أن حدد ) التسجيالت الجديدة
بخصوص هذه االتفاقية، ستكون دائرة  ICANN  وفي أي تقاضي يشمل . من هذه االتفاقية 5.4القسم  وأو 6والمادة  2عليها في المادة 

اف الحق ومع ذلك، يكون لألطر االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة جنيف بسويسرا
 ]"في تنفيذ حكم المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية

على مبلغ العن انتهاكات هذه االتفاقية  ICANN   لن تتجاوز العقوبة المالية المجمعة الخاصة بـ .تحديد المسؤولية 5.3
باستثناء رسوم ( عشر شهرا وفقا لهذه االتفاقية التسجيل التي يدفعها مشغل السجل خالل الفترة السابقة االثني لرسوم على مستوىمساو ل

 ICANN  ستكون المسؤولية النقدية الكلية لُمشغل سجل البيانات أمام  ).، إن وجدت6.3التسجيل المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
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مع (فترة االثنى عشر شهراً السابقة أثناء  ICANN  مبلغ الرسوم المدفوع إلى على يساوي مبلغ المقابل انتهاكات هذه االتفاقية محدودة ب
، والتعويضات التأديبية والرادعة، إذا وجدت، )، إذا وجدت6.3استبعاد رسوم مستوى سجل البيانات المتغيرة المنصوص عليها في القسم 

ر الخاصة أو وفي حالة عدم وجود حدث محدد، يكون كال من الطرفين مسؤوالً عن تعويضات األضرا. 5.2والتي تفرض وفقاً للقسم 
فروضة في غير المباشرة أو العرضية أو التأديبية أو الرادعة أو التبعية الناشئة خارج هذه االتفاقية أو المتعلقة بها أو تنفيذ االلتزامات الم

ت أو نفقات أو وال يسأل الطرفين عن ضمانا. من هذه االتفاقية 5.2هذه االتفاقية أو عدم تنفيذها، باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم 
تضمينات تتعلق بالخدمات المتعلقة بها أو بوكالئها أو يتم الحصول لعيها من عملها بما يتضمن دون الحصر على ذلك أي ضمان غير 

 . محدود آلليات الالئقة بغرض محدود

أي من  أن أي خسائر يتعذر إصالحها قد تقع في حال عدم تنفيذ ICANN  يتفق مشغل السجل مع  .األداء المحدد 5.4
وبالتالي، يتفق األطراف على أنه يحق لكل منهم أن يطلب من المحكم أداًء معيناً لشروط هذه . شروط هذه االتفاقية وفقاً لبنودها الخاصة

 ).عالوة على أي عالج آخر يحق لكل طرف من األطراف(االتفاقية 

  . 6 المادة
 

 الرسوم

رسم السجل ) 1(مستوى السجل يساوي  رسم ICANN  يدفع مشغل السجل إلى  .رسوم مستوى سجل البيانات 6.1
يكون رسم معاملة مستوى السجل مساوياً لعدد  .رسم معاملة مستوى السجل) 2(لكل ربع سنة ودوالر أمريكي  6,250$الثابت وقدره 

لنقل من مسجل معتمد في مستوى واحد أو أكثر، بما في ذلك التجديدات المعنية با(الزيادات السنوية لتسجيل اسم النطاق المبدئي أو تجديده 
بشرط ال يتم  ؛،أمريكي دوالر 0.25$، خالل ربع السنة المناسب مضروباً في ")معاملة"إلى آخر، كل واحدة تسمى  ICANN  من 

يدفع ُمشغل السجل  .ويطبق فيما بعد على كل معاملة TLD اسم سجل في  50,000تطبيق رسم معاملة مستوى السجل إال عند تسجيل 
أي (ة لسجل على أساس ربع سنوي عبارة عن أربع دفعات متساوية بحلول اليوم العشرين بعد نهاية كل ربع سنة ميالديرسوم مستوى ا

 ويوني 30مارس ويوم  31تنتهي يوم  يناير للفترات الربع سنوية الميالدية التي 20أكتوبر ويوم  20ويوم  ويولي 20أبريل ويوم  20يوم 
 .ICANN  من العام إلى حساب يتم تخصيصه بواسطة ) ديسمبر 31سبتمبر ويوم  30ويوم 

لمقدمة بواسطة ُمشغل سجل البيانات من أجل ا تبمراجعة الطلبا ICANN  تقوم  .RSTEP  استرداد التكاليف لـ 6.2
وفقاً لهذه ) "RSTEP ("التصديق على خدمات إضافة بموجب القسم وإحالتها إذا لزم األمر إلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات 

، ال بد أن يقدم RSTEP في حال إحالة تلك الطلبات إلى . /http://www.icann.org/en/registries/rsepالعملية على الموقع 
 RSTEP أيام عمل من استالم نسخة من فاتورة ) 10(خالل عشر  RSTEP لمراجعة  ICANN  مشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى 

 .RSTEP دفع كل تكلفة الفاتورة أو جزء منها والخاصة بمراجعة  ICANN  ررت ، إال إن قICANN  من 

 .رسم مستوى سجل البيانات المتغير 6.3

حسب شروط اتفاقيات اعتماد المسجلين مع ) كمجموعة(المعتمدون  ICANN  إن لم يوافق مسجلو  )أ (
  ICANN إلى الرسوم التي يحددها مجلس إدارة ،  ICANN سليم إشعار من ألي سنة مالية، عند ت  ICANN 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  .المالية  ICANN يوماً ) 60(ستين  بحساب الرسم وإصدار الفاتورة على أساس ربع سنوي، ويدفعه مشغل السجل خالل

يوماً فيما يتعلق بكل ربع متبقي للسنة المالية، من استالم المبلغ ) 20(المالية وخالل عشرين  ICANN  فيما يتعلق بالربع األول من سنة 
فا في يجوز لمشغل السجل تقديم فاتورة وتحصيل رسوم مستوى السجل المتغيرة من المسجلين الذين هم طر .ICANN  بالفاتورة من قبل 

حيث أن االتفاقية قد تحدد على وجه الخصوص رسوم تسجيل المستوى المتغير التي يدفعها (مع مشغل السجل  مسجل-اتفاقية السجل
رسم  .المعتمدين في حالة تقديم أي فاتورة   ICANNتقديم فواتير الرسوم إلى جميع مسجلي  ، شريطة)6.3مشغل السجل وفقاً لهذا القسم 

 6.3بتحصيله، يعتبر التزاماً على مشغل السجل ويستحق دفعه حسبما ورد في هذا القسم  ICANN  تغير، إن تقوم مستوى السجل الم
الحقاً لرسوم  ICANN  في حال تحصيل  .بصرف النظر عن إمكانية مشغل السجل الحصول على تعويض مقابل هذا الرسم من المسجلين

برسم  مشغل السجل بمبلغ مناسب ICANN  ، تعوض ICANN  السجل المتغير إلى  اعتماد متغيرة قام مشغل السجل بدفع رسم مستوى
على ما يتعلق بشروط ) كمجموعة( ICANN  إن وافق المسجلون المعتمدون من  .ICANN  مستوى السجل المتغير، بقدر معقول تحدده 

للسنة المالية، لن يحق أي رسم  ICANN  مجلس إدارة على رسوم االعتماد المتغيرة التي يحددها  ICANN  اتفاقيات اعتماد المسجل مع 
المعتمدون قد نفذوا التزاماتهم المادية نحو  ICANN  لهذه السنة المالية، بصرف النظر عما إن كان مسجلو  ICANN   مستوى متغير لـ

  ICANN خالل تلك السنة المالية. 
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يتضمن على جزء يخص المسجل  مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصاً لكل مسجل، وقد )ب (
وفقاً للميزانية المقرة من قبل مجلس إدارة  ICANN  مسجل من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  لالجزء الخاص بك. توجزء للمعامال

  ICANN الجزء الخاص بالمعامالت من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .لكل سنة مالية  ICANN ن مجلس وفقاً للميزانية المقرة م
بما في ذلك التجديدات المتعلقة بالنقل من (لكل تسجيل اسم نطاق دوالر أمريكي  0.25$لكل سنة مالية، ولكن لن يتعدى  ICANN  إدارة 

 .في السنة) إلى آخر ICANN  مسجل معتمد من 

انتهاء السنة المالية ، بدء العمل عند 6وعلى الرغم من أي قيود على الرسوم محددة في المادة  .التعديل على الرسوم 6.4
، تعديلهايمكن  6.3والقسم  6.1لهذه االتفاقية، وعند انتهاء كل سنة مالية الحقاً خالل الفترة الزمنية، فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم 

ة، متوسط مدن مؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين بالمدين) 1(، بنسبة تساوي نسبة الزيادة، إن وجدت، في ICANN  حسبما ترى 
والذي تنشره وزارة العمل األمريكية، مكتب إحصائيات العمل، أو أي مؤشر الحق ) 100=  1984-1982(الواليات المتحدة 

("CPI")  2(من  ل بدء العمل للسنة المعنية، أكثرقب) 1(للشهر واحد ( مؤشرCPI  الذي تم نشره لشهر واحد)قبل بدء العمل للسنة ) 1
 .إشعاراً إلى مشغل السجل تحدد فيه مبلغ هذه الزيادة للتعديل المقترح ICANN  في حال وجود أي من هذه الزيادة، تقدم   .السابقة مباشرة

 .تكون فعالة في أول يوم من السنة التي تمت بها هذه الحسابات 6.4أي زيادة تقع بموجب هذا القسم 

لهذه يوماً أو أكثر وفقاً  )30( موعد سدادها بثالثين بالنسبة ألية دفعات فات .رسم إضافي على الدفعات المتأخرة 6.5
شهرياً، أو إذا كانت أقل من ذلك، سيكون أقصى % 1.5، يدفع ُمشغل سجل البيانات رسماً إضافياً على الدفعات المتأخرة بمعدل االتفاقية

 .معدل يسمح به القانون الساري

  . 7 المادة
 

 متنوعات

 .ICANN  تعويض  7.1

المشار (وحمايتها هي ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووكالئها  ICANN  يقوم ُمشغل السجل بتعويض  )أ (
من وضد أية وكافة ادعاءات الطرف اآلخر واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات بما ") المستفيدين من التعويض"إليهم إجماالً، 

لمشغل السجل أو المرتبطة بها أو إدارة ُمشغل  TLD فويض وت TLD يتضمن الرسوم القانونية والنفقات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتبار 
بشرط أال يكون ُمشغل السجل ملتزماً بتعويض أي مستفيد من التعويض أو حمايته إلى الحد الذي ينشأ عنه  ،؛السجل لخدمات السجل

ال ينطبق هذا القسم على أي  .االتفاقية ألي التزام وارد في هذه ICANN  مطالبة أو تعويض أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقات بسبب مخالفة 
 ICANN  القسم لن يطالب مشغل السجل بتعويض هذا  .طلب بأتعاب المحاماة فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم بين األطراف أو فيما بينها

وأيضاً، هذا القسم ال  .ف الواردة هنارة التزامات األطرامقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدا
 .أو بقرار محكمة أو قاضي 5ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة 

  :نص المنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية )أ(7.1البديل  القسم[

ألية تكاليف  ICANN   لمّ من أجل ضمان عدم تح ICANN  لجهود للتعاون مع أفضل ا يجب على مشغل السجل استخدام"
مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونية والنفقات الناتجة عن حقوق الملكية الفكرية 

أو فقرة مشغل السجل لخدمات السجل وعدم  TLD جل لمشغل السجل وعمليات تشغيل مشغل السجل للس TLD وتفويض  TLD واعتبار 
إجبار مشغل السجل على عرض مثل هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه الدعوى أو الضرر أو التكلفة أو النفقات المتسببة في خرق 

 ينطبق هذا القسم على أي ال .ICANN  أو أي التزامات تقوم بها متضمنة باالتفاقية وسوء إجراء من جانب  ICANN  قانونية من جانب 
 ICANN  هذا القسم لن يطالب مشغل السجل بتعويض  .طلب بأتعاب المحاماة فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم بين األطراف أو فيما بينها

وأيضاً، هذا القسم ال . رة التزامات األطراف الواردة هنامقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدا
 ]".أو بقرار محكمة أو قاضي 5ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة 

بما في ذلك مشغل (بالتعويض من قبل مشغلي سجالت متعددين  ICANN  وبخصوص أي مطالبات من  )ب (
فيما يخص هذه المطالبات  ICANN  تسببت في هذه المطالبات، يلتزم مشغل السجل بتعويض  المعنيين بنفس اإلجراءات التي) السجل

، وتحسب عن طريق قسمة إجمالي عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى مسجل الشغل ضمن ICANN  وتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة 
 TLD ) على إجمالي عدد أسماء النطاقات قيد ) ألي ربع سنة مناسبنا الواردة ه 6يتم حساب األسماء قيد التسجيل بما يتسق مع المادة

ولغرض تقليل  .التسجيل ضمن نطاقات المستوى األعلى لمشغلي السجالت المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة
تحديد مشغلي السجالت اآلخرين  ، يتحمل مشغل السجل عبء)ب(7.1المتعلقة بهذا القسم ) أ(7.1ليات مشغل السجل بموجب القسم مسؤو
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من مسؤولية مشغلي السجالت هؤالء عن تلك  ICANN  المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة، وإثبات إلى أن تتحقق 
ليس لديه  ولتفادي أي شك، إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، ولكن مشغل السجل هذا .اإلجراءات

أعاله، عدد النطاقات التي يديرها مشغلو السجالت لن تتضمنها الحسابات ) أ(7.1كما حددها القسم  ICANN  أي التزامات تعويض نحو 
  ].للمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية) ب(7.1ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[. في الحكم التالي

 ICANN  ، تقدم أعاله 7.1الة إنشاء أية مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم أي ح .إجراءات التعويض 7.2
يتم تخويل ُمشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار يتم  .إشعاراً كتابياً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما يمكن

رية للسيطرة على عملية الدفاع عن هذه المطالبة والتحقيق فيها والستخدام ، التخاذ إجراءات فوICANN  تسليمه في الوقت المناسب إلى 
للتعامل مع نفس المطالبة والدفاع عنها، على نفقة ُمشغل سجل البيانات وحده،  ICANN  وتشغيل محامين مقبولين بدرجة معقولة لدى 

أو  ICANN  ة بالمشاكل الخاصة بصالحية سياسات للسيطرة على الدعوى القضائي ICANN  بشرط أن يتم في جميع األحوال تخويل 
، على نفقة ُمشغل سجل البيانات، في كافة األوجه المعقولة مع ُمشغل ICANN  تتعاون  .تفسيراتها أو تصرفها وذلك على نفقتها وحدها

يجوز لها، على نفقتها الخاصة، سجل البيانات ومحامييه في التحقيق والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها، و
ال يتم تنفيذ  .االشتراك، من خالل محامييها أو خالف ذلك، في هذا التحقيق والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها

غل السجل دون موافقة بخالف دفعة من المال بمبلغ يتم تعويضه بالكامل بواسطة ُمش ICANN  أية تسوية لمطالبة تشمل عالجاً يؤثر على 
  ICANN.  فإن لـ7.2إذا لم يتولَّ ُمشغل السجل السيطرة الكاملة على عملية الدفاع عن مطالبة تخضع لهذا الدفاع وفقاً للقسم ،   ICANN 

للمنظمات  7.2ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[.الحق في الدفاع عن المطالبة باألسلوب الذي تراه مناسباً، 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 كلمة  )أ (
الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من قبل ) 2(لسجل، أو اإلضافة إلى أو إتالف بيانات ا

 .مشغلي األنظمة حسب المعايير المطبقة

أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير ) 1" (االستقرار"نظراً للهدف من هذه االتفاقية، يعني تأثير  )ب (
-Standardsا ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتماده

Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice  طلب المالحظات")RFCs (")أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق (
عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر بصورة ) 2(أو  IETFالمناسبة والتي ترعاها 

هيئة  االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقاً للمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة
 Best Current Practice RFCsأو ) المعايير تتبع( Standards-Trackمعايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة مثل 

المناسبة وتعتمد على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو خدمات التوزيع الخاصة ) أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق(
 .به

تفاقية وبالرغم بموجب هذه االتفاقية، يتم سداد كل الدفعات المستحقة في الوقت المناسب خالل مدة هذه اال .ال تعويض 7.4
 .ICANN  بين ُمشغل السجل و) نقدي أو خالف ذلك(من وجود أي نزاع معلق 

وال يحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقية بدون موافقة  .التغيير في السيطرة والمهمة والتعاقد من الباطن 7.5
قد تخصص  ICANN  وعلى الرغم مما سبق،  .ةتحريرية مسبقة من الطرف اآلخر، بحيث ال تكون الموافقة مخفية ألسباب غير معقول

بنفس التشريع القانوني الذي تعمل  كشركة أخرى غير هادفة للربح أو هيئة منشأة ICANN  هذه االتفاقية إلعادة تنظيم أو إعادة تأسيس 
ICANN    أو المباشر أو غير المباشر  بالملكيةفإن التغيير  7.5ألغراض هذا القسم  .لنفس األغراض أو أغراض مشابهةوفقاً له حاليا

 ICANN  يجب أن تمسك  .الذي سيعتبر تعيينا TLD التحكم في مشغل السجل أو أي ترتيبات تعاقدية فرعية واعتبار تشغيل سجل ب
أو أن الشخص  ICANN  التحكم أو ترتيبات التعاقد الفرعي في حال حددت بأو غير مباشر  مباشر أوبالملكية موافقتها على أي تغيير 

أو الطرف األصلي المطلق لهذا التحصل (حق التحكم في مشغل السجل أو تدخل في ترتيبات تعاقدية  ملكية أوالهيئة التي ستتحصل على 
إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك ويجب على ُمشغل  .أو المواصفات المعمول بها ICANN  ال يلبي معايير ) أو الهيئة المتعاقدة فرعيا

بأية ترتيبات للتعاقد من الباطن، ويجب أن يفرض أي  يوماً مقدماً ) 30(في فترة ال تقل عن ثالثين  ICANN  إشعار إلى السجل تقديم 
 ،التزاماً بجميع التعهدات وااللتزامات واالتفاقيات بواسطة ُمشغل السجل أدناه TLD اتفاق للتعاقد من الباطن لتنفيذ أجزاء من عمليات 

ودون الحصر على ذلك سيقوم ُمشغل السجل بتقديم إشعار  .ملتزماً بهذه التعهدات، وااللتزامات واالتفاقيات وسوف يستمر مشغل السجل
ُمشغل ملكية أيام بأي معاملة متوقع أن ينتج عنها تغيير مباشر أو غير مباشر في ) 30(قبل مدة ال تقل عن عشرة  ICANN  مسبق إلى 

السيطرة ال بد أن يتضمن بياناً يؤكد أن الهيئة األصل للطرف الذي سيحصل على  لملكية أواأي إشعار بتغيير في  .السجل أو سيطرته
أو سياسة معايير مشغل السجل قيد التفعيل، والتأكيد على تنفيذ مشغل  ICANN  السيطرة يحقق المواصفات التي تفرضها  الملكية أو
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بمعلومات إضافية من مشغل  ICANN  وماً من هذا اإلشعار، قد تطالب ي) 30(خالل ثالثين . السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية
 .يوماً ) 15(السجل إلثبات الخضوع لهذه االتفاقية، وفي هذه الحالة يتعين على مشغل السجل تقديم المعلومات المطلوبة خالل خمسة عشر 

مباشر في التحكم في مشغل السجل أو أي ترتيبات في تقديم أو منع موافقتها على أي تغيير مباشر أو غير    ICANNفي حالة فشل 
 .موافقة على هذه الصفقة   ICANNيوماً من استالم إشعار كتابي بهذه الصفقة من مشغل السجل، تعد ) 60(خالل ستون  تعاقدية فرعية

  .تعديالت وتنازالت 7.6

) ار إليها الحقابما يتضمن المواصفات المش(ضرورة إجراء تعديالت على االتفاقية  ICANN  إن رأت  )أ (
لكل (أمرا مرغوبا ) "مشغلي السجل العاملين"(ومشغلي السجل المعتمدين  ICANN  وكافة االتفاقيات األخرى الخاصة بالسجل بين 

تقديم تعديال خاصا للموافقة من مشغلي السجل العاملين بما يتفق مع العملية المحددة مسبقا بالقسم  ICANN  يكون على  ،)"تعديل خاص"
أوال  ICANN  وقبل تقديم تعديال خاصا لهذه الموافقة يجب على . )كما سيتضح أدناه(شريطة أن ال يكون هذا التعديل الخاص مقيدا  ،7.6

ومدة هذا التشاور يجب تحديدها من . تعلق بشكل ومادة التعديل الخاصفيما ي) كما سيتضح أدناه(التشاور بيقين راسخ مع مجموعة العمل 
تبني التعديل الخاص عبر نشره للعامة على  ICANN  وبعد هذا التشاور قد تقترح . استنادا إلى مادة التعديل الخاص ICANN  جانب 

إلى مشغلي السجل المعتمدين بما يتفق  ICANN  وإرسال إشعار بهذا التعديل من ) "فترة النشر"(يوما ) 30(موقع الويب لفترة ال تقل عن 
بما يتضمن التعليقات المقدمة من مشغلي السجل (التعليقات العامة الواردة خالل فترة النشر  ICANN  وسوف تعتبر . 7.8مع القسم 
 ).المعتمدين

وافق مجلس إدارة ) 1( ،)"الفترة المتفق عليها"(من انقضاء فترة النشر ) 2(إن حدث خالل يومين  )ب (
  ICANN  نال هذا التعديل الخاص موافقة مشغل ) 2(و) يق العاموقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعل(على التعديل الخاص

التاريخ األخير (من مشغلي السجل العاملين ) "التعديل بالموافقة"(فستتم الموافقة على هذا التعديل الخاص  ،)كما هو محدد أدناه(السجل 
) 60(وستكون فاعلة لالتفاقية خالل فترة ) "لبتاريخ الموافقة على التعدي"الذي تم الحصول على الموافقات الخاصة به هنا مشار إليها 

 ICANN  في حالة عدم الموافقة على التعديل الخاص من مجلس إدارة  )."تاريخ التعديل الساري"(إلى مشغل السجل  ICANN  يوما من 
للحصول على  ICANN  خدم من واإلجراء المست .فقة فلن يكون هذا التعديل سارياأو عدم تلقي الموافقة من مشغل السجل خالل فترة الموا

 .موافقة 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(خالل فترة  )ج (
).  "طلب إعفاء" كل طلب مقدم من مشغل السجل كما هو أدناه،(لإلعفاء من التعديل المتفق عليه  ICANN  طلب كتابي إلى ) المتفق عليه

وقد يتضمن التعديل المتفق عليه وصفا  .لإلعفاء من التعديل المتفق عليهسيحدد كل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع تقديم تفاصيل داعمة 
قد يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل . لمقترح من مشغل السجلتفصيليا ودعما ألي بدائل أو تنوعا للتعديل ا

يه عند معارضته للقوانين المعمول بها أو يتعارض مع المواد العاملة للحاالت المالية على المدى علل المتفق السجل التوافق مع التعدي
أي حرية معقولة وليس منح طلب اإلعفاء  ICANN  عفاء إن حددت لن يمنح أي طلب إ. تج عن عمليات تشغيل مشغل السجلالطويل أو ين

 ICANN  يوما من استالم ) 90(خالل فترة . كار الفوائد المباشرة للمسجلينالتي قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إن
أو تنكر ) ائل أو متغيرات على التعديل المتفق عليهوالتي قد تكون مشروطة أو تطرح بد(إما الموافقة  ICANN  لطلب اإلعفاء يجب على 

إن تمت الموافقة على طلب اإلعفاء من جانب . طلب اإلعفاء كتابة خالل الوقت الذي يقوم فيه التعديل المتفق عليه بتعديل االتفاقية
  ICANN إن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب . فإن التعديل المتفق عليه لن يغير من االتفاقية  ICANN  فإن التعديل المقترح سيعدل من

 ،؛)أو إن تم تمرير هذه البيانات فستعتبر التعديل المتفق عليه وقت تاريخ اإلنكار والرفض(االتفاقية طالما جاء تاريخ السريان المعدل 
ات حل ق مع إجراءلرفض طلب اإلعفاء بما يتف ICANN  يوما بعد استالمه لقرار ) 30(استئناف مشغل السجل خالل فترة  ،شريطة

لتجنب الشكوك . ولن يتم تعديل التعديل المتفق عليه على هذه االتفاقية خالل فترة التعامل بعملية حل النزاع .5النزاع الموضحة بالمادة 
الل لجنة أو من خ) ج(7.6بما يتفق مع القسم  ICANN  يتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق عليها من 

وسيتثني مشغل السجل من أي تعديل متفق عليه وال يتم قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل  5قرار التحكيم بما يتفق مع المادة 
حيث أنها لن تكون فاعلة بموجب هذه االتفاقية أو مشغل السجل المعفي من ) أو من خالل لجنة التحكيم ICANN  سواء من خالل (السجل 
 .المتفق عليه التعديل

أو تكميل هذه االتفاقية أو أي من فقراتها قد يعلق  حيث ال يتم تعديل 7.6المادة في باستثناء المحددة مسبقا  )د (
ومشغل السجل من الدخول في التعديالت الثنائية على  ICANN  ما يقيد  7.6ما لم يتم تنفيذ ذلك كتابة من كال الطرفين وال يوجد بالقسم 

لن يكون المتنازل عن أي نص من نصوص هذه االتفاقية ُملتزماً ما لم يتم إثباته  .لتي يتم التفاوض عليها بين كال الطرفينهذه االتفاقية ا
أي تنازل عن نصوص هذه االتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصها ال . بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل إذعاناً لهذا النص

 ،لتفادي أي شك  .الً عن أي نص آخر، وال يشكل هذا التنازل تنازالً مستمراً ما لم يتم النص على ذلك صراحةً يعتبر تنازالً أو يشكل تناز
 .2.2على الحد من التزام مشغل السجل مع القسم ) د(7.6ال يشير أي بند في هذا القسم 
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 :ألغراض هذه االتفاقية ستكون المصطلحات التالية لها المعاني التالية )ه (

تعني بشكل مجمع مشغلي سجل النطاقات من المستوى األعلى  "جل العاملينمشغلي الس" )1(
 . بما يتضمن مشغل السجل 7.6التفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابهة للقسم 

الموافقة األكيدة لمشغلي السجل العاملين ) أ: (تعني استالم كل مما يلي "موافقة مشغل السجل" )2(
المدفوعة إلى ) المحولة إلى الدوالر األمريكي إن أمكن(ثلثي إجمالي الرسوم  ICANN  ممن تصل مدفوعاتهم إلى 

  ICANN الموافقة ) ب(و ،من مشغلي السجل العاملين خالل الفترة السابقة بما يتفق مع اتفاقيات السجل المعمول بها
فإن  ،)ب(يتعلق بالفقرة  ولتجنب الشكوك فيما .عاملين وقت الحصول على الموافقةاألكيدة لمعظم مشغلي السجل ال
تصويت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما يتفق مع اتفاقية  لديهكل مشغل سجل عامل سيكون 

 .السجل العاملة

دد استثناء المدى المح) 2(أو  ،1تعديال على المواصفات ) 1: (يعني ما يلي" التعديل المقيد" )3(
أو  ،المدفوعة من مشغل السجل للمسجلين لعمليات تسجيل اسم النطاق ألسعاراوتعديل محدد على  2.10بالقسم 

تعديل ) 4(أو  ،6من المواصفات  2تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم  )3(
 .على فترة االتفاقية

تمع ممن الممثلين لمشغلي السجل العاملين واألعضاء اآلخرين بالمجتعني  "مجموعة العمل" )4(
من وقت آلخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعديالت على اتفاقيات السجل العاملة  ICANN  تعينهم 

 )).د(7.6باستثناء التعديالت الثنائية المتفقة مع القسم (

سجل على أي أو ُمشغل ال ICANN  ال يتم تفسير هذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  .ال أطراف أخرى مستفيدة 7.7
 .طرف ال يخضع لهذه االتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل

يتم إعطاء كل المالحظات المعطاة في هذه االتفاقية أو ذات العالقة بها باستثناء اإلشعارات المتعلقة  .إشعارات عامة 7.8
األصل أو عبر البريد  كنسخة طبق) 2(ه أو في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما هو وارد أدنا) 1(، كل إما 7.6بالمادة 

كما هو وارد أدناه، ما لم يقم هذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي أو عنوان البريد اإللكتروني، أو رقم الفاكس  اإللكتروني
اإللكتروني  ICANN  ة على موقع تمنح من خالل نشر المعلومات المناسب 7.6كل اإلشعارات تحت القسم . كما هو وارد بهذه االتفاقية

يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في معلومات االتصال لإلشعار أدناه خالل . رونيونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكت
اقية باللغة تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في هذه االتف.  يوماً من هذا التغيير) 30(ثالثين 

إذا ) 1(، سيعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب 7.6أي إشعار مطلوب بموجب هذه االتفاقية بخالف اإلشعارات تحت المادة . اإلنجليزية
إذا كان عبر الصور الضوئية أو البريد ) 2(كان في شكل ورقة، عند تسليمه شخصياً، أو عبر خدمة السعاة مع تأكيد باالستالم أو 

في حال إرسال  ،،كتروني، بناًء على تأكيد االستالم بواسطة جهاز الصور الضوئية للمستلم أو مركز خدمة البريد اإللكتروني، بشرطاإلل
يعتبر أي  .يوم عمل) 2(اإلشعار بالصور الضوئية أو بالبريد اإللكتروني، ال بد من إلحاقهما بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترة 

 ICANN  قد منح إشعار بهذه المعلومات عند نشرها إلكترونياً على الموقع اإللكتروني المخصص على موقع  7.6القسم إشعار يطالب به 
في حالة وجود وسائل إشعار أخرى عملية، مثل اإلشعار عبر موقع .  اإللكتروني بعد تأكيد االستالم عن طريق خادم البريد اإللكتروني

 .طبيق هذه الوسائل بموجب هذه االتفاقيةويب آمن، تعمل األطراف سوياً لت

 :لـ وجهم ICANN   إذا كان لـ
 شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

 330الجناح  ،طريق أدميرتي 4676
  90292كاليفورنيا ،مارين ديل راي

 9358-823-310-1: هاتف رقم
 8649-823-310-1: فاكسميلي

 الرئيس والمسئول التنفيذي: عناية
 

 المستشار العام: خة مطلوبة إلىمع نس
 .)كما يحدد من وقت آلخر: (البريد اإللكتروني
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 :إلى وجهإن كان األمر لمشغل السجل ي
]________________[ 
]________________[ 
]________________[ 

 :  هاتف رقم
 :  فاكسميلي

 : عناية
 

 :  مع نسخة مطلوبة إلى
 .)ت آلخركما يحدد من وق:  (البريد اإللكتروني

التي  URLوتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع (تشكل هذه االتفاقية   .اتفاقية كاملة 7.9
وتحل محل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاهم والمفاوضات  TLD االتفاقية الكاملة ألطرافها المتصلين بعملية ) تشكل جزءاً منها

 .شفهية أو التحريرية، بين األطراف حول هذا الموضوعوالمناقشات السابقة، سواء ال

أو المواصفات التي يتم /على الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية و  .سيطرة اللغة اإلنجليزية 7.10
هي النسخ الرسمية  تقديمها إلى ُمشغل السجل، غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من هذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية

وفي حالة وجود أي تضارب أو تناقض بين أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية والنسخة المكتوبة باللغة . الملزمة ألطراف االتفاقية
الواردة في وتتم كتابة اإلشعارات والتعيينات والقرارات والمواصفات .  اإلنجليزية، فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية هي السائدة

 .هذه االتفاقية باللغة اإلنجليزية

ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل ألي حقوق ملكية أو مصالح .  حقوق الملكية 7.11
 .TLD أو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف األخرى التي تؤلف سلسلة  TLD  بـ

ولن تؤثرعدم صالحة أو نفاذية أي شرط على صالحة االتفاقية أو نفاذيتها، أو  ؛تعدديةوتعد هذه االتفاقية .  الفصل 7.12
في حالة تحديد أي من بنود االتفاقية بأنها غير صالحة أو غير نافذة، .  أي بند آخر منها، وتبقى االتفاقية بكافة شروطها صالحة ونافذة

 .ثير على القصد األصلي لألطراف بقدر اإلمكانسوف يناقش األطراف بحسن نية تعديل هذه االتفاقية للتأ

لمشغل السجل وفقاًلموافقة هيئة حكومية على استخدام اسم جغرافي يتعلق   TLDفي حالة تفويض .  الدعم الحكومي 7.13
هذه  باختصاص مثل هذه الهيئة الحكومية، يوافق األطراف على أنه، بصرف النظر عن أي بند في هذا االتفاق، في حالة شب نزاع بين

تنفذ حكم أي محكمة بخصوص هذا النزاع لصالح الجهة الحكومية ذات الصلة سوف    ICANN الهيئة الحكومية ومشغل السجل، فإن
 . TLD بـ

 ].القسم التالي معمول به لمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية فقط: مالحظة[

 .األجهزة الحكوميةالفقرة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية أو  7.12 7.14

بأن مشغل السجل هو هيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاهدات  ICANN  تعترف  )أ (
ال ). "بالقوانين المعمول بها"مثل المعاهدات والقانون الدولي العام والمجمع والمشار إليه فيما بعد (الدولية المعمول بها لمشغل السجل 

و بالمواصفات المتعلقة بها ما يمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتهاك القوانين المعمول بها أو منح يوجد في هذه االتفاقية أ
 .يتفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانين المعمول بها على أن ال يشكل ذلك خرقا لالتفاقية. التوافق بينهما

قرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي قرار أو سياسات في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي ف )ب (
مثل الفقرات (مشار إليها بهذه االتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية  ICANN لـ

المشار إليه الحقا (بها  قد تتعارض أو تنتهك القانون المعمول ،)"ICANN  متطلبات " ،والمواصفات والسياسات المشار إليها هنا
مبكراً ما  ICANN  عن هذا التعارض المحتمل إلى ) "إشعار"(يتوجب على مشغل السجل أن يقدم إشعارا تفصيليا ) "بالتعارض المحتمل"

في .  لةأمكن وفي حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الص
فحينها يجب على مشغل  ICANN  حالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بين القانون المقترح المعمول به ومتطلبات 
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مبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق  ICANN  السجل تقديم إشعار تفصيلي عن هذا التعارض المحتمل إلى 
 .فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلةذات الصلة لن تزيد على 

بمجرد عملية كل مراجعة تالية يجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجهد مشترك بينهما  )ج (
لناتج إضافة إلى أن مشغل السجل يجب عليه االستفادة من تلك الجهود للتخلص أو تقليل التأثير ا.  5.1يتفق مع اإلجراءات المحددة بالقسم 

إن قام مشغل السجل بعد هذا الجهد المشترك وحدد بأن التعارض . ICANN  عن تعارض محتمل بين القوانين المعمول بها ومتطلبات 
أن تتنازل عن التوافق مع  ICANN  ب على فيجوالقوانين المعمول بها  ICANN  المحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات 

ما لم  ،)ICANN تفاوض الطرفين بيقين راسخ على أساس مستمر للتخلص من تأثيرات عدم التوافق بـشريطة ( ICANN  متطلبات 
سيشكل تهديدا لألمان واالستقرار لخدمات  ICANN  على نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلبات  ICANN  تحدد 

فيجب على مشغل  ICANN  وبعد استالم اإلشعار من تحديد ). "ICANN  بتحديد "المشار إليه الحقا ( DNSالسجل أو اإلنترنت أو 
إن ظهر التعارض مع القانون المعمول به ولم يحل لنيل . يوما لحل هذا التعارض مع القانون المعمول به )90( تسعون السجل تحمل فترة

أيام للتحكيم الملزم كما هو محدد  )10(عشرة الكامل خالل تلك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم خالل فترة  ICANN  رضا 
فيمكن  ،أدناه) د(األمر إلى التحكيم بموجب القسم الفرعي مشغل السجل  الراعي إن حدث خالل تلك الفترة، فلن يرفع.  أدناه) د(بالقسم 

 .بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تقوم بإنهاء االتفاقية بأثر فوري ICANN   لـ

فقد يقدم مشغل السجل األمر إلى التحكيم بما يتفق مع  ICANN  جل مع تحديد إن لم يوافق مشغل الس )د (
ألغراض هذا التحكيم يجب .  ICANN  لتحديد  ICANN  باستثناء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل  ،5.2فقرات القسم 

فيجب  ICANN  لم تتوصل عن عمد لقرار  ICANN  م أن إن حدد المحك.  ICANN  أن تقدم دليال للمحكم يدعم قرار  ICANN  على 
إن قرر المحكمون أو اللجنة التحكيمية التمهيدية أن .  ICANN  التنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  ICANN  على 

  ICANN  لم تصل إلى تحديد  ICANN   فورافيجب عليها بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تنهي االتفاقية . 

وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ االتفاقية عدم وجود متطلبات  )ه (
 .تتعارض مع أية انتهاكات للقانون المعمول به ICANN لـ

وقبل تحديد المحكم وفقا للقسم    ICANNبعد تحديد  ،7.147.12على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم  )و (
قبل التشاور مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراها ضرورية لضمان أمن  ICANN يجوز لـ ،الهأع )د(7.147.12

على أساس مؤقت حتى مجيء  ICANN  ويجب تنفيذ تلك اإلجراءات التقنية من جانب   .DNSواستقرار خدمات السجل واإلنترنت و
المذكور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار كامل للتعارض مع القوانين ) د(7.147.12بداية تاريخ إنهاء إجراءات التحكيم بالقسم 

فيمكن لمشغل السجل تقديم األمر إلى  ICANN  في حالة عدم موافقة مشغل السجل مع اإلجراءات التقنية المتخذة من جانب   .المعمول بها
في حالة .  في اإلجراءات التقنية الخاصة بها ICANN  ي تستمر خالل العملية الت ،أعاله 5.2التحكيم الملزمة بما يتفق مع فقرات القسم 

إضافة .  كنتيجة لهذه اإلجراءات ICANN  لإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع كافة التكاليف الحادثة من جانب  ICANN  اتخاذ 
تعزيزها الخاصة بعمليات التشغيل المستمرة االحتفاظ بالحقوق و ICANN  هذه اإلجراءات فيجب على  ICANN  إلى أنه في حالة اتخاذ 

 .واألدوات البديلة على النحو المعمول بها

 

* * * * * 

 



 الجديدة والنهائية والمقترحة GTLDاتفاقية سجل  - 2010نوفمبر مايو
 

 .تشعبيبرابط مرجع االتفاقية سيتم استبدال ؛ ICANN سيتم نشر النص النهائي على موقع ويب * 
 
  

 

   

 .بالشهادة على كل شيء، أقرت األطراف هنا بتنفيذ هذه االتفاقية من قبل ممثليهم المخول لهم بذلك

 شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة

 _____________________________ :من قبل
 ]_____________[ 
 الرئيس والمسئول التنفيذي 

 :التاريخ
 

 
 ]ُمشغل السجل[

 _____________________________ :من قبل
 ]____________[ 
 ]____________[ 

 :التاريخ
 
 



 والمقترحة والنهائية الجديدة GTLD  سجل اتفاقية - 2010 نوفمبر
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 1المواصفات 

 تعيين سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة

  .سياسات اإلجماع .1

والعملية  ICANNبموجب الإلجراء المذكور في اللوائح التنظيمية لمنظمة ) 1(هي تلك السياسات الموضوعة " سياسات اإلجماع" 1-1
قد تخضع عملية وإجراءات تطوير سياسات . من هذه الوثيقة 2-1التي تشتمل تلك الموضوعات الواردة بالبند ) 2(و, ذات الصلة

 .إلى مراجعة من حين آلخر وفقاً للعملية المبينة فيها ICANNاإلجماع  المبينة في اللوائح التنظيمية لمنظمة 

تتم تهيئة سياسات اإلجماع واإلجراءات ذات الصلة بتطويرها للتوصل، إلى الحد الممكن، إلى إجماع بين أصحاب المصالح بشبكة   1-2
 : يجب أن تنتمي سياسات اإلجماع إلى مجال أو أكثر مما يلي. gTLDsنترنت، بما في ذلك مسؤولي تشغيل اإل

أو استقرار شبكة اإلنترنت أو /تعد القضايا التي يتاح بشأنها قرار موحد أو منسق ضرورية لتسهيل تشغيل، وأمان و 1-2-1
 ؛ )"DNS"(نظام اسم النطاق 

 ؛ خدمات التسجيل خدمات التسجيلاء لتوفير المواصفات الوظيفية ومواصفات األد  1-2-2

 ؛ TLDقاعدة بيانات التسجيل لـ استقراراستقرارأمان و  1-2-3

سياسات التسجيل الضرورية بشكل معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع ذات الصلة بعمليات التسجيل أو مأموري  1-2-4
 أوالتسجيل؛ 

 أو؛ )ستخدام أسماء النطاقات هذهفيما يتعارض مع ا(فض النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات  1-2-5

القيود المفروضة على الملكية المشتركة لمشغلي شركة التسجيل وبائعي مأموري التسجيل، واللوائح التنظيمية  1-2-6
والقيود المفروضة على عمليات التسجيل، واستخدام بيانات السجل ومأمور التسجيل في حالة إتحاد مشغل شركة 

 . ئع مأمور التسجيلالتسجيل ومأمور التسجيل أو با

 :، بدون حصر2-1تتضمن التصنيفات المذكورة للقضايا المشار إليها بالبند   1-3

األول حصوالً على الخدمة، / على سبيل المثال، األول حضوراً ( TLDمباديء تخصيص األسماء المسجلة في    1-3-1
 ؛)التجديد في الموعد، ومدة االمتالك عقب االنتهاء

 لُمسجلين من تخزين أسماء النطاقات بكميات كبيرة أو المضاربة فيهاوحظر مزودي االمتداد وا   1-3-2

والتي قد تكون غير مسجلة على نحو مبدئي أو التي قد ال يتم تجديدها ألسباب  TLDحجزاألسماء المسجلة في    1-3-3
أو  DNSية لـ اإلدارة الفن) 3(الملكية الفكرية، أو ) 2(بتجنب إثارة اإلرتباك أو تشويش المستخدمين، و) 1(متعلقة 

 ؛ و )على سبيل المثال، تحديد إجراءات حجب األسماء عن التسجيل(شبكة اإلنترنت 

وإجراءات تجنب إثارة االرتباك في ; متابعة والوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة حول عمليات تسجيل اسم النطاق   1-3-4
بما , شركة التسجيل أو مأمور التسجيلعمليات تسجيل اسم النطاق بسبب تعليق أو إنهاء العمليات من جانب مشغل 

والمتأثرة بمثل هذا التعليق أو  TLDفي ذلك إجراءات تحديد نطاق مسؤولية تقديم خدمات أسماء النطاق المسجلة في 
 .اإلنهاء

 :إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسات اإلجماع، يجب على سياسات اإلجماع أال 1-4

 أو وضع حداً لها، أو ،خدمات التسجيل خدمات التسجيلتحديد سعر  1-4-1

 تعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء اتفاقية السجل، أو    1-4-2

 أو سياسات اإلجماع؛ ) المحددة أدناه(تعديل حدود السياسات المؤقتة   1-4-3

 أو; ICANNتعديل األحكام الواردة باتفاقية التسجيل بشأن الرسوم المدفوعة من قبل مشغل شركة التسجيل إلى   1-4-4

لضمان حصول مشغلي شركة التسجيل على معاملة متكافئة ومتابعة معامالت صريحة  ICANNالتزامات  تعديل  1-4-5
 .وتتميز بالشفافية
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على مشغل شركة التسجيل االلتزام بجميع المواصفات أو السياسات المحددة من قبل المجلس وتنفيذها على  .السياسات المؤقتة .2
ء المجلس عليها، بشرط أن يتخذ المجلس قرار مالئم يوضح المبررات الكامنة وراء وذلك في حالة إجماع ثلثي أعضا, أساس مؤقت

هذه التعديالت أو التنقيحات وضرورة التوصل لهيكلة مؤقتة وفورية للمواصافات أو السياسات الخاصة بالموضوع للحفاظ على 
 "). السياسات المؤقتة(" DNSأو  خدمات التسجيل خدمات التسجيلاستقرار وأمان 

 
عند تحديد مالمح السياسات . يتعين تخطيط هذه المواصفة أو السياسة المقترحة بصورة مجدية لتعمل على تحقيق هذه األهداف 2-1

المؤقتة، ينص المجلي على المدة الزمنية لتطبيق السياسات المؤقتة ويتعين عليه تنفيذ عملية تطوير سياسات اإلجماع المبينة 
 . على الفور ICANNباللوائح التنظيمية لمنظمة 

 
إصدار بيان استشاري يتضمن شرح مفصل ألسباب تطبيق السياسات المؤقتة وأسباب اعتقاد المجلس  ICANNعلى  2-1-1

 . في ضرورة دعم السياسات المؤقتة المذكورة باإلجماع من أصحاب المصلحة بشبكة اإلنترنت

يوًما، فعلى المجلس إعادة تأكيد تبنيه ) 90(ن إذا تجاوزت المدة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة عن تسعي 2-1-2
واحًدا؛ للحفاظ على سريان هذه السياسة ) 1(يوًما لفترة إجمالية ال تتجاوز عاًما ) 90(للسياسة المؤقتة كل تسعين 

ال تجوز مطالبة ُمشغل شركة التسجيل بااللتزام بااللتزام . المؤقتة خالل هذه المدة حتى تتحول إلى سياسة إجماع
السياسة المؤقتة هذه أو بتنفيذها، وذلك في حالة انقضاء العام المحدد، أو لم تتحول السياسة المؤقتة إلى سياسة إجماع ب

 .خالل هذه المدة، ولم ُيعد مجلس اإلدارة تأكيدها

 
سياسة مؤقتة، تمكنه من  يتعين منح ُمشغل شركة التسجيل فترة زمنية معقولة بعد إشعاره بوضع سياسة إجماع أو. اإلشعار والتعارضات .3

خدمات  خدمات التسجيلوفي حالة وجود تعارض بين . االلتزام بهذه السياسة أو المواصفة، مع أخذ أية ضرورات ملحة في االعتبار
وسياسات اإلجماع أو أي سياسات مؤقتة، تسود سياسات اإلجماع أو السياسات المؤقتة وذلك فيما يتعلق بالموضوع محل  التسجيل

 .ع فقطالنزا
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 2المواصفات 

 البيانات مستودع متطلبات
 
 

لتوفير خدمات مستودع ") وكيل المستودع ("في كيان مستقل ليكون بمثابة وكيل مستودع البيانات  شركة التسجيلسوف يشارك مشغل 
لبات القانونية المنصوص ، والمتط)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 ووكيل المستودع، والتي يجب بموجبها اعتبار )ب(عليها في الجزء 
قصد بها إضافة إلى المتطلبات التالية، يمكن أن تتضمن اتفاقية مستودع البيانات شروطًا أخرى، ال تتعارض وال يُ . كطرف ثالث مستفيد

 .اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه
 

 المواصفات الفنية -الجزء أ 
 
. إيداعات كاملة أو إيداعات تزايدية: على نوعين التامة والتباينية: اإليداعات يمكن أن تكونسيكون هناك نوعان من. اإليداعات .1

تلك األشياء  هيهوجيل في االعتبار ألن مستودع البيانات التسعناصر وبالنسبة لكال النوعين من اإليداعات، ال يجب أخذ مدى 
 .الضرورية من أجل تقديم خدمات تسجيل معتمدة

من البيانات  بيانات السجل التي تعكس قاعدة بيانات السجل الحالية والمكتملة، والتي سوف تتألف" ”اإليداع الكامل"يُقصد بـيتكون “ 1-1
ولن تنعكس المعامالت . كل يوم أحد بالتوقيت العالمي في UTC 00:00:00تباًرا من اع من السجلدائرة التسجيلالتي تعكس حالة 

 . مع حالة اإليداع الكامل) أي المعامالت التي لم تلتزم بقاعدة بيانات السجل(المعلقة في ذلك الوقت 
آخر إيداع لم تنعكس في انات التي تنطوي على قاعدة البيالبيانات التي تعكس جميع المعامالت التي " اإليداع التزايدي"يُقصد بـ 1-2

سوف . ، حسب مقتضى الحالاإليداع التزايدي السابقة الماضيةإيداع تزايدي سابق ماضيأو  حالة اإليداع الكاملكامل
اإليداع السابق  منذ اكتمالنظًرا ألنه تم استكمالقاعدة البيانات  كل تعامالتجميع معامالتتزايدي على  ملفإيداعكل  سيحتوييحتوي
يجب أن تشتمل اإليداعات التزايدية، عند . بالتوقيت العالمي في كل يوم، ما عدا األحد UTC 00:00:00من  اعتباًرااعتبارا

أي األسماء (االقتضاء، على سجالت المستودع الكاملة كما هو محدد أدناه والتي لم تُدرج أو تتغير منذ آخر إيداع كامل أو تزايدي 
  ).ةالمضافة حديثًا أو المعدل

 
. يجب معالجة كل إيداع كامل وكل إيداع تزايدي تمت تهيئته، ثم تسليمه بصيغة مشفرة لوكيل المستودع. إجراءات اإليداعات .2

يجب إرسال ملفات اإليداع المنّسقة والمشفرة والموقَّعة، من قبل نقل الملفات اآلمنة المعتمدة إلى خادم وكيل المستودع خالل اإلطار 
 .المتطلبات القانونية –) ب(الجزء انظر الزمني المحدد، 

 
 :يلتزم ُمشغلو السجل بتقديم مجموعة ملفات مستودع يوميًا كالتالي. جدول اإليداعات .3
" كامل"سيتم وضع عالمة النوع . مرة واحدة في األسبوع، ال بد من تقديم إيداع كامل لمجموعة كاملة من الموضوعات في السجل 3-1

 .على كل من هذه الملفات
سيتم وضع . األيام الستة األخرى لألسبوع، يجب تقديم إيداع تزايدي متضمنًا الموضوعات التي تم وضعها أو حذفها أو تحديثها وفي 3-2

 .على كل من هذه الملفات" تزايدي"عالمة النوع 
 . ويجب أن تغطي كل عملية تقديم تزايدي إضافية الفترة الزمنية منذ بدء التقديم السابق 3-3
 . نا نتوقع أن يكون هذا استثناًء، إال أنه يجوز أن يكون هناك بعض التداخل بأقل حد بين اإليداعات التزايديةعلى الرغم من أن 3-41-2

 
 :يلتزم ُمشغلو السجل بتقديم مجموعة من ملفات المستودع على أساس يومي كالتالي. جدول اإليداعات .2

 .: UTC 23 59في كل يوم أحد، يجب تقديم إيداع كامل إلى عامل المستودع قبل  2-1
 . UTC 59 : 23وفي األيام الستة األخرى من األسبوع، يجب تقديم اإليداع التزايدي المناظر إلى عامل المستودع قبل  2-2

 
 . مواصفات تنسيق المستودع .4.3

سيتم تجميع عناصر التسجيل، مثل النطاقات، جهات االتصال، وخوادم األسماء، ومأموري التسجيل، الخ، . تنسيق المستودع 3-1
تصف الوثيقة . ]1[ ، انظر escrow-data-registry-noguchi-arias-draftيتم تكوينه وفقا لما تم وصفه في  في ملف

سوف . المذكورة آنًفا بعض العناصر اختيارًيا؛ وسوف يدرج مشغل التسجيل تلك العناصر في اإليداعات في حالة توفرها
بمجرد نشر . بالفعل RFCشغل التسجيل النسخة المسودة المتاحة في وقت توقيع االتفاقية، في حالة عدم كونها يستخدم م

 سيتم استخدام تشفير .يوًما بعد 180، سوف يطبق مشغل التسجيل تلك المواصفة، فيما ال يزيد عن RFCالمواصفة كـ 
8-UTF حروف. 
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مات تسجيل إضافية تتطلب تقديم بيانات إضافية، ليست مدرجة فيما سبق، يجب تحديد في حالة تقديم مشغل التسجيل خد .االمتدادات 4-1

هذه وفًقا لما تم " تخطيطات االمتداد"سيتم تحديد . إضافية على أساس حالة تلو الحالة لتمثيل تلك البيانات" تخطيطات امتدادات"
اصطالحات .1-3 في ملف اإليداع الموصوف في القسم " تخطيطات االمتدادات"م إدراج البيانات ذات الصلة بسيت. ]1[ وصفه في 

 :يجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية. تسمية الملفات
}gTLD}_{اليوم-الشهر-السنة}_{الملف}_{حيث} االمتداد.{ }المراجعة{ اجعةالمر{#}_السلسلة }_النوع: 

 ASCII، فيجب استخدام الشكل المتوافق مع IDN-TLD؛ في حالة وجود نطاق gTLDباسم نطاق } gTLD{يتم استبدال  4-1-1
 ؛ )Aالعنوان (

ل المتوافق بالتاريخ الموافق للزمن المستخدم كعالمة مائية زمنية للمعامالت، أي لإليداع الكام} اليوم-الشهر-السنة{يتم استبدال  4-1-2
 ؛ "02-08-2009"، وتكون السلسلة المقرر استخدامها 02T00:00Z-08-2009مع 

 ؛9-4 و 8-4 بنوع الملف كما هو مبين في األقسام } الملف{يتم استبدال  4-1-3
 : من قبل} النوع{يتم استبدال  4-1-4

 ، إذا كانت البيانات تمثل اإليداع الكامل؛"لكام") 1(
 ، إذا كانت البيانات تمثل اإليداع التزايدي؛"تزايدي") 2(

، وفي حالة وجود ملف وحيد، فال بد من استبدال هذا "1"بوضع الملف في سلسلة الملفات، والتي تبدأ برقم {#} يتم استبدال  4-1-5
 ". 1"بالرقم 

 ": 0"الخاص ببداية الملف بالرقم ) أو إعادة اإلرسال(م المراجعة عن طريق رق} المراجعة{يتم استبدال  4-1-6
 ".ال شيء"وإال فيستبدل بكلمة . إذا كان الملف يحمل توقيًعا رقميًا لملف شبه متجانس لفظيًا "sig."من قبل } االمتداد.{يتم استبدال  4-1-7
  
نطاقات، وجهات االتصال، وخوادم األسماء، ال(فيما يخص كل نوع من أنواع الموضوعات  .أساليب التعامل مع الموضوعات 4-2

 . للسماح بوجود موضوعات مرجعية مضغوطة من الملفات األخرى" المعالجة"، سوف تستخدم الهوية أو )والمسجلين
 .قد يتم تمثيل أساليب التعامل هذه كقيم هجائية رقمية، تقدم الحد األقصى من المرونة 4-2-1
 .ب تعامل للنطاققد يستخدم ُمشغل السجل اسم النطاق كأسلو 4-2-2
 
ويجب أن تحتوي هذه الحقول على طوابع . ، مثل تواريخ اإلنشاء واالنتهاء للنطاقات"التواريخ"تشير حقول كثيرة إلى  .التواريخ 4-3

وتقدم الطوابع الزمنية بالتوقيت العالمي بال أي . زمنية، تشير إلى التاريخ والوقت بتنسيق ثابت في كل هذه الحقول بإيداع المستودع
 . ]1[  ، انظر5730الوقت المستخدمين في طلب التعليق رقم /تعويض من خط الطول صفر، بما يتفق مع معالجة التاريخ

 
ما إلى يجب تجميع ملفات البيانات التي تحتوي على موضوعات مثل النطاقات وجهات االتصال وخوادم األسماء و .تنسيق الملفات 4-4

 . ]5[  ، انظر4180، كما 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 5730كما هو محدد في طلب التعليق رقم  EPPيدل  .حاالت الموضوعات 4-5

، 3915في حالة النطاقات، يتم السماح أيًضا لقيم الحالة المبينة في طلب التعليق رقم . الحالة المسموح بها لموضوعات سجل متنوعة
 . 6-4 ، انظر القسم "المحفوظة"، باإلضافة إلى الحالة ]11[ انظر 

 
. ICANNعادةً ما تكون السجالت عبارة عن مجموعة من األسماء المحجوزة بالنيابة عن نفسها أو  .أسلوب تعامل االسم المحجوز 4-6

 DOMSTATUSالخاصة المرتبطة بها في ملف " المحجوزة"لمحجوزة في ملف النطاق، وأن تملك الحالة ويجب إدراج األسماء ا
 . لإلشارة إلى كونها محجوزة

 
، فيجب أن يتم إيداع جدول التهجئة )IDN(إذا عرض مشغل مزود االمتداد أسماء النطاقات الدولية  .IDNأسلوب تعامل تهجئات  4-7

 . ]9[ ، انظر IANAالخاص بـ ) IDN(رسات نطاقات األسماء الدولية وسياسة التسجيل لدى مستودع مما
خاصة، قد تكون هناك نطاقات تجهئة متعددة إما مسجلة، أو  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  IDNتهجئات  إذا تم تسجيل) 1(
بديلة ولكنها ليست مسجلة في الواقع، فسيتم وضع عالمة على  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  IDNتبرت تهجئة إذا اع) 3(
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 .تنسيقات الملفات التفصيلية 4-8

 . لكل موضوع، يشير الترتيب الذي يتم تقديم حقوله به إلى الترتيب الذي يُتوقع أن يكونوا فيه داخل السجل المماثل
، 4180من طلب التعليق رقم  2على النحو المبين في المادة " خط رأسي"عبارة عن  CSVويجب أن يكون السطر األول من كل ملفات 

وترد مثل هذه األسماء المختصرة أدناه في مواصفات كل نوع من أنواع الملفات . الذي يتضمن األسماء المختصرة في كل حقل ]5[ انظر 
 ".}"و " {"المتضمنة بين 

 
يحتوي هذا الملف على كافة أسماء النطاقات التي يتعامل معها السجل حاليًا، ". DOMAIN"تشير إلى نوع الملف  .قاتالنطا 4-8-1

وفي حالة أسماء النطاقات . الفرعية، إذا كان السجل يوفر خدمات السجل بالنسبة لها TLDبما في ذلك النطاقات في مستويات 
، وليس في ")xn - 11b5bs1di.tld" -على سبيل المثال " (اسم النطاق"حقل  في A، يجب استخدام العنوان )IDN(الدولية 
 .Uالعنوان 

 :DOMAINيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ ، 
)2 (}domainName{اسم النطاق؛ ، 
)3 (}sponsoringRegistrar{ي؛، أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الداعم الحال 
)4 (}creationDate{تاريخ اإلنشاء؛ ، 
)5 (}creatorRegistrar{الُمنشأ؛/ ، أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل األصلي 
)6 (}expiryDate{تاريخ انتهاء فترة الصالحية؛ ، 
)7 (}authInfo{ معلومات الترخيص، من أجل النطاق؛ ، 
)8 (}updateRegistrar{حديث النطاق في آخر مرة، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث؛ ، تعامل المسجل للمسجل الذي قام بت 
)9 (}lastUpdate{ تاريخ آخر تحديث، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث؛ ، 
)10 (}lastTransferDate{تاريخ آخر تحديث، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث؛ و ، 
)11 (}deletionDate{3915ر إزالتها أو استعادتها انظر طلب التعليق رقم ، تاريخ الحذف، للنطاقات قيد انتظا ،

 .، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث]11[ انظر 
 
 ".DOMIDN"الملف  نوعتشير إلى  )IDNs(أسماء النطاقات العالمية  4-8-2

 ". أسلوب تعامل النطاق"اإلدخال في حقل ، فيجب توفير التعامل مع هذا "DOMAIN"إدخال مماثل في ملف  IDNإذا كان لدى 
، فيجب توفير التعامل مع اسم النطاق القانوني هذا في حقل )اسم النطاق القانوني(آخر  IDNهي تهجئة لـ  IDNإذا كانت 

ك حقل وبالنسبة ألسماء النطاقات الدولية التي هي عبارة عن أسماء نطاقات قانونية، يجب تر". 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. 7-4 وانظر القسم 

 .IDNالمماثل لـ  IDNلجدول ) 3-8-4 انظر (على الهوية الداخلية " IDNهوية جدول "أن يحتوي حقل  يجب
على حٍد سواء، وإذا لم يتم  Uوالعنوان  Aللسجل، فيجب أن يتم استوداع العنوان  IDNالخاص بـ  Uوإذا قدم المسجل العنوان 

 . فحسب Aالعنوان  ذلك، فيجب أن يتم استوداع
 :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 " ويجب أن تضم. TLDفي نطاق  IDNsوالتي تستخدم من أجل  IANAفي  IDNمعّرفات المورد العالمي لجدول 
 . IDNالهوية الداخلية من أجل جدول عدًدا تسلسلسيًا والذي سيكون بمثابة " IDN"جدول 

 :IDNTABLESيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 
)1 (}idnTableId{ هوية جدول ،IDN؛ و 
)2 (}idnTableUri{ معّرف المورد العالمي لجدول ،IDN  في مستودعIANA. 



 الجديدة  GTLDمواصفات اتفاق مسودة نطاقات  2010مايو 
 تخضع للتعليق العام 

 

IRI- 6243v2 

 
الت المرتبطة ألي اسم يحتوي هذا الملف على كل موضوعات االتصا" CONTACT"تشير إلى نوع ملف . 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{أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الداعم؛ ، 
)3 (}creationDate{تاريخ اإلنشاء؛ ، 
)4 (}authInfo{معلومات الترخيص لجهة االتصال؛ ، 
)5 (}voiceNumber{رقم الهاتف الصوتي؛ ، 
)6 (}voiceExt{امتداد الهاتف الصوتي؛ ، 
)7 (}faxNumber{رقم هاتف الفاكس؛ ، 
)8 (}faxExt{امتداد الفاكس؛ ، 
)9 (}email{عنوان البريد اإللكتروني ،. 
)10 (}creatorRegistrar{ل للُمسجل الُمنشأ؛، أسلوب تعامل الُمسج 
)11 (}updateRegistrar{أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الذي قام بتحديث جهة االتصال؛ ، 
)12 (}lastUpdate{تاريخ آخر تحديث، و ، 
)13 (}lastTransferDate{تاريخ آخر نقل ،. 

 
ال يُسمح إال الثنين من . تحتوي على عناوين جهات االتصال" CONADDR"تشير إلى نوع ملف . عناوين جهات االتصال 4-8-5

 .العناوين لكل جهة اتصال شريطة كونهما ذوي أنواع مختلفة
 :CONADDRيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ ، 
)2 (}addressType{ نوع العنوان، يجب أن يكون ،"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 

 EPPالتصال لـ وبصفة خاصة، يتطلب تعيين جهة ا. الحقول التالية يمكن من خاللها أن تشير وثائق المعايير للمتطلبات الالزمة للتحقق منها
 :، الرجوع إلى وثائق معايير أخرى كما يلي]4[ ، انظر 5733في طلب التعليق 

 البلد
 .ISO 3166يتم تمثل معّرفات الدول باستخدام اثنين من معّرفات األحرف كما هو محدد في المعيار 

 أرقام الهاتف
 .ITUالخاص بـ  E164aاعتماًدا على الهياكل التي تم تعريفها في معيار ) اكس على حٍد سواءالصوت والف(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

 :NAMESERVERخزين الحقول اآلتية في ملف يجب ت
)1 (}nameServerHandle{تعامل خادم االسم؛ ، 
)2 (}nameServerName{اسم خادم االسم؛ ، 
)3 (}creationDate{تاريخ اإلنشاء؛ و ، 
)4 (}sponsoringRegistrar{أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الداعم ،. 
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 "NSIP"ر إلى نوع ملف تشي .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 IPv4وين ، من أجل عنا]13[  بروتوكول اإلنترنتإما لـ  IPيجب أن يتوافق سياق عناوين الـ . مالحظات

 .IPv6، من أجل عناوين ]IP  ]14السادس الخاص بـ 
 
يحتوي الملف على معلومات لكل مسجل مرتبط بأي اسم نطاق المتضمن " REGISTRAR"تشير إلى نوع ملف . الُمسجلون 4-8-8

 .DOMAINفي 
 :REGISTRARقول اآلتية في ملف يجب تخزين الح

)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 كل الحاالت لكل نطاق في ". DOMSTATUS"ع ملف تشير إلى نو. الحالة/ارتباطات النطاق 4-8-9
 :DOMSTATUSيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ ، 
)2 (}statusValue{قيمة الحالة، كما في الجزء السابق الخاص بحاالت الموضوعات؛ ، 

 
تحتوي على كل الحاالت لكل جهة اتصال في " CONSTATUS"ملف  تشير إلى نوع. الحالة/ارتباطات االتصال 4-8-10

CONTACT. 
 :CONSTATUSيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 

)1 (}contactHandle{أسلوب تعامل جهة االتصال؛ ، 
)2 (}statusValue{قيمة الحالة، كما في الجزء السابق الخاص بحاالت الموضوعات؛ ، 

 
تحتوي على كل 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{قيمة الحالة، كما في الجزء السابق الخاص بحاالت الموضوعات؛ ، 
)3 (}reasonCode{مز السبب، ر. 

 
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{أسلوب تعامل النطاق؛ ، 
)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 جهة اتصال دفع الفواتير
 tech جهة االتصال التقنية 

 
تحتوي على كل االرتباطات بين أسماء النطاقات " DOMNS"تشير إلى نوع ملف . جهة االتصال/ ادم االتصالارتباطات خ 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 . طاقعمليات حذف الن 4-8-14

 .؛ وهو يشير إلى قائمة النطاقات التي ُوجدت في اإليداع السابق الذي قد تمت إزالته")inc"نوع الملف -مثالً (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

؛ وهو يشير إلى قائمة جهات االتصال التي ُوجدت في اإليداع السابق الذي قد تمت ")inc"نوع الملف -مثالً (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
 .ي اإليداع السابق الذي قد تمت إزالته؛ وهو يشير إلى قائمة خوادم األسماء التي ُوجدت ف")inc"نوع الملف -مثالً (التزايدية 

)1 (}nameServerHandle{تعامل خادم االسم؛ و ، 
)2 (}deletionDate{تاريخ الحذف ،. 

 
تعتبر أول خمسة " DOMDS"تشير إلى نوع ملف  .النطاق/ DNSارتباطات سجالت موقّع التفويض الخاصة بامتدادت أمان  4-8-17

 . ]10[ ، انظر 5910وترتبط هذه الحقول بتلك المبينة في طلب التعليق رقم . ل فارغةحقول فقط إلزامية، ويمكن ترك بقية الحقو
 :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{ بروتوكول مفتاح ،DNS؛ 
)9 (}dnskeyAlgorithm{ لوغاريتم مفتاح ،DNS؛ 
)10 (}publicKey{المفتاح العام؛ ، 

 
يجب أن يتم إرسال ". DSDEL"تشير إلى نوع الملف  .DNSعمليات حذف سجالت موقّع التفويض الخاصة بامتدادت أمان  4-8-18

؛ وهو يشير إلى قائمة النطاقات التي كانت توجد ")inc"نوع الملف -مثالً (هذا الملف فقط من أجل إيداعات المستودع التزايدية 
 .في اإليداع السابق والتي لم تعد موجودة لديه DNSدت أمان بها سجالت موقّع التفويض الخاصة بامتدا

 :DSDELيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}domainHandle{أسلوب تعامل النطاق؛ و ، 
)2 (}dsDeletionDate{ تاريخ حذف سجل ،)سجالت (DS. 

 
ومات كشف استثنائية خاصة يحتوي على معل". CONDISCL"يشير إلى نوع الملف  .الكشف عن معلومات االتصال 4-8-19

وباستثناء أسلوب تعامل جهة االتصال، ال يمكن لجميع الحقول في هذا . ]4[  5733باالتصال كما هو محدد في طلب التعليق رقم 
 .أو فارغة" خاطئة"، 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{الفاكس؛ و ، 
)10 (}email{البريد اإللكتروني ،. 

 
، انظر طلب EEPمن  2 يرتبط 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{الوصول خاٍل؛ ، 
)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؛ 

 
تدرج معّرفات لغات الرد على النصوص المعروفة من قبل ". 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 EEPت يدرج موضوعا". 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{ رابط اسم ملفات تخطيطية بامتداد ،XML. 

 
 .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{معّرف المورد العالمي المتداد حيز االسم؛ و ، 
)3 (}xmlSchemaFilename{لفات تخطيطية بامتداد ، رابط اسم مXML. 

 
التي يدعمها السجل، يجب أن يكون هناك  EEPلكل امتدادات وموضوعات . EPPالخاصة بـ  XMLمخططات ملفات بامتداد  4-9

 .األساسية اآلن EEPيتم عرض أنواع الملفات لموضوعات وامتدادات  .في إيداعات الضمان XMLمخطط ملفات بامتداد 
 
 XMLيحتفظ بمخطط ". XSDOBJDOMAIN"يشير إلى نوع الملف  .م النطاقالس 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  .للمضيّف XMLمخطط  - EEPموضوع  4-9-3
EPP للمضيّفات التي يستخدمها السجل. 

 
يحتفظ ". XSDEXTDRGP"يشير إلى نوع الملف  .الخاص بفترة السماح لسجل النطاق XMLمخطط  - EEPامتداد  4-9-4

 .النطاق التي يستخدمها السجل المتداد فترة السماح لسجل EPPالخاص بـ  XMLبمخطط 
 
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 . لنوع من اإليداعاتيلخص الجدول التالي أنواع الملفات المطلوبة وفقًا لهذا ا .أنواع الملفات المطلوبة 4-10

. أن نوع الملف يعد مطلوبًا" نعم"تشير كلمة . يجب أن يكون موجوًدا في اإليداع إذا كانت هناك بيانات مماثلة في قاعدة بيانات السجل
إلى " سميك"وتشير كلمة ). IDNs(لية إلى أن نوع الملف يعد مطلوبًا إذا كان السجل يعتمد أسماء النطاقات الدو" IDN"وتشير كلمة 

إلى أن نوع الملف يعد مطلوبًا إذا كان " DNSSEC"وتشير كلمة . أن نوع الملف يعد مطلوبًا إذا كان السجل من النوع السميك
 .إلى أن نوع الملف يعد مطلوبًا إذا كان السجل يعتمد ضوابط كشف جهات االتصال" كشف"وتشير كلمة . DNSSECالسجل يعتمد 
 .إلى أن نوع الملف يجب أال يكون موجوًدا في اإليداع" ال"وتشير كلمة 

 
 إيداع متزايد إيداع كامل نوع الملف

 نعم نعم النطاق
DOMIDN  أسماءIDN  أسماءIDN 

 IDNأسماء  IDNأسماء  IDNجداول 
 سميك سميك .جهة االتصال
CONADR سميك سميك 

 نعم نعم خادم االسم
NISP نعم نعم 

 نعم نعم مسجلال
 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 الكشف 
DCP نعم نعم 

EPPVERSIONS نعم نعم 
 نعم نعم للغاتا

 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 " امتداد"ه وملفات إذا كانت اتفاقية مزود االمتداد معينة تتطلب تقديم بيانات إضافية، غير مضمنة أعال .االمتدادات 4-113-2
يتم تحديدها في إحدى الحاالت عن طريق أساس الحالة لتوضح أن البيانات التي قد تستخدم أساليب تعامل النطاق وجهة االتصال 

يمكن  وخادم االسم والُمسجلين؛ لربط هذه البيانات بتلك الموضوعات، والتي قد تقدم موضوعات جديدة بأساليب التعامل الخاصة بها،
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
 

 
 
 
 
 
 
 
يتعين استخدام الضغط للحد من عدد مرات النقل . والتشفيريل لتقليل أزمنة تحوالضغط يوصى باستخدام  .معالجة ملفات اإليداع 4-123-3

كما يجب أن يُستخدم  .التخزين ، والحد من متطلبات القدرة علىاإللكترونية، ومتطلبات سعة البياناتبين السجل ووكيل مستودع 
 . تشفير البيانات لضمان خصوصية بيانات مستودع السجل

 OpenPGPتنسيق رسائل  OpenPGPلكل  OpenPGPالتشفير في شكل ثنائي بتنسيق يجب أن تكون الملفات المجهزة للضغط و
تعد اللوغاريتمات المقبولة للترميز بالمفتاح العام، وتشفير المفتاح المتناظر، والضغط . ]62[ ، انظر 4880طلب التعليق رقم  -

، OpenPGPخاص بتنسيق  IANA، والذي لم يتم تحديده على أنه سجل 4880في طلب التعليق رقم والتجزئة هي تلك المذكورة 
 :تعتبر عملية متابعة ملف بيانات في تنسيق النص األصلي كما يلي  .وذلك أيًضا يعد خاليًا من حق االمتياز ،]73[  ،انظر

 
 : تعتبر عملية متابعة ملف بيانات في تنسيق النص األصلي كما يلي. ز ملفات البياناتتجهي 4-13

 .4880وفقًا لطلب التعليق رقم  ZIPاللوغاريتم المقترح للضغط هو . يجب أن يتم ضغط الملف) 1(
المقترحة بين تشفير المفتاح ولوغاريتمات التشفير . يتم تشفير البيانات المضغوطة باستخدام المفتاح العام لوكيل المستوع) 2(

بينما اللوغاريتمات المقترحة لتشفير المفتاح المتناظر هي . 4880وفقًا لطلب التعليق رقم  RSAو Elgamalالعام هي 
TripleDESو ،AES128 وCAST5  4880كما في طلب التعليق رقم. 

حد األقصى لحجم الملف المتفق عليه مع وكيل ويمكن تقسيم الملف حسب الحاجة، بمجرد ضغطه وتشفيره بشكل أكبر من ال) 3(
وسوف يطلق على كل جزء من الملف المنقسم في هذا القسم، أو الملف بأكمله إذا لم يتم استخدام التقسيم، اسم . المستودع

 . ملف معالج
ملف التوقيع  ويجب أن يكون. باستخدام مفتاح السجل الخاص معالج ملف لمعالجة كللكليتم إنشاء ملف توقيع رقمي ) 4(

. ، ولن يمكن ضغطه أو تشفيره]62[  4880طلب التعليق رقم كما في  OpenPGPالرقمي في شكل ثنائي بتنسيق 
قترح واللوغاريتم الم. 4880وفقًا لطلب التعليق رقم  RSAو DSAالرقمية المقترحة هي  التواقيعالتوقيعاتولوغاريتمات 

 .SHA256للتجزئات في التوقيعات الرقمية هو 
وال . إلى وكيل المستودع والتوقيع الرقميوملفات التوقيع الرقميةنقل الملفات المعالجة  وعندئٍذ، يجب أن يتم) 5(سيتم بعد ذلك 

كتروني هو المفضل، أن التسليم اإللخالل آليات إلكترونية آمنة،من  تتطلب هذه المواصفات أي آلية نقل خاصة على الرغم
, SFTP ، تحميل ملفمثل التسليم اإللكتروني عبر بروتوكوالت) ولكن ال تقتصر على(وستشمل الخيارات المقبولة 

SCP ,HTTPSأو عن طريق تقديم وسيلة مادية مثل أقراص  ، إلخ، وفقا لما هو متفقCD-ROMو ،DVD-ROM ،
يمكن استخدام النقل غير . ومشغل التسجيل وكيل المستودع معبينعليه  على النحو المتفق USBأو أجهزة تخزين 

، أو وسائل التخزين إال في حالة التفويض من CD-ROMs ,DVD-ROMsاإللكتروني من خالل الوسيط المادي مثل 
  .بذلك ICANNقبل 

تخدام اإلجراء الموضح في المنقولة باس) المعالجة(البيانات  ملفملفاتويقوم وكيل المستودع بعد ذلك بالتحقق من صحة كل ) 6(
 . 7 8  القسم

 
-الشهر-السنة}_{gTLD{: يجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية. اصطالحات تسمية الملفات .4

 :يثح} االمتداد.}{المراجعة{المراجعة{#}_السلسلة }_النوع}_{اليوم
 ASCII، فيجب استخدام الشكل المتوافق مع TLD-IDN؛ في حالة وجود نطاق gTLDباسم نطاق } gTLD{يتم استبدال  4-1-1

 ؛ )Aالعنوان (

Field Code Changed



 الجديدة  GTLDمواصفات اتفاق مسودة نطاقات  2010مايو 
 تخضع للتعليق العام 

 

IRI- 6243v2 

بالتاريخ الموافق للزمن المستخدم كعالمة مائية زمنية للمعامالت، أي لإليداع الكامل المتوافق } اليوم-الشهر-السنة{يتم استبدال  4-2
 ؛ "2009-08-02"، وتكون السلسلة المقرر استخدامها 0Z02T00:0-08-2009مع 

 : من قبل} النوع{يتم استبدال  4-3
 ، إذا كانت البيانات تمثل اإليداع الكامل؛"كامل" )1(
 ، إذا كانت البيانات تمثل إيداًعا تزايدًيا؛"تزايدي" )2(

ملف وحيد، فال بد من استبدال هذا  ، وفي حالة وجود"1"بوضع الملف في سلسلة الملفات، والتي تبدأ برقم {#} يتم استبدال  4-3-1
 ". 1"بالرقم 

 ": 0"الخاص ببداية الملف بالرقم ) أو إعادة اإلرسال(عن طريق رقم المراجعة } المراجعة{يتم استبدال  4-3-2
 ".ال شيء"وإال فيستبدل بكلمة . إذا كان الملف يحمل توقيًعا رقمًيا لملف شبه متجانس لفظًيا" التوقيع“بـ } االمتداد.{يتم استبدال  4-4

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُمشغل السجل أو (سيقوم كل مزود امتداد ووكيل مستودع بتوزيع المفتاح العام الخاص به للطرف اآلخر . توزيع المفاتيح العامة .5

وكل طرف سوف يؤكد على . ، عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني يتم تحديده)وكيل المستودع، حسب كل حالة
الطرف اآلخر العام مع البريد إلكتروني للرد على ذلك، وسوف يقوم الطرف الموزع في وقت الحق بإعادة التأكد  استالم مفتاح

وبهذه الطريقة، يتم اعتماد . من صحة المفتاح المنقول عبر وسائل غير متصلة، كاجتماع شخصي مثالً، أو التهاتف، وما إلى ذلك
يقوم وكيل . البريد واستقباله عن طريق خادم البريد الذي يديره الطرف الموزع نقل المفتاح العام لمستخدم قادر على إرسال

  .بتبادل المفاتيح باستخدام نفس اإلجراء ICANNالمستودع، والسجل و
 

بيانًا مكتوبًا  ICANNمع تقديم كل عملية إيداع، سوف يسلم مشغل مزود االمتداد إلى وكيل المستودع و. اإلشعار باإليداعات .6
إنشاء اإليداع، وينص على أن  علىعنيتضمن نسخة من التقرير الذي تولد ) كون ذلك إلى جانب بريد إلكتروني معتمدوقد ي(

" يعيد إرسال"اإليداع و" هوية"يدرج مشغل التسجيل سوف  كما .اإليداع تم فحصه من قبل المشغل ويعد كامالً ودقيقًا
يتم شرح الخصائص . بيانهفي  جميع اإليداعات التي وردت،ب ICANNيقوم وكيل مستودع البيانات بإخطار الخصائص

 .غضون أيام عمل من استالمها.]1[ في 
 
 .إجراءات التحقق من الصحة .7

 .يتم التحقق من صحة ملف التوقيع لكل ملف معالج) 1(
 . ر، فيتم وضعها مًعاإذا كانت الملفات المعالجة هي أجزاء من ملف أكب) 2(
 . كل ملف تم الحصول عليه في الخطوة السابقة يتم فك تشفيره وفك ضغطه) 3(
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 .]1[ التحقق من صحته مقابل التنسيق المحدد في بعد ذلك كل ملف بيانات متضمن في الخطوة السابقة يتم ) 4( )1(
 . المواصفات.الخطوةهذه اشتمل على عملية تحقق، فإنه يتم تطبيق ذلك في  ]1[ إذا 
 . مكتمل غير اإليداع اعتبار فسيتم الخطوات، تلك من أي في اختالف أي ُوجد وإذا

  
 .المراجع .8

 ، )العمل في تقدم(مواصفة مستودع بيانات اسم النطاق  ]1[
//:data-registry-noguchi-arias-html/draft.org/editor-www.rfctools.ietfhttp-ن،بروتوكواللتوزيع المر

rfc/rfc5730.txtescrow 
http://www.rfc- التوزيع المرنتعيين اسم نطاق بروتوكول  OpenPGPتنسيق رسائل  ]2[

.txtrfc5731rfc4880editor.org/rfc/ 
.assignments/pgp.org/editor-rfcianahttp://www- تعيين مضيّف بروتوكول التوزيع المرنOpenPGPمعايير  ]3[

rfc/rfc5732.txtparameters.xhtml-parameters/pgp 
 txteditor.org/rfc/rfc57-http://www.rfc.33 تعيين جهة اتصال بروتوكول 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-.rfchttp://wwwتنسيق 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[
  زيع المرنتعيين امتدادات األمان لنظام أسماء النطاقات لبروتوكول التو ]10[

editor.org/rfc/rfc5910.txt-http://www.rfc 
 fc/rfc3915.txteditor.org/r-http://www.rfc تعيين فترة السماح الخاصة بسجل النطاق لبروتوكول التوزيع المرن ]11[
 editor.org/rfc/rfc5322.txt-http://www.rfc تنسيق رسائل اإلنترنت ]12[
 editor.org/rfc/rfc791.txtt-http://www.rfc بروتوكول اإلنترنت ]13[
 IP editor.org/rfc/rfc4291.txt-http://www.rfcبناء التوجيهي لإلصدار السادس الخاص بـ ال ]14[
 

Field Code Changed

Field Code Changed

Field Code Changed

http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow�
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow�
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow�
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt�
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt�
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt�
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml�
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml�
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml�
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 المتطلبات القانونية -الجزء ب 
 
 ICANN ود االمتداد االتصال وإبالغمزالتسجيل إبالغقبل إبرام اتفاقية المستودع، يجب على مشغل . وكيل مستودع البيانات . 1

ونسخة من اتفاقية المستودع ذات الصلة، وجميع  ICANNفيما يتعلق بهوية وكيل المستودع، وتقديم معلومات االتصال لـ 
باإلضافة إلى ما سبق، قبل إبرام اتفاقية المستودع، يجب على مشغل التسجيل الحصول على موافقة من  .التعديالت عليها

ICANN يجب أن يتم تعيين . إبرام صورة من اتفاقية المستودع المقدمة) ب(استخدام وكيل المستودع المحدد، و) أ( لـ
ICANN تحتفظ . صراحًة كطرف ثالث مستفيد من اتفاقية المستودعICANN  بالحق في سحب موافقتها على أي وكيل

صراحةً كطرف  ICANNيجب أن يتم تعيين  اه واحدمستودع، أو اتفاقية مستودع، أو أي تعديل عليها، وجميع ذلك في اتج
 .ثالث مستفيد من مثل هذه االتفاقية

 
إذا لم يسدد مشغل مزود االمتداد . رسوًما لوكيل المستودع مباشرةً  -أو يدفع آخر نيابة عنه-يجب أن يدفع ُمشغل السجل . الرسوم . 2

 ICANNإشعاًرا خطيًا بعدم السداد، وقد تسدد  ICANNأي رسوم في الموعد المحدد، سوف يعطي وكيل مستودع البيانات 
وعند دفع الرسوم المستحقة . الرسوم الماضية، في غضون عشرة أيام عمل بعد تلقي إشعار مكتوب من وكيل مستودع البيانات

ن بالتعويض عن هذا المبلغ من مشغل مزود االمتداد، الذي يشترط أ ICANN، يجب أن تطالب ICANNالماضية من قبل 
  .مع تسديد الرسوم المقبلة بموجب اتفاقية مزود االمتداد ICANNيسدده إلى 

 
وبعد ذلك، ينبغي . يجب أن تظل ملكية اإليداعات خالل فترة سريان اتفاقية مزود االمتداد مع مشغل مزود االمتداد دوًما. الملكية . 3

. ICANNلمثل هذه اإليداعات لـ ) رية، كما يقتضي الحالبما في ذلك حقوق الملكية الفك(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 

وخاٍل من حق االمتياز مشغل مزود االمتداد في اإليداعات سيتم ترخيصها تلقائيًا على أساس غير حصري ودائم، وال رجعة فيه، 
 .ICANNأو لطرف معين خطيًا من قبل  ICANNلـ 
 

حيازة إيداعات واالحتفاظ بها في مرفق آمن ومقفل ومحمي بيئيًا، ) 1: (سيكون وكيل المستودع مطالبًا بما يلي. التكامل والسرية . 4
ح لهم فقط بالوصول إليها، و تكامل وسرية اإليداعات باستخدام المقاييس  حماية) 2(يمكن لممثلين عن وكيل المستودع مصرَّ

ومشغل  ICANNوسيكون لكٍل من  .التجارية المعروفة.االحتفاظ بكل إيداع لمدة عام واحد وحمايته) 3(المعقولة تجارًيا و
الحق في فحص سجالت وكيل المستودع المطبقة بناًء على إشعار مسبق معقول وخالل ساعات العمل  مزود االمتدادالتسجيل
الحق في تعيين مدقق حسابات كطرف ثالث لرقابة توافق وكيل المستودع مع  مزود االمتدادالتسجيلكما سيكون لمشغل . العادية

 .بما ال يزيد عن مرة واحدة في السنة التقويميةمن وقت آلخر 2المواصفات الفنية ومتطلبات الصيانة لهذه المواصفات 
 

ي أمر آخر من محكمة أو هيئة قضائية أخرى تتعلق بالكشف أو اإلفراج عن إيداعات، وكيل المستودع استدعاًء أو أ تلقىإذا 
وبعد إخطار . ما لم يحظر القانون ذلك ICANNفسوف يقوم وكيل مستودع البيانات على الفور بإخطار مشغل مزود االمتداد و 

للطعن في أي أمر من هذا  ICANN أو التسجيل، سيتيح وكيل المستودع الوقت الكافي لمشغل ICANNو  التسجيلمشغل 
؛ ولكن بشرط أال يتنازل وكيل المستودع عن حقوقه لتقديم موقفه ICANNأو  التسجيلالقبيل، مما يوجب المسؤولية على مشغل 

لدعم الجهود  ICANNأو  التسجيلكما سوف يبدي وكيل مستودع البيانات تعاونه مع مشغل . فيما يتعلق بأي أمر من هذا القبيل
وأي طرف يطلب مساعدة إضافية سيدفع رسوم وكيل . استدعاء، على حساب هذا الطرف الحد من أي امية إلى سحق أوالر

  .المستودع المحددة أو كما ذكر عند تقديم طلب مفصل
 
االمتثال ، من أجل على نفقته؛ التزاًما ببنود وشروط أي إيداع بتكراربنسخلوكيل المستودع  يجوز السماحقد ُيسمح. النُسخ . 5

 .وأحكامها، شريطة أن يتحمل مشغل مزود االمتداد نفقة هذه االزدواجية اتفاقية المستودع لشروط
 
أو من تعينه، في حدود أربع وعشرين ساعة، على نفقة مشغل  ICANNوكيل مستودع البيانات إلى  يسلميتيح. تحرير اإليداعات . 6

اإليداعات في امتالك حساب وكيل  مزود االمتداد، جميعلجميع) ف ذلكما لم يطالب بخال(التسجيل، التجميل اإللكتروني 
، أو تلقي ICANNبتفعيل هذا التسليم لـ  مزود االمتدادالتسجيلالمستودع في حال تلقي وكيل مستودع البيانات طلبًا من مشغل 

  :تفيد ما يلي ICANNأحد اإلخطارات الخطية التالية من 
 أو ،؛بدون تجديد، أو تم إنهاؤها مزود االمتدادلسجلاانتهت صالحية اتفاقية  1.-6

خمسة إيداعات تزايدية في أي شهر تقويمي، في غضون خمسة ) ب(أي إيداعات كاملة، أو ) أ(، فيما يتعلق بـ ICANNلم تتلق  6.2
إشعاًرا  ICANNأرسلت ) X1(أيام تقويمية من تاريخ التسليم المحدد مسبقًا لإليداع، إخطاًرا باالستالم من وكيل المستودع؛ و

، في غضون سبعة أيام تقويمية ICANNلم تتلق ) Y2(بعدم االستالم، و مزود االمتدادالتسجيللوكيل مستودع البيانات ومشغل 
 بعد هذا اإلشعار، إشعاًرا من وكيل المستودع باستالم اإليداع، أو 
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اإليداع الكامل أو بإخفاق التحقق من خمسة إيداعات  إخطاًرا من وكيل المستودع بإخفاق التحقق من صحة ICANNتلقت  6.3
لم تتلق ) ب(يفيد باالستالم، و مزود االمتدادالتسجيلإشعاًرا لمشغل  ICANNأرسلت ) أ(تزايدية في أي شهر تقويمي و

ICANN لهذا ، في حدود سبعة أيام تقويمية بعد هذا اإلشعار، إشعاًرا من وكيل المستودع للتحقق من صحة إصدار معالج
  أو ،؛اإليداع الكامل أو اإليداع التزايدي

بإعالن إفالسه أو أفلس، أو حدث له أي شيء مشابه لما ) 2(بإيقاف مزاولة نشاطه في الفترة العادية، أو  قام )1: (التسجيلمشغل  6.4
 يحدث وفقًا لقوانين المقاضاة في أي مكان بالعالم، أو

 ، أو السجلمن اتفاقية  2.13على حقوقها وفقًا للقسم  ICANNالحرجة مع تأكيد شهد مشغل السجل إخفاق وظائف السجل  6.5
 . ICANNقررت محكمة مختصة، أو هيئة تشريعية أو تحكيمية، أو وكالة حكومية تحرير اإليداعات لـ  6.6

 
م وكيل المستودع جميع أو من تعينه، فسوف يسل ICANNلـ  التسجيلما لم يكن وكيل المستودع قد أصدر سابقًا إيداعات مشغل 

 .أو اتفاقية المستودع التسجيلعند انتهاء اتفاقية  ICANNاإليداعات لـ 
 

 .التحقق من صحة اإليداعات .7
على وكيل المستودع التحقق  ، يجبأو تصحيحه، يتعين كل إيداع استالمتلقيبعد  يومّي عملأربع وعشرين ساعةفي غضون  1.-7

سيتم  .المنشأ لكل إيداعنسخة من تقرير التحقق  اإليداعات واكتمالها وتقديمICANNسليم إيداع وتكل واستكمال من تنسيق 
وقد يكون ( ICANNالمتولد عن كل إيداع لـ . ICANNتسليم التقارير إلكترونًيا، وفقا لما يتم تحديده من وقت آلخر من قبل 

 ). ذلك عن طريق بريد إلكتروني معتمد
إخفاق أي إيداع في إجراءات التحقق من الصحة، فيجب أن يخطر وكيل المستودع، إما عن طريق إذا اكتشف وكيل المستودع  7.2

ساعة  ثمان وأربعينأربع وعشرينبعدم المطابقة في غضون  ICANNالبريد اإللكتروني أو الفاكس أو الهاتف، مشغل السجل و
، يجب أن يبدأ ُمشغل السجل في تطوير من الصحة قوبعد اإلشعار بفشل هذا التحق .االكتشاف.تلقي اإليداع غير المطابقمن 

التحقق، تجاوز إجراءات تجاوز التعديالت والتحديثات والتصحيحات وطرق إصالح اإليداع األخرى الالزمة لنجاح اإليداع في 
اع ويجب على وكيل المستودع التحقق من دقة أي إيد .وتقديم طرق اإلصالح هذه إلى وكيل المستودع، بأسرع ما يمكن

  .ساعة 24بنجاح عملية التحقق في غضون  ICANNتصحيحي أو اكتماله وإرسال إشعار لـ 
 

في غضون  2بتعديل شروط اتفاقية المستودع لتتوافق مع هذه المواصفات  التسجيليقوم وكيل المستودع ومشغل  .التعديالت .8
) 2(ي حالة وجود تعارض بين هذه المواصفات وف. 2أيام من أي تعديل أو تغيير يطرأ على هذه المواصفات ) 10(عشرة 

  .2 بهذه المواصفاتواتفاقية المستودع، فيجب األخذ 
 
تعويض وكيل المستودع ودفع الضرر عنه وكذلك كل من مديريه وموظفيه ووكالئه  التسجيليجب على مشغل  .التعويض .9

تماًما وإلى األبد من وضد جميع ") ستودعمستحقي التعويض لوكيل الم("ومرؤوسيه وأعضائه، وأصحاب المصلحة معه 
المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من 

حقي أي نوع، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتي قد يُؤكد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أٍي من مست
التعويض لوكيل المستودع بناًء على اتفاقية المستودع أو أداء أي وكيل المستودع أو أي من مستحقي التعويض لوكيل المستودع 

وكيل المستودع،  قِبلمع استثناء أي مطالبات على أساس االدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو سوء التصرف من (بموجبها 
يجب على وكيل المستودع تعويض  ).يه والمتعاقدين معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معهوموظفيه ووكالئه ومرؤوس ومديريه
ودفع الضرر عنهما وكذلك كل من مديريهما وموظفيهما ووكالئهما ومرؤوسيهما وأعضائهما،  ICANNو  التسجيلمشغل 

واإلجراءات واألضرار  تماًما وإلى األبد من وضد جميع المطالبات") مستحقي التعويض("وأصحاب المصلحة معهما 
والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من أي نوع، بما في ذلك أتعاب 

المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتي قد يُؤكد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أٍي من مستحقي التعويض فيما يتعلق باالدعاءات 
 إلهمال، أو سوء التصرف من قبل وكيل المستودع، ومديريه وموظفيه ووكالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين معهالكاذبة، أو ا
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 3المواصفات 

 تنسيق التقرير الشهري لُمشغل السجل ومحتواه
 reports@icann.org-registry ____________لـ  تقريرا شهريا واحدا باثنين من التقارير الشهريةيتعين على مشغل السجل التقدم 
 ICANNسوف تستخدم . نسيقات أخرىوتتقديم التقارير فيما بعد باستخدام وسائل  ICANNقد تطلب . وذلك باستخدام المحتوى التالي

 .  جهوداً تجارية معقولة للحفاظ على سرية المعلومات الواردة في التقارير حتى بعد ثالثة أشهر من نهاية الشهر الذي تتعلق به التقارير
كما موضح في  SLAلشهر التقرير باستخدام  RDPSو EPPو DNSقارن بين أداء خدمة . أداء اتفاقية مستوى الخدمة -1

في ملف بنسق بقيمة  الكترونياهذا التقرير  تجميعنقل ويتعين  .تقرير األعمال التجارية لكل ُمسجل 6من المواصفات  4الجزء 
 منفصلة بفاصلة وفقا لما يتم تحديده في 

RFC 4180 . ويجب تسمية الملف".csvyyyymm-transactions-mm-_sla_yyyygTLD" حيث ،"gTLD " تكون
العام والشهر الجاري "  yyyymmmm-yyyy"؛ ويكون الرمز A، يجب استخدام عنوان TLD-IDN ؛ في حالةgTLDاسم 

  :بحسب المسجليجب أن يحتوي الملف على الحقول التالية . إعداد التقرير عنهما
 

 مالحظات  إسم الحقل رقم الحقل
01  epp-service-dt-min  وقت توقف خدمةEPP ايجب أن يكون رقما صحيح. بالدقائق. 
02  epp-session-cmds-rtt-pct عيّنةالنسبة المئوية ل RTTs  الخاصة بأوامر جلسةEPP  المجمعة معSLR 

رقما أو رقمين مع رقمين عشريين : يجب أن تكون عددا صحيحا. المتصلة بها
 %بدون عالمة 

03  epp-query-cmds-rtt-pct عيّنةالنسبة المئوية ل RTTs  استعالمالخاصة بأوامر EPP  المجمعة معSLR 
رقما أو رقمين مع رقمين عشريين : يجب أن تكون عددا صحيحا. المتصلة بها

 %بدون عالمة 
04  epp-transform-cmds-rtt-pct عيّنةالنسبة المئوية ل RTTs  الخاصة بأوامر تحويلEPP  المجمعة معSLR 

عشريين رقما أو رقمين مع رقمين : يجب أن تكون عددا صحيحا. المتصلة بها
 %بدون عالمة 

05  rdps-dt-min  وقت توقفRDPS يجب أن يكون رقما صحيحا. بالدقائق. 
06  rdps-query-rtt-pct عيّنةالنسبة المئوية ل RTTs  الخاصة باستعالمRDPS  المجمعة معSLR 

رقما أو رقمين مع رقمين عشريين : يجب أن تكون عددا صحيحا. المتصلة بها
 %بدون عالمة 

07  rdps-update-time-pct تحديثات   عيّنةالنسبة المئوية لRDPS  المجمعة معSLR يجب . المتصلة بها
 %رقما أو رقمين مع رقمين عشريين بدون عالمة : أن تكون عددا صحيحا

08  dns-service-dt-min  وقت توقفDNS يجب أن يكون رقما صحيحا. بالدقائق. 
09  dns-tcp-resolution-rtt-pct عيّنةالنسبة المئوية ل RTTs  الخاصة باستعالم TCP DNS المجمعة مع

SLR رقما أو رقمين مع رقمين : يجب أن تكون عددا صحيحا. المتصلة بها
 %عشريين بدون عالمة 

10  dns-udp-resolution-rtt-pct عيّنةالنسبة المئوية ل RTTs  الخاصة باستعالم UDP DNS المجمعة مع
SLR رقما أو رقمين مع رقمين : يجب أن تكون عددا صحيحا .المتصلة بها

 %عشريين بدون عالمة 
11  dns-update-time-pct تحديثات   عيّنةالنسبة المئوية لDNS  المجمعة معSLR يجب أن . المتصلة بها

 %رقما أو رقمين مع رقمين عشريين بدون عالمة : تكون عددا صحيحا
12 dns-ns-dt-min-<name1>-<ip1> قت توقف عنوان وIP يجب أن يكون رقما صحيحا. السم الخادم بالدقائق .

بأحد أسماء الخوادم  <name1>يجب إنشاء اسم الحقل بحيث يتم استبدال 
 .المالئم له IPبعنوان  <ip1>االسمية واستبدال 

13 dns-ns-dt-min-<name1>-<ip2> " " 
14 dns-ns-dt-min-<name2>-<ip1> " " 
… … " " 
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 مالحظات  اسم الحقل  رقم الحقل 

 IANAاسم مؤسسة المسجل بالكامل وفقا لتسجيله لدى  اسم الُمسجل   01

  iana  http://www.iana.org/assignments/registrar-ids-هوية  02

 إجمالي النطاقات المدعومة  إجمالي النطاقات   03

  TLDلة لدى إجمالي خوادم االسم المسج إجمالي خوادم االسم   04

05  net-adds1--yr   وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولية بعام واحد
 ) نطاق فترة السماح المضافة

06  net-adds2--yr   وليست ملغاة في نطاق (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولية بعامين
 )فترة السماح المضافة

07  net-adds3--yr   وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولها مدة أولية بثالثة أعوام
 )نطاق فترة السماح المضافة

08  net-adds4--yr  إلخ . 

09  net-adds5--yr   " " 

10  net-adds6--yr   " " 

11  net-adds7--yr   " " 

12  net-adds8--yr   " " 

13  net-adds9--yr   " " 

14  net-adds-10-yr   " " 

15  net-renews1--yr   عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
 ) وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعام واحد 

16  net-renews2--yr   بأمر مع فترة عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعامين 
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17  net-renews3--yr   عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بثالثة أعوام 

18  net-renews4--yr  إلخ . 

19  net-renews5--yr   " " 

20  net-renews6--yr   " " 

21  net-renews7--yr   " " 

22  net-renews8--yr   " " 

23  net-renews9--yr   " " 

24  net-renews-10-yr   " " 

25  
 حدوث النقل بنجاح 

 -إعالمه تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر ب
 باألمر أو آلًيا 

 تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي لم ُيعلمه الُمسجل اآلخر  لم يتم اإلعالم بحدوث النقل   26

27  
 فقد النقل بنجاح 

باألمر أو  -تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر قام هذا الُمسجل بإعالمه 
 آلًيا 

 تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر لم ُيعلمه هذا الُمسجل  لنقل لم يتم اإلعالم بفقد ا  28

 عدد نزاعات النقل التي كسبها هذا الُمسجل  كسب نزاع النقل   29

 عدد نزاعات النقل التي خسرها هذا الُمسجل  خسارة نزاع النقل   30

 لمتشعبة أو غير المحسومة عدد نزاعات النقل التي تخص هذا الُمسجل ا عدم حسم نزاع النقل   31

 النطاقات التي ُحذفت خالل فترة السماح باإلضافة  سماح لنطاقات محذوفة   32

 النطاقات التي ُحذفت خارج فترة السماح باإلضافة  عدم سماح لنطاقات محذوفة   33

 أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد  نطاقات مستردة   34

العدد اإلجمالي لألسماء المستعادة التي فشل الُمسجل في تقديم تقرير استعادة  اقات تمت استعادتها عدم تقرير بنط  35
 بها 

 لطلبات اإلعفاء) فترة السماح باإلضافة( AGPإجمالي عدد  agp -إعفاء  -طلبات 36

 منحتطلبات اإلعفاء ) فترة السماح باإلضافة( AGPإجمالي عدد  agp -الممنوحة -اإلعفاءات  37

) فترة السماح باإلضافة(الممنوحة  AGPإجمالي عدد األسماء المتأثرة بـ  agp-الُمعفاة-النطاقات 38
 طلبات اإلعفاء 

 
 

The first line shall include the field names exactly as described in the table above as a “header 
line” as described in section 2 of RFC 4180. Fields of the type “dns-ns-dt-min…” shall be added 

as needed to include all the name server’s names and corresponding IP addresses. No other 
lines besides the ones described above shall be included. 
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2. Per-Registrar Activity Report. This report shall be transmitted to ICANN electronically in a 
comma separated-value formatted file as specified in RFC 4180. The file shall be named 

“gTLD_activity_yyyy-mm.csv”, where “gTLD” is the gTLD name; in case of an IDN-TLD, the A-
label shall be used; “yyyy-mm” is the year and month being reported. The file shall contain the 

following fields per registrar:  
 

وفقا لما " سطر أعلى الصفحة"يجب أن يحتوي السطر األول على أسماء الحقول طبقا لما تم وصفه أعاله في الجدول السابق على هيئة 
مل السطر األخير من كل تقرير على القيم اإلجمالية لكل عمود عبر جميع وينبغي أن يشت. RFC 4180من  2تم وصفه في القسم 

وال يجب إدراج . في حين يجب ترك الحقل الثاني فارغاً " القيم اإلجمالية"المسجلين؛ بحيث يبين عنوان الحقل األول من هذا السطر عبارة 
 . أي سطور أخرى بجانب السطور الموصوفة فيما سبق

 
لبناء نظام مراقبة  ICANNوذلك في إطار خطة  SLAلم تعد هناك حاجة إلى تقرير : v4مع حول التغيير من مذكرة مسودة للمجت[

SLA تخطط . ، وما سينتج عنه من توفير لهذه النتائج على نحو مباشر6، وفقاً للموصوف في المواصفاتICANN  لنشر النتائج
تسجيل وغيرهم من الجهات األخرى المعنية الوصول إلى هذه كي تتيح للقائمين بال SLAعلى نحو دوري من نظام مراقبة 

 .]المعلومات
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 4المواصفات 
 

 مواصفات خدمات نشر بيانات التسجيل
 
بتشغيل خدمة نشر  شركة التسجيلتنسيقًا وبروتوكوالً مختلفًا، فسوف يقوم مشغل  ICANNإلى أن تحدد منظمة . WHOISخدمة . 1

الذي يوفر حرية  3912 رقم) RFC(وفقًا لطلب التعليقات > whois.nic.TLD<وموقع الويب  43بيانات التسجيل المتاحة من خالل منفذ 
بالحق في تحديد تنسيقات  ICANNوتحتفظ منظمة . الوصول العام على أساس االستعالم للعناصر التالية في التنسيق التالي على األقل

ممكن بتنفيذ مثل هذه المواصفات البديلة في أقرب وقت  شركة التسجيلوبروتوكوالت بديلة، وبناًء على مثل هذا التحديد، سيقوم مشغل 
 .عمليًا

 
يجب أن يتبع تنسيق الردود شكل التنسيق النصي شبه الحر الموضح أدناه، يليه سطر خاٍل وإخالء المسؤولية القانونية مع  .1-1 

 . ، وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة البياناتشركة التسجيلتحديد حقوق مشغل 
  
، وذلك في شكل سطور تبدأ بمفاتيح، متبوعة بنقطتين القيمة/ أزواج المفاتيح  يجب تمثيل كل كائن بيانات كمجموعة من .1-2 

 . ومسافة كمحددات، يليها القيمة
 
على (مع المفتاح نفسه  قيمة/  بالنسبة للحقول المشتملة على أكثر من قيمة، يُسمح باستخدام أزواج متعددة مكونة من مفتاح .1-3 

مفتاح بعد أي سطر خاٍل بمثابة بداية لسجل جديد، /ويجب اعتبار أول زوج مكون من قيمة). اء متعددةسبيل المثال لعمل قائمة بخوادم أسم
، أو اسم النطاق ومعلومات IPكما يجب اعتباره كتعريف 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: جلهاتف المس  
 1234: الهاتف الداخلي للمسجل  
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 1.5555551213+: فاكس المسجل
 4321: الرقم الداخلي لفاكس 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: فاكس المسؤول  
 : الرقم الداخلي لفاكس المسؤول  
 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: يمقاطعة الفن/والية  
 A1A1A1: الرمز البريدي للفني  
 EX: بلد الفني  
 +1.1235551234: هاتف الفني  
 1234: الهاتف الداخلي للفني  
 +1.5555551213: فاكس الفني  
  93: الرقم الداخلي لفاكس الفني  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للفني  

 NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: خادم االسم
 NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: م االسمخاد

  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  
 

 :لردتنسيق ا .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 الفاكس

 registrar@example.tld: البريد اإللكتروني
 WHOIS :WHOIS.example-registrar.tldخادم 
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 http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان 
 Joe Registrar: جهة اتصال المسؤول

 +1.3105551213: رقم الهاتف
 +1.3105551213: رقم الفاكس

 joeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 Jane Registrar: جهة اتصال المسؤول

 +1.3105551214: اتفرقم اله
 +1.3105551213: رقم الفاكس

 janeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 John Geek: جهة االتصال التقنية

 +1.3105551215: رقم الهاتف
 +1.3105551216: رقم الفاكس

 johngeek@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zدة بيانات التحديث األخير لقاع>>> 

 
 :خادم االسم .1-6 

  
 )"IPعنوان (خادم االسم " whoisأو  "whois "NS1.EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم .1. 6. 1  
 

 :تنسيق الرد .2. 6. 1  
 

 NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الخادم   
 IP :192.0.2.123عنوان    
 IP :2001:0DB8::1عنوان    

 .Example Registrar, Inc: لُمسجلا
 WHOIS :whois.example-registrar.tldخادم    

 http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان 
 <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>>    
 
 
اق وأسماء األفراد والمنظمات والعنوان والشارع والمدينة يجب أن تتوافق حالة النط: تنسيق حقول البيانات التالية .1-7 

المقاطعة والرمز البريدي والبلد وأرقام الفاكس والهاتف وعناوين البريد اإللكتروني والتاريخ والوقت مع التعيينات المحددة في /والوالية
أو القيم الواردة في ردود (ه المعلومات بحيث يمكن معالجة عرض هذ EPPفي بروتوكول  5734-5730رقم ) RFCs(طلبات التعليق 

WHOIS (وفهمها بشكل موحد. 
 
إلى   ICANNأشار مجلس إدارة منظمة : v5إلى اإلصدار الخامس  v4مذكرة مسودة للمجتمع حول التغيير من اإلصدار الرابع [[

إلى ) بق من مسودة اتفاقية التسجيلفي اإلصدار السا 4من المواصفات  8 -1البند (قابل للبحث   Whoisالطلب المحتمل لتوفير 
تم التخلص , هذه 4ألغراض مسودة المواصفات .  المستهلك، والتي لم تكتمل مراجعتها بعد/ مجموعتها العاملة حول حماية البيانات 

 ]. ICANNمن هذا المتطلب بل قد يتم تعديله وإعادة تقديمه بناء على توجيهات المجموعة العاملة، ومجلس إدارة 
متوافًرا لدى مسجل معين، فإنه " سوء النية"في تحديد ما إذا كان  UDRPمن أجل مساعدة مقدمي الشكاوى وفقًا لسياسة  1-8[ 

تتم إتاحة المعلومات المذكورة أعاله على قاعدة بيانات يمكن للعامة الوصول إليها، وتخضع لسياسات الخصوصية المطبقة، والتي يمكن 
سم المسجل والعنوان البريدي للمسجل وأسماء جهات االتصال ومعرفات جهات اتصال الُمسجلين وعنوان البحث فيها باسم النطاق وا

.] فعالة، يمكن توفير إمكانيات البحث المنطقي WHOISومن أجل توفير قاعدة بيانات . بروتوكول اإلنترنت دون فرض حد عشوائي
ودة اتفاقية مزود االمتداد حيث إنها تقدم أداة إضافية لهؤالء المعنيين تمت إضافة هذه الفقرة بشكل مؤقت للتعليق في مس: مالحظة[

بتحديد السلوكيات الضارة في حيز األسماء والتصدي لها، والتي تشترط أن يكون للطرق والمعايير المستخدمة في إجراء األبحاث هيكل 
قرة في بعض اتفاقيات مزود االمتداد الحالية توجد هذه الف. تحكم مصصم للحد من االستخدام الضار إلمكانية البحث نفسها

).ASIA ,.MOBI ,.POST ( ويتم تضمينها في مسودة اتفاقية مزود االمتداد لنطاقاتgTLD كنقطة مرجعية، . الجديدة هذه للمناقشة
على وظيفة بحث  NAME (http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-05-15aug07.htm).يشتمل 

"WHOIS تعتمد وظيفة البحث على نموذج وصول متعدد المستويات يساعد في الحد من االستخدام الضار . متاحة منذ إنشائه" شامل
يتم الترحيب بالتعليق بصفة خاصة على مدى مساهمة هذا المطلب في مواجهة أنواع معينة من السلوكيات الضارة، . المحتمل للوظيفة

الخاصة باألسماء المسجلة أداة فعالة في سياق الحد  Whoisلول البديلة التي يتم فيها استخدام بيانات وإلى أي مدى يمكن أن تصبح الح
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وفي حالة دعم هذا المطلب، يتم أيًضا السعي للحصول على اقتراحات بشأن وضع . الجديدة gTLDمن السلوكيات الضارة في نطاقات 
 ].مواصفات فنية موحدة لوظيفة البحث الحالية

 
  
 الوصول إلى ملف المنطقة .2
 
 اآلخروصول الطرف  .2-1 
 

سيدخل ُمشغل السجل في اتفاقية مع مستخدم اإلنترنت؛ بما يسمح لهذا . اتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة 2-1-1  
توحيد  يجري . نطقةيحددها ُمشغل السجل، ثم يقوم بتنزيل بيانات ملفات الم/خوادم مضيف إنترنت، يحدده/المستخدم بالوصول إلى خادم

 المنطقة إلى ملفاتلملفالوصول  طرف ثالث مستقل يتم تعيينه وفقًا لخطة تنفيذخدمةمزود  قبلوإدارتها من  ، وتسهيل تنفيذهااالتفاقية
] __________[بتاريخ ") ZFAخطة ("بموجب خطة تطبيق الوصول لملف المنطقة ") ZFAمزود (" >LINK<المتاحة على 

في إنشاء وصول موحد لبيانات  ZFACFAمع مزود  السجلشركة التسجيل التعاونُمشغل سيتعاون "). على .  >LINK<والمتاحة على 
طلب الوصول المقدم من أي مستخدم يعتقد مشغل  شركة التسجيلقد يرفض مشغل ) أ(سبق،  على الرغم مما رغم ما  .ملفات المنطقة
طلب الوصول المقدم من أي  ZFAقد يرفض مزود ) ب(الوارد أدناه، و 5. 1. 2 بندالألسباب منطقية أنه سينتهك شروط  شركة التسجيل

وفقًا لخطة تنفيذ الوصول إلى ملفات المنطقة المتاحة على .ZFAبموجب خطة مستخدم لم يجتاز جميع متطلبات االعتماد المحددة 
>LINK<. 
 
، من كل مستخدم تزويده ZFAمزود  قد يطلب ُمشغل السجل، من خالل تسهيل. معلومات المستخدم .2-1-2  

معلومات المستخدم هذه، على سبيل المثال وليس الحصر، اسم الشركة  ستشمل. بمعلومات كافية عنه؛ لتعريف المستخدم وخادمه المحدد
 ).IP(إلنترنت واسم جهة االتصال والعنوان ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني واسم مضيف اإلنترنت وعنوان بروتوكول ا

 
للمستخدم حقًا محدوًدا وغير حصري وغير قابل للتحويل للوصول  شركة التسجيليمنح مشغل . منح الوصول .2-1-3  

، ولنقل نسخة من ملفات منطقة نطاقات المستوى األعلى، وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة ذات صلة، شركة التسجيلإلى خادم مشغل 
أو غيرهما من بروتوكوالت نقل البيانات والوصول إليها والتي  HTTPأو  FTPساعة باستخدام  24واحدة كل لخادمه ليس ألكثر من مرة 

 .ICANNقد يتم تحديدها من قِبل منظمة 
 

شركة التسجيل ملفات المنطقة بتنسيق الملف األصلي المحدد في مشغل  يقوميوفر .معايير تنسيق الملفات .2-1-4  
RFC 1035 , ما في ذلك جميع السجالت الموجودة في المنطقة الفعلية المستخدمة في ب, )5(البندDNS السجل بتوفير الملفات العام

في خطة تنفيذ الوصول إلى ملفات المنطقة .ZFAبخطة المحددة الفرعية باستخدام أحد التنسيقات  BINDالرئيسية للمنطقة المتوافقة مع 
 .>LINK<المتاحة على 

 
للمستخدم باستخدام ملف المنطقة ألغراض  شركة التسجيليسمح مشغل . يانات من قِبل المستخدماستخدام الب .2-1-5  

يتخذ المستخدم جميع الخطوات المعقولة للحماية ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات واستخدامها ) أ(مشروعة؛ شريطة أن، 
 السجل السماحشركة التسجيل بالسماحمشغل  أن يُطلب منيجب يتعين إلزامتحت أي ظرف من الظروف، ال ) ب(والكشف عنها، و

السماح باالنتقال أو تمكينه أو دعمه عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس لغير ) ا(للمستخدم باستخدام البيانات من أجل، 
تمكين العمليات ) 2(لحاليين للمستخدم، أو المرغوب فيهم، واإلعالنات التجارية أو الطلبات المقدمة لكيانات أخرى بخالف العمالء ا

أو أي مسجل معتمد من قِبل  شركة التسجيلاإللكترونية التلقائية كبيرة الحجم التي من شأنها إرسال استعالمات أو بيانات إلى نظم مشغل 
  .ICANNمنظمة 

 
م بوصول إلى ملف ، كل مستخدZFA، من خالل مزود شركة التسجيلسيزود ُمشغل . مدة االستخدام .2-1-6  

 .أشهر) 3(المنطقة لفترة ال تقل عن ثالثة 
 

المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة، وسيعمل  شركة التسجيلسيزود ُمشغل . وصول بال رسوم .2-1-7  
 .على تسهيل ذلك ZFAمزود 

 
لوصول إلى ملفات المنطقة من عملها والتوصيات هذا عقب انتهاء المجموعة االستشارية المعنية با 1. 2لقد تم تعديل قسم : مالحظة[

بشأن ضرورة توفير مزود خدمة لتحسين الوصول إلى معلومات ملفات المنطقة الموجودة في  ICANNالتي تقدمت بها إلى منظمة 
ضمينها في وقد تم وضع عملية تنفيذ هذه التوصيات قيد التطوير مع إخضاعها إلى مشاركة المجتمع قبل ت. الجديدة TLDنطاقات 

 .]النهائية gTLDاتفاقية مزود االمتداد لنطاقات 
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  .ICANNوصول  2-2 
 

أو المعين من جانبها بوصول عام إلى ملفات  ICANNمنظمة  شركة التسجيلسيزود مشغل . الوصول العام .2-2-1  
من حين إلى آخر على  ICANNا منظمة وذلك بصفة مستمرة وفقًا للطريقة التي قد تحدده TLDالمنطقة الخاصة من أجل تسجيل نطاق 

 .نحو معقول
 
 



 الجديدة GTLDلمواصفات اتفاقية  2010 نوفمبرمايومسودة    
 العام  تخضع للتعليق

  

 5المواصفات 
 

 GTLDجدول األسماء المحجوزة على المستوى الثاني في دوائر تسجيل 
 

أي، يمتنع مشغل شركة التسجيل عن تسجيل، أو تفويض، أو استخدام أو توفير العناوين المذكورة (تسجيل باالحتفاظ اليلتزم مشغل شركة 
باألسماء التي  )ذكورة باسمه ليحتفظ بها ويمنع تفويضها أو استخدامهابطريقة مماثلة ألية جهة أخرى، ويجوز له فقط تسجيل العناوين الم

بوضوح  ICANN، وذلك ما لم تصدق TLDضمن نطاق ) أي، بخالف التجديد(تتكون باستخدام العناوين التالية من التسجيل المبدئي 
 :وبطريقة مماثلة على خالف ذلك كتابة

 
 وفيه يقوم مشغل شركة التسجيل  TLDالمستوى الثاني وعلى المستويات األخرى في نطاق على "مثال"يتم االحتفاظ بالعنوان . مثال . 1
 .بعمليات التسجيل 
 
 مكون من حرفين تبًعا لمدى توصل يتم تحرير حجز سلسلة عنوان. يجب حجز كل العناوين ثنائية الرمز أوالً . عنوان من حرفين . 2

قد يتقدم مشغل شركة التسجيل أيًضا باقتراح لتحرير هذه االحتجازات . مز البلدمشغل شركة التسجيل التفاق مع الحكومة ومدير ر
 .على أساس تطبيق معايير تجنب إثارة االرتباك مع رموز الدول المناظرة

 
 قد تشتمل العناوين على حروف الشرطة في الموضع الثالث والرابع إذا عبرت عن أسماء نطاق دولي. أسماء النطاقات المميزة . 3

 على سبيل المثال(الخاص بها  ASCIIحيح في ترميز ص
 "xn--ndk061n.(" 
 
 قد يستخدمها مشغل .TLDتم حجز األسماء التالية الستخدامها في عملية تسجيل نطاق . حجز المستوى الثاني لعمليات التسجيل . 4

 تم عندئذ نقلها وفًقا لما تحدده منظمة، يTLDشركة التسجيل، ومع انتهاء تخصيص مشغل شركة التسجيل بالنسبة لدائرة تسجيل 
ICANN :NIC، WWW، IRIS وWHOIS. 

 
 يتم احتجاز أسماء الدول والمناطق في القوائم التالية المعترف بها دولًيا على المستوى الثاني وجميع. أسماء الدول والمناطق . 5

 :تسجيلحيث يوفر مشغل شركة التسجيل عمليات ال TLDالمستويات األخرى داخل نطاق 
 

 ، وفًقا لتحديهISO 3166-1لكافة أسماء الدول والمناطق المحتواة في قائمة ) باللغة اإلنجليزية(الصيغة المختصرة  5-1
 ;من حين آلخر

 
لتوحيد األسماء الجغرافية، الجزء الثالث أسماء  فريق خبراء األمم المتحدة باألسماء الجغرافية، ودليل المرجعية الفنية  5-2

 الم؛ ودول الع
 
 لغات رسمية باألمم المتحدة بواسطة مجموعة العمل المختصة  6قائمة الدول األعضاء باألمم المتحدة معدة باستخدام  5-3 

 .األسماء الجغرافية بأسماء مؤتمر األمم المتحدة حول توحيد  
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 6المواصفات 
 

 وأدائه واستمراريته السجل تشغيل إمكانية مواصفات

 المعايير مع التوافق .1

ذات الصلة القائمة وتلك التي سيتم نشرها في المستقبل من قبل فريق  RFCsيجب على مشغل السجل التنفيذ واالمتثال لطلبات التعليقات 
نظام أسماء ) أ: (التعديالت أو اإلضافات التي تلي والتي تتعلق باآلتيبما في ذلك جميع المعايير أو ) IETF(عمل هندسة اإلنترنت 

، 2181، و1982، و1035، و1034: النطاقات وعمليات خادم االسم بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر طلبات التعليقات أرقام
اء النطاقات وإدارتها باستخدام توفير أسم) ب( .؛5966و 4472، و4343، و3901، و3597، و3596، و3226، و2671، و2182و

 5733، و5732، و5731، و5730و، 3915و، 5910، و3735: في التوافق مع طلبات التعليقات أرقام) EPP(بروتوكول التوزيع المرن 
. ة لهاوالتوجيهات التابع  RFC 3915بتتوجيهات ، فإنه يلتزم )RGP(تطبيق فترة السماح للتسجيل إذا احتاج مشغل السجل إلى . 5734و

توثيق امتدادات  ، فيتعين على مشغل السجلEPPبـ الخاصة  RFCنطاق قاعدة تعليقات خارج  الوظيفةاستخدام إذا تطلب مشغل السجل 
EPP  في  متبًعا المبادئ التوجيهية التالية الموضحةوذلك من خالل االستعانة باإلرشادات الموصوفةفي تنسيق مسودة اإلنترنتRFC 

وتحديثها قبل عملية  ICANNواالمتدادات المدعومة إلى  EPPسيقوم مشغل السجل بتزويد الوثائق المتعلقة بكافة كائنات  وبالتبعية .3735
 .النشر

أثناء "). DNSSEC("نظام اسم النطاق الخاصة به التي تطبق امتدادات تأمين  DLTمنطقة نطاق ملفات  التسجيلمشغل  ينبغي أن يوقع
وما يليها،  واألرقام التابعة لها 4509و 4035و 4034و 4033أرقام  RFCsالتسجيل بطلبات التعليق مشغل  لتزمأن يينبغي  مدة التشغيل،

وفي حال نفّذ مشغل السجل حاشد رفض التواجد المعتمد . وما يليه 4641رقم  RFC في طلب التعليق التطبيقات الموصوفةأفضل  ويتبع
كما يجب عليه قبول المادة . وما يليه 5155طاقات، وجب عليه االمتثال لطلب التعليق رقم المبعثر المتدادات األمان لنظام أسماء الن

وأيًضا، يجب أن ينشر السجل . الصناعيةفي األساسية العامة من أسماء النطاقات الخاصة باألطفال بطريقة آمنة وفقًا ألفضل الممارسات 
التي توضح الضوابط األمنية الحرجة ) DPS(األمان لنظام اسم النطاق  على موقعه على شبكة اإلنترنت بيانات ممارسات امتدادات

الوصول واستخدام المفاتيح الخاصة بذلك وضمان قبول المواد األساسية العامة  ىxإلواإلجراءات الالزمة لتخزين المواد األساسية، إضافةً 
 . الخاصة بالمسجلين

 5892و ،5891و ، 5890أرقام التعليقات لطلبات االمتثال عليه وجب ، s")("IDNالدولية النطاقات أسماء السجل مشغل عرض إذا
ينبغي أن يلتزم كما . لها التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيهية المبادئ على عالوة يليها وما 3492و ،3491و ،3490واألرقام 5893و

-http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation> موقعال على ICANN IDN) لهيئةمشغل السجل بإرشادات 
guidelines.htm>، النطاقات أسماء جداول نشر السجل مشغل على يجب .آلخر وقت من إلغاؤها أو تغييرها، أو ،تعديلها يتم عندما 

 في محدد هو كما األسماء تلك بممارسات الخاص اإلنترنت أسماء تخصيص سلطة سجل في وتحديثها األسماء تلك تسجيل وقواعد الدولية
 .(ICANN) لهيئة التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيهية المبادئ

أن يجب  .DNSفي  الخاص به وأن ينشرهافي نظام السجل  إلحاقكسجالت  IPv6على قبول عناوين  قادرامشغل السجل أن يكون يجب 
 المناظرة IPv6في منطقة الجذر مع عناوين  ل المدرجةأسماء السجعلى األقل من خوادم  العام الثنين IPv6نقل  يعرض مشغل السجل

كما هو موضح في " IPv6المبادئ التوجيهية التشغيلية لنقل نظام أسماء النطاقات "وينبغي أن يتبع مشغل السجل  .IANAلدى المسجلة 
نات التسجيل على النحو المحدد في العامة لخدمات نشر بيا IPv6عالوة على أنه يجب أيًضا عرض عناوين . 91أفضل الممارسات الحالية 

، أو برنامج )3912طلب التعليق رقم ( Whoisمن هذا وينبغي االتفاق؛ على سبيل المثال برنامج البحث عن النطاقات  4المواصفات رقم 
) SRS(ك العامة لنظام التسجيل المشتر IPv6لمشغل السجل عرض نقل عناوين . على الشبكة العالمية Whoisالبحث عن النطاقات 

بحيث  gTLDبالنسبة ألي المسجل، في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من وصول الطلب األول كتابةً من أحد المسجلين المعتمدين لنطاقات 
 .IPv6يكون على استعداد لتشغيل نظام التسجيل المشترك عبر 

 واستمراريتها السجل خدمات .2

مزود االمتداد التي تعد بالغة عمليات  )1(خدمات تمثل : ، على النحو التالييلالتسج ية، ألغراض اتفاق"خدمات التسجيل" ويتم تعريف“ 
استالم البيانات من المسجلين فيما يتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات وخوادم األسماء؛ وتزويد المسجلين : التالية األهمية بالنسبة للمهام

؛ تشغيل خوادم نظام TLD، ونشر ملفات المنطقة بالنسبة لنطاقات TLDلنطاقات  بمعلومات حول الحالة المتعلقة بخوادم المنطقة بالنسبة
وفقًا لما  TLDأسماء النطاقات الخاصة بالتسجيل، ونشر االتصال والمعلومات األخرى المتعلقة بتسجيالت خادم اسم النطاق في نطاقات 

لى مشغل السجل توفيرها بسبب إقامة سياسة توافق اآلراء على المنتجات أو الخدمات األخرى التي يتعين ع) ب(يقتضيه هذا االتفاق؛ و
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أي منتجات أو خدمات أخرى ال يمكن إال لمشغل السجل  توفيرها، بسبب تعيينه كمشغل للسجل، ) ج(، و1النحو المحدد في المواصفات رقم 
 . المذكورة أعاله) ج(أو ) ب(أو ) أ(التغييرات المادية على أي خدمة من خدمات التسجيل في نطاق النقاط ) د( و

بما في ذلك تكرار على مستوى الشبكة، وتكرار على (سيقوم مشغل السجل بعملياته باستخدام شبكة عمل وخوادم متكررة متنوعة جغرافيًا 
النطاق أو سواء كان واسع (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

الخارج غير العادي ساعة من انتهاء الحدث  24السجل جهوًدا معقولة تجاريًا الستعادة الوظائف الحساسة للسجل خالل  ُمشغلسيستخدم 
ساعة بعد هذا الحدث، وذلك وفقًا لنوع الوظيفة  48مل خالل مدة ال تزيد عن السجل، وسيستعيد تشغيل النظام بالكا ُمشغلعن إرادة 

 .ال تعد عمليات االنقطاع الناتجة عن هذا الحدث عدم توفر للخدمة. الحساسة المعنية

يجب أن يحافظ مشغل التسجيل على خطة مواصلة للعمل، توفر صيانة لخدمات التسجيل في حالة وقوع حدث غير عادي خارج عن 
في حالة اشتمال مثل  .إرادة ُمشغل السجل أو إخفاق عمل مشغل السجل، ويمكن أن يتضمن ذلك تعيين مزود استمرار خدمات التسجيل

هذه الخطة على تعيين مزود استمرار خدمات التسجيل، ينبغي لمشغل التسجيل أن يقدم اسم ومعلومات االتصال لمزود استمرار خدمات 
 .ICANNة إلى شرك التسجيل المذكورة

وقوع حدث استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل بحيث ال يمكن  في حالة وقوع حدث استثنائي خارج نطاق سيطرة مشغل السجل
تعيينه، إن باالتصال بمزود استمرارية خدمة التسجيل الذي يتم ) ICANN(االتصال به، وجب عليه أن يوافق على أن تقوم هيئة 

 .تعيينه.وجد

 .األقل على سنويًا مرة السجل خدمات الستمرارية اختبار إجراء لسجلا ُمشغل على

إلدراج ملف المنطقة الخاص  NSاتكون مسجلة، أو أن المسجل لم يوفر سجالت صالحة مثل سجالت  البالنسبة ألسماء النطاق التي إما 
نه يحظر استخدام سجالت موارد الرمز العشوائي بنظام أسماء النطاقات، أو أن وضعها ال يسمح بنشرها في نظام أسماء النطاقات، فإ

أو أي طريقة أو تقنية أخرى من أجل تركيب سجالت موارد نظام  4592و 1034ألسماء النطاقات على النحو المبين في طلبّي التعليقات 
أسماء النطاقات، يجب على خوادم  وعند االستفسار عن. أسماء النطاقات أو استخدام إعادة التوجيه في نظام أسماء النطاقات من قبل السجل

كما هو موضح في طلب  3، ورمز االستجابة )NXDOMAINالمعروفة أيًضا باسم " (اسم الخطأ"األسماء المعتمدة إعادة استجابة 
لمستويات وينطبق هذا الحكم على جميع ملفات المنطقة الخاصة بأسماء النطاقات على جميع ا. وطلبات التعليقات ذات الصلة 1035التعليق 

بحفظ البيانات لها، أو الترتيب لهذا ) أو من يتبعه في مجال توفير خدمات التسجيل(في شجرة أسماء النطاقات التي يقوم مشغل السجل 
 .الحفظ، أو الحصول على عائدات من جراء هذا الحفظ

دقيقة خاصة به بما في ذلك البريد في موقعه على شبكة اإلنترنت تفاصيل اتصال  وينشر ICANN مشغل السجل يوفريزوديجب أن 
، TLDاإللكتروني والعنوان البريدي صالح فضالً عن جهة اتصال أساسية للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بالسلوك الضار في نطاقات 

 . بإشعار فوري بأي تغييرات تطرأ على تفاصيل االتصال هذه) ICANN(كما سيمد هيئة 

  بالتجديد والخاصة يةاألول المدعومة التسجيل فترات .3

لتجنب الشك، قد ال  .سنوات كحد أقصى) 10(أسماء مسجلة في السجل بزيادات مرة كل عام، حتى عشر ات أولية ليجوز القيام بتسجيل 
 .سنوات) 10(تتجاوز التسجيالت األولية لالسم المسجل عشر 

لتجنب الشك، قد ال تتجاوز  .سنوات كحد أقصى) 10(ر ويجوز القيام بتجديد تسجيل أسماء مسجلة بزيادات مرة كل عام، حتى عش
 .سنوات) 10(التسجيالت األولية لالسم المسجل عشر 
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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≈(ة من زمن التعطل دقيق 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 60 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 60  تحديث زمن

EPP 

 ) ٪ 98 99≈(دقيقة من زمن التعطل  EPP ≥ 432 864  خدمة توافر
 ٪ من األوامر  90 95مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP  ≥ 3000 جلسة بأمر الخاص RTT زمن
 ٪ من األوامر  90 95مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP ≥ 1500 استفسار بأمر الخاص RTT زمن
 األوامر ٪ من  90 95مللي ثانية، لما ال يقل عن  EPP ≥ 3000  بـ الخاص RTT تحويل أمر

 

SLR.  متطلبات مستوى الخدمة هو مستوى الخدمة المتوقع لمعيار معين يتم قياسه في اتفاق مستوى الخوادم)SLA.( 

RTT.  أو " زمن الرحلة الكلي"يشيرRTT  إلى الوقت الذي تم تسجيله بداية من إرسال البايت األول من الحزمة األولى من سلسلة الحزم
وإذا لم يتلق العميل . ى االستقبال في البايت األخير من الحزمة األخيرة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابةالالزمة لتقديم طلب وحت

 .سلسلة الحزم الكاملة والالزمة للنظر في االستجابة كما وردت، فسيتم اعتبار الوقت غير محدد

وعندما تكون هناك حاجة للتمييز بينهما، فسيتم ذكر .  العنوانيندون أي تمييز بين كال IPv6أو عنوان  IPv4عنوان  يشير إلى :IPعنوان 
 .IPv6أو العنوان  IPv4العنوان 

DNS.  وطلبات التعليقات ذات الصلة 1035، و1034يشير إلى نظام أسماء النطاقات على النحو المحدد في طلبّي التعليقات. 

، للرد )TLDمثل (لمدرجة باعتبارها معتمدة والخاصة باسم نطاق معين يشير إلى قدرة مجموعة من خوادم األسماء ا. 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 أكثر من مجسات اختبارات 51إذا اعتبرت ). TCPو UDP(أسماء النطاقات العامة عبر منافذ نقل كٍل من 

 .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  DNS أسماءتوافر خادم 
المسجلة " IPعناوين "يتم اختبار جميع . الواردة من أحد مستخدمي اإلنترنت DNSمعتمًدا بالنسبة السم النطاق، للرد على استفسارات 

٪ أو أكثر من مجسات اختبارات نظام  51إذا حصلت . ت العامة والتي تخص اسم النطاق الذي يتم رصده كل على حدةذات أسماء النطاقا
المتعلق بخادم االسم عبر أي منفذ من منافذ " IPعنوان "بالنسبة لـ" DNSاختبارات "أسماء النطاقات على نتائج اختبارات غير محددة من 

 .المتعلق بخادم االسم غير متوفر" IPعنوان "ة معينة، فسوف يتم اعتبار خالل فترة زمني) TCPو UDP(النقل 

وما  UDP DNSلخاص بسلسلة تتكون من اثنين من الحزم، واستعالم  RTTيشير إلى زمن  UDP DNSالخاص بحل  RTTزمن 
مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة، فسيتم اعتبار  5يساوي  RTTوإذا كان زمن . UDP DNSيقابل ذلك من استجابة 

 .غير محدد 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 أكثر من متطلبات مستوى الخدمة  5يساوي  RTTمن وإذا كان ز. واحد DNSبالنسبة الستعالم  DNSذلك استقبال استجابة 

 .غير محدد RTTالمماثلة، فسيتم اعتبار زمن 

 ".TCP DNS لحل RTT"أو" UDP DNS لحل RTT"أي منيشير إلى  .DNSالخاص بحل  RTTزمن 

طاق، وحتى تجيب جميع خوادم ألمر التحويل على اسم الن EPPيشير إلى الوقت الذي يُقاس من استقبال تأكيد  > DNSزمن تحديث 
وال ينطبق هذا إال على تغييرات معلومات . ببيانات متسقة مع التغيير "استفسارات DNSاألسماء الخاصة باسم النطاق الرئيسي على 

DNS. 

ض إذا تم عر). TCPأو  UDPعن طريق ("" IPعنوان "واحد وغير ارتجاعي يتم إرساله إلى  DNSويعني استعالم  .DNSاختبار  
DNSSEC  في منطقةDNS  المستعلم عنها، الستعالم يُعتبر مجابًا عنه، فيجب أن يتم التحقق من التوقيعات بشكل إيجابي مقابل سجلDS 

يجب أن يكون االستعالم . مماثل يُنشر في المنطقة الرئيسية أو مقابل إرساء الثقة بشكل ثابت، إذا لم يتم التوقيع على تلك المنطقة الرئيسية
ويجب أن تضم اإلجابة على االستعالم المعلومات ذات الصلة من نظام التسجيل، وإال فسيتم اعتبار االستعالم بال . أسماء نطاقات قائمة حول
واالستعالم ذو . ، فسيتم اعتبار االستعالم بال إجابةTCوأيًضا، إذا كانت اإلجابة على أحد االستعالمات تحتوي على مجموعة بايت . إجابة

والنتائج المحتملة . المماثلة، هو اآلخر سيتم اعتباره بال إجابة 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  DNSمن مجسات  ي كل دقيقة، ينبغي أن يقوم كل مجس .DNS متغيراتقياس 
على إجابة، فسيتم  "DNSاختبار إذا لم يحصل . المسجلة ذات أسماء النطاقات العامة الخاصة بخادم االسم الذي يتم رصده" IPعناوين "

. المجس حتى يحين وقت إجراء اختبار جديدمن هذا ) TCPأو  UDP(المختبر على أنه غير متوفر بالنسبة لمنفذ النقل المماثل  IPاعتبار 
مجًسا في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم تجاهل  20ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة 

 .مستوى الخدمة عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناء هذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ مقابل متطلبات

على الشبكات ذات أكثرية  DNSفي أقرب مكان ممكن إلى برامج حل  DNSتوضع المجسات لقياس معايير  .DNSوضع مجسات 
المستخدمين عبر المناطق الجغرافية المختلفة، كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت 

  .األقمار الصناعية

RDPS.  تشير خدمات نشر بيانات التسجيل إلى مجموعةWHOIS  وخدماتWHOIS  المعتمدة على الشبكة على النحو المحدد في
 .من هذا االتفاق" 4المواصفات "

من  ببيانات مناسبةمن مستخدم اإلنترنت  لالستجابة إلى استعالمات، TLDلنطاق  RDPSيشير إلى قدرة جميع خدمات  .RDPS توفر
واحد بالنسبة لكل  IPv6واحد وعنوان  IPv4متوافرة في وقت ما، يجب أن يكون لدى عنوان  RDPSوحتى يمكن اعتبار . تسجيلنظام ال

أي من خدمات  RDPS٪ أو أكثر من مجسات اختبار  51وإذا اعتبرت ". RDPSاختبارات "نتائج محددة من  RDPSمن خدمات 
RDPS نة، فستعد على أنها غير متوفر خالل فترة زمنية معيRDPS غير متوفرة. 

RTT الستعالم WHOIS.  يشير إلى زمنRTT  الخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصالTCP  إلى نهايته، بما في ذلك استقبال
غير  RTTمرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة، فسيتم اعتبار زمن  5يساوي  RTTوإذا كان زمن  .WHOISاستجابة 

 .محدد

RTT الستعالم WHOIS يشير إلى زمن  .الويب أساسهRTT  الخاص بسلسلة تتكون من حزم من بداية اتصالTCP  إلى نهايته، بما
وإذا قام مشغل السجل بتنفيذ عملية متعددة الخطوات للوصول إلى . واحد HTTPبالنسبة الستعالم  HTTPفي ذلك استقبال استجابة 

مرات أو أكثر من متطلبات مستوى الخدمة المماثلة،  5يساوي  RTTوإذا كان زمن . ة األخيرة فحسبالمعلومات، فيجب أن تقاس الخطو
 .غير محدد RTTفسيتم اعتبار زمن 

 ".الويب أساسه WHOIS الستعالم RTT"و" WHOIS الستعالم RTTيشير إلى مجموعة .RDPS باستفسارالخاص  RTTزمن 

 IP"ألمر التحويل على اسم النطاق، وحتى تقوم  EPPم قياسه بدايةً من استقبال تأكيد يشير إلى الوقت الذي ت. RDPSزمن تحديث  
 .بعكس التغييرات التي تمت RDPSالخاصة بكل الخوادم من كافة خدمات  “عناوين 
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ستعالمات يجب أن تدور اال. RDPSمحدد ألحد الخوادم المختصة بإحدى خدمات " IPعنوان "ويعني استعالم واحد إلى  .RDPSاختبار 
. حول االهداف الموجودة في نظام التسجيل كما يجب أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة، وإال فسيعد االستعالم بال إجابة

والنتائج . المماثلة، هي األخرى سيتم اعتبارها بال إجابة SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ  RTTزمن وأيًضا، االستعالمات ذات 
  .بال إجابة/ أو أنه غير محدد RTTزمن رقم بالمللي ثانية مماثل لـ : هي RDPSلة الختبار المحتم

واحد  IPv6واحد وعنوان  IPv4عشوائيًا عنوان  RDPSفي كل دقيقة، يجب أن يختر كل مجس من مجسات  .RDPS متغيراتقياس 
 المختصة بنطاقات RDPSكل خدمة لخاصة بخوادم لاالعامة  )DNS(المجاالت أسماء في خدمة المسجلة " IPعناوين "من جميع 

TLD  ،اختبار "إجراء والتي يتم رصدهاRDPS "اختبار "إذا لم يحصل . لكل واحدRDPS " على إجابة، فسيتم اعتبار خدمةEPP 
ة العتبار عملية القياس ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعال. غير متوفرة من هذا المجس حتى يحين الوقت إلجراء اختبار جديد

في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم تجاهل عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناء هذه الحالة لن تتم اإلشارة  مجًسا 10صحيحة 
  .إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى الخدمة

ت أكثرية المستخدمين عبر المناطق الجغرافية داخل الشبكات ذا RDPSوضع المجسات لقياس معايير سيتم  .RDPSوضع مجسات 
  .كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت األقمار الصناعية المختلفة؛

EPP.  وطلبات التعليقات ذات الصلة 5730يشير إلى بروتوكول التوزيع المرن كما هو محدد في طلب التعليق رقم. 

لدى السجل، مما  من المسجلين المعتمدين إلى األوامرعلى االستجابة  ،كمجموعة TLD EPPيشير إلى قدرة خوادم  .EPPمة توافر خد
الخاص  RTTزمن  "ذو  EPPويعد أمر  .السجلمن نظام  على بيانات مناسبةاالستجابة  تشتملويجب أن . للخوادم لديهم اعتمادات بالفعل

متوفرة خالل فترة  EPPولكي يتم اعتبار خدمة . المماثلة، سيتم اعتباره بال إجابة SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ " EPPبأمر 
بالنسبة لمجموعة من الخوادم ) IPv6عبر  EPPإذا تم عرض (على األقل  IPv6و IPv4القياس، يجب أن يكون لدى عنوان واحد من 

على أنها غير متوفر  EPPأي من خدمات  EPPر من مجسات اختبار ٪ أو أكث 51وإذا اعتبرت ". EPPاختبارات "نتائج محددة من 
 .غير متوفرة EPPخالل فترة زمنية معينة، فستعد خدمة 

الخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر الجلسة باإلضافة  RTTزمن يشير إلى  . EPPالخاص بأمر جلسة  RTTزمن 
. TCPجلسة  إلنهاءفإنه سوف يشمل الحزم الالزمة  الخروج،وبالنسبة ألمر . EPPخاص بـ  ألمر جلسة واحد EPPإلى استقبال استجابة 

هي تلك المذكورة في المقطع  TCPوتعد أوامر جلسة . TCPوبالنسبة ألمر الخروج، فإنه سوف يشمل الحزم الالزمة إلنهاء جلسة 
المماثلة، فسيتم  SLRمرات أو أكثر من  5يساوي  RTTزمن وإذا كان . EPPوالخاص بـ  5730من طلب التعليق رقم  2.9.32.9.1
 .غير محدد RTTزمن اعتبار 

الخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر استعالم  RTTزمن يشير إلى  . EPP استفسارالخاص بأمر  RTTزمن 
أو جلسة  EPPزم الالزمة لبدء أو إنهاء جلسة وذلك ال يتضمن الح. EPPواحد خاص بـ  جلسةألمر  EPPباإلضافة إلى استقبال استجابة 

TCP . وتعد أوامر استعالمTCP  والخاص بـ  5730من طلب التعليق رقم  2-9-2هي تلك المذكورة في المقطعEPP . زمن وإذا كان
RTT  مرات أو أكثر من  5يساويSLR  زمن المماثلة، فسيتم اعتبارRTT غير محدد. 

باإلضافة إلى  استعالمالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي تتضمن إرسال أمر  RTTزمن لى يشير إ . EPP بـالخاص  RTTزمن 
وتعد . TCPأو جلسة  EPPوذلك ال يتضمن الحزم الالزمة لبدء أو إنهاء جلسة . EPPواحد خاص بـ  جلسةألمر  EPPاستقبال استجابة 

 5يساوي  RTTزمن وإذا كان . EPPوالخاص بـ  5730يق رقم من طلب التعل 3-9-2هي تلك المذكورة في المقطع  EPPأوامر تحويل 
 .غير محدد RTTزمن المماثلة، فسيتم اعتبار  SLRمرات أو أكثر من 

-EPP. Refers to "EPP session-command RTT"، "EPP query استفسارالخاص بأمر  RTTزمن 
command RTT" or "تحويل أمر RTT  بـالخاص EPP."  

يجب أن تكون أوامر االستعالم والتحويل، مع . EPPواحد ألحد خوادم " IPعنوان "واحد إلى  EPPي إرسال أمر ويعن .EPPاختبار 
 .نظام السجلمناسبة من تشتمل االستجابة على بيانات يجب أن و. ، حول األهداف الموجودة في نظام التسجيل"اإلنشاء"استثناء عملية 

 .بال إجابة/ أو أنه غير محدد" EPPالخاص بأمر  RTTزمن "بالمللي ثانية مماثل لـ رقم : هي EPPوالنتائج المحتملة الختبار 

الخاصة " IPعناوين "من كل  IPv6و IPv4عشوائيًا باختيار عنوان واحد من  EPPدقائق، يقوم مجس  5كل  .EPP متغيراتقياس 
إذا تم عرض منفذ  IPv6سيتم اختبار (كل واحد ل" EPPاختبارات "التي يتم رصدها، وإجراء  TLDالمختصة بنطاقات  EPPبخوادم 

في كل مرة يكون هناك تناوب عشوائي بين أنواع األوامر المختلفة الثالثة وبين األوامر داخل كل نوع من أجل عملية ؛ و)النقل هذا
يحين الوقت إلجراء اختبار  غير متوفرة من هذا المجس حتى EPPعلى إجابة، فسيتم اعتبار خدمة " EPPاختبار "إذا لم يحصل . االختبار
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في أي فترة قياس معينة، وإال فسيتم تجاهل  مجًسا 10ويبلغ الحد األدنى لعدد مجسات االختبار الفعالة العتبار عملية القياس صحيحة . جديد
 .الخدمة عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناء هذه الحالة لن تتم اإلشارة إلى أي خطأ مقابل متطلبات مستوى

داخل نقاط وصول المسجلين لإلنترنت أو بالقرب منها عبر المناطق  EPPتوضع المجسات لقياس معايير  سوف .RDPSوضع مجسات 
  .كما يجب مراعاة عدم نشر المجسات وراء وصالت تأخير االنتشار العالية، مثل وصالت األقمار الصناعية المختلفة؛الجغرافية 

مشغل السجل مسؤوالً  وُيعد .>كمرجع<واستخدامها  EPPو RDPSو DNSطالع على القائمة الحالية لمجسات يمكن اال .المجسات قوائم
ويمكن تحديث القائمة . عن اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان أن المجسات المذكورة ال يتم حجب اختباراتها من قبل أدوات الشبكة الخاصة به

. يوًما على األقل إلى مشغل السجل قبل إجراء التغيير 6090ن ترسل إشعارا لمدة شريطة أ) ICANN(من وقت آلخر من قبل هيئة 
 إن ُوجدت، دون اعتبارICANNولن تعتبر وخالل تلك الفترة، سيكون لدى مشغل السجل إمكانية الوصول إلى قراءات المجسات الجديدة، 

 ).SLA(هذه القياسات ألغراض اتفاق مستوى الخوادم 

م تشجيع مشغلي السجل على القيام بنوافذ الصيانة لخدمات مختلفة في أوقات وتواريخ مرور أقل من الناحية اإلحصائية يت .نوافذ الصيانة
ومع ذلك، الحظ أنه ال يوجد اعتماد النقطاع الخدمة المخطط له أو ما شابه ذلك، وأي زمن تعطل، سواء كان ذلك ألغراض . لكل خدمة

 ).SLA(م اعتباره مجرد زمن تعطل وسيتم احتساب سببه من جراء أغراض اتفاق مستوى الخوادم الصيانة أو بسبب تعطل النظام سيت

 حدود الطواريء. 5

 الطواريء حدود الحرجة الوظيفة
جميع ( DNSخدمة 

 )الخوادم
 األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره  ساعات 4زمن تعطل مستمر قدره 

 األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره  اتساع 4زمن تعطل مستمر قدره  الصحيح DNSSECحل 
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 

كما هو موضح في  البيانات مستودع في المفقودة اعاإليد عمليات طريق عن التسجيل التفاق خرق البيانات مستودع
 .6، البند "ب"، الجزء 2المواصفات 
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٧المواصفات 

الحقوقحمایةآلیاتلمتطلباتاألدنىالحد

ویلتزم بھا، والتي یمكن ") RPMs("یجب على مشغل السجل أن ینفذ أیة آلیات لحمایة حقوق .آلیات حمایة الحقوق.١
یات إضافیة التي تعمل وباإلضافة إلى ھذه اآللیات، قد یطور ویلتزم مشغل السجل بآل). ICANN(تفویضھا من وقت آلخر من قبل ھیئة 

وسیشمل مشغل السجل كل آلیات . على تثبیط أو منع تسجیل أسماء النطاقات التي تنتھك الحقوق القانونیة لطرف آخر أو تسيء استغاللھا
في اتفاق التسجیل والمسجل، والمبرم من قبل مسجلي ھیئة ) ICANN(لحمایة الحقوق مفوضة ومطورة بصورة مستقلة من قبل ھیئة 

)ICANN ( المعتمدین والمخولین لتسجیل األسماء في نطاقاتTLD . یجب على مشغل السجل تنفیذ ما ال یقل عن أحد تلك اآللیات التالیة
:)والتي قد یتم مراجعتھا من وقت آلخر(ألجل مكتب حقوق العالمات التجاریة ) ICANN(للمتطلبات التي وضعتھا ھیئة وفًقا 

ت التمھیدیة التي ُقدمت بالتعاون مع مكتب حقوق العالمات التجاریة والذي أسستھ ھیئة سوف ُترسل خدمة المطالبا-أ
)ICANN ( فیما یتعلق بعملیات التسجیل في نطاقاتTLD بموجب أیة إشعارات تتعلق بتسجیل أسماء النطاقات إلى

مماثلة والواردة في مكتب حقوق المسجلین المحتملین ألسماء النطاقات التي تطابق العالمات التجاریة ال) أ: (كل من
أصحاب العالمات التجاریة الواردة في مكتب حقوق العالمات التجاریة، أو) ب(العالمات التجاریة، و 

إجراءات تسجیل مبدئیة وفًقا ألٍي من ذلك، خالل فترة حصریة سابقة لتسجیل أسماء النطاقات العامة في نطاقات -ب
TLDجاریة وعالمات الخدمة التي سجلت في مكتب حقوق العالمات التجاریة ، وسیتاح ألصحاب العالمات الت

. TLDالفرصة لتسجیل أسماء النطاقات في نطاقات 

ال یجب على مشغل السجل تفویض أي صاحب لحقوق الملكیة الفكریة المطبقة باستخدام أي تجمیع معلومات حول عالمة 
تجاریة أخرى أو اإلخطار بھا أو خدمة التحقق من الصحة، بجانب مكتب حقوق العالمات التجاریة المفوض من الھیئة أو 

. بدًال منھ

:غل السجل آللیات حل المنازعات التالیة والتي قد تتم مراجعتھا من وقت آلخرسوف یمتثل مش. آلیات حل المنازعات.٢

) RRDRP(وإجراءات حل النزاع الخاصة بقیود التسجیل ) PDDRP(مقترحات حل المنازعات التي تلي التفویض -أ
، ])اء النھائيیجب إدراج عناوین المواقع عندما یتم اعتماد اإلجر[والمنشورة على ) (ICANN(التي اعتمدتھا ھیئة 

یوافق مشغل السجل على تعویض صاحب الشكوى من مقترحات حل المنازعات التي تلي التفویض عن .١
أیة رسوم اضطر صاحب الشكوى إلى سدادھا للمزود في الحاالت التي یعتبر فیھا صاحب الشكوى 

. الطرف السائد من قبل ھیئة المحلفین

والتي قد تشمل أي عالج (ذ والتقید بأي عالجات تفرضھا الھیئة أیًضا، یوافق مشغل السجل على تنفی.٢
في ) من االتفاق) ھـ(٤٫٣معقول، بما في ذلك تخصیصھ لتجنب الشك، وإنھاء اتفاق التسجیل وفًقا للمادة 

أعقاب القرار الصادر من قبل ھیئة المحلفین المعنیة بمقترحات حل المنازعات التي تلي التفویض أو 
.لنزاع الخاصة بقیود التسجیلإجراءات حل ا

یجب إدراج عنوان [والمنشور على (، )ICANN(الذي اعتمدتھ ھیئة ") URS("النظام الموحد لإلیقاف السریع -ب
. ، بما في ذلك تنفیذ القرارات الصادرة عن محققي النظام الموحد لإلیقاف السریع])الموقع
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 8المواصفات 
 

 المستمرة العمليات أداة

ذات الصلة  األساسية التسجيل لوظائف المستمر التشغيل لضمان الموارد المالية الكافية توفير تنص على) 1( المستمرة العمليات أداة .1
] من كتيب دليل مقدم الطلبليتم إدراجه عند االنتهاء  url[ على كتيب دليل مقدم الطلب المنشور من] __[ البند فيالمذكورة  TLD بنطاق

) 5(اليوم السنوي الخامس  قبل أو عقب انتهاء االتفاقية سنوات) 3( على مدار ثالث) كمرجع 8 هذه الوثيقة بالمواصفات في الذي تم دمجه(
 غير احتياطي اعتماد خطاب) 1( إما صورة في تكون أن يجب) ب(و النفاذ، لتاريخ) 6( اليوم السنوي السادس قبل ولكن النفاذ لتاريخ

من كتيب دليل مقدم ] __[يفي كل منهما بااللتزامات المنصوص عليها بالبند  لإللغاء، قابل غير إيداع نقدي عالق) 2( أو لإللغاء، قابل
).  عكمرج 8 الذي تم دمجه في هذه الوثيقة بالموصافات] (ليتم إدراجه عند االنتهاء من كتيب دليل مقدم الطلب url[الطلب المنشور على 

 العمليات أداة تنفيذ على للحفاظ المفضلة أو الضرورية اإلجراءات إلتخذا كافة جهده غاية بذل شركة التسجيل مشغل على يتعين
شركة التسجيل لـ  مشغلسيقدم .  كطرف آخر مستفيد منها ICANN على السريان، وللحفاظ تاريخ من أشهر) 6( ستة لمدة المستمرة
ICANN ويتابع إخطار  المستمرة العمليات بأداة ذات الصلة نهائيةال الوثائق من نسخICANN  بالصورة المعقولة باتطورات المادية

 أداة مخالفة، في أو تعديل بأي السماح أوعلى،  الموافقة يتعين على مشغل شركة التسجيل ال . ذات الصلة بأداة العمليات المستمرة
 الموافقة هذه حجب يمكن ال( ICANNمنظمة  من تصديق كتابي مسبق دون بها صلةاألخرى ذات ال الوثائق أو المستمرة العمليات

ألداة العمليات المستمرة  المالية للموارد ICANNصراحة على إمكانية وصول  المستمرة العمليات أداة تنص ). معقول غير بشكل
 . التسجيل التفاق] 12-تفاقيةمن ا] 14. 7 البند أو: لكيان حكومي إدراج[ 5. 4 البند أو 13. 2 بموجب البند

 أداة انقضت إذا أنه إال السابقة، الفقرة بموجب بالتزاماته للوفاء السجل مشغل يبذلها التي الجهود أفضل استخدام من الرغم وعلى .2
 السنوية الذكرى قبل وذلك األسباب، من سبب ألي جزئيًا، أو كليًا إليه، مشار آخر طرف قبل من إنهاؤها تم أو المستمرة العمليات
 أو االنقضاء بذلك) ICANN( هيئة إشعار) 1( السرعة وجه وعلى السجل مشغل على يجب فإنه النفاذ، تاريخ من) 6( السادسة
 التسجيل لخدمات المستمر التشغيل لضمان كافية مالية موارًدا توفر بديلة ألداة الالزمة الترتيبات اتخاذ) 2(و ذلك، وأسباب اإلنهاء

 أو النفاذ تاريخ من) 5( الخامسة السنوية الذكرى قبل أو االتفاق هذا انتهاء بعد أي سنوات) 3( ثالث لمدة TLD نطاقاتب المتصلة
 السنوية الذكرى بحلول أو قبل ولكن النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذكرى بعد االتفاق لهذا إنهاء أي تلي) 1( واحدة سنة لمدة

 العمليات أداة عن تقل ال والتي ICANNمنظمة  لشروط االمتثال بديلة أداة على أية  "). بديلة أداة(" اذالنف تاريخ من) 6( السادسة
  .ICANNمقبول لدى منظمة  ومضمون شكل في تكون وأن المستمرة،

استبدال أداة العمليات  شركة التسجيل، في أي وقت، يجوز لمشغل 8بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع المواصفات  .3
 لمدة TLDتوفر موارًدا مالية كافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات ) 1(لمستمرة بأداة بديلة والتي ا

 واحدة سنة لمدة أو النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذكرى بحلول أو قبل االتفاق هذا انتهاء بعد أي سنوات )3( ثالث
السادسة  السنوية الذكرى بحلول أو قبل ولكن النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذكرى بعد قاالتفا لهذا إنهاء أي تلي )1(
والتي ال تقل عن أداة العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل  ICANNمنظمة تمتثل لشروط ) 2(و  ,،النفاذ تاريخ من )6(

باستبدال أداة العمليات المستمرة إما عمالً  سجيلشركة التمشغل  قياموفي حالة  .ICANNمنظمة ومضمون مقبولين من قبل 
قيد التطبيق فيما يتعلق بأداة العمليات المستمرة، ولكن يجب أن تُطبق  )8(هذه، فلن تعد شروط المواصفات  )3(أو  )2(بالفقرة 

 .االستبدال المذكورة) أدوات(أداة بعد ذلك فيما يتعلق 
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 قانون قواعد السلوك الخاص بمشغل شركة التسجيل
 

 gTLDجرت إضافة مسودة قانون قواعد السلوك الخاص بمشغل شركة التسجيل إلى صيغة اتفاقية : مالحظة[*
بشأن مسألة  2010من نوفمبر ) 5(في الخامس  ICANNالجديدة بموجب قرار صادر من مجلس إدارة منظمة 

 ICANNتسعى منظمة .  ICANNومأموري التسجيل المعتمدين لدى  gTLDلدوائر تسجيل  الملكية المشتركة
أو فرضها في إطار احتمالية /إلى تشجيع الحصول على مدخالت المجتمع حول أنماط السوك التي يتعين حظرها و

 .]الملكية المشتركة لقنوات توزيع أسماء النطاقات
 
أو مقاول من الباطن أو كيان  , أو تابعة, أو فرعية, ألي شركة أم ولن يسمح, يمتنع مشغل شركة التسجيل . 1

 "):طرف ذا صلة بالتسجيل"يشار لكل منها (آخر ذا صلة 
 

 ;اهتمام خاص بأي مأمور تسجيل إظهار المحاباة، المباشرة أو غير المباشرة، أو تقديم . أ 
 

عبر مأموري التسجيل المعتمدين لدى تسجيل أسماء النطاقات لصالحه، باستثناء األسماء المسجلة . ب 
 ;TLDالعمليات والهدف من , في اإلدارة، والتي تعد ضرورية بصورة جلية ICANNمنظمة 

 
الوصول لبيانات المستخدم أو معلومات الملكية لمأمور التسجيل المستخدم لصالح أو التابع لمشغل  .ج

 أو; TLDارة وعمليات شركة التسجيل، باستثناء ما تقتضيه الضرورة في حالة اإلد
 

األسماء المتوفرة  اعتماداً على بحث  TLDأو النطاقات الفرعية لـ  TLDتسجيل األسماء في نطاق  . د 
 ").التشغيل األولي", أي(من قبل المستهلك 

 
في حالة قيام مشغل شركة التسجيل أو الطرف ذا الصلة بالتسجيل بدور مزود خدمات مأمور التسجيل أو  . 2

الطرف ذا الصلة بالتسجيل،  التسجيل البائع، سيتعين على مشغل شركة التسجيل، أو سيلتزم بدفع مأمور 
 .البائع -للحفاظ على سجالت الحسابات الفردية الخاصة بعمليات مأمور التسجيل أو مأمور التسجيل 

 
عدم اإلفصاح عن يلتزم مشغل شركة التسجيل، ويتعين عليه إلزام الطرف ذا الصلة بالتسجيل، بضمان  . 3

بيانات المستخدم أو معلومات الملكية لدى أي مأمور تسجيل إلى مشغل شركة التسجيل أو طرف ذا صلة 
 .TLDبالتسجيل، باستثناء ما تقتضيه الضرورة في حالة إدارة وعمليات 

 
ت الصلة ال يجوز لمشغل شركة التسجيل اإلفصاح عن بيانات التسجيل السرية أو المعلومات السرية ذا . 4

، باستثناء ما تقتضيه الضرورة في حالة DNSبخدمات التسجيل أو عملياته ألي موظف مزود لخدمات 
 .TLDإدارة وعمليات 

 
واحدة على األقل كل عام تقويمي  ) 1(ُيجري مشغل شركة التسجيل عمليات مراجعة داخلية للسلوك مرة  . 5

يوماً تقويمياً عقب نهاية كل عام تقويمي، ) 20(رين في غضون عش. لضمان االلتزام بقانون قواعد السلوك
لدى  المراجعة الداخلية، مدعمة بتصديق من مسؤول التصديق  يتقدم مشغل شركة التسجيل بنتائج 

مشغل شركة التسجيل يشهد بالتزام مشغل شركة التسجيل بـ قانون قواعد السلوك هذا، عبر البريد 
تقديم التقارير فيما بعد  ICANNقد تطلب  ICANN) .[ICANNعنوان توفره منظمة [اإللكتروني على 

 .)باستخدام وسائل أخرى معقولة
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من إجراء تحقيقات في إدعاءات  ICANNسبباً لمنع منظمة ) 1: (ال يعد أي مما ذكر بموجب هذه الوثيقة . 6
ند إليها مشغل توفير األسس التي يست) 2(عدم التزام مشغل شركة التسجيل بقانون قواعد السلوك؛ أو 

بشأن التحقيق في إدعاءات عدم التزام مشغل  ICANNشركة التسجيل في رفضه التعاون مع منظمة 
 .شركة التسجيل بقانون قواعد السلوك المذكور
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	2.5 نشر بيانات التسجيل. يوفر مُشغل السجل وصولاً عاماً إلى بيانات التسجيل وفقاً للمواصفات المنشورة في [انظر المواصفات 4]* ("المواصفات 4").
	2.6 الأسماء المحجوزة. باستثناء ما تصرح به ICANN خلافاً لذلك كتابةً، يجب على مشغل السجل أن يحتفظ من بدء (أي بخلاف التجديد) الامتثال للقيود على التسجيل جميع لسلاسل الأحرف التي تظهر على جدول الأسماء المحفوظة في المواصفات المعروضة الواردة في [انظر المواصفات �
	2.7 المواصفات الوظيفية ومواصفات الأداء. سيتم تحديد المواصفات الوظيفية والأداء لتشغيل TLD كما وردت في المواصفات في [انظر المواصفات 6]*. لابد أن يلتزم مشغل السجل بالمواصفات الوظيفية والأداء، ولمدة سنة واحدة، ويحتفظ بالسجلات التقنية والتشغيلية اللازمة لإثبات�
	2.8 حماية الحقوق القانونية للأطراف الأخرى. يجب على مشغل السجل التزام التحديد والتوافق مع العملية والإجراءات لبدء TLD والتسجيل الأولي ذو الصلة والحماية المستمرة للحقوق القانونية للأطراف الثالثة كما هو موضح في المواصفات [انظر المواصفات 7]* ("المواصفات 7"). �
	2.9 [استخدام المسجلين* (انظر الملاحظة أدناه).
	(أ) لا بد أن يستخدم مشغل السجل فقط المسجلين المعتمدين من ICANN لتسجيل أسماء النطاقات. لن يعمل مشغل السجل والشركات التابعة له (أو أي شخص أو هيئة تعمل نيابةً عنه) كمسجل أو بائع ثاني أو موزع بأي شكل بالنسبة لـ TLD أو أي نطاق مستوى أعلى آخر. يجب على مشغل ا�
	(ب) إذا كان مشغل السجل من أسماء معتمدة ضمن TLD إلى نفسها من خلال طلب مقدم (1) يصبح شريكاً أو بائع تجزئة لمسجل معتمد من قبل ICANN، أو (2) يعيّن القرار لمتعاقد خارجي لتقديم أي من خدمات السجل إلى مسجل ICANN معتمد.  [يتعين على مشغل السجل عدم المشاركة أو �
	(ج) لأغراض هذا القسم 2.9 هذه الاتفاقية:  (1) "الشركة التابعة" تعني أي شخص أو هيئة بشكل مباشر أو غير مباشر تتوسط أو تتحكم أو يتم التحكم فيه وفق التحكم المشترك الشخص أو الهيئة المحددة، و(2) "التحكم" (البنود التي تتضمن المصطلحات "يتم التحكم فيها" أو "وفق الت�

	2.10 أسعار خدمات السجل.
	(أ) 2.10 أسعار خدمات السجل.  باستثناء ما هو مبين في هذا القسم 2.10 باالنسبة لسجلات اسم النطاق المبدئي، يتعين على مشغل السجل تزويد كل مسجل معتمد بـ ICANN التزم باتفاقية مشغل السجل بإخطار خطي بأي زيادة في الأسعار (بما في ذلك ما هو نتيجة استبعاد أي الم...
	(ب) فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاق، يتعين على مشغل السجل تزويد كل مسجل معتمد بـ ICANN التزم باتفاقية مشغل السجل بإخطار خطي مكتوب بأي زيادة في الأسعار (بما في ذلك ما هو نتيجة استبعاد أي المبالغ المستردة والتخفيضات والخصومات وربط المنتج أو البرامج الأ...
	(ج) يجب على مشغل السجل تقديم خدمة استعلام DNS العامة لـ TLD (أي التي تشغل خدمات منطقة TLD للسجل) على نفقته.

	2.11 تدقيقات الالتزام التعاقدي والالتزام بشروط التشغيل. قد تقوم ICANN من وقت لآخر (بما لا يتعدى مرتين سنوياً) بمراجعة، أو تشرك طرف ثالث لعمل مراجعة التوافق مع شروط التعاقد لتقييم مستوى توافق مشغل السجل مع العروض والضمانات المشتملة في المادة 1 من هذه الات�
	2.12 أداة العمليات المستمرة. لا بد أن يخضع مشغل السجل للشروط والأحكام المتعلقة بأداة العمليات المستمرة المحددة في [انظر المواصفات 8].
	2.13 الانتقال في حالة الطوارئ.  يتفق مشغل السجل على أنه في حالة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم 5 من المواصفات 6 لفترة تزيد عن البدء في حالة الطوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم 5 من المواصفات 6، فقد تصمم ICANN مشغل سجل مؤقت لسجل TLD ("مشغل طوارئ")�
	2.14 قواعد سلوك السجل.  سوف يتوافق مشغل السجل مع قواعد السلوك المقررة في المواصفات في [انظر المواصفات 9].
	2.15 2.14 [ملاحظة: لمجتمع gTLDs فقط] التزامات مشغل السجل لمجتمع TLD لا بد أن يضع مسجل السجل سياسات تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة المتعلقة بـ TLD والخاصة بما يلي: (1) نظم التسمية داخل TLD، (2) متطلبات التسجيل من قبل أعضاء مجتمع TLD، و(3) استخدا�
	3.1 الانفتاح والشفافية. الاتساق مع مهمة ICANN المعلنة وقيمها، وستعمل ICANN بانفتاح وشفافية.
	3.2 المعاملة المتساوية. لن تطبق ICANN المعايير والسياسات والإجراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو بدون مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إلا لسبب معين وواضح.
	3.3 خوادم لأسماء TLD. ستستخدم ICANN جهوداً تجارية معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء TLD المقدمة إلى ICANN من قبل مشغل السجل (في الصيغة المناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها ICANN في http://www.iana.org/domains/root/ سيتم تطبيقها�
	3.4 نشر معلومات منطقة الجذر. إن نشر ICANN لمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل TLD ستتضمن مشغل السجل وبيانات اتصاله الإدارية والتقنية. أي طلب لتعديل معلومات الاتصال لمشغل السجل لا بد أن تقدم في الصيغة التي تحددها ICANN من آن لآخر في http://www.iana.org/dom�
	3.5 قاعدة بيانات الجذر الرسمية. إلى المدى الذي تخول فيه ICANN بتحديد سياسة تتعلق بنظام الجذر الرسمي سوف تستخدم ICANN الجهود التجارية لـ (أ) ضمان تعيين الجذر الرسمي لخوادم نطاق المستوى الأعلى المخصصة من مشغل السجل لـ TLD، (ب) الحفاظ على قاعدة بيانات مست�
	4.1 المدة. الفترة الزمنية لسريان هذه الاتفاقية هي عشرة سنوات من تاريخ التفعيل (ويمكن تمديد هذه الفترة حسبما سيرد في القسم 4.2، "الفترة الزمنية").
	4.2 التجديد.
	(أ) يتم تجديد هذه الاتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صلاحيتها أو انتهاء فترة سريانها المحددة في القسم 4.1 وكل فترة زمنية تالية، إلا إذا:
	(1)  بعد إصدار ICANN لإشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسية أو مادية لتعهدات مشغل السجل المحددة في المادة 2 أو عدم تنفيذ التزاماته المالية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية، هذا الإشعار لا بد أن يتضمن على وجه التحديد تفاصيل تلك المخالفات وأنها لم تقع خلال ثلاثي�
	(2) خلال الفترة الزمنية الحالية لسريان الاتفاقية، وجد القاضي (حسب ما ورد في القسم 5.2 من هذه الاتفاقية) أن مشغل السجل قد خالف لثلاث (3) مرات منفصلة على الأقل (سواء تمت معالجتها أم لا) تعهدات مشغل السجل التي وردت في المادة 2 أو لم يلتزم مالياً بموجب المادة �

	(ب) في حال وقوع الأحداث التي وردت في القسم 4.2(أ) (1) أو (2)، يتم إنهاء الاتفاقية بتاريخ فترة السريان الحالية.

	4.3 الإنهاء من جهة ICANN.
	(أ) قد تنهي ICANN هذه الاتفاقية في حال:  (1) إخفاق مشغل السجل في علاج (أ) أي مخالفات مادية أو أساسية من قبله للعروض ولتعهدات المحددة في المادة 1 أو الوفاء بتعهداته الموضحة في الفقرة 2، أو (ب) أو أي انتهاك لالتزاماته السداد الخاصة بمشغل السجل المحددة في �
	(ب) تستطيع ICANN بموجب إشعار مشغل السجل، إنهاء هذه الاتفاقية، في حال أخفق مشغل السجل في استكمال كل الاختبارات والإجراءات اللازمة (يتم اعلانها لمشغل السجل من قبل ICANN خطياً على التاريخ الوارد هنا) لتفويض TLD في منطقة الجذر خلال 12 شهراً من تاريخ التفعي�
	(ج) تستطيع ICANN، بموجب إشعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه الاتفاقية في حال (1) فشل مشغل السجل في علاج مخالفة التزامات مشغل السجل المحددة في القسم 2.12 من هذه الاتفاقية خلال ثلاثين (30) يوماً من إرسال الإشعار بهذه المخالفة من قبل ICANN، أو إن كانت أداة ا�
	(د) قد تقوم ICANN بناءً على إشعار لمشغل السجل،إنهاء هذه الاتفاقية في حالة (1) قام مشغل السجل بتعيين لفائدة أحد أصحاب الإئتمان أو عمل مماثل، (2) إلحاق، دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل ولم يتم رفضه خلال ثلاثين (30) يوماً من اتخاذ الإجراء، (3) �
	(ه) يجوز لـ ICANN بعد (30) يوماً من إشعار مشغل السجل، بإنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للقسم 2 من المواصفات 7، ويخضع ذلك لحق مشغل السجل في معارضة هذاالإنهاء كما هو موضح في الإجراء المطبق.
	(و) يحق لـ ICANN, بعد إشعار مشغل السجل، إنهاء هذه الاتفاقية في حالة (1) تعيين مشغل السجل لأي موظف تم الحكم عليه في جناية أو جنحة تتعلق بالأنشطة المالية، أو حكمت عليه محكمة مختصة بالاحتيال وخيانة الأمانة، أو وقع عليه بحكم قضائي ترى ICANN بأنه يعادل...
	(ز) (و) [يطبق على المنظمات الحكومية الدولية أو الجهات الحكومية فقط.] يجوز لـ ICANN إنهاء هذه الاتفاقية وفقا للقسم 7.12 7.14.

	4.4 الإنهاء من جهة مشغل السجل
	(أ) يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار ICANN في حال (1) إخفاق ICANN في علاج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في المادة 3، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد أن يرسل مشغل السجل إشعاراً إلى ICANN بهذه المخالفة، وهذا الإشعار يتضمن عل�
	(ب) يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب بعد إرسال إشعار إلى ICANN مدته مائة وثمانين (180) يوماً.

	4.5 انتقال سجل البيانات بناءً على إنهاء الاتفاقية. عند انتهاء الفترة الزمنية كما ورد في القسم 4.1 أو القسم 4.2 أو أي إنهاء لهذه الاتفاقية كما ورد في القسم 4.3 أو القسم 4.4، لا بد أن يوافق مشغل السجل على تزويد ICANN أو أي جهة سجلات تلحق بها تعينها ICANN�
	4.6 البقاء. انتهاء تأثير الفسخ. في حالة انتهاء الفترة الزمنية أو انتهاء هذه الاتفاقية، فإن التزامات وحقوق الأطراف الواردة هنا سوف تتوقف، شريطة أن لا يعفي هذا الانتهاء أو الإنهاء لهذه الاتفاقية الأطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو إنهاء الاتفاقية، �
	5.1 العمل التعاوني. قبل بدء أي طرف من الأطراف في التحكيم بموجب للقسم 5.2 أدناه، يجب على كل من ICANN ومُشغل السجل محاولة حل النزاع وذلك بالاشتراك في إجراء اتصالات بين الأطراف خلال فترة خمسة عشر (15) يوماً على الأقل.
	5.2 التحكيم. يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه الاتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خلال تحكيم مُلزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية ("ICC"). ويتم إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية ويتم ذلك�
	5.3 تحديد المسؤولية. لن تتجاوز العقوبة المالية المجمعة الخاصة بـ ICANN عن انتهاكات هذه الاتفاقية المبلغ على مساو للرسوم على مستوى التسجيل التي يدفعها مشغل السجل خلال الفترة السابقة الاثني عشر شهرا وفقا لهذه الاتفاقية (باستثناء رسوم التسجيل المتغيرة المنص�
	5.4 الأداء المحدد. يتفق مشغل السجل مع ICANN أن أي خسائر يتعذر إصلاحها قد تقع في حال عدم تنفيذ أي من شروط هذه الاتفاقية وفقاً لبنودها الخاصة. وبالتالي، يتفق الأطراف على أنه يحق لكل منهم أن يطلب من المحكم أداءً معيناً لشروط هذه الاتفاقية (علاوة على أي علاج	
	6.1 رسوم مستوى سجل البيانات. يدفع مشغل السجل إلى ICANN رسم مستوى السجل يساوي (1) رسم السجل الثابت وقدره $6,250 دولار أمريكي لكل ربع سنة و(2) رسم معاملة مستوى السجل. يكون رسم معاملة مستوى السجل مساوياً لعدد الزيادات السنوية لتسجيل اسم النطاق المبدئي أو تج	
	6.2 استرداد التكاليف لـ RSTEP. تقوم ICANN بمراجعة الطلبات المقدمة بواسطة مُشغل سجل البيانات من أجل التصديق على خدمات إضافة بموجب القسم وإحالتها إذا لزم الأمر إلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات ("RSTEP") وفقاً لهذه العملية على الموقع http://www.	
	6.3 رسم مستوى سجل البيانات المتغير.
	(أ) إن لم يوافق مسجلو ICANN المعتمدون (كمجموعة) حسب شروط اتفاقيات اعتماد المسجلين مع ICANN، إلى الرسوم التي يحددها مجلس إدارة ICANN لأي سنة مالية، عند تسليم إشعار من ICANN، دفع مشغل السجل إلى ICANN رسم مستوى سجل متغير، يتم دفعه على أساس ربع السن	
	(ب) مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصاً لكل مسجل، وقد يتضمن على جزء يخص المسجل وجزء للمعاملات. الجزء الخاص بكل مسجل من رسم مستوى السجل المتغير تحدده ICANN وفقاً للميزانية المقرة من قبل مجلس إدارة ICANN لكل سنة مالية. الجزء الخاص بالمعاملات من رس


	6.4 التعديل على الرسوم. وعلى الرغم من أي قيود على الرسوم محددة في المادة 6، بدء العمل عند انتهاء السنة المالية لهذه الاتفاقية، وعند انتهاء كل سنة مالية لاحقاً خلال الفترة الزمنية، فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم 6.1 والقسم 6.3 يمكن تعديلها، حسبما ترى 

	6.5 رسم إضافي على الدفعات المتأخرة. بالنسبة لأية دفعات فات موعد سدادها بثلاثين (30) يوماً أو أكثر وفقاً لهذه الاتفاقية، يدفع مُشغل سجل البيانات رسماً إضافياً على الدفعات المتأخرة بمعدل 1.5% شهرياً، أو إذا كانت أقل من ذلك، سيكون أقصى معدل يسمح به القانون ال

	7.1 تعويض ICANN.
	(أ) يقوم مُشغل السجل بتعويض ICANN وحمايتها هي ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووكلائها (المشار إليهم إجمالاً، "المستفيدين من التعويض") من وضد أية وكافة ادعاءات الطرف الآخر والأضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات بما يتضمن الرسوم القانونية والنفقات المتعلقة 

	(ب) وبخصوص أي مطالبات من ICANN بالتعويض من قبل مشغلي سجلات متعددين (بما في ذلك مشغل السجل) المعنيين بنفس الإجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، يلتزم مشغل السجل بتعويض ICANN فيما يخص هذه المطالبات وتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة ICANN، وتحسب عن طريق ق


	7.2 إجراءات التعويض. أي حالة إنشاء أية مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم 7.1 أعلاه، تقدم ICANN إشعاراً كتابياً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما يمكن. يتم تخويل مُشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار يتم تسليمه في الوقت المناسب إلى �
	7.3 مصطلحات معرفة. ضمن سياق هذه الاتفاقية، يتم تعريف الحماية والاستقرار على النحو التالي:
	(أ) ضمن سياق هذه الاتفاقية، تأثير كلمة "حماية" يشير إلى (1) الكشف غير المصرح به أو تبديل أو الإضافة إلى أو إتلاف بيانات السجل، أو (2) الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على الإنترنت من قبل مشغلي الأنظمة حسب المعايير المطبقة.
	(ب) نظراً للهدف من هذه الاتفاقية، يعني تأثير "الاستقرار" (1) أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل Standards-Track (تتبع المعايير) أو Best Current P�

	7.4 لا تعويض. بموجب هذه الاتفاقية، يتم سداد كل الدفعات المستحقة في الوقت المناسب خلال مدة هذه الاتفاقية وبالرغم من وجود أي نزاع معلق (نقدي أو خلاف ذلك) بين مُشغل السجل وICANN.
	7.5 التغيير في السيطرة والمهمة والتعاقد من الباطن. ولا يحق لأي طرف التنازل عن هذه الاتفاقية بدون موافقة تحريرية مسبقة من الطرف الآخر، بحيث لا تكون الموافقة مخفية لأسباب غير معقولة. وعلى الرغم مما سبق، ICANN قد تخصص هذه الاتفاقية لإعادة تنظيم أو إعادة تأس�
	7.6 تعديلات وتنازلات.
	(أ) إن رأت ICANN ضرورة إجراء تعديلات على الاتفاقية (بما يتضمن المواصفات المشار إليها لاحقا) وكافة الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالسجل بين ICANN ومشغلي السجل المعتمدين ("مشغلي السجل العاملين") أمرا مرغوبا (لكل "تعديل خاص")، يكون على ICANN تقديم تعديلا خا�
	(ب) إن حدث خلال يومين (2) من انقضاء فترة النشر ("الفترة المتفق عليها")، (1) وافق مجلس إدارة ICANN على التعديل الخاص (وقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام) و(2) نال هذا التعديل الخاص موافقة مشغل السجل (كما هو محدد أدناه)، فستتم الموافقة على هذا�
	(ج) خلال فترة (30) يوما بعد تاريخ سريان التعديل قد يقدم مشغل السجل (طالما لم يصوت لصالح التعديل المتفق عليه) طلب كتابي إلى ICANN للإعفاء من التعديل المتفق عليه (كل طلب مقدم من مشغل السجل كما هو أدناه، "طلب إعفاء").  سيحدد كل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع �
	(د) باستثناء المحددة مسبقا في المادة 7.6 حيث لا يتم تعديل أو تكميل هذه الاتفاقية أو أي من فقراتها قد يعلق ما لم يتم تنفيذ ذلك كتابة من كلا الطرفين ولا يوجد بالقسم 7.6 ما يقيد ICANN ومشغل السجل من الدخول في التعديلات الثنائية على هذه الاتفاقية التي يتم ا�
	(ه) لأغراض هذه الاتفاقية ستكون المصطلحات التالية لها المعاني التالية:
	(1) "مشغلي السجل العاملين" تعني بشكل مجمع مشغلي سجل النطاقات من المستوى الأعلى لاتفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابهة للقسم 7.6 بما يتضمن مشغل السجل.
	(2) "موافقة مشغل السجل" تعني استلام كل مما يلي: (أ) الموافقة الأكيدة لمشغلي السجل العاملين ممن تصل مدفوعاتهم إلى ICANN ثلثي إجمالي الرسوم (المحولة إلى الدولار الأمريكي إن أمكن) المدفوعة إلى ICANN من مشغلي السجل العاملين خلال الفترة السابقة بما يتفق مع 
	(3) "التعديل المقيد" يعني ما يلي: (1) تعديلا على المواصفات 1، أو (2) استثناء المدى المحدد بالقسم 2.10 وتعديل محدد على الأسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلين لعمليات تسجيل اسم النطاق، أو (3) تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة الأولى من القسم
	(4) "مجموعة العمل" تعني الممثلين لمشغلي السجل العاملين والأعضاء الآخرين بالمجتمع ممن تعينهم ICANN من وقت لآخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعديلات على اتفاقيات السجل العاملة (باستثناء التعديلات الثنائية المتفقة مع القسم 7.6(د)).


	7.7 لا أطراف أخرى مستفيدة. لا يتم تفسير هذه الاتفاقية لإنشاء أي التزام بواسطة ICANN أو مُشغل السجل على أي طرف لا يخضع لهذه الاتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك الاسم المسجل.
	7.8 إشعارات عامة. يتم إعطاء كل الملاحظات المعطاة في هذه الاتفاقية أو ذات العلاقة بها باستثناء الإشعارات المتعلقة بالمادة 7.6، كل إما (1) في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما هو وارد أدناه أو (2) كنسخة طبق الأصل أو عبر البريد الإلكتروني كما هو وارد أدناه، ما
	7.9 اتفاقية كاملة.  تشكل هذه الاتفاقية (وتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة بالإشارة إلى مواقع URL التي تشكل جزءاً منها) الاتفاقية الكاملة لأطرافها المتصلين بعملية TLD وتحل محل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمفاوضات والمناقشات السابقة، سواء الشفهية�
	7.10 سيطرة اللغة الإنجليزية.  على الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من هذه الاتفاقية و/أو المواصفات التي يتم تقديمها إلى مُشغل السجل، غير أن النسخة المكتوبة باللغة الإنجليزية من هذه الاتفاقية وجميع المواصفات المرجعية هي النسخ الرسمية الملزمة لأطراف الاتفاقية. �
	7.11 حقوق الملكية.  لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمكن اعتباره أساس أو منح لمشغل السجل لأي حقوق ملكية أو مصالح بـ TLD أو بالخطابات أو الكلمات أو الرموز أو الحروف الأخرى التي تؤلف سلسلة TLD.
	7.12 الفصل.  وتعد هذه الاتفاقية تعددية؛ ولن تؤثرعدم صلاحة أو نفاذية أي شرط على صالحة الاتفاقية أو نفاذيتها، أو أي بند آخر منها، وتبقى الاتفاقية بكافة شروطها صالحة ونافذة.  في حالة تحديد أي من بنود الاتفاقية بأنها غير صالحة أو غير نافذة، سوف يناقش الأطراف ب�
	7.13 الدعم الحكومي.  في حالة تفويض TLD لمشغل السجل وفقاًلموافقة هيئة حكومية على استخدام اسم جغرافي يتعلق باختصاص مثل هذه الهيئة الحكومية، يوافق الأطراف على أنه، بصرف النظر عن أي بند في هذا الاتفاق، في حالة شب نزاع بين هذه الهيئة الحكومية ومشغل السجل، فإن �
	7.14 7.12 الفقرة الخاصة بالمنظمات الحكومية الدولية أو الأجهزة الحكومية.
	(أ) تعترف ICANN بأن مشغل السجل هو هيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاهدات الدولية المعمول بها لمشغل السجل (مثل المعاهدات والقانون الدولي العام والمجمع والمشار إليه فيما بعد "بالقوانين المعمول بها"). لا يوجد في هذه الاتفاقية أو بالمواصفات �
	(ب) في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي قرار أو سياسات لـ ICANN مشار إليها بهذه الاتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية (مثل الفقرات والمواصفات والسياسات المشار إليها هنا، "متطل�
	(ج) بمجرد عملية كل مراجعة تالية يجب على الطرفان محاولة حل التعارض المحتمل بجهد مشترك بينهما يتفق مع الإجراءات المحددة بالقسم 5.1.  إضافة إلى أن مشغل السجل يجب عليه الاستفادة من تلك الجهود للتخلص أو تقليل التأثير الناتج عن تعارض محتمل بين القوانين المعمول �
	(د) إن لم يوافق مشغل السجل مع تحديد ICANN فقد يقدم مشغل السجل الأمر إلى التحكيم بما يتفق مع فقرات القسم 5.2، باستثناء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل ICANN لتحديد ICANN.  لأغراض هذا التحكيم يجب على ICANN أن تقدم دليلا للمحكم يدعم قر�
	(ه) وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ الاتفاقية عدم وجود متطلبات لـ ICANN تتعارض مع أية انتهاكات للقانون المعمول به.
	(و) على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم 7.127.14، بعد تحديد ICANN وقبل تحديد المحكم وفقا للقسم 7.127.14(د) أعلاه، يجوز لـ ICANN قبل التشاور مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراها ضرورية لضمان أمن واستقرار خدمات السجل والإنترنت وDNS.  ويجب تنفيذ تلك�


	Spec1-11nov10_AR-redline.pdf
	المواصفات 1
	تعيين سياسات الإجماع والسياسات المؤقتة

	Spec6-11nov10_Redline_AR.pdf
	مواصفات إمكانية تشغيل السجل واستمراريته وأدائه

	Spec8-11nov10_redline_AR.pdf
	أداة العمليات المستمرة
	1. أداة العمليات المستمرة (1) تنص على توفير الموارد المالية الكافية لضمان التشغيل المستمر لوظائف التسجيل الأساسية ذات الصلة بنطاق TLD المذكورة في البند [__] من كتيب دليل مقدم الطلب المنشور على [url ليتم إدراجه عند الانتهاء من كتيب دليل مقدم الطلب] (الذي تم
	2. وعلى الرغم من استخدام أفضل الجهود التي يبذلها مشغل السجل للوفاء بالتزاماته بموجب الفقرة السابقة، إلا أنه إذا انقضت أداة العمليات المستمرة أو تم إنهاؤها من قبل طرف آخر مشار إليه، كليًا أو جزئيًا، لأي سبب من الأسباب، وذلك قبل الذكرى السنوية السادسة (6) من



