
 2010مايو  2009أوآتوبر  الجديدة المقترحة والمراجعة في GTLDمسودة اتفاقية 
 

 
   

  

 الجديدة gTLD اتفاقية

 )34 اإلصدار( المسودة المقترحة
 

 
 .الجديدة gTLDلسالسل ) RFPمسودة (يحتوي هذا المستند على مسودة اتفاقية السجالت المتعلقة بمسودة دليل مقدم الطلب 

تتوفر معلومات تمهيدية  .الجديدة gTLDقبل تفويض  ICANNالناجحين في نموذج اتفاقية السجل هذا مع  gTLDسيدخل مقدمو طلبات 
-http://www.icann.org/ar/topics/newانظر (حول آيفية تعارض هذا اإلصدار من مسودة االتفاقية مع اإلصدار السابق 

gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-ar.pdf(  لملخص التغييرات على االتفاقية األساسيةوذلك في المذآرة التفسيرية. 

تم تجهيز هذه  .ICANN، ولم يعتمدها مجلس إدارة مديري ICANNمن المهم العلم بأن مسودة االتفاقية هذه ال تمثل وضعًا رسميًا لدى 
دة مناقشة وهذه هي مسو .على التعليق عليها وتقديم اقتراحات التحسين ICANNاالتفاقية لمراجعتها ومناقشتها من قبل المجتمع، وتشجع 

الجديدة حيث ما زال البرنامج  gTLDال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُمقتَرحة الخاصة ببرنامج  .فقط
 .خاضعًا لمشاورة ومراجعة إضافيتين

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

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

 . الرسمي والمعتمد
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 اتفاقية السجل

بين شرآة اإلنترنت لألسماء ") يخ التفعيلتار("___________ ل في تاريخ فعّّسُت) هذه "االتفاقية("اتفاقية السجل هذه 
_____________ ل ا ،__________، و")ICANN("واألرقام المخصصة، وهي مؤسسة نفع عام غير ربحية بكاليفورنيا 

 ").مشغل السجل("

 .1 المادة
 

 تفويض وتشغيل 
 نطاق المستوى األعلى والممثلين والضمانات 

من تاريخ  بداية ").TLD(" ____ االتفاقية هوبق عليه هذه نطاق المستوى األعلى الذي ينط .النطاق والتخصيص 1.1
 __________بتخصيص  ICANN المخصص بـ مشغل السجل، يعمل )4.1آما هو محدد في القسم (السريان وحتى نهاية المدة 

  .والدخول في منطقة الجذر TLD، وذلك بناًء على المتطلبات والتصديقات الالزمة لتفويض TLDآمشغل سجل 

وستستمر في التشجيع على القبول العالمي  ICANNفي الوقت الذي تشجع فيه  .ة الجدوى الفنية للسلسلةدراس 1.2
لجميع سالسل نطاق المستوى األعلى عبر اإلنترنت، قد تصادف بعض سالسل نطاق المستوى األعلى صعوبة في قبولها من قبل مزودي 

سيعتبر مشغل السجل مسؤوًال عن ضمان الجدوى التقنية لسلسلة  .طبيقات الويبأو التدقيق من قبل ت/وخدمة اإلنترنت ومستضيفي الويب 
TLD قبل الدخول في هذه االتفاقية. 

 .مزاعم وتوآيدات 1.3

 :ما يلي ICANNيزعم مشغل السجل ويؤآد إلى  )أ (

، TLDآل المعلومات الجوهرية المقدمة والتصريحات الصادرة بما يتعلق بتطبيق سجل  )1(
تابة أثناء مفاوضات هذه االتفاقية، هي صحيحة ودقيقة في آل تفاصيلها وقت صدورها، ولبيانات المصّرح بها آ

وهذه المعلومات والتصريحات ستستمر صحتها ودقتها في آل تفاصيلها حتى تاريخ التفعيل ما لم يشار إليه سابقًا 
 ؛ICANNآتابة من قبل مشغل سجل 

لتنظيم ومتواجد بشكل صحيح مستوف ا ،_________هو  وجدير بالذآر أن مشغل السجل )2(
 ،تعيين االختصاص المنصوص عليها في ديباجة هذه االتفاقية_________ وفي وضع جيد بموجب قوانين

الالزمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها  ________ولمشغل السجل آل الصالحيات للحصول على الموافقات 
 ووتسليمها؛ 

أداة تؤمن  ICANN لقد قامت بتنفيذ وتسليم ة هنا آل مشغل سجل واألطراف األخرى الوارد )3(
، وتعد ")أداة العمليات المستمرة("في حال إنهاء االتفاقية وانتهاء صالحيتها  TLDالمبالغ المطلوبة ألداء مهام سجل 

 .تلك األداة التزامًا من آل األطراف، وتفرض على األطراف فيما يخص هذه الشروط

هي مؤسسة نفع عام غير ربحية مستوفية التنظيم  ICANNل أن وتؤآد لمشغل السج ICANNتزعم  )ب (
بكافة الصالحيات  ICANNتتمتع  .ومتواجدة بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين والية آاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

  .والموافقات المؤسسية الالزمة للدخول في هذه االتفاقية وتنفيذها وتسليمها

 .2 المادة
 
 غل السجلتعهدات ُمش

 :على ما يلي ICANNيتعهد مشغل السجل ويتفق مع 

جب أن يكون مشغل السجل مؤهال لتقديم خدمات السجل الموضحة بالفقرات ي .الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية 2.1
سجل األخرى وخدمات ال )]6المواصفات رقم  انظر[على  المواصفات6المواصفات رقم  من 2من الفقرة األولى من القسم ) ب(و) أ(
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إن رغب مشغل السجل في تقديم أي من خدمات السجل بالخدمات غير  ").الخدمات المتفق عليها"المجمعة في (الموضحة بالعرض أ 
، فيجب على مشغل السجل تقديم طلبات للموافقة عن هذه )"خدمة إضافية"آل منها (المتفق عليها أو آانت تعديالت لخدمة متفق عليها 

 http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlفق مع سياسة تقييم خدمات السجل على موقع الويب الخدمات بما يت
يستطيع مشغل  )."RSEP" لا( 1وفقا لإلجراءات الموضحة في المواصفات وبالتالي فإن مثل تلك السياسة قد يتم تعديلها من وقت آلخر 

أن تطلب تعديال  ICANN وبناء على الحرية المعقولة يمكن لـ .ICANNالسجل تقديم خدمات إضافية فقط بموجب موافقة مكتوبة من 
 .التي يكون تعديلها لسبب معقول ومقبول لدى األطراف، RSEP لعلى االتفاقية يعكس فقرة الخدمة اإلضافية المتفق لعيها وفقا 

يلتزم مشغل السجل ويطبق آل سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة  .لتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتةاال 2.2
والتي يمكن ، بدءًا من تاريخ التفعيل >http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm<الموجودة في 

هذه سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة المستقبلية أن ، بشرط ICANNمن بموجب اللوائح التنفيذية  تطويرها واعتمادها في المستقبل
 .")1المواصفات ( *]1انظر المواصفات [.لقيود المحددة في خاضعة لالوبالموضوعات الخاصة  تتعلقوفقًا لإلجراءات ويتم اعتمادها 

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

يجب على مشغل السجل تقديم تقاريره إلى  ،يوما من نهاية آل شهر تقويمي )20(خالل فترة  .إرسال تقارير شهرية 2.4
ICANN  3انظر المواصفات [على  المواصفاتفي بالصيغة المعروضة.*[ 

انظر [وفقًا للمواصفات المنشورة في  يوفر ُمشغل السجل وصوًال عامًا إلى بيانات التسجيل .نشر بيانات التسجيل 2.5
  .)"4المواصفات "(.]*4المواصفات 

يحجز ُمشغل السجل من التسجيل  غير ذلك آتابيُا، ICANNباستثناء الحالة التي تصّرح فيها  .األسماء المحجوزة 2.6
 ]*5انظر المواصفات [نشورة في الم في المواصفاتآافة السالسل التي تظهر في جدول األسماء المحجوزة ) المتجدد أي غير(األولي 

إن آان . عند الحاجة TLDقد يضع مشغل السجل سياسات تخص حجز أو حجب سالسل رموز إضافية ضمن  .")5المواصفات "(
، عمليات )5بخالف حجز المستوى الثاني لعمليات السجل من المواصفات ( TLDمشغل السجل هو مسجل أي أسماء نطاقات في سجل 

آما سيتم تعريفها في (ستعتبر آل عمليات التسجيل هذه معامالت . ICANNبد أن تكون من خالل مسجل معتمد لدى التسجيل تلك ال 
من قبل مشغل السجل حسبما سيرد في  ICANNألغراض حساب رسوم معامالت مستوى السجل المطلوب دفعها إلى ) 6.1القسم 
 .6.1 القسم

في آما هي مبينة  TLDحديد المواصفات الوظيفية واألداء لتشغيل سيتم ت .المواصفات الوظيفية ومواصفات األداء 2.7
، يحتفظ على األقل ال بد أن يلتزم مشغل السجل بالمواصفات الوظيفية واألداء، ولمدة سنة واحدة ]*.6انظر المواصفات [على  المواصفات

 .بالسجالت التقنية والتشغيلية الالزمة إلثبات التزامه بتلك المواصفات

يجب على مشغل السجل التزام التحديد والتوافق مع العملية واإلجراءات  .لحقوق القانونية لألطراف األخرىحماية ا 2.8
 والتي ال بد أن تحتوي على األقل على البنود ،والتسجيل األولي ذو الصلة والحماية المستمرة للحقوق القانونية لألطراف الثالثة TLDلبدء 
انتخابه بتنفيذ مزيد من قد يقوم مشغل السجل عند  )."7المواصفات "( ]*7انظر المواصفات [على  في المواصفات ةموضح هي آما

قد تكون مطلوبة عمليات واإلجراءات لا تلك أية تغييرات أو تعديالت على .للحقوق القانونية لألطراف الثالثةلحماية اإلضافية إجراءات ا
يجب على مشغل السجل االلتزام بكافة  .ICANNافقة عليها آتابة من قبل بعد تاريخ التفعيل ال بد من المو 7بموجب المواصفات 

  .7بالمواصفات  2وفقا للقسم  ICANNالتحديدات والقرارات المتخذة من جانب 

 ). انظر المالحظة أدناه* (استخدام المسجلين[ 2.9

لتسجيل  ICANNال بد أن يستخدم مشغل السجل فقط المسجلين المعتمدين من . استخدام المسجلين 2.9 )أ (
آمسجل أو بائع ثاني أو موزع ) أو أي شخص أو هيئة تعمل نيابة عنه(والشرآات التابعة له لن يعمل مشغل السجل  .أسماء النطاقات

إمكانية الوصول إلى خدمات السجل لكل  ال بد أن يقدم مشغل السجل .أو أي نطاق مستوى أعلى آخر TLD بأي شكل مع االحترام لـ
 .TLD بمسجل الخاصة بمشغل السجل الخاصة ال-والتي تدخل ضمن نطاق وتخضع التفاقية السجل ICANNدين من المسجلين المعتم

 بشرطوالتي ،TLD في مع آافة المسجلين المخولين بتسجيل أسماءهم غير المميزةيجب على مشغل السجل استخدام اتفاقية الموحدة 
التي تتعلق بشكل معقول بالعمل الوظيفي  TLD للتأهيل لألسماء المسجلة بـ تحديد هذه االتفاقية مسبقا على معايير غير تمييزية

من مشغل السجل من وقت آلخر ومع ذلك شريطة الحصول على موافقة على أي من  وقد يتم مراجعة تلك االتفاقية .TLD المناسب لـ
لنفسه من خالل  TLDتسجيل األسماء ضمن هذا مشغل السجل من  2.9يجب أال يمنع القسم  .ICANNتلك الفقرات مسبقا من جانب 
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لن يشترك مشغل السجل أو يسمح بطريقة أخرى ألي مسجل أو بائع ثاني أو أي [. ICANNطلب يتم تقديمه إلى المسجل المعتمد لدى 
 .]TLD على توفير خدمات السجل لـ) أو أي شخص أو هيئة تعمل نيابة عنه(موزع آخر أو أي من الشرآات التابعة 

التحكم في أي ) 1( :م مشغل السجل أو أي من الشرآات التابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر بـلم يقو )ب (
من ملكية الفائدة ألي طبقة من السندات % 2التحكم أو اآتساب أآبر من ) 2(أو من الشرآات التابعة له و ICANNمسجل متعمد من 

المعتمدين  ICANNحكم فيه ضمن التحكم المشترك مع أي من مسجلي أن يتم الت) 3(المعتمد أو الشكات التابعة له  ICANNلمسجل 
بيع أو نقل أي فائدة من أي نوع لمشغل السجل أو ) ب(باستثناء ما تم تحديده أدناه في الفقرة الفرعية ) 4(أو الشرآات التابعة له أو 

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

 .من سندات تصويت مشغل السجل% 2إلى أن يملك هذا المسجل أو الشرآات التابعة له نسبة أآبر من 

تعني أي شخص أو هيئة بشكل مباشر أو غير مباشر " الشرآة التابعة") 1: (92. لغرض القسم )ج (
البنود التي تتضمن المصطلحات " (التحكم") 2(تتوسط أو تتحكم أو يتم التحكم فيه وفق التحكم المشترك الشخص أو الهيئة المحددة 

أو غير مباشر على سلطة توجيه اإلدارة أو السياسات تعني االستحواذ بشكل مباشر  )"وفق التحكم المشترك"أو " يتم التحكم فيها"
لشخص أو هيئة من خالل ملكية السندات آوصي عبر العمل آعضو مجلس اإلدارة أو هيئة حاآمة بديلة ومكافئة أو مديرا من خالل 

للسند بما يتضمن  "كية الفائدةالمل"أ الشخص أو الهيئة التي تستحوذ على ) 3( ، والعقد أو الترتيبات االئتمانية أو أي شيء خالف ذلك
سلطة ) أ(أي شخص أو هيئة يمتلك أو يتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر أي عقد أو ترتيبات أو عالقة يتمتع بها أو يتشارك فيها 

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

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

>en.htm#5-12mar10-rg/en/minutes/resolutionshttp://www.icann.o< . خالل انعقاد المجلس
راجع المجلس المشكالت المحتملة التي قد تنشأ عن التفسير الصارم لقرارات  2010األخير في دبلن خالل شهر مايو 

 "موقع معيب"مثل تالملكية المشترآة  اقتراح المسودة لصرامة أآثر على )1: وآان من روح المجلس أن .مجلس اإلدارة
التفسير الصارم للغاية ) 2لتطوير سياسة مستندة إلى صاحب المصلحة لهذه المشكالت  GNSOويستمر في تشجيع 

 "minimus de"يجب على الطاقم إنتاج لغة باالتفاقية تتوافق مع ) 3للقرارات قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة 
والتعليق  المداخالتيشجع المجلس المجتمع على ) 4; ا متسقة القراراتمع بقائها عموم %)2أسلوب (المنهجية المقبولة 

سيقوم المجلس بمراجعة هذه المشكلة مرة ) 5 و ؛GNSOعلى المنهجية الصحيحة لهذه المشكالت في ظل غياب سياسة 
 .تؤدي إلى هذه الموضوعات GNSOأخرى في حالة عدم وجود سياسة 

 :ودراستها فيما يخص الفصل بين السجل والمسجلهناك أربعة خيارات لمناقشة المجتمع [

تترك التنظيمات (ال توجد قيود على الملكية المشترآة إال في حال وجود سيطرة بالسوق أو حدود ألسعار السجل ) أ(
 )للسلطات التنظيمية

 .ال توجد قيود على الملكية المشترآة للسجالت الجديدة، والقيود الحالية على السجالت الحالية) ب(

 :زيادة محدودة مع الفصل الهيكلي المحسن) ج(

 ال يستطيع المسجل بيع األسماء إلى سجل مشارك في ملكيته، أو) 1(

 .يستطيع المسجل بيع عدد محدود من األسماء في السجل الذي يشارك في ملكيته) 2(

 :القيود الكاملة) د(

 .والعكس صحيحال تستطيع السجالت الحصول على نسبة ملكية في المسجلين، ) 1(

وهذا قد يصاحبه قيوًدا عكسية، أي ال يمكن للسجالت تقديم (يحذر على المسجلين تقديم خدمات خلفية ) 2(
 ]).خدمات خلفية للسجالت األخرى وال يستطيع أن تملك السجالت موزعيها
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ينفذ  ICANNعتمد من ، ال بد أن يقدم آل مسجل م2.10باستثناء ما أشير إليه في هذا القسم  .أسعار خدمات السجل 2.10
مبالغ المرتجعة، ال أيمن  شامل التخّلص الصافية([المسجل الخاصة بمشغل السجل مقدمًا إشعارًا بأي زيادة في األسعار -اتفاقية السجل

يومًا ) 30( بما ال يقل عن ثالثين ])التي آان لها األثر في تقليل المبلغ المأخوذ من المسجل الخصومات، التنزيالت، وغيرها من البرامج
يومًا فيما يخص تجديد تسجيالت أسماء النطاقات، وأن يتيح ) 180(فيما يخص تسجيالت أسماء النطاقات المبدئية ومائة وثمانين 

أي السعر الذي آان متاحًا قبل أي زيادة تم (للمسجلين خيار الحصول على تسجيالت اسم نطاق تجديد التسجيالت باألسعار الحالية 
وفيما يخص تجديد تسجيالت أسماء . لفترة سنة إلى عشرة سنوات حسب ما يراه المسجل، ولكن ال تتعدى العشرة سنوات) ااإلشارة إليه

يومًا بأي زيادة في األسعار إن آان السعر الجديد أقل من أو يساوي ) 30(النطاقات، مشغل السجل بحاجة إلى تقديم إشعار مدته ثالثين 
شهرًا الماضية، وهو غير مطالب بتقديم أي إشعارات بأي زيادة في األسعار ) 12(خالل فترة اثنى عشر السعر الذي قدمه مشغل السجل 

ال بد أن يضمن مشغل السجل تقديم آل تجديدات تسجيل النطاقات [. 6.3بالنسبة إلى فرض رسم مستوى السجل المتغير المحدد في القسم 
على أسعار أعلى في وقت التسجيل المبدئي السم  ة التسجيل الخاصة به مع المسجلمن خالل اتفاقيبنفس السعر، إال إن وافق المسجل 

ال بد أن يقدم مشغل السجل خدمة بحث عامة عن  ].مشغل السجل .لهذا المسجل من قبل النطاق بعد اإلعالن عن سعر التجديد بوضوح
DNS لـ TDL على نفقته الخاصة. 

 مرتين مرة بما ال يتعدى(من وقت آلخر  ICANNقد تقوم  .وط التشغيلتدقيقات االلتزام التعاقدي وااللتزام بشر 2.11
 2بمراجعات للتحقق من تطبيق الشروط التعاقدية وتقييم تنفيذ مشغل السجل لتعهداته التي وردت في القسم ) تقويمية سنة ربعلكل  واحدة

إشعارًا مسبقًا قبل القيام بهذه  ICANNللشروط، وستمنح  سيتم تنفيذ هذه المراجعات لتحقيق الغرض من تقييم الخضوع .من هذه االتفاقية
 .ICANNالمراجعات، وسيوضح اإلشعار تفاصيل معقولة تخص فئات المستندات والبيانات وغيرها من المعلومات التي ستطالب بها 

ت والبيانات التي تحتوي ، يقدم ُمشغل السجل وفي الوقت المناسب جميع المستنداICANNوآجزء من أي تدقيق وبناًء على طلب من 
، وآجزء من أي مراجعات ICANNقد تقوم  .على اإلجابات المطلوبة وأية معلومات أخرى ضرورية إلثبات توافقه مع هذه االتفاقية

ا القسم للتحقق من الخضوع للشروط التعاقدية، بزيارات للموقع خالل أوقات العمل العادية لتقييم تنفيذ مشغل السجل لتعهداته التي يتضمنه
إال إذا تم االتفاق على غير ذلك من قبل مشغل ( عمل تقويميةأيام ) 53( ثالثة خمسة وبإشعار فترته ال تقل عنمن هذه االتفاقية  2

، إال إن آانت تلك المراجعات متعلقة بتعارض في الرسوم التي يدفعها مشغل ICANNتكون تكلفة تلك المراجعات على نفقة  ،)السجل
عن  ICANNفي حالة حدوث هذه األضرار، يقوم ُمشغل السجل بتعويض  .ICANNمن الذي تتوقعه % 5يد عن السجل بما يز

التكاليف والمصروفات المعقولة المرتبطة بهذا التدقيق على أن يتم دفع التعويض سويًا مع الدفعة التالية لرسوم مستوى السجل المستحقة 
على الرغم مما سبق فإن مشغل السجل الذي يكتشف في عدم توافقه مع  .بهذا التدقيقفي نهاية تاريخ تسليم بيان التكاليف الخاص 

من عدد  ICANN، قد تزيد 2.11من هذه االتفاقية في مراجعتين متتاليتين معقودة بالتوافق مع القسم  2االتفاقيات الواردة في القسم 
 .المراجعات لكل فصل سنوي

السجل للشروط واألحكام المتعلقة بأداة العمليات المستمرة  مشغل مشغلع ال بد أن يخض .أداة العمليات المستمرة 2.12
 ]. 8انظر المواصفات [ على المواصفات فيالمحددة 

 5يتفق مشغل السجل على أنه في حالة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم  .االنتقال في حالة الطوارئ 2.13
 ICANNفقد تصمم  6من المواصفات  5طوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم لفترة تزيد عن البدء في حالة ال 6من المواصفات 

متوفر على ( ICANNبما يتفق مع عملية انتقال سجل ) "طوارئالمشغل "هو( TLDمشغل سجل مؤقت لسجل 
 CANNIحتى ينال مشغل السجل رضا  ")لعملية انتقال السجل"وبشكل مشابه قد يتم التعديل من وقت آلخر ) (____________

وبعد هذا التوضيح قد ينتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى  .دون إعادة حدوث هذا اإلخفاق مرة أخرى TLD باستئناف تشغيل السجل لـ
من ) 1(بما يتفق مع اإلجراءات المحددة بعملية انتقال السجل على أن يدفع مشغل السجل آافة التكاليف الحادثة  TLDتشغيل سجل 

في حالة  .TLDمن جانب مشغل الطوارئ بما يتفق مع تشغيل سجل ) 2(خصيص مشغل طوارئ وآنتيجة لت ICANNجانب 
أو أي  ICANNوعملية انتقال السجل يجب على مشغل السجل إمداد  2.13لمشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  ICANNتخصيص 

والمتعلق بعمليات تشغيل السجل ) 2.3القسم  بما يتضمن مستودع البيانات بما يتفق مع(مشغل طوارئ آخر بكل البيانات المطلوبة 
TLD  الضروري للحفاظ على عمليات التشغيل ووظائف السجل التي قد تطلب على نحو معقول من جانبICANN  أو أي مشغل

وسجالت  DNS لـ IANAألية تغييرات قد تكون ضرورية لقاعدة بيانات  ICANNيوافق مشغل السجل على إبداء  .طوارئ آخر
WHOIS ع اعتبار مTLD  إضافة إلى أنه في حالة اإلخفاق يجب أن . 2.13في حالة تخصيص مشغل طوارئ بما يتفق مع القسم

 .أو تعزز هذه الحقوق الخاصة بها في ظل التشغيل المستمر ووجود آلية بديلة على النحو المعمول به ICANNتظل 

ل السجل ال بد أن يضع مشغ .TLDمع التزامات مشغل السجل لمجت ]فقط gTLDsلمجتمع  :مالحظة[ 2.13 2.14
 ،TLDاصطالحات التسمية داخل ) 1( :والخاصة بما يلي TLD سياسات تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة المتعلقة بـ

 TLDاستخدام أسماء النطاقات المسجلة بما يتماشى مع الغرض المحدد في ) 3(، وTLDقبل أعضاء مجتمع  متطلبات التسجيل من 2)(
بمناقشة والمشارآة في تطوير وتعديل سياسات  TLDبطريقة تسمح لمجتمع  TLDال بد أن يشغل مشغل السجل  .عتمدة على المجتمعالم

، وحل المنازعات الخاصة بالخضوع لسياسات TLDإجراءات لفرض سياسات تسجيل  ال بد أن يضع مشغل السجل .TLDوممارسات 
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يوافق مشغل السجل على االرتباط بإجراءات حل النزاع لتوجيهات السجل آما هي  .، وأن يفرض سياسات التسجيل تلكTLDتسجيل 
 .2.14 2.13 مع اعتبار حلول النزاع الناتجة بما يتفق مع القسم] insert applicable URL[محددة في 

 .3 المادة
 

  ICANNتعهدات 

 :وتتفق مع مشغل السجل على ما يلي ICANNتتعهد 

 .بانفتاح وشفافية ICANNالمعلنة وقيمها، وستعمل  ICANNمهمة االتساق مع  .االنفتاح والشفافية 3.1

 نالمعايير والسياسات واإلجراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو بدو ICANNلن تطبق  .المعاملة المتساوية 3.2
 .مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين وواضح

 TLDارية معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء جهودًا تج ICANNستستخدم  TLDخوادم ألسماء  3.3
في  ICANNفي الصيغة المناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها (من قبل مشغل السجل  ICANNالمقدمة إلى 

http://www.iana.org/domains/root/  سيتم تطبيقها من قبلICANN  قت ممكن أو في أسرع وتقويمية أيام ) 7(خالل سبعة
أن الجذر  ICANN، وتضمن تتعلق بنظام الجذر الرسميسياسة بتحديد  ICANNإلى المدى الذي ُتخّول فيه  .بعد التحقق الفني منها

طوال فترة سريان هذه االتفاقية،  TLD سيشير إلى خوادم أسماء النطاقات ذات المستوى األعلى المحددة من قبل مشغل السجل لـ الرسمي
 .4.4أو  4.3نهائها مقّدمًا حسب القسم إال في حال إ

ستتضمن مشغل السجل  TLD لسجل جذرلمعلومات اتصال منطقة  ICANNإن نشر  .نشر معلومات منطقة الجذر 3.4
من  ICANNأي طلب لتعديل معلومات االتصال لمشغل السجل ال بد أن تقدم في الصيغة التي تحددها . وبيانات اتصاله اإلدارية والتقنية

 ./http://www.iana.org/domains/root فيآن آلخر 

بتحديد سياسة تتعلق بنظام الجذر الرسمي  ICANNل فيه خّوإلى المدى الذي ُت .قاعدة بيانات الجذر الرسمية 3.5
لخوادم نطاق المستوى األعلى المخصصة من ضمان تعيين الجذر الرسمي ) أ( لـ معقولة تجاريةجهود ال ICANNسوف تستخدم 
بما يتفق مع  TLDالحفاظ على قاعدة بيانات مستقرة وآمنة ورسمية للمعلومات ذات الصلة حول ) ب(و TLD مشغل السجل لـ

 خادم الجذر بحيث يعمل ويتم الحفاظ عليه مستقرا وبطريقةتنسيق نظام ) ج(، والمنشورة واإلجراءات المنشورة ICANNسياسات 
 .مستقرة وآمنة

 .4 المادة
 

 المدة واالنتهاء 

ويمكن تمديد هذه الفترة حسبما سيرد (الفترة الزمنية لسريان هذه االتفاقية هي عشرة سنوات من تاريخ التفعيل  .المدة 4.1
 ").الفترة الزمنية" 4.2في القسم 

  .التجديد 4.2

يتها أو انتهاء فترة سريانها يتم تجديد هذه االتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صالح )أ (
 :وآل فترة زمنية تالية، إال 4.1المحددة في القسم 

إلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساسية أو مادية لتعهدات مشغل  ICANNبعد إصدار  )أ( )1(
أن بد  من هذه االتفاقية، هذا اإلشعار ال 6التزاماته المالية بموجب المادة  خالفتخّلفأو  2السجل المحددة في المادة 

لم تقع خالل ثالثين أو التخّلف  ذه المخالفةه وأن ،المزعومة أو التخّلفيتضمن على وجه التحديد تفاصيل المخالفة 
ه قرار نهائي من قاضي أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعهد) أ1(من هذا اإلشعار، تقويميًا يومًا ) 30(
أخفق مشغل السجل في الخضوع للشروط ومعالجة المخالفات ) ب2(و، المالية التزاماته خالفتخّلفقد أو  )اتهتعهد(

 أو أي فترة قد يحددها القاضي أو المحكمة؛ أوتقويمية أيام ) 10(خالل عشر 
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 5.2حسب ما ورد في القسم (خالل الفترة الزمنية الحالية لسريان االتفاقية، وجد القاضي  )ب( )2(
سواء تمت (مرات منفصلة على األقل ) 3(لثالث لفات أساسية مخاأن مشغل السجل قد خالف ) من هذه االتفاقية
من هذه  6ماليًا بموجب المادة  خالفها تخّلف عنهاأو  2تعهدات مشغل السجل التي وردت في المادة ) معالجتها أم ال

 .االتفاقية

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

 .ICANNاإلنهاء من جهة  4.3

إخفاق مشغل السجل في عالج أي ) 1( هذه االتفاقية في حال وبإشعار لمشغل السجل ICANNقد تنهي  )أ (
من هذه  6دة لتزاماته المالية المحددة في الماال أي مخالفة تخّلفأو  2لتعهدات مشغل السجل المحددة في المادة  وهامة مخالفات أساسية

، أو التخّلف لمشغل السجل إشعارًا بخصوص هذا المخالفة ICANNبعد أن تعطي  تقويميًا يومًا) 30(خالل ثالثين منها االتفاقية، آل 
وقرار من قاضي أو محكمة نهائي يشير إلى أن ) 2(، أو التخّلف على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة وهذا اإلشعار ال بد أن يتضمن

إخفاق مشغل السجل في ) 3(، والتزاماته المالية خالف تخّلف أو قد )التعهدات(التعهد جل قد خالف مخالفات أساسية بتلك مشغل الس
 . أو أي فترة زمنية يحددها القاضي أو المحكمة تقويمية أيام) 10(خالل عشر  أو التخّلف لتلك الشروط وعالج تلك المخالفة الخضوع

عار مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال أخفق مشغل السجل في بموجب إش ICANNتستطيع  )ب (
 )لمشغل السجل آتابيًا قبل التاريح المنصوص عليه هنا ICANNوالموضحة من قبل ( الالزمة استكمال آل االختبارات واإلجراءات

شهرًا إضافيًا للتفويض  12ة تصل إلى قد يطلب مشغل السجل مهل .شهرًا من تاريخ التفعيل 12في منطقة الجذر خالل  TLDلتفويض 
 TLDمناسبًا،أن مشغل السجل يعمل جديًا وعلى ثقة في سعيه إلى استكمال خطوات تفويض  ICANNإن استطاع إثبات حسبما تراه 

 .بالكامل ICANNقبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANNأي رسوم دفعها مشغل السجل إلى  .بنجاح

فشل  )1(في حال  االتفاقية االتفاقيةعار إلى مشغل السجل، إنهاء هذه ، بموجب إشICANNتستطيع  )ج (
يومًا ) 30(من هذه االتفاقية خالل ثالثين  2.12لتزامات مشغل السجل المحددة في القسم ال األساسيةمخالفة المشغل السجل في عالج 

يومًا ) 60(لعمليات المستمرة غير فعالة ألآثر من ستين ، أو إن آانت أداة اICANNمن إرسال اإلشعار بهذه المخالفة من قبل تقويميًا 
أي مادة  انتهاك جوهري قرر المحكم أو المحكمة بشكل نهائي أن مشغل السجل قد انتهك) 2(،  متتاليًا في أي وقت بعد تاريخ التفعيل

قد يحدد الذي أو مثل هذا الوقت تقويمية أيام ) 10(خالل فترة  االذي أحدثه المخالفةأخفق مشغل السجل في عالج ) 3(، ومن االتفاقية
 .من جانب المحكم أو المحكمة

قام مشغل السجل ) 1(من خالل إشعار لمشغل السجل بإنهاء هذه االتفاقية في حال  ICANNقد تقوم  )د(
ين شخص ثقة أو مستلم تعي) 3( ،إلحاق أو دعوة أو اتخاذ إجراء مشابه ضد مشغل السجل) 2( ،بتعيين بفوائد االئتمانية أو فعل مماثل

تحديد اإلجراءات من خالل مشغل سجل ) 5( ،تنفيذ ضريبة على ممتلكات مشغل السجل) 4( ،أو مكافئ من مشغل السجل على ممتلكاته
تسهيل مشغل السجل أو حل أو عدم االستمرار في عمليات التشغيل ) 6(أو  ،مقابل بموجب قوانين البنك أو القوانين المتعلقة بالدائنين

 .TLDأو تشغيل 

يوما لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بما يتفق مع ) 30(وباستالم إشعار لفترة  ICANNقد تقوم  )ه(
 .7من المواصفات  2القسم 

قد  ICANN ].لمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية البينية فقطاالتعامل مع خاص بحاالت [ )و(
 .7.12 تنهي هذه االتفاقية وفقا للقسم

 اإلنهاء من جهة مشغل السجل 4.4

في  ICANNإخفاق ) 1(في حال  ICANNيستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار  )أ (
بعد أن يرسل مشغل السجل إشعارًا  تقويميًا يومًا) 30(، خالل ثالثين 3عالج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في المادة 

قرر قاضي أو محكمة نهائيًا ) 2(بهذه المخالفة، وهذا اإلشعار يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة المزعومة،  ICANNإلى 
) 10(في الخضوع للشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر  ICANNإخفاق ) 3(، وهذه التعهداتقد خالفت جوهريًا  ICANNأن 

 .محكمةأو أي فترة يحددها القاضي أو التقويمية أيام 
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خالل فترة اإلشعار ) 1(في حال  ICANNيستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار إلى ) ب(
، 7، إرسال مشغل السجل إشعاًرا باعتراضه على تعديل المادة المقترح في هذه االتفاقية حسب المادة )د( 7.2الموضحة في القسم 

يصبح هذا التعديل فعاًال في شكل يعترض عليه مشغل السجل؛ ) 2(االعتراض، و ويتضمن اإلشعار على وجه الخصوص تفاصيل هذا
في حال تقديم اإلشعار المطلوب إلى ) ب( 4.4بحيث في هذه الحالة فقط يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه التفاقية حسب هذا القسم 

ICANN  يكون فعاًال في ) ب( 4.4ه االتفاقية حسب هذا القسم يوًما بعد تاريخ تفعيل هذا التعديل، بشرط إنهاء هذ) 30(خالل ثالثين
 .ICANNيوًما من تاريخ إرسال مشغل السجل إلشعار اإلنهاء إلى ) 120(تاريخ بعد مائة وعشرين 

مدته مائة  ICANNيستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى  )ج( )ب(
 .يومًا) 180(وثمانين 

أي  أو 4.2أو القسم  4.1حسب القسم وعند انتهاء الفترة الزمنية  .البيانات بناًء على إنهاء االتفاقية انتقال سجل 4.5
سجالت  مشغل سلطة أو أي ICANNتزويد يقوم مشغل السجل ب يوافق ، ال بد أن4.4أو القسم  4.3حسب القسم  إنهاء لهذه االتفاقية

بخصوص تشغيل سجل ) 2.3بيانات التي تم جمعها وفق القسم لا تلك ومنها(نات بكل البيا TLDفيما يخص  ICANNلحق بها تعينها ي
TLD  الالزمة لالستمرار في عمليات ومهام السجل والتي يمكن المطالبة بها من قبلICANN بعد  .لحق بهاسجل ي مشغل سلطة أو أي

 لحق بها حسبما تراه وبما يتفق معسجل ي مشغل سلطة إلى TLDما إن آانت ستنقل عمليات  ICANNاستشارة مشغل السجل، تحدد 
 .، على أن يتم تحديث المشابه من آن آلخر2009أبريل  25والراجعة لتاريخ  ،ICANN gTLD سجلال خطة استمرارية عملية انتقال

مع  WHOISو DNSلسجالت  IANAقد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية على قاعدة بيانات  ICANNيتفق مشغل السجل على أن 
أو مصمميها قد يظلوا ويعززوا حقوقهم  ICANNإضافة إلى أن  .4.5بما يتفق مع القسم  TLD في حالة االنتقال لـ TLDبار اعت

 .بموجب عمليات التشغيل المستمرة واألدوات البديلة آما هو معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقية

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

أو أي إنهاء لهذه االتفاقية وفقا  4.2أو القسم  4.1عند انقضاء الفترة بما يتفق مع القسم  .نقل السجل عند إنهاء االتفاقية"
 ICANNفإن مشغل السجل أو  TLDلمشغل السجل الخليفة لمشغل سجل  NICANبما يتوافق مع تصميم  4.4أو القسم  4.3للقسم 

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

والتي لن تكون (إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل  TLDانتقال تشغيل  ICANNفي حال قررت  .عملة انتقال السجل
بأي بيانات متعلقة بعمليات  TLD أو مشغل السجل الوريث لـ ICANNيجب على مشغل السجل إمداد ) معقولة أو مشروطة أو مؤجلة

أو  ICANNوالضرورية للحفاظ على عمليات التشغيل والسجل التي قد تكون مطلوبة على نحو معقول من جانب  TLD التشغيل لـ
في حال عدم موافقة مشغل السجل على إمداد مثل  .أدناه 2.3مشغل السجل الوريث إضافة إلى مستودع البيانات بما يتفق مع القسم 

. يجب إعادتها لمشغل السجل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من جانب آل األطراف LDT تلك البيانات فإن أي بيانات سجل مرتبطة بـ
مع  WHOISو DNSلسجالت  IANAقد تقوم بتغييرات تراها ضرورية لقاعدة بيانات  ICANNيوافق مشغل السجل على أن 

 ]".4.5بما يتفق مع القسم  TLDفي حالة انتقال  TLDاعتبار 

اء صالحية هذه االتفاقية ال يعفي أي أطراف من التزاماتها أو مخالفة هذه االتفاقية قبل إنهاء إن إنهاء أو انته .البقاء 4.6
باإلضافة إلى . 6االتفاقية أو انتهاء صالحيتها، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر، آل االلتزامات المالية التي تظهر بموجب المادة 

 .تبقى بعد إنهاء االتفاقية أو انتهاء صالحيتها 4.6هذا القسم و 4.5والقسم  2.12، القسم 87والمادة  5المادة 

 .5 المادة
 

 حل النزاع

 ICANNأدناه، يجب على آل من  5.2قبل بدء أي طرف من األطراف في التحكيم بموجب للقسم  .العمل التعاوني 5.1
يومًا ) 15(ل فترة خمسة عشر بين األطراف خال مناقشات حسن النواياوُمشغل السجل محاولة حل النزاع وذلك باالشتراك في إجراء 

 .على األقلتقويميًا 

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

، ويتم ذلك في مقاطعة لوس انجلوس، والية آاليفورنيا )ما لم يتفق األطراف آتابة على زيادة عدد المحكمين( اإلنجليزية أمام محكم واحد
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طراف لأللصفحات الملفات الخاصة با حدود )المحكمون( يؤسس المحكميد تكلفته، تحدوالتحكيم تسريع من أجل  .الواليات المتحدة
وسيتمتع الطرف الفائز  .على يوم واحد فيجب أن تكون محصورة ضرورة جلسةالمحكمين  وفي حالة قرر. بالتناسق مع لجنة التحكيم

وضمن أي  بتضمينها في أحكامهم )المحكمون(تعاب محاماة معقولة يقوم المحكم في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأ
ومنها وليس (المعين بتقديم تعويضات تأديبية ورادعة، أو فرض عقوبات تشغيلية  )المحكمين( المحكم ICANNطالب إجراءات، قد ت

أن مشغل السجل أنه  )المحكمون( في حال قرر المحكم) على سبيل الحصر، أمر بتقييد حق مشغل السجل مؤقتًا في بيع تسجيالت جديدة
بخصوص  ICANNوفي أي تقاضي يشمل . من هذه االتفاقية 5.4والقسم  6والمادة  2في المادة  خالف أساسيًا وماديًا التزاماته المحددة

هذه االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة لوس انجلوس، والية 
طراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات ، ومع ذلك، يكون لأل، الواليات المتحدة األمريكيةآاليفورنيا

 أهلية

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

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

تم االتفاق على وستحدث في جنيف بسويسرا ما لم ي) ما لم يتفق األطراف آتابة على زيادة عدد المحكمين(اإلنجليزية أمام محكم واحد 
) المحكمون(من أجل تسريع التحكيم وتحديد تكلفته، يؤسس المحكم . ICANNموقع آخر متفق عليه من الطرفين من مشغل السجل و

وفي حالة قرر المحكمين ضرورة جلسة فيجب أن تكون . حدود لصفحات الملفات الخاصة بالألطراف بالتناسق مع لجنة التحكيم
تعاب محاماة معقولة يقوم وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأ .محصورة على يوم واحد

المعين بتقديم تعويضات  )المحكمين( المحكم ICANNوضمن أي إجراءات، قد تطالب  بتضمينها في أحكامهم )المحكمون(المحكم 
على سبيل الحصر، أمر بتقييد حق مشغل السجل مؤقتًا في بيع تسجيالت ومنها وليس (تأديبية ورادعة، أو فرض عقوبات تشغيلية 

والقسم  6والمادة  2أن مشغل السجل أنه خالف أساسيًا وماديًا التزاماته المحددة في المادة  )المحكمون( في حال قرر المحكم) جديدة
دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى  بخصوص هذه االتفاقية، ستكون ICANNمن هذه االتفاقية وفي أي تقاضي يشمل  5.4

المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة جنيف بسويسرا ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية 
 ]."محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية

عن مبلغ رسوم  -هاآات هذه االتفاقيةمقابل انت- ICANN لن تزيد المسؤولية النقدية اإلجمالية لـ .تحديد المسؤولية 5.3
مع استبعاد رسوم (خالل فترة اثنى عشر شهرًا السابقة بموجب هذه االتفاقية  ICANNمستوى السجل التي يدفعها ُمشغل السجل إلى 

انات أمام ستكون المسؤولية النقدية الكلية لُمشغل سجل البي ).، إذا وجدت6.3مستوى السجل المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
ICANN  هذه االتفاقية محدودة بمبلغ الرسوم المدفوع إلى  المخالفات انتهاآاتمقابلICANN  مع (أثناء فترة اثنى عشر شهرًا السابقة

، والتعويضات التأديبية والرادعة، إذا وجدت، )، إذا وجدت6.3استبعاد رسوم مستوى سجل البيانات المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
وفي حالة عدم وجود حدث محدد، يكون آال من الطرفين مسؤوًال عن تعويضات األضرار الخاصة أو . 5.2ي تفرض وفقًا للقسم والت

فروضة في غير المباشرة أو العرضية أو التأديبية أو الرادعة أو التبعية الناشئة خارج هذه االتفاقية أو المتعلقة بها أو تنفيذ االلتزامات الم
ال يسأل الطرفين عن . باستثناء ما جاء في هذه االتفاقية .5.2أو عدم تنفيذها، باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم  هذه االتفاقية

يها من عملها بما يتضمن دون الحصر لعبها أو بوآالئها أو يتم الحصول  ضمانات أو نفقات أو تضمينات تتعلق بالخدمات المتعلقة
 .على ذلك أي ضمان غير محدود آلليات الالئقة بغرض محدود

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

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

 .6 المادة
 
 الرسوم

رسم السجل ) 1(رسم مستوى السجل يساوي  ICANNيدفع مشغل السجل إلى  .رسوم مستوى سجل البيانات 6.1
مساويًا يكون رسم معاملة مستوى السجل  .رسم معاملة مستوى السجل) 2(و يةتقويم لكل ربع سنةدوالر أمريكي  6,250$الثابت وقدره 

في مستوى واحد أو أآثر، بما في ذلك التجديدات المعنية بالنقل من مسجل (لعدد الزيادات السنوية لتسجيل اسم النطاق المبدئي أو تجديده 
، دوالر أمريكي 0.25$المناسب مضروبًا في  التقويمية نة، خالل ربع الس")معاملة":إلى آخر، آل واحدة تسمى  ICANNمعتمد من 

يدفع  .ويطبق فيما بعد على آل معاملة TLDاسم سجل في  50000بشرط ال يتم تطبيق رسم معاملة مستوى السجل إال عند تسجيل 
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ن بعد نهاية آل ربع سنة ُمشغل السجل رسوم مستوى السجل على أساس ربع سنوي عبارة عن أربع دفعات متساوية بحلول اليوم العشري
مارس  31التي تنتهي يوم التقويمية يناير للفترات الربع سنوية  20أآتوبر ويوم  20يوليه ويوم  20أبريل ويوم  20أي يوم ( تقويمية
 .ICANNمن العام إلى حساب يتم تخصيصه بواسطة ) ديسمبر 31سبتمبر ويوم  30يونيه ويوم  30ويوم 

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

، ال بد أن يقدم RSTEPحال إحالة تلك الطلبات إلى في . /http://www.icann.org/en/registries/rsepالعملية على الموقع 
 RSTEPأيام عمل من استالم نسخة من فاتورة ) 10(خالل عشر  RSTEPلمراجعة  ICANNمشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى 

 .RSTEPدفع آل تكلفة الفاتورة أو جزء منها والخاصة بمراجعة  ICANN، إال إن قررت ICANNمن 

 .يانات المتغيررسم مستوى سجل الب 6.3

حسب شروط اتفاقيات اعتماد المسجلين مع ) آمجموعة(المعتمدون  ICANNإن لم يوافق مسجلو  )أ (
ICANN إلى الرسوم التي يحددها مجلس إدارة ،ICANN  ألي سنة مالية، عند تسليم إشعار منICANN دفع مشغل السجل إلى ،
ICANN ،ة المالي، ويبدأ دفعه في بداية الربع سنة المالي األول من سنة يتم دفعه على أساس ربع السن رسم مستوى سجل متغير
ICANN تقوم  .الماليةICANN  يومًا ) 60(بحساب الرسم وإصدار الفاتورة على أساس ربع سنوي، ويدفعه مشغل السجل خالل ستين

بع متبقي للسنة المالية، من استالم المبلغ يومًا فيما يتعلق بكل ر) 20(المالية وخالل عشرين  ICANNفيما يتعلق بالربع األول من سنة 
قد يصدر مشغل السجل فاتورة رسوم مستوى السجل المتغيرة ويجمعها من المسجلين المشارآين في اتفاقية  .ICANNبالفاتورة من قبل 

ار فاتورة ألي المعتمدين في حال إصد ICANNالمسجل مع مشغل السجل، بشرط إصدار فاتورة بهذه الرسوم إلى آل مسجلين -السجل
بتحصيله، يعتبر التزامًا على مشغل السجل ويستحق دفعه حسبما ورد في هذا  ICANNرسم مستوى السجل المتغير، إن تقوم  .منهم

 ICANNفي حال تحصيل  .بصرف النظر عن إمكانية مشغل السجل الحصول على تعويض مقابل هذا الرسم من المسجلين 6.3القسم 
مشغل السجل بمبلغ  ICANN، تعوض ICANNتغيرة قام مشغل السجل بدفع رسم مستوى السجل المتغير إلى الحقًا لرسوم اعتماد م

على ما ) آمجموعة( ICANNإن وافق المسجلون المعتمدون من .ICANNبرسم مستوى السجل المتغير، بقدر معقول تحدده  مناسب
للسنة المالية، لن  ICANNاد المتغيرة التي يحددها مجلس إدارة على رسوم االعتم ICANNيتعلق بشروط اتفاقيات اعتماد المسجل مع 

المعتمدون قد نفذوا التزاماتهم  ICANNلهذه السنة المالية، بصرف النظر عما إن آان مسجلو  ICANN يحق أي رسم مستوى متغير لـ
 .خالل تلك السنة المالية ICANNالمادية نحو 

 ًا لكل مسجل، وقد يتضمن على جزء يخص المسجلمبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصص )ب (
وفقًا للميزانية المقرة من قبل مجلس إدارة  ICANNمسجل من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  الجزء الخاص بكل. وجزء للمعامالت

ICANN الجزء الخاص بالمعامالت من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .لكل سنة ماليةICANN ة المقرة من مجلس وفقًا للميزاني
بما في ذلك التجديدات المتعلقة بالنقل من (لكل تسجيل اسم نطاق دوالر أمريكي  0.25$لكل سنة مالية، ولكن لن يتعدى  ICANNإدارة 

 .في السنة) إلى آخر ICANNمسجل معتمد من 

ل عند انتهاء السنة المالية ، بدء العم6وعلى الرغم من أي قيود على الرسوم محددة في المادة  .التعديل على الرسوم 6.4
 زيادتها يمكن 6.3والقسم  6.1لهذه االتفاقية، وعند انتهاء آل سنة مالية الحقًا خالل الفترة الزمنية، فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم 

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

قبل بدء العمل ) 1(الذي تم نشره لشهر واحد  CPIمؤشر ) 2(قبل بدء العمل للسنة المعنية، أآثر، من ) 1(للشهر واحد ") CPI("الحق 
أي  .التعديل الزيادة ادد فيه مبلغ هذإشعارًا إلى مشغل السجل تح ICANNفي حال وجود أي من هذه الزيادة، تقدم  .لسنة السابقة مباشرةل

 .تكون فعالة في أول يوم من السنة التي تمت بها هذه الحسابات 6.4قع بموجب هذا القسم ي تعديل زيادة

لهذه يومًا أو أآثر وفقًا  )30( ة ألية دفعات فات موعد سدادها بثالثينبالنسب .رسم إضافي على الدفعات المتأخرة 6.5
شهريًا، أو إذا آانت أقل من ذلك، سيكون أقصى % 1.5، يدفع ُمشغل سجل البيانات رسمًا إضافيًا على الدفعات المتأخرة بمعدل االتفاقية

 .معدل يسمح به القانون الساري
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 .7 مقال
 

 التعديالت. 7مقال 

المواصفات التي تتضمنها بما في ذلك ( 2المادة خالل فترة سريان هذه االتفاقية،  .والمواصفات الشروط تعديل 7.1
حسب معايير وسياسات ومتطلبات التغيير المتعلقة  ICANNمن قبل يمكن تعديلها  8، والمادة 6، والمادة )2ما يتعلق بالمادة االتفاقية 

زيادة مبالغ الرسوم المدفوعة إال إن أثبتت في  7هذه المادة  ICANNال تستغل  )1(بشرط أن  ؛7بالعملية المحددة في هذه المادة 
ICANN  ،لن تستغل ) 3(لن يطبق أي تعديل بأثر رجعي، و) 2(الحاجة المالية لهذه الزيادةICANN  2.1القسم لتعديل  7المادة هذه ،

 .سياسات اإلجماع الجديدة أو المعدلة أو السياسات المؤقتةلتطبيق وتنفيذ ] 1أنظر المواصفات [المحددة في العملية  أو 2.2القسم 

 :هي آما يلي 7.1القسم  تعديل على هذه التفاقية حسبالعملية الخاصة بأي  .عملية التغيير 7.2

يوًما لالستشارة والدراسة ) 30(الفرصة لفترة ال تقل عن ثالثين  ICANNقبل اقتراح أي تعديالت رسمًيا، تقدم ) أ(
 عليها من قبل آل مشغلي السجالت المعرضة مثل هذا التعديل؛والتعليق 

عالنية في الموقع اإللكتروني لفترة ال تقل عن ثالثين  ICANNستشارات والدراسة، ستنشر بعد انتهاء اال) ب(
يالت في المواصفاتتتضمنها وأي تعد(التعديل على هذه االتفاقية، بما في ذلك نص التعديل مقترحة يوًما إشعاًرا رسمًيا ألي تغييرات ) 30(

 ، والتي يستطيع خاللها مشغل السجل تقديم مالحظاته على التعديل؛)هذه االتفاقية

 ICANNالمديرين، تقدم  ICANNبعد فترة اإلشعار العام هذا وموافقة اعتماد التعديالت من قبل مجلس إدارة ) ج(
يوًما على ) 90(تسعين ) تعديل على المواصفات التي تتضمنها هذه االتفاقية ومنها أي(مشغل السجل إشعاًرا بالشروط النهائية التعديالت 

 .اإللكتروني ICANNاألقل قبل التفعيل بدًءا من نشر إشعار التفعيل على موقع 

 ICANNيوًما لتقديم إشعار إلى ) 60(من تاريخ هذا اإلشعار العام للتعديل المعتمد، يكون لمشغل السجل ستين ) د(
 ته على هذا التعديل؛بعدم موافق

أي (يوًما، إن قام مشغلو السجالت ألغلب نطاقات المستوى األعلى الخاضعة للتعديل ) 60(وخالل فترة ستين ) ه(
 ICANNبتقديم إشعار إلى ) هذه 7التي تتضمن بنود تشبه المادة  ICANNمشغل السجل وأي مشغل سجل طرف في اتفاقية السجل مع 

 يل، يعتبر هذا عدم موافقة من مشغلي السجالت؛ وبعدم موافقتهم على التعد

أعاله، يكون لمجلس إدارة ) هـ(في حال من قبل مشغلي السجالت المعنيين فيما يتعلق بالعملية المحددة في البند ) و(
ICANN  ت تتعلق في حال وجود أي تعديال) 1: (يوًما للتخلص من عدم الموافقة هذه إن) 30(من خالل التصويت بالثلثين ثالثين

في حال أي تعديالت أخرى، يتم تبرير ) 2(و ICANN، يتم تبرير التعديالت بالحاجة المالية من جهة ICANNبالرسوم التي تدفع إلى 
اإلنترنت أو نظام ) 8.3آما تم تعريف هذه الشروط في القسم (التعديالت بالحاجة الماسة أو الضرورية المتعلقة الحماية واالستقرار 

إن لم يتغلب مجلس إدارة . يوًما) 30(طاقات، في هذه الحالة، يكون التعديل المقترح فعاًال في الحال عند انتهاء فترة الثالثين أسماء الن
ICANN على عدم الموافقة هذه، لن يكون لهذاالتعديل تأثيًرا وال يمكن فرضه. 

 .8 المادة
 8مقال 

 متنوعات

 .ICANNتعويض  8.1 7.1

المشار (وحمايتها هي ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووآالئها  ICANNيقوم ُمشغل السجل بتعويض  )أ (
من وضد أية وآافة ادعاءات الطرف اآلخر واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات بما ") المستفيدين من التعويض"إليهم إجماًال، 

أو المرتبطة بها أو  لمشغل السجل TLDوتفويض  DTLبالملكية الفكرية واعتبار والنفقات المتعلقة  المعقولة يتضمن الرسوم القانونية
إدارة ُمشغل السجل لخدمات السجل، بشرط أال يكون ُمشغل السجل ملتزمًا بتعويض أي مستفيد من التعويض أو حمايته إلى الحد الذي 

ال ينطبق هذا القسم  .االتفاقية ألي التزام وارد في هذه ICANNينشأ عنه مطالبة أو تعويض أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقات بسبب مخالفة 
هذا القسم لن يطالب مشغل السجل بتعويض  .على أي طلب بأتعاب المحاماة فيما يتعلق بأي تقاضي أو تحكيم بين األطراف أو فيما بينها
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ICANN  وأيضًا، هذا  :الواردة هنامقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف
 .أو بقرار محكمة أو قاضي 5القسم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة 

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

ألية تكاليف  ICANNمن أجل ضمان عدم تحلم  ICANNود للتعاون مع أفضل الجه يجب على مشغل السجل استخدام"
مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونية والنفقات الناتجة عن حقوق الملكية الفكرية 

فقرة مشغل السجل لخدمات السجل أو  TLDلمشغل السجل وعمليات تشغيل مشغل السجل للسجل  TLDوتفويض  TLDواعتبار 
وعدم إجبار مشغل السجل على عرض مثل هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه الدعوى أو الضرر أو التكلفة أو النفقات المتسببة في 

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

ICANN وأيضًا،  :مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا
أو بقرار محكمة أو  5سم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة هذا الق
 "].قاضي

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

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

ولغرض تقليل مسؤوليات مشغل  .نطاقات المستوى األعلى لمشغلي السجالت المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة
ن ، يتحمل مشغل السجل عبء تحديد مشغلي السجالت اآلخري)ب(7.1 8.1المتعلقة بهذا القسم ) أ( 7.1 8.1السجل بموجب القسم 

من مسؤولية مشغلي السجالت هؤالء عن تلك  ICANNالمعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة، وإثبات إلى أن تتحقق 
ولتفادي أي شك، إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات، ولكن مشغل السجل هذا ليس لديه  .اإلجراءات

السجالت لن  )مشغلو(مشغل أعاله، عدد النطاقات التي يديرها ) أ(7.1 8.1 آما حددها القسم ICANNحو أي التزامات تعويض ن
 ].للمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية) ب(7.1ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[. تتضمنها الحسابات في الحكم التالي

، تقدم أعاله 7.1 8.1 مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم أي حالة إنشاء أية .إجراءات التعويض 8.2 7.2
ICANN يتم تخويل ُمشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب  .إشعارًا آتابيًا بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما يمكن

لى عملية الدفاع عن هذه المطالبة والتحقيق فيها ، التخاذ إجراءات فورية للسيطرة عICANNإشعار يتم تسليمه في الوقت المناسب إلى 
للتعامل مع نفس المطالبة والدفاع عنها، على نفقة ُمشغل سجل البيانات  ICANNوالستخدام وتشغيل محامين مقبولين بدرجة معقولة لدى 

 ICANNبصالحية سياسات  للسيطرة على الدعوى القضائية بالمشاآل الخاصة ICANNوحده، بشرط أن يتم في جميع األحوال تخويل 
، على نفقة ُمشغل سجل البيانات، في آافة األوجه المعقولة مع ُمشغل ICANNتتعاون  .أو تفسيراتها أو تصرفها وذلك على نفقتها وحدها

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

بخالف دفعة من المال بمبلغ يتم تعويضه بالكامل بواسطة ُمشغل السجل دون موافقة  ICANNأية تسوية لمطالبة تشمل عالجًا يؤثر على 
NNICA. فإن 7.2 8.2 إذا لم يتولَّ ُمشغل السجل السيطرة الكاملة على عملية الدفاع عن مطالبة تخضع لهذا الدفاع وفقًا للقسم ،
 7.2ال يتم العمل بهذا القسم : مالحظة[. الحق في الدفاع عن المطالبة باألسلوب الذي تراه مناسبًا، على نفقة ُمشغل السجل ICANN لـ

 ].البينية أو الهيئات الحكوميةللمنظمات الحكومية 

 :ضمن سياق هذه االتفاقية، يتم تعريف الحماية واالستقرار على النحو التالي .مصطلحات معرفة 8.3 7.3

الكشف غير المصرح به أو تبديل أو ) 1(يشير إلى " حماية"ضمن سياق هذه االتفاقية، تأثير آلمة  )أ(
الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من قبل ) 2(اإلضافة إلى أو إتالف بيانات السجل، أو 
 .مشغلي األنظمة حسب المعايير المطبقة

أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير ) 1" (االستقرار"نظرًا للهدف من هذه االتفاقية، يعني تأثير  )ب(
ا بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيدًا ومعترف بها ومعتمدة، مثل المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشره

Standards-Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice Request for Comments ")RFCs(" ) أفضل
أن تنشئ حالة تؤثر  يمكن لها) 2(أو  ،IETF فريق عمل هندسة اإلنترنتالمناسبة والتي ترعاها ) الممارسات الحالية لطلبات التعليق

بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقًا 
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مثل للمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيدًا ومعترف بها ومعتمدة 
Standards-Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice Request for Comments ")RFCs(" ) أفضل

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

سداد آل الدفعات المستحقة في الوقت المناسب خالل مدة هذه االتفاقية  بموجب هذه االتفاقية، يتم .ال تعويض 8.4 7.4
 .ICANNبين ُمشغل السجل و) نقدي أو خالف ذلك(وبالرغم من وجود أي نزاع معلق 

وال يحق ألي طرف التنازل عن هذه االتفاقية بدون موافقة  .الفرعيالتغيير في السيطرة والمهمة والتعاقد  8.5 7.5
التنازل  ICANN وعلى الرغم مما تقدم، يحق لـ .من الطرف اآلخر، بحيث ال تكون الموافقة مخفية ألسباب غير معقولة تحريرية مسبقة

إلى شرآة أخرى غير ربحية أو أي مؤسسة مشابهة تم تنظيمها  -أو إعادة دمجها ICANNبالتزامن مع إعادة تنظيم –عن هذه االتفاقية 
فإن التغيير بالملكية المباشر أو غير المباشر  7.5ألغراض هذا القسم  .لتحقيق نفس األغراضلنفس األغراض أو تعمل بشكل أساسي 

 ICANNيجب أن تمسك  .الذي سيعتبر تعيينا TLDأو التحكم في مشغل السجل أو أي ترتيبات تعاقدية فرعية واعتبار تشغيل سجل 
أن الشخص أو  ICANNأو ترتيبات التعاقد الفرعي في حال حددت  موافقتها على أي تغيير بالملكية مباشر أو غير مباشر أو التحكم

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

بأية ترتيبات للتعاقد من الباطن، ويجب أن  يومًا مقدمًا) 30(في فترة ال تقل عن ثالثين  ICANNعلى ُمشغل السجل تقديم إشعار إلى 
ت بواسطة ُمشغل السجل التزامًا بجميع التعهدات وااللتزامات واالتفاقيا TLDيفرض أي اتفاق للتعاقد من الباطن لتنفيذ أجزاء من عمليات 

 ثالثين عشرةقبل مدة ال تقل عن  ICANNبتقديم إشعار مسبق إلى  أيضًاُمشغل السجل على  يجب سيقوم ودون الحصر على ذلك .أدناه
أي إشعار بتغيير في  .أيام بأي معاملة متوقع أن ينتج عنها تغيير مباشر أو غير مباشر في ملكية ُمشغل السجل أو سيطرته) 30 10(

الملكية أو السيطرة ال بد أن يتضمن بيانًا يؤآد أن الهيئة األصل للطرف الذي سيحصل على الملكية أو السيطرة يحقق المواصفات التي 
خالل  .أو سياسة معايير مشغل السجل قيد التفعيل، والتأآيد على تنفيذ مشغل السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية ICANNتفرضها 

بمعلومات إضافية من مشغل السجل إلثبات الخضوع لهذه االتفاقية، وفي هذه  ICANNمًا من هذا اإلشعار، قد تطالب يو) 30(ثالثين 
 .يومًا) 15(الحالة يتعين على مشغل السجل تقديم المعلومات المطلوبة خالل خمسة عشر 

  .تعديالت وتنازالت 7.6

) بما يتضمن المواصفات المشار إليها الحقا(ضرورة إجراء تعديالت على االتفاقية  ICANNإن رأت  )أ(
أمرا مرغوبا ) "اتفاقيات السجل المعمول بها"(ومشغلي السجل المعتمدين  ICANNوآافة االتفاقيات األخرى الخاصة بالسجل بين 

ية المحددة تقديم تعديال خاصا للموافقة من مشغلي السجل العاملين بما يتفق مع العمل ICANNيكون على ) "تعديل خاص"لكل (
وقبل تقديم تعديال خاصا لهذه الموافقة يجب على  ).آما سيتضح أدناه(شريطة أن ال يكون هذا التعديل الخاص مقيدا  7.6مسبقا بالقسم 

ICANN  ومدة هذا  .فيما يتعلق بشكل ومادة التعديل الخاص) آما سيتضح أدناه(أوال التشاور بيقين راسخ مع مجموعة العمل
تبني التعديل  ICANNوبعد هذا التشاور قد تقترح  .استنادا إلى مادة التعديل الخاص ICANNحديدها من جانب التشاور يجب ت

 ICANNوإرسال إشعار بهذا التعديل من ) "فترة النشر"(يوما ) 30(الخاص عبر نشره للعامة على موقع الويب لفترة ال تقل عن 
بما يتضمن (التعليقات العامة الواردة خالل فترة النشر  ICANNوسوف تعتبر  .87.إلى مشغلي السجل المعتمدين بما يتفق مع القسم 
 ).التعليقات المقدمة من مشغلي السجل المعتمدين

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

التاريخ (من مشغلي السجل العاملين ) "التعديل بالموافقة"(فستتم الموافقة على هذا التعديل الخاص ) آما هو محدد أدناه(السجل 
وستكون فاعلة لالتفاقية خالل ) "قة على التعديلبتاريخ المواف"األخير الذي تم الحصول على الموافقات الخاصة به هنا مشار إليها 

في حالة عدم الموافقة على التعديل الخاص من مجلس  )."تاريخ التعديل الساري"(إلى مشغل السجل  ICANNيوما من ) 60(فترة 
راء المستخدم من واإلج .أو عدم تلقي الموافقة من مشغل السجل خالل فترة الموافقة فلن يكون هذا التعديل ساريا ICANNإدارة 

ICANN  للحصول على 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 " آل طلب مقدم من مشغل السجل آما هو أدناه،(لإلعفاء من التعديل المتفق عليه  ICANNبي إلى طلب آتا) المتفق عليه

وقد يتضمن التعديل  .سيحدد آل طلب إعفاء أساس هذا الطلب مع تقديم تفاصيل داعمة لإلعفاء من التعديل المتفق عليه )."إعفاء
قد يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح  .لتعديل المقترح من مشغل السجلالمتفق عليه وصفا تفصيليا ودعما ألي بدائل أو تنوعا ل

مع عرض مشغل السجل التوافق مع التعديل المتفق لعيه عند معارضته للقوانين المعمول بها أو يتعارض مع المواد العاملة للحاالت 
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أي حرية معقولة  ICANNأي طلب إعفاء إن حددت لن يمنح  .المالية على المدى الطويل أو ينتج عن عمليات تشغيل مشغل السجل
خالل فترة  .وليس منح طلب اإلعفاء التي قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إنكار الفوائد المباشرة للمسجلين

بدائل أو والتي قد تكون مشروطة أو تطرح ( إما الموافقة ICANNلطلب اإلعفاء يجب على  ICANNيوما من استالم ) 90(
إن  .أو تنكر طلب اإلعفاء آتابة خالل الوقت الذي ل يقوم فيه التعديل المتفق عليه بتعديل االتفاقية) متغيرات على التعديل المتفق عليه

إن تم رفض طلب اإلعفاء من  .فإن التعديل المتفق عليه لن يغير من االتفاقية ICANNتمت الموافقة على طلب اإلعفاء من جانب 
أو إن تم تمرير هذه البيانات فستعتبر (فإن التعديل المقترح سيعدل من االتفاقية طالما جاء تاريخ السريان المعدل  CANNIجانب 

 ICANNيوما بعد استالمه لقرار ) 30(شريطة استئناف مشغل السجل خالل فترة ) التعديل المتفق عليه وقت تاريخ اإلنكار والرفض
ولن يتم تعديل التعديل المتفق عليه على  .5بما يتفق مع إجراءات حل النزاع الموضحة بالمادة لرفض طلب اإلعفاء  ICANNلقرار 

لتجنب الشكوك بيتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل  .هذه االتفاقية خالل فترة التعامل بعملية حل النزاع
وسيتثني مشغل السجل  5و من خالل لجنة قرار التحكيم بما يتفق مع المادة أ) ج(7.6بما يتفق مع القسم  ICANNالمتفق عليها من 

أو من خالل لجنة  ICANNسواء من خالل (من أي تعديل متفق عليه وال يتم قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل السجل 
 .عديل المتفق عليهحيث أنها لن تكون فاعلة بموجب هذه االتفاقية أو مشغل السجل المعفي من الت) التحكيم

حيث ال يتم  7.6هذا القسم  7المادة المحددة مسبقا في  النصوص باستثناء .التعديالت والتنازالت 8.6 )د(
بغض النظر عن  .يعلق ما لم يتم تنفيذ ذلك آتابة من آال الطرفين تكون ملزمة سوف قدأو تكميل هذه االتفاقية أو أي من فقراتها  تعديل

أن  ومن وقت آلخر من الممكن في أي وقت ومشغل السجل من ICANN ما يقيد 7.6وال يوجد بالقسم  ، 7المادة  البنود الواردة في
يكون المتنازل عن أي نص من  لن قد .في التعديالت الثنائية على هذه االتفاقية التي يتم التفاوض عليها بين آال الطرفين الدخول يدخالن

أي تنازل عن نصوص هذه  .يتم إثباته بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل إذعانًا لهذا النصزمًا ما لم لنصوص هذه االتفاقية ُم
يشكل هذا  ال قد ، وورد هنا تنازًال عن أي نص آخر يشكل قد يعتبر تنازًال أو ال قد يكوناالتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصها 

 .راحًةالتنازل تنازًال مستمرًا ما لم يتم النص على ذلك ص

 :ألغراض هذه االتفاقية ستكون المصطلحات التالية لها المعاني التالية )ه(

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

الموافقة األآيدة لمشغلي السجل ) أ( :عني استالم آل مما يليت "موافقة مشغل السجل" )2(
) المحولة إلى الدوالر األمريكي إن أمكن(ثلثي إجمالي الرسوم  ICANNالعاملين ممن تصل مدفوعاتهم إلى 

السابقة بما يتفق مع اتفاقيات السجل  السنة التقويميةمن مشغلي السجل العاملين خالل  ICANNالمدفوعة إلى 
ولتجنب  .الموافقة األآيدة لمعظم مشغلي السجل العاملين وقت الحصول على الموافقة) ب(، وول بهاالمعم

يه تصويت واحد من نطاق المستوى لدفإن آل مشغل سجل عامل سيكون  ،)ب(الشكوك فيما يتعلق بالفقرة 
 .األعلى من مشغل السجل بما يتفق مع اتفاقية السجل العاملة

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

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

الممثلين لمشغلي السجل العاملين واألعضاء اآلخرين بالمجتمع ممن  "مجموعة العمل"تعني  )4(
من وقت آلخر للعمل آمجموعة عمل للتشاور معهم بشأن التعديالت على اتفاقيات السجل  ICANNتعينهم 
 )).د(7.6 باستثناء التعديالت الثنائية المتفقة مع القسم(العاملة 

أو ُمشغل السجل  ICANNال يتم تفسير هذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  .ال أطراف أخرى مستفيدة 8.7 7.7
 .على أي طرف ال يخضع لهذه االتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل

ذات العالقة بها باستثناء اإلشعارات  يتم إعطاء آل المالحظات المعطاة في هذه االتفاقية أو .إشعارات عامة 8.8 7.8
آنسخة طبق األصل أو ) 2(على عنوان الطرف المناسب آما هو وارد أدناه أو  آتابيًا) 1(إما  عن طريق، 7.6القسم  7بالمادة المتعلقة 

أو عنوان البريد اإللكتروني، أو آما هو وارد أدناه، ما لم يقم هذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي . عبر البريد اإللكتروني
تمنح من خالل نشر المعلومات المناسبة على موقع  7.6القسم  7المادة آل اإلشعارات تحت  .رقم الفاآس آما هو وارد بهذه االتفاقية

ICANN مات االتصال يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في معلو .اإللكتروني ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكتروني
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تتم آتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في هذه  .يومًا من هذا التغيير) 30(لإلشعار أدناه خالل ثالثين 
 ، سيعتبر أنه تم إرساله7.6القسم  7المادة أي إشعار مطلوب بموجب هذه االتفاقية بخالف اإلشعارات تحت  .االتفاقية باللغة اإلنجليزية

إذا آان عبر الصور ) 2(إذا آان في شكل ورقة، عند تسليمه شخصيًا، أو عبر خدمة السعاة مع تأآيد باالستالم أو ) 1(بالشكل المناسب 
 الضوئية أو البريد اإللكتروني، بناًء على تأآيد االستالم بواسطة جهاز الصور الضوئية للمستلم أو مرآز خدمة البريد اإللكتروني، بشرط

 )2( ييوم إرسال اإلشعار بالصور الضوئية أو بالبريد اإللكتروني، ال بد من إلحاقهما بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترةفي حال 
قد منح إشعار بهذه المعلومات عند نشرها إلكترونيًا على الموقع اإللكتروني  7.6القسم  7المادة في  يعتبر أي إشعار يطالب به عمل

في حالة وجود وسائل إشعار أخرى  .اإللكتروني بعد تأآيد االستالم عن طريق خادم البريد اإللكتروني ICANNالمخصص على موقع 
 .عملية، مثل اإلشعار عبر موقع ويب آمن، تعمل األطراف سويًا لتطبيق هذه الوسائل بموجب هذه االتفاقية

 :محددة على أنهافهي  ICANN لإذا آانت 
 ء الُمخصصةشرآة اإلنترنت لألرقام واألسما

 330تي الجناح الطريق أدمير 4676
 90292 ديل راي آاليفورنيا امارين

 9358-823-310-1 :هاتف رقم
 8649-823-310-1 :فاآسإرسال 
 الرئيس والمدير التنفيذي :عناية

 المستشار العام :مع إرسال نسخة إلى
 .)آما يحدد من وقت آلخر( :البريد اإللكتروني

 
 :سجل يحدد إلى إن آان األمر لمشغل ال

]________________[ 
]________________[ 
]________________[ 

  :هاتف رقم
  :فاآس
 : لعناية

  :مع نسخة مطلوبة إلى
 .)آما يحدد من وقت آلخر( :البريد اإللكتروني

التي  URLى مواقع وتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إل(تشكل هذه االتفاقية  .اتفاقية آاملة 8.9 7.9
وتحل محل آافة االتفاقيات ومذآرات التفاهم والمفاوضات  TLDاالتفاقية الكاملة ألطرافها المتصلين بعملية ) تشكل جزءًا منها

 .والمناقشات السابقة، سواء الشفهية أو التحريرية، بين األطراف حول هذا الموضوع

أو المواصفات التي يتم /وجود أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية وعلى الرغم من  .سيطرة اللغة اإلنجليزية 8.10 7.10
تقديمها إلى ُمشغل السجل، غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من هذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية هي النسخ الرسمية 

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

 .هذه االتفاقية باللغة اإلنجليزية

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

 .]منظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية فقطلالقسم التالي معمول به ل: مالحظة[

 .الحكومية البينية أو الهيئات الحكوميةفقرة خاصة تتعلق بالمنظمات  7.12

بأن مشغل السجل هو هيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاهدات  ICANNتعترف  )أ(
بالقوانين المعمول "فيما بعد  امجمع والمشار إليهفي الالمعاهدات والقانون الدولي العام  هذه(لية المعمول بها لمشغل السجل الدو
 يوجد في هذه االتفاقية أو بالمواصفات المتعلقة بها ما يمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتهاك القوانين ال). "بها
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يتفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانين المعمول بها على أن ال يشكل ذلك خرقا . المعمول بها أو منح التوافق بينهما
 .لالتفاقية

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

المشار إليه (ض أو تنتهك القانون المعمول بها قد تتعار) "ICANNمتطلبات "الفقرات والمواصفات والسياسات المشار إليها هنا و
 ICANNعن هذا التعارض المحتمل إلى ) "إشعار"(يتوجب على مشغل السجل أن يقدم إشعارا تفصيليا ) "بالتعارض المحتمل"الحقا 

للسياسة المقترحة ذات مبكرًا ما أمكن وفي حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام 
فحينها يجب  ICANNفي حالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بين القانون المقترح المعمول به ومتطلبات  .الصلة

مبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع  ICANNعلى مشغل السجل تقديم إشعار تفصيلي عن هذا التعارض المحتمل إلى 
 .الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة سياسة التوافق ذات

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

إن قام مشغل السجل بعد هذا الجهد المشترك وحدد بأن  .ICANNالناتج عن تعارض محتمل بين القوانين المعمول بها ومتطلبات 
أن تتنازل عن التوافق  ICANNوالقوانين المعمول بها فجيب على  ICANNالتعارض المحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات 

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

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

ICANN  أدناه) د(تحكيم الملزم آما هو محدد بالقسم أيام لل 10الكامل خالل تلك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم خالل فترة. 
بعد إرسال إشعار  ICANN أدناه فيمكن لـ) د(إن حدث خالل تلك الفترة لم يقدم الراعي األمر إلى التحكيم بما يتفق مع القسم الفرعي 

 .لمشغل السجل أن تقوم بإنهاء االتفاقية بتأثير فوري

فقد يقدم مشغل السجل األمر إلى التحكيم بما يتفق مع  ICANNإن لم يوافق مشغل السجل مع تحديد  )د(
ألغراض هذا التحكيم  .ICANNلتحديد  ICANNباستثناء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم لتحديد عدم توصل  5.2فقرات القسم 

 ICANNار لم تتوصل عن عمد لقر ICANNإن حدد المحكم أن  .ICANNأن تقدم دليال للمحكم يدعم قرار  ICANNيجب على 
إن قرر المحكمون أو اللجنة التحكيمية  .ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  ICANNفيجب على 

  .فيجب عليها بعد إرسال إشعار لمشغل السجل أن تنهي االتفاقية فورا ICANNلم تصل إلى تحديد  ICANNالتمهيدية أن 

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

وقبل تمويل المحكم وفقا للقسم  ICANNبعد تحديد  7.12على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم  )و(
السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراها ضرورية لضمان أمن  بعد المشاورات المسبقة مع مشغل ICANN أعاله يمكن لـ) د(7.12

على أساس مؤقت حتى مجيء  ICANNويجب تنفيذ تلك اإلجراءات التقنية من جانب  .DNSواستقرار خدمات السجل واإلنترنت و
للتعارض مع القوانين المعمول  المذآور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار آامل) د(7.12بداية تاريخ إنهاء إجراءات التحكيم بالقسم 

فيمكن لمشغل السجل تقديم األمر إلى  ICANNفي حالة عدم موافقة مشغل السجل مع اإلجراءات التقنية المتخذة من جانب  .بها
حالة  في .في اإلجراءات التقنية الخاصة بها ICANNأعاله خالل العملية التي تستمر  5.2التحكيم الملزمة بما يتفق مع فقرات القسم 

 .آنتيجة لهذه اإلجراءات ICANNلإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع آافة التكاليف الحادثة من جانب  ICANNاتخاذ 
االحتفاظ بالحقوق وتعزيزها الخاصة بعمليات التشغيل  ICANNهذه اإلجراءات فيجب على  ICANNإضافة إلى أنه في حالة اتخاذ 

 .النحو المعمول بهاالمستمرة واألدوات البديلة على 

 

* * * * * 
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 1المواصفة 

 سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة عيينت

  .سياسات اإلجماع .1

بموجب اإلجراء المنصوص عليه في لوائح ) 1(هي تلك السياسات التي وُضعت " سياسات اإلجماع" .1-1
ICANN من هذه الوثيقة 2-1تغطي المواضيع الواردة بالقسم ل) 2( ،والمتخذة جراءات القانونيةاإلو .

 حينمن  ICANNاجعة عملية تطوير سياسة اإلجماع واإلجراء المنصوص عليه في لوائح يمكن أن تتم مر
 .شأنا الآلخر، وفقًا للعملية المنصوص عليها بهذ

 أصحاب المصلحةإجماع من  تحقيق، لوفقًا لهايتم إعداد سياسات اإلجماع واإلجراءات التي يتم تطويرها  .1-2
يجب أن تنتمي سياسات اإلجماع إلى . gTLDsك مشغلي إلى أقصى حد ممكن، بما في ذل- على اإلنترنت

 : مجال أو أكثر مما يلي

إمكانية لتسهيل بشكل معقول؛ المشاكل التي يعد القرار المنتظم أو المُنسَّق ضروريًا فيها  .1-2-1
 أو ") DNS("أو استقرار اإلنترنت أو نظام أسماء النطاقات /أو أمان و/تشغيل و

 أو  سجلالخدمات  تقديماألداء الخاصة بومواصفات  الوظيفيةالمواصفات  .1-2-2

 أو واستقرارها  TLD السجل على أمان قاعدة بيانات .1-2-3

 معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع المتعلقة بعمليات شكلالضرورية ب سجلالسياسات  .1-2-4
 أو  السجلأو مُسجلي  السجل تشغيل

سماء استخدام أفيما يتعارض مع (بتسجيل أسماء النطاقات  المتعلقةحل النزاعات  .1-2-5
  ).النطاقات هذه

 :ما يلي، 2-1هذه المشار إليها في القسم  فئات المسائل -وال تقتصر على- تشمل  .1-3

أولوية التسجيل لمن يبادر بالحجز، التجديد : مثل( TLDمبادئ تخصيص األسماء المسجلة في  .1-3-1
 )فترة تعليق بعد انتهاء الصالحية منح ،الئمالم

 تخزين أسماء النطاقات بكميات كبيرة أو المضاربة فيهاظر مزودي االمتداد والمُسجلين من وح .1-3-2

أو التي ال يتم تجديدها  ،تكون غير مسجلة من األصلالتي قد  ،TLDجز األسماء المسجلة في وح .1-3-3
الملكية ) 2(المستخدمين أو تضليلهم، أو  إرباكمنع ) 1: (ألسباب تتعلق مباشرة بأحد ما يلي

على  وضع تحفظ ،مثل(أو اإلنترنت  DNSم أسماء النطاقات اإلدارة الفنية لنظا) 3(الفكرية، أو 
 ) األسماء من التسجيل

الحتفاظ بمعلومات دقيقة ومحدَّثة تتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات والوصول إليها، وا .1-3-4
 عمليات والقيام بإجراءات لمنع عرقلة عمليات تسجيل أسماء النطاقات التي ترجع لتعليق أو إنهاء

عن المسؤولية  عيينأو مُسجل؛ بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بت سجل مُشغل اسطةالتشغيل بو
 .الذي تأثر بهذا التعليق أو اإلنهاء TLDتشغيل أسماء نطاقات مسجلة في 



  
 

  
 

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

 أو ،، أو تضع حدودًا لهالسجلتضع سعًرا لخدمات  .1-4-1

 أو  ،السجلتعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء اتفاقية  .1-4-2

 أو ،أو سياسات اإلجماع) المحددة أدناه(تعمل على تعديل حدود السياسات المؤقتة  .1-4-3

، والمبيَّنة ICANNلصالح  السجل مُشغلتعمل على تعديل الشروط المتعلقة بالرسوم التي يدفعها  .1-4-4
 ؛ أوالسجلفي اتفاقية 

والعمل بأسلوب يتسم لضمان المساواة في المعاملة لمشغلي السجل  ICANNتعديل التزامات  .1-4-5
 .باالنفتاح والشفافية

مجلس اإلدارة  وضعهابكافة المواصفات أو السياسات التي  السجل مُشغليجب أن يلتزم  .السياسات المؤقتة .2
د تصويت ثلثي أعضائه على األقل؛ ما دام ويقوم بتنفيذها مؤقًتا، وذلك في حالة تبني مجلس اإلدارة لها بع

مبررة، وأن وضع مواصفات أو سياسات مؤقتة حاليًا لموضوع  تغييراتمجلس اإلدارة يرى أن هذه التعديالت أو ال
 "). السياسات المؤقتة("أو أمانهما  DNSأو  السجلمعين ضروري للحفاظ على استقرار خدمات 

 
. بصورة محددة؛ لتعمل على تحقيق هذه األهداف بشكل مرن ويجب تخطيط هذه المواصفة أو السياسة .2-1

وعند وضع أية سياسة مؤقتة، يجب أن يحدد مجلس اإلدارة فترة زمنية، يتم خاللها تبني السياسة المؤقتة 
 . ICANNوتنفيذها فور انتهاء عملية تطوير السياسة المؤقتة التي تنص عليها لوائح 

اري يحتوي على شرح تفصيلي ألهدافها من وراء تبني إصدار بيان استشب ICANN تلتزمكما  .2-1-1
وسبب اعتقاد مجلس اإلدارة ضرورة حصول هذه السياسة المؤقتة على دعم  ،السياسة المؤقتة

 . اإلنترنت على أصحاب المصلحةاإلجماع من 
ادة يوًما، فعلى مجلس اإلدارة إع 90وإذا زادت الفترة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة عن  .2-1-2

يومًا لفترة إجمالية ال تتجاوز عامًا واحدًا؛ للحفاظ على سريان  90تأكيد تبنيه للسياسة المؤقتة كل 
وإذا انقضى العام، أو لما . هذه السياسة المؤقتة خالل هذه المدة، حتى تتحول إلى سياسة إجماع

إلدارة تأكيدها؛ ال تصبح السياسة المؤقتة سياسة إجماع خالل فترة العام هذه، ولم ُيعد مجلس ا
 .تنفيذهابمطالبًا بااللتزام بالسياسة المؤقتة هذه أو  السجل مُشغليكون 

 
فترة زمنية معقولة بعد إشعاره بوضع سياسة إجماع أو  السجل ُمشغليجب أن يُمنح  .اإلشعار والتعارضات .3

وفي . رورات ملحة في االعتبارسياسة مؤقتة، يمكنه خاللها االلتزام بهذه السياسة أو المواصفة، مع أخذ أية ض
مؤقتة، يجب تغليب سياسات اإلجماع أو إجماع أو سياسات وسياسات سجل الحالة وجود تعارض بين خدمات 

 .السياسات المؤقتة، وذلك فيما يتعلق بالموضوع محل التعارض فقط
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 2المواصفات 

 البيانات مستودع متطلبات
 
 

 .وفرق السجالت التقنية ICANNمسودة المواصفات المؤقتة هذه قيد اإلعداد من قبل : مالحظةسوف يشارك
 

وآيل  "(البيانات  السجل جهة مستقلة ليعمل آعميل لمستودعمزود االمتداد في آيان مستقل ليكون بمثابة وآيل مستودعمشغل  سيعين
المتعلقة وسيتم تضمين. ذات الصلة في اتفاقية مزود االمتدادخدمات مستودع البيانات  لتقديم) "Escrow Agentلتوفير") المستودع

، )ب(في الجزء  المحددةالمنصوص عليهاوالمتطلبات القانونية  ،،)أ(في الجزء  التقنية التالية المحددةالفنية الواردةالمواصفات  .باتفاقية السجل
ال بد فيها يجب بموجبها اعتبارووآيل المستودع، والتي  السجلمزود االمتدادبين مشغل  بيانات تبرمالبياناتأي اتفاقية مستودع  ستتضمنها، في

إضافة إلى المتطلبات التالية، يمكن أن تتضمن اتفاقية مستودع البيانات شروًطا أخرى، ال تتعارض . آطرف ثالث مستفيد ICANN من تسمية
 .وال ُيقصد بها اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه

 
 المواصفات الفنية -الجزء أ 

 
وبالنسبة لكال النوعين من اإليداعات، . آاملة أو إيداعات تزايديةإيداعات : على نوعينتكون  اإليداعاتيمكن أن تكون . اإليداعات .1

 .ال يجب أخذ مدى التسجيل في االعتبار ألن مستودع البيانات هي تلك األشياء الضرورية من أجل تقديم خدمات تسجيل معتمدة
والمكتملة، والتي سوف تتألف من البيانات قاعدة بيانات السجل الحالية  ُتظهرتعكسبيانات السجل التي هو  "اإليداع الكامل"ُيقصد بـ 1.1

آل  UTC 0000الكاملة، وستحتوي على بيانات ُتظهر حالة السجل آما في بالتوقيت العالمي 00:00التي تعكس حالة من السجل اعتباًرا من 
 . اإليداع الكامل وال ُيظهرمع حالة) ي لم تلتزم بقاعدة بيانات السجلأي المعامالت الت(ولن تنعكس المعامالت المعلقة في ذلك الوقت . يوم أحد

 ).مثل، التعامالت التي لم يتم تنفيذها لقاعدة بيانات السجل(التعامالت قيد االنتظار في هذا الوقت 
س جميع المعامالت التي تنطوي التي تعك البياناتُتظهر آل التعامالت المتعلقة بقاعدة هي البيانات التي " اإليداع التزايدي"ُيقصد بـ 1.11.2

تظهر في تنعكس في حالة اإليداع الكامل أو اإليداع التزايدي السابقة الماضية، حسب مقتضى الحاللم ، والتي على قاعدة البيانات التي 
على آل تعامالت سيحتوي آل ملف تزايدي . وهي تراآمية بعد آخر إيداع آامل -وفًقا للحالة-آخر إيداع آامل أو إيداع تزايدي سابق 

 .UTC 0000بدًءا من  آخر إيداع سابقيجب أن تشتمل. بالتوقيت العالمي 00:00اإليداع السابق اعتباًرا من قاعدة البيانات منذ اآتمال 
محدد آما هو  مستودع آاملةالمستودع الكاملةسجالت  إذا لزم األمر، ال بد أن تتضمنعند االقتضاء، علىاإليداعات التزايدية، 

التي تم المعدلةأو حديًثا أي األسماء المضافة (إيداع آامل أو تزايدي  أحدثآخرأو تتغير منذ  تتضمنُتدرجوالتي لم  موضح باألسفلأدناه
  ).تعديلها

 
يجب معالجة آل إيداع آامل وآل إيداع تزايدي تمت تهيئته، ثم تسليمه بصيغة  .اإلجراء الخاص باإليداعات.إجراءات اإليداعات .2

الملفات اآلمنة نقل  بواسطة وسيلةمن قبلوالمشفرة والموقَّعة،  المهيأةالمنّسقةيجب إرسال ملفات اإليداع . مشفرة لوآيل المستودع
 .المتطلبات القانونية - –) ب(الجزء طار الزمني المحدد، انظر إلى خادم وآيل المستودع خالل اإل آمنة ومصادقة مجهولة ملفاتالمعتمدة

 
 :يلتزم ُمشغلو السجل بتقديم مجموعة ملفات مستودع يومًيا آالتالي. جدول اإليداعات .3

النوع سيتم وضع عالمة . آاملة من الموضوعات في السجلتقديم إيداع آامل لمجموعة  أسبوعًيا، يجبواحدة في األسبوع، ال بد منمرة  3.1
 . "full"بالنوع  من هذه الملفات يتم تمييز آٍل. األهداف الكاملة للسجلعلى آل" آامل"

. التي تم وضعها أو حذفها أو تحديثها األهداف يتضمنمتضمًنا الموضوعاتوفي األيام الستة األخرى لألسبوع، يجب تقديم إيداع تزايدي  3.2
 . "inc"بالنوع  من هذه الملفات ٍليتم تمييز آعلى آل" تزايدي"سيتم وضع عالمة النوع 

 .السابقة. السابقالتقديم  إنشاء عمليةبدءالفترة الزمنية منذ  إضافيةويجب أن تغطي آل عملية تقديم تزايدي  3.3
بأقل حد بعض التداخل  االستثناء، يسمح بوجوداستثناًء، إال أنه يجوز أن يكون هناكمن أننا نتوقع أن يكون هذا  بالرغمعلى الرغم 3.13.4

  .اإليداعات التزايدية بين
 
  .مواصفات تنسيق المستودع .4

 :يجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية. اصطالحات تسمية الملفات 4.1
}<gTLD}_{اليوم-الشهر-السنة}_{الملف}_{المراجعة{ المراجعة{#}_السلسلة }_النوع{ 
 :حيث <YYYY-MM-DD>_<FILE>_<type>_<comp>_<encrypt>_S<#>_R<rev>.<ext>_<}االمتداد.{
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الشكل المتوافق استخدام ال بد من فيجب ، IDN-TLDنطاق وجود  حالحالة؛ في gTLDنطاق باسم  >}gTLD<{يتم استبدال  4.1.1
 تسمية؛؛ )Aالعنوان ( ASCIIمع 

المستخدم آعالمة مائية  المقابل للتاريخالموافق للزمنبالتاريخ  >YYYY-MM-DD<يستبدل }اليوم-الشهر-السنة{يتم استبدال  4.1.1
وتكون السلسلة المقرر ، 02T00:00Z-08-2009 المقابل إلىالمتوافق معلإليداع الكامل بالنسبة أي  لتوقيت المعامالت؛زمنية للمعامالت،

  ؛"02-08-2009" يكون النص المستخدماستخدامها
 باألسفل؛ 4.8؛4.9و 4.8األقسام في  مشار إليهمبينبنوع الملف آما هو  >FILE<}الملف{يتم استبدال  4.1.14.1.2
 :بأي مما يلي >type<: من قبل} النوع{يتم استبدال  4.1.24.1.3

 ؛إيداًعا آامًالاإليداع الكامل، إذا آانت البيانات تمثل "full"آامل") 1( )1(
 ؛إيداًعا تزايدًيااإليداع التزايدي، إذا آانت البيانات تمثل "inc"تزايدي") 2( )2(

 :4.10باسم أسلوب ضغط البيانات المستخدم، انظر القسم > comp<يتم استبدال  4.1.1
 :4.10القسم بأسلوب التشفير المستخدم، انظر > encrypt<يتم استبدال  4.1.1
، وفي حالة وجود ملف وحيد، "1"الملفات، والتي تبدأ برقم سلسلة  ضمنفيالملف  موقع >#<بوضع{#} يتم استبدال  4.1.14.1.4

  ".1"بالرقم  الرمزهذااستبدال ؛ إن آان ملًفا واحًدا، فيتم "1"بدًءا من , ملفاتفال بد من 
 )إرسالالخاص ببداية) اإلرسالأو إعادة ( المراجعاتبرقم > rev<عن طريق رقم المراجعة} المراجعة{يتم استبدال  4.1.14.1.5
  ":0"بدًءا من بالرقم الملف 
يحتوي على بيانات يحمل توقيًعا رقمًياآان الملف  إن "data"بكلمة > ext<إذا "sig."من قبل } االمتداد.{يتم استبدال  4.1.14.1.6
ال "وإال فيستبدل بكلمة . شبه متجانس لفظًيالملف  توقيع رقميإن آان ملف " sig"أو ) قد تكون مضغوطة أو مشفرة أو االثنين مًعا(فعلية 
 .البيانات المعني".شيء

  
، خوادم األسماءو ،وجهات االتصال ،النطاقات(نوع من أنواع الموضوعات  لكلفيما يخص آل .أساليب التعامل مع الموضوعات 4.2

، يتم "أسلوب تعامل"هوية أو ) والُمسجلين DNSSECوسجالت ُموقِّع التفويض  "المعالجة"، سوف تستخدم الهوية أو )والمسجلين
 .ملفات أخرى بال تعارض. الملفات األخرىمن بالرجوع إلى الموضوعات بوجود موضوعات مرجعية مضغوطة للسماح  استخدامه

 .قد يتم تمثيل أساليب التعامل هذه آقيم هجائية رقمية، تقدم الحد األقصى من المرونة 4.2.1
 .قد يستخدم ُمشغل السجل اسم النطاق آأسلوب تعامل للنطاق 4.2.2

 
ويجب أن تحتوي هذه الحقول على طوابع زمنية، . ، مثل تواريخ اإلنشاء واالنتهاء للنطاقات"التواريخ"تشير حقول آثيرة إلى  .التواريخ 4.3

الطوابع الزمنية  ويجب تمثيلوتقدم. ع المستودعفي آل هذه الحقول بإيدا ومنطقة زمنية ثابتينثابتتشير إلى التاريخ والوقت بتنسيق 
الوقت /معالجة التاريخمع  متوافقة UTC ذات الصلة بـبالتوقيت العالمي بال أي تعويض من خط الطول صفر، بما يتفق

 .]1[ EPP RFC 4930. ]1[ ، انظر5730طلب التعليق رقم في  المستخدموقت التعامل /تاريخالمستخدمين
 

التي تحتوي على موضوعات مثل النطاقات وجهات االتصال البيانات بيانات مستودع ملفات تجميع يتم . CSVيجب  .الملفاتتنسيق  4.4
يوضح ذلك هو موضح في طلب التعليق رقم، آما CSV ملفات بتنسيقبامتداد" فارغ"ملف نصي في وخوادم األسماء وما إلى ذلك 

4180 RFC5[ ، انظر[ . 
 ". فارغة"في ملفات نصية  EPP XMLيجب تجميع ملفات تخطيطية بامتداد 

بعد تشفير أو ضغط ملفات البيانات، ال بد أن تكون في . UTF-8هذه الملفات هو األحرف لكل من أن يكون ترميز  ال بد. ]5[ يجب 4.4
 .يلزم عدم ضغط أو تشفير ملفات التوقيعات. صيغة ثنائية

 
وطلبات التعليقات ذات الصلة، إلى رموز الحالة  [1]، انظر 5730آما هو محدد في طلب التعليق رقم  EPPيدل  .حاالت الموضوعات 4.5

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

 
تشير إلى رموز الحاالت لمختلف ] 4[، ]3[، ]2[، ]1[انظر  ذات الصلة RFCوأرقام ) RFC 4930 )EPP. الموضوعات حاالت 4.5

بالنسبة للنطاقات؛ فهي تستخدم في اإلشارة إلى اسم محجوز نيابة عن السجل أو  "reserved"ما يسمح بالحالة  .موضوعات السجالت
ICANN. 

 
من األسماء المحجوزة متشابهة مجموعة  لدى مزودي االمتدادعادًة ما تكون السجالت عبارة عن .أسلوب تعامل االسم المحجوز 4.6

النطاق، وأن تملك الحالة األسماء المحجوزة في ملف  تضمينيمكن . IANAويجب إدراج. ICANNنفسها أو عن  نيابة عنهم أوبالنيابة
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 ،DOMSTATUSبها في ملف  خاصة مرتبطة" reserved"، ويكون لها حالة DOMAINالخاصة المرتبطة" المحجوزة"
  .محجوزة أنهاآونهالإلشارة إلى 

 
آان ، فيجب أن يتم )IDN(عرض مشغل مزود االمتداد أسماء النطاقات الدولية إذا  .التعامل مع المعامالتIDNأسلوب تعامل تهجئات  4.7

نطاقات األسماء مستودع ممارسات باستخدام لدى وسياسة التسجيل  المعامالتالتهجئةإيداع جدول ، يجب IDNُمشغل السجل يقدم 
 . ]9[، انظر IANAالخاص بـ ) IDN(الدولية 

، في بعض الحاالت وبالنسبة السم معين. ]IANA IDN ]9خاصة IDNواعتماًدا على سياسة التسجيل الموجودة في السجل، بالنسبة لـ 
 : إما مسجلة، أو محجوزة أو محجوبة متعددة "معامالت"توجد تكون هناك نطاقات تجهئةقد 

 ". مسجلة"بالفعل، مع اسم النطاق القانوني في نظام التسجيل، فسيتم وضع عالمة على التهجئة بأنها  IDNإذا تم تسجيل تهجئات ) 1(
بديلة ولكنها ليست مسجلة في الواقع، فسيتم  IDNالنطاق القانوني لتسجيل تهجئة اسم  ، حيث يشير حجزإذا ما سمح فقط لمالك) 2( 4.7

وحسب طريقة . نطاق إلى حجز اسم آخر أو أسماء أخرى مكافئة، في تمثيل اللغة". محجوزة"وضع عالمة على التهجئة بأنها 
 :الذي يناسب احتياجاته التوجه ل المتطلباتيستخدم السجالمختلفة فيما يخص المستودعات،  التوجهات التطبيق، توجد العديد من

 ". محجوبة"غير مرغوب فيها للتسجيل، فسيتم وضع عالمة على التهجئة بأنها  IDNإذا اعتبرت تهجئة ) 3(
؛ ويتم تخزين آل اسم آهذا في DNSالتعبير عن معامالت األسماء المتعددة في السجل، ويتم تمثيلها في منطقة قد يتم  )1(

 .باألسفل ، آما هو موضَّحDOMIDNوملفات  DOMAIN ملف
، حيث ترتبط "DOMIDN"في بعض الحاالت، قد يكفي تخزين معامالت بالصيغة الموضَّحة أعاله، آما في ملف  )2(

 ".متعارف عليه/رئيسي"باسم نطاق  -في صيغة يونيكود-أسماء المعامل 
ستكون هناك حاالت ُتستخدم فيها خوارزمية إلنشاء أسماء المعامالت، وحيث يكون عدد المعامالت غير عملي لتخزين  )3(

في هذه الحاالت، يجب أن توفر الوثائق الجانبية تفاصيل حول . البيانات مباشرة في المستودع أو تقديمها إليه
ف امتداد؛ لإلشارة إلى النطاقات التي تحتوي على أسماء وقد يكون ضرورًيا إضافة مل. خوارزميات إنشاء المعامالت

 . معامالت والخوارزمية وأية معامالت أخرى مستخدمة لحساب المعامالت
 

 .تنسيقات الملفات التفصيلية 4.8
ترتيبها الترتيب الذي ُيتوقع أن يكونوا فيه داخل إلى يشير به حقوله  يكون ترتيب تمثيل ، يشير الترتيب الذي يتم تقديملكل موضوع
 . المماثلالسجل المتوقع في 

من طلب  2على النحو المبين في المادة " خط رأسي"عبارة عن  CSVمن آل ملفات السطر األول يحتوي يكون أن  ال بد. المعنيويجب
وترد مثل هذه األسماء المختصرة أدناه في مواصفات آل نوع . حقلفي آل الذي يتضمن األسماء المختصرة  [5]، انظر 4180التعليق رقم 

 .على أسماء الحقول".}"و " {"المتضمنة بين الملفات من أنواع 
 

يحتوي هذا الملف على آافة أسماء النطاقات التي يتعامل معها السجل حالًيا، بما ". DOMAIN"تشير إلى نوع الملف  .النطاقات 4.8.1
وفي حالة أسماء النطاقات الدولية . الفرعية، إذا آان السجل يوفر خدمات السجل بالنسبة لها TLDفي ذلك النطاقات في مستويات 

)IDN( يجب استخدام العنوان ،A  اسم النطاق"في حقل) "11" - على سبيل المثالb5bs1di.tld -xn (" وليس في العنوان ،U. 
 
 "DOMAIN"ُيشار إليها بنوع ملف . النطاقات 4.8.1

 :DOMAINيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1( )1 (}domainHandle{ ،؛أسلوب تعامل النطاق 
)1( )2 (}domainName{ المحجوز ؛النطاق، اسم 
)1( )3 (}sponsoringRegistrar{ ، المسجل الداعميمثل التعامل مع المسجل 
 تاريخ اإلنشاء )1(

 الحالي؛أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الداعم 
)4 (}creationDate{تاريخ اإلنشاء؛ ، 
)1( )5 (}creatorRegistrar{ الُمنشأ؛/ األصلي، أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل 
)1( )6 (}expiryDate{ ،؛تاريخ انتهاء فترة الصالحية 
)1( )7 (}authInfo{ ، والنطاق؛  ُمنشئأجل الترخيص، منمعلومات 
)8 (}updateRegistrar{ تعامل المسجل للمسجل الذي قام بتحديث النطاق في آخر مرة، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث؛ ، 
)9 (}lastUpdate{ تاريخ آخر تحديث، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث؛ ، 
)10 (}lastTransferDate{ إذا لم يتم التحديث؛ و، تاريخ آخر تحديث، وهو حقل فارغ 
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)11 (}deletionDate{ انظر 3915، تاريخ الحذف، للنطاقات قيد انتظار إزالتها أو استعادتها انظر طلب التعليق رقم ،
 .، وهو حقل فارغ إذا لم يتم التحديث[11]

 
الملف  نوعإلى  في حالة أسماء النطاقات الدولية، يتم الرجوع ).sIDN(الدولية تشير )IDNs(العالمية أسماء النطاقات  4.8.2

"DOMIDN." 
، فيجب توفير "DOMAIN"إدخال مماثل في ملف  IDN لسلسلة (A-Label)المتوافقة مع نظام  ASCIIالصيغة إذا آان لدى

 ". أسلوب تعامل النطاق"التعامل مع هذا اإلدخال في حقل 
، فيجب توفير التعامل مع اسم النطاق القانوني هذا في حقل )القانونياسم النطاق في حقل (آخر  IDNهي تهجئة لـ  IDNإذا آانت 

وبالنسبة ألسماء النطاقات الدولية التي هي عبارة عن أسماء نطاقات قانونية، يجب ترك حقل ". عامل النطاق القانونيأسلوب ت"
 . 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. 4.7انظر القسم و

 .IDNالمماثل لـ  IDNلجدول ) 0انظر (على الهوية الداخلية " IDNهوية جدول "يجب أن يحتوي حقل 
للسجل، فيجب  IDNالخاص بـ  U(، وليس عنوان يونيكود ")xn-11b5bs1di.tld"مثل (وإذا قدم المسجل العنوان  4.8.1

  ).Label-.فحسب Aعلى حٍد سواء، وإذا لم يتم ذلك، فيجب أن يتم استوداع العنوان  Uوالعنوان  Aأن يتم استوداع العنوان 
 :DOMIDNيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1( )1 (}domainHandle{ ،؛أسلوب تعامل النطاق 
)2( }canonicalDomainHandle{أسلوب تعامل النطاق القانوني؛ ، 
)1( )3( }variantTag{ ،Label-Unicode Label/U؛ 

 التهجئة؛عالمة 
)4( }idnTableId{ هوية جدول ،IDN؛ 
)5( }aLabel{ العنوان ،A؛ و 
)6( }uLabel{ العنوان ،U؛ 

 
قائمة على  بناًء(اللغة هذا هو الملف الذي يحتوي". IDNTABLES"يشير إلى نوع الملف . IANA IDNفهرس جداول  )1(

هوية " ويجب أن تضم. TLDفي نطاق  IDNsوالتي تستخدم من أجل  IANAفي  IDNلمختلف معّرفات المورد العالمي لجدول 
 ؛ و)IDN .1-ISO 639والذي سيكون بمثابة الهوية الداخلية من أجل جدول عدًدا تسلسلسًيا " IDN"جدول 

 :IDNTABLESيجب تخزين الحقول اآلتية في ملف 
)1 (}idnTableId{ هوية جدول ،IDN؛ و 
)2 (}idnTableUri{ معّرف المورد العالمي لجدول ،IDN  في مستودعIANA. 
 ).ISO 15924بناًء على (عالمة األبجدية  )1(

 
يحتوي هذا الملف على آل موضوعات االتصاالت " CONTACT"ملف  ُيشار إليها بنوعتشير إلى نوع. جهات االتصال 4.8.2

 "..DOMAINالمرتبطة ألي اسم من أسماء النطاقات المودعة في ملف 
 :CONTACTفي ملف التالية اآلتية تخزين الحقول  يتميجب

)1( )1 (}contactHandle{ ،؛أسلوب تعامل جهة االتصال 
)1( )2 (}sponsoringRegistrar{ ،؛أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل الداعم 
)1( )3 (}creationDate{ ،؛تاريخ اإلنشاء 
)1( )4 (}authInfo{ ، ؛االتصال ُمنشئ جهةالترخيص لجهةمعلومات 
)1( )5 (}voiceNumber{ ،؛رقم الهاتف الصوتي 
)1( )6 (}voiceExt{؛الهاتف الصوتي تحويلة، امتداد 
)1( )7 (}faxNumber{ ، ؛هاتف الفاآسرقم 
)1( )8 (}faxExt{؛الفاآس تحويلة، امتداد 
)1( )9 (}email{ ،عنوان البريد اإللكتروني. 
)1( )10 (}creatorRegistrar{ ، المنشئالُمنشأ؛أسلوب تعامل الُمسجل للُمسجل 
)1( )11 (}updateRegistrar{ ، ؛قام بتحديث جهة االتصالالمسجل للمسجل من الُمسجل للُمسجل الذي أسلوب تعامل 
)1( )12 (}lastUpdate{ ،وتاريخ آخر تحديث ، 
)1( )13 (}lastTransferDate{ ،تاريخ آخر نقل. 
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ال . على عناوين جهات االتصاليحتوي ". تحتوي " CONADDR"ملف  ُشار إليها بنوعتشير إلى نوع. عناوين جهات االتصال 4.8.1

بحيث يكونا من نوعيم آونهما ذوي أنواع مختلفة شريطةلكل جهة اتصال  يسمح فقط بعنوانين اثنينُيسمح إال الثنين من العناوين
 .مختلفين
 :CONADDRفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول  يمكنيجب

)1( )1 (}contactHandle{ ،؛أسلوب تعامل جهة االتصال 
)1( )2 (}addressType{ ،يجب أن يكون نوع العنوان ،" :int " أو"loc/  " انظر  ;،5733؛ طلب التعليق رقم

 ;]RFC 4933 ]4؛[4]
)1( )3 (}contactName{؛جهة االتصال اسم، معلومات 
)1( )4 (}contactOrganization{ ،؛مؤسسة جهة االتصال 
)1( )5 (}postalAddress1{ ، 1العنوان البريدي 
)1( )6 (}postalAddress2{ ، 2العنوان البريدي 
)1( )7 (}postalAddress3{ ، 3العنوان البريدي 
)1( )8 (}city{ ،؛المدينة 
)1( )9 (}stateProvinceOrRegion{ ،؛المنطقة/اإلقليم/الوالية 
)1( )10 (}postalCode{ ،؛ والرمز البريدي 
)1( )11 (}Country{ ،الدولة. 

 
 :45.-8.-4و 34.-8.-4 حولعلىمالحظات 

 تخطيطتعيين، يتطلب وبخاصةوبصفة خاصة. للمتطلبات الالزمة للتحقق منهامعايير المعايير الحقول التالية يمكن من خاللها أن تشير وثائق 
ا مرجًع] Contact Mapping  )RFC 3733( ]4، الرجوع إلى وثائق[4]، انظر 5733في طلب التعليق  EPPلـ جهة االتصال 

 :آالتاليآما يليمعايير أخرى  لمستندات
 

 البلد
 يحدد ذلكهو محدد في المعيارآما  رمزينمعّرفات األحرفمن  معرِّفات مكونةاثنينباستخدام  تمثيل معرِّفات البلدتمثل معّرفات الدوليتم 

ISO 3166. 
 أرقام الهاتف

أسس يحددها اعتماًدا على الهياآل التي تم تعريفها في ) حٍد سواءعلى  بناًء) والفاآس الصوتي(الهاتف الصوت(الهواتف يتم تنسيق أرقام 
 .ITUالخاص بـ  E164aفي  ITUمعيار 

 عنوان البريد اإللكتروني
 .RFC 2822.[12] تنسيق رسائل اإلنترنتفي معرفة عنوان البريد اإللكتروني  صيغةيتم تعريف سياق

 
 .""NAMESERVER"ملف ُيشار إليها بنوع . األسماءتشير إلى نوع : االسمخوادم  4.8.2

 :NAMESERVERفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول يتم يجب 
)1( )1 (}nameServerHandle{،؛تعامل خادم االسم أسلوب 
)1( )2 (}nameServerName{ ،؛اسم خادم االسم 
)1( )3 (}creationDate{ ،؛ وتاريخ اإلنشاء 
)1( )4 (}sponsoringRegistrar{تعامل الُمسجل للُمسجل الداعم وأسلوب، أسلوب. 

 
 "NSIP"ملف  ُيشار إليها بنوع. خوادم األسماءتشير إلى نوع .الخاصة بخادم االسم IPالـ عناوين  4.8.3

 :NSIPفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول  يتميجب
)1( )1 (}nameServerHandle{،تعامل خادم االسم؛ و أسلوب 
)1( )2 (}ip{ ، الـ عنوانIP. 

 
البناء التوجيهي لإلصدار ، أو لـ IPv4، من أجل عناوين ]13[ بروتوآول اإلنترنتإما لـ  IPيتوافق سياق عناوين الـ يجب أن . مالحظات

، النسبة RFC 4291، أو IPv4، بالنسبة لعناوين RFC 791مع  IPتتوافق عناوين عناوين ، من أجل]IP ]14السادس الخاص بـ 
 .IPv6 لعناوين
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يحتوي الملف على معلومات لكل مسجل مرتبط  "REGISTRAR"ملف  ُيشار إليها بنوع. المسجلونتشير إلى نوع. الُمسجلون 4.8.4

 .DOMAINبأي اسم نطاق المتضمن في 
 :REGISTRARفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول  يتميجب

)1( )1 (}registrarHandle{ ، المسجلالُمسجل؛أسلوب تعامل 
)1( )2 (}ianaId{ ، هويةIANA ُمسجلمسجل هويات هوية من لكل  للُمسجلللمسجل IANA]8[؛ ]و ؛]8 
)3 (}registrarName{اسم الُمسجل؛ ، 
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 اسم المسجل )1(
 

تحتوي على آل الحاالت لكل نطاق في ". DOMSTATUS"ملف  ُيشار إليها بنوعتشير إلى نوع. الحالة/ارتباطات النطاق 4.8.5
DOMAIN." 

 :DOMSTATUSفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول  يتميجب
)1( )1 (}domainHandle{ ،؛النطاق أسلوب تعامل 
)1( )2 (}statusValue{؛الحالة، آما في الجزء السابق الخاص بحاالت الموضوعات وقيمة، قيمة 
 ورمز السبب )1(

 
تحتوي على آل الحاالت لكل جهة اتصال في  "CONSTATUS"ملف  ُيشار إليها بنوعتشير إلى نوع. الحالة/ارتباطات االتصال 4.8.6

CONTACT. 
 :CONSTATUSفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول  يتميجب

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

 
تحتوي على آل  "NSSTATUS"ملف  ُيشار إليها بنوع .خوادم األسماء/حالةتشير إلى نوع. الحالة/خادم االسمارتباطات  4.8.7

 .NAMESERVERالحاالت لكل خادم اسم في 
 :NSSTATUSفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول  يتميجب

)1( )1 (}nameServerHandle{،؛تعامل خادم االسم أسلوب 
)1( )2 (}statusValue{؛الحالة، آما في الجزء السابق الخاص بحاالت الموضوعات وقيمة، قيمة 
)1( )3 (}reasonCode{السبب ورمز، رمز. 

 
تحتوي على جميع االرتباطات بين  "DOMCONTACT"ملف  ُيشار إليها بنوعتشير إلى نوع. جهة االتصال/ارتباطات النطاق 4.8.8

 .جهات االتصال والنطاقات
 :DOMCONTACTفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول  يتميجب

)1( )1 (}domainHandle{ ،؛أسلوب تعامل النطاق 
)1( )2 (}contactHandle{ ،؛ وأسلوب تعامل جهة االتصال 
)1( )3 (}contactType{ ،؛ يجب أن يكون واحًدا من االختصارات الموجودة في الجدول التالينوع جهة االتصال. 

 
 االختصارات  النوع المحتمل

 regR, REG جهة اتصال مسّجل النطاق 
A, ADMINadmin جهة االتصال اإلدارية 
 B, BILLالفواتيردفع  جهة اتصال دفع الفواتير

 techT, TECH جهة االتصال التقنية 
 

تحتوي على آل االرتباطات بين أسماء النطاقات وخوادم األسماء " DOMNS"تشير إلى نوع ملف . جهة االتصال/ ارتباطات خادم االتصال
 .المماثلة

 "DOMNS"ُيشار إليها بنوع ملف . خادم االسم / النطاق يجب  4.8.9
 :DOMNSفي ملف  التاليةاآلتيةتخزين الحقول يتم 

)1( )1 (}domainHandle{ ،؛ وأسلوب تعامل النطاق 
)1( )2 (}nameServerHandle{،تعامل خادم االسم أسلوب. 

 
من إرسال هذا الملف فقط ال بد من  .".يجب أن يتم ." DOMDEL"ملف  ُيشار إليها بنوعتشير إلى نوع. عمليات حذف النطاق 4.8.10

في  آانتُوجدت؛ وهو يشير إلى قائمة النطاقات التي ")inc"نوع الملف مثل، -مثًال (المستودع التزايدية  إليداعاتأجل إيداعات
 .حينئٍذ تمت إزالتهقد الذي  ،اإليداع السابق

)1( )1 (}domainHandle{؛ والنطاق اسم، أسلوب تعامل 
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)2( )2 (}deletionDate{الحذف وتاريخ، تاريخ. 
 

إرسال هذا الملف من  ال بد .".يجب أن يتم " CONTDEL."ملف  ُيشار إليها بنوعإلى نوعتشير . عمليات حذف جهة االتصال 4.8.11
 النطاقاتجهات االتصال؛ وهو يشير إلى قائمة ")inc"نوع الملف مثل، -مثًال (المستودع التزايدية  إليداعاتمن أجل إيداعاتفقط 
 .حينئٍذ تمت إزالتهقد الذي  ،في اإليداع السابق آانتُوجدتالتي 

)1( )1 (}contactHandle{ ،؛ وأسلوب تعامل جهة االتصال 
)2( )2 (}deletionDate{الحذف وتاريخ، تاريخ. 

 
إرسال هذا ال بد من  .".يجب أن يتم " NSDEL."ملف  ُيشار إليها بنوع. األسماءتشير إلى نوع: االسمعمليات حذف خوادم  4.8.12

؛ وهو يشير إلى قائمة خوادم األسماء التي ")inc"نوع الملف مثل، - مثًال(المستودع التزايدية  إليداعاتفقط من أجل إيداعاتالملف 
 .حينئٍذ تمت إزالتهقد الذي  ،في اإليداع السابق آانتُوجدت
)1( )1 (}nameServerHandle{خادم االسم؛ و اسم، تعامل 
)2( )2 (}deletionDate{ ،تاريخ الحذف. 

 
شار ُي. DNSSECتشير إلى نوع .النطاق/ DNSبامتدادت أمان الخاصة التفويض  سجل ُموقِّع/النطاقسجالت موّقعارتباطات  4.8.13

 تلك. البقية فارغةبقية، ويمكن ترك إجباريةإلزاميةفقط األولى حقول  الخمس. "تعتبر أول خمسة" DOMDS"ملف  إليها بنوع
 ].RFC 4310 ]10. [10]، انظر 5910طلب التعليق رقم في  المعرفةالمبينةبتلك  تتعلقوترتبط هذه الحقول. فارغةالحقول 

 :DSDELيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1( )1 (}domainHandle{ ،؛أسلوب تعامل النطاق  
)1( )2 (}keyTag{ ،؛عالمة المفتاح 
)3 (}algorithm{اللوغاريتم؛ ، 
)1( )4 (}digestType{ العملية الحسابية؛ 
 Digestاالستيعاب؛نوع  )1(
)5 (}digest{االستيعاب؛ ، 
)1( )6 (}maximumSigLife{ ،Digest 
 ؛التوقيع لفترةلعمر سريانالحد األقصى  )1(
)7 (}dnskeyFlags{ عالمات مفتاح ،DNS؛ 
)1( )8 (}dnskeyProtocol{ ، إشاراتDNSKey 
 DNSKey؛DNSمفتاح بروتوآول  )1(
)9 (}dnskeyAlgorithm{ لوغاريتم مفتاح ،DNS؛ 
)1( )10 (}publicKey{ ، العملية الحسابيةDNSKey 
 ؛المفتاح العام )1(

 
ُيشار إليها . DNSSEC"تشير إلى نوع الملف  .DNSالخاصة بامتدادت أمان التفويض  سجل ُموقِّعسجالت موّقععمليات حذف  4.8.14

مثًال (المستودع التزايدية  إليداعاتمن أجل إيداعاتفقط ال بد من إرساله هذا الملف يجب أن يتم إرسال ". DSDEL"بنوع ملف 
موّقع التفويض سجالت سجالت آان لها آانت توجد بها يشير إلى قائمة النطاقات التي  حيثوهو؛ ")inc"نوع الملف  -مثل -

 .موجودة لديه تعد ولموالتي لمالسابق  التي آانت بالإليداعفي اإليداع DNSالخاصة بامتدادت أمان 
 :DSDELيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1( )1 (}domainHandle{ ،أسلوب تعامل النطاق؛ و 
)2( )2 (}dsDeletionDate{ ، حذف سجل تاريخ)سجالت (DSالحذف. 

 
يحتوي على معلومات آشف ". CONDISCL" ُشار إليها بنوع ملفيشير إلى نوع الملف. الكشف عن معلومات االتصال 4.8.15

جهة  باستثناء التعامل معوباستثناء أسلوب تعامل. [4] 5733استثنائية خاصة باالتصال آما هو محدد في طلب التعليق رقم 
تكون أو " falseخاطئة"أو  "true"إما ،"صحيحة"إال أن تكون الحقول في هذا الملف  يمة آلأن تكون قلجميعيمكن ال االتصال، 

 .فارغة
 :CONDISCLيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1( )1 (}contactHandle{ ،؛أسلوب تعامل جهة االتصال 



  الجديدة GTLD اتفاقيةاتفاق مسودة نطاقاتمواصفات  مسودة 2009 أآتوبر 2010مايو 
  العلنيالعامتخضع للتعليق 

 

  
 

)1( )2 (}intName{ ،؛االسم الدولي 
)1( )3 (}locName{ ، المترجمالمحلي؛االسم 
)1( )4 (}intOrganization{؛الدولية المنظمة، المؤسسة 
)5 (}locOrganization{المؤسسة المحلية؛ ، 
)1( )6 (}intAddress{ ،المنظمة المترجمة 
 ؛العنوان الدولي )1(
)1( )7 (}locAddress{ ، المترجمالمحلي؛العنوان 
)8 (}voice{الصوت؛ ، 
)9 (}fax{الفاآس؛ و ، 
)1( )10 (}email{ ،الهاتف الصوتي 
 فاآس )1(
 .اإللكترونيالبريد  )1(

 
الملفات أنوا يرتبط هذا النوع من ". DCP" يشار إليها بنوع ملف. EPPيشير إلى نوع الملف. EEPسياسات جمع بيانات خادم  4.8.1

 أن تكون قيمة آللجميعيمكن  ].1[ال. [1]، انظر 5730طلب التعليق رقم ، انظر EPPمن  EEP2.4من  2بالقسم هذه متعلقة 
 .أو فارغة" falseخاطئة"أو  "true"إما ،"صحيحة" أن تكون إالالحقول 

 :DCPيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1 (}accessAll{الوصول للكل؛ ، 
)2 (}accessNone{عدم الوصول للكل؛ ، 
)3 (}accessNull{الوصول خاٍل؛ ، 
)1( )4 (}accessPersonal{وصول الجميع، الوصول 
 عدم وصول أي شخص )1(
 وصول ال شيء )1(
 ؛شخصي وصول )1(
)5 (}accessPersonalAndOther{الوصول شخصي ولآلخرين؛ ، 
)6 (}accessOther{الوصول لآلخرين؛ ، 
)1( )7 (}statementAdmin{وصول شخصي أو آخر، مدير 
 وصول آخر )1(
 ؛البيان إداري )1(
)8 (}statementContact{ ، االتصال بالبيان؛جهة 
)1( )9 (}statementProvisioning{؛البيان اتصال، توفير 
)1( )10 (}statementOther{،لآلخرين؛ البيان تقديم 
)11 (}recipientOther{ ؛ االستالم لآلخرين؛ 
)12 (}recipientOurs{ ؛ االستالم لنا؛ 
)13 (}recipientPublic{ ؛ االستالم عام؛ 
)14 (}recipientSame{ ؛ االستالم هو نفسه؛ 
)15 (}recipientUnrelated{؛ االستالم ليس له صلة؛ 
)1( )16 (}retentionBusiness{،بيان آخر 
 مستقبل آخر )1(
 مستقبل نحن )1(
 مستقبل عام )1(
 مستقبل مطابق )1(
 مستقبل غير مرتبط )1(
 بالعمل؛ االحتفاظ أعمال )1(
)1( )17 (}retentionIndefinite{؛غير محدد احتفاظ، االحتفاظ 
)1( )18 (}retentionLegal{؛قانوني احتفاظ، االحتفاظ 
)1( )19 (}retentionNone{ ال شيء ؛احتفاظ، ال يوجد 
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)20 (}retentionStated{تم اإلعالن عن االحتفاظ؛ ، 
)21 (}expiryAbsolute{االنتهاء مطلق؛ و ، 
)1( )22 (}expiryRelative{احتفاظ مصرح، االنتهاء 
 انتهاء صالحية مطلق )1(
 .نسبي انتهاء صالحية )1(

 
". EPPVERSIONS" ملفشار إليها بنوع . المتوفر لها الدعم EPPيشير إلى نوع الملف. EEPإصدارات تم دعم  4.8.1

 .ها الدعم السجل يقدميدعمهاالتي  EEPEPPإصدارات  يسرديدرج
 :EPPVERSIONSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1 (}eppVersion{ دعم إصدار ،EEP؛ 
 اإلصدار المتوفر لها الدعم )1(

 
يسرد تدرج معّرفات". LANGS" ملفشار إليها بنوع .ُ االستجابة النصيةتشير إلى نوع الملف. الرد على النصوصلغات  4.8.2

 .الخادم االستجابة النصية التي تعرف عليهاالرد على النصوص المعروفة من قبللغات  معرفات
 :LANGSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1 (}language{ [1]، انظر 5730من طلب التعليق رقم  2، دعم اللغة؛ على النحو المحدد في القسم . 
 

 .4647و 4646األرقام  RFCاللغة متوفر لها الدعم؛ مثل تم دعم  )1(
 

 يسرديدرج". EPPOBJECTS" يشار إليها بنوع ملف. المتوفر لها الدعم EPPيشير إلى نوع الملف. EEPموضوعات  4.8.3
 .إدارتها يستطيع الخادميمكن للخادمالتي  EEPEPPموضوعات 

 :EPPOBJECTSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 
)1( )1 (}objectName{ ،؛اسم الموضوع 
)2 (}namespaceObjectUri{ ،معّرف المورد العالمي لموضوع حيز االسم؛ و 
)3 (}xmlSchemaFilename{ رابط اسم ملفات تخطيطية بامتداد ،XML. 

 
 URIموضوع تم دعم  )1(

 
 يسرديدرج". EPPEXTENSIONS" شار إليها بنوع ملف.ُ المتوفر لها الدعم EPPيشير إلى نوع الملف. EEPامتدادات  4.8.4

 .التي يدعمها السجل EEPEPPامتدادات 
 :EPPEXTENSIONSيتم تخزين الحقول التالية في ملف 

)1( )1 (}extensionName{ ،؛اسم االمتداد 
)2 (}namespaceExtUri{معّرف المورد العالمي المتداد حيز االسم؛ و ، 
)3 (}xmlSchemaFilename{ رابط اسم ملفات تخطيطية بامتداد ،XML. 

 
التي يدعمها السجل، يجب أن يكون هناك مخطط  EEPامتدادات وموضوعات لكل . EPPالخاصة بـ  XMLمخططات ملفات بامتداد  4.9

 .األساسية اآلن EEPيتم عرض أنواع الملفات لموضوعات وامتدادات  .في إيداعات الضمان XMLملفات بامتداد 
 

 EPPالخاص بـ  XMLيحتفظ بمخطط ". XSDOBJDOMAIN"يشير إلى نوع الملف  .السم النطاق XMLمخطط  - EEPموضوع 
 .ألسماء النطاقات التي يستخدمها السجل

 
الخاص بـ  XMLيحتفظ بمخطط ". XSDOBJCONTACT"يشير إلى نوع الملف  .لجهة االتصال XMLمخطط  - EEPموضوع 

EPP لجهات االتصال التي يستخدمها السجل. 
 

 EPPالخاص بـ  XMLيحتفظ بمخطط ". XSDOBJHOST"يشير إلى نوع الملف  .للمضّيف XMLمخطط  - EEPموضوع 
 .للمضّيفات التي يستخدمها السجل
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 XMLيحتفظ بمخطط ". XSDEXTDRGP"يشير إلى نوع الملف  .الخاص بفترة السماح لسجل النطاق XMLمخطط  - EEPامتداد 
 .المتداد فترة السماح لسجل النطاق التي يستخدمها السجل EPPالخاص بـ 

 
الخاص بـ  XMLيحتفظ بمخطط ". XSDEXTDNSSEC"يشير إلى نوع الملف  .DNSالمتدادات أمان  XMLمخطط  - EEPامتداد 

EPP  لالمتدادات أمانDNS التي يستخدمها السجل. 
 

ونوع الملف المطلوب يعني . يلخص الجدول التالي أنواع الملفات المطلوبة وفًقا لهذا النوع من اإليداعات .أنواع الملفات المطلوبة 4.10
. أن نوع الملف يعد مطلوًبا" نعم"تشير آلمة . اإليداع إذا آانت هناك بيانات مماثلة في قاعدة بيانات السجلأنه يجب أن يكون موجوًدا في 

إلى أن " سميك"وتشير آلمة ). IDNs(إلى أن نوع الملف يعد مطلوًبا إذا آان السجل يعتمد أسماء النطاقات الدولية " IDN"وتشير آلمة 
إلى أن نوع الملف يعد مطلوًبا إذا آان السجل يعتمد " DNSSEC"وتشير آلمة . جل من النوع السميكنوع الملف يعد مطلوًبا إذا آان الس

DNSSEC . ال"وتشير آلمة . إلى أن نوع الملف يعد مطلوًبا إذا آان السجل يعتمد ضوابط آشف جهات االتصال" آشف"وتشير آلمة "
 .إلى أن نوع الملف يجب أال يكون موجوًدا في اإليداع

 
 إيداع متزايد إيداع آامل ع الملفنو

 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 المسجل

 نعم نعم DOMحالة 
 سميك سميك CONحالة 
 نعم نعم NSحالة 

 سميك سميك DOMجهة اتصال 
DOMNS نعم نعم 

DOMDEL نعم ال 
CONTDEL سميك ال 

NSDEL نعم ال 
DOMDS  أمانDNS  أمانDNS 
DSDEL أمان  الDNS 

CONDISCL الكشف الكشف 
DCP نعم نعم 

EPPVERSIONS نعم نعم 
 نعم نعم اللغات

 نعم نعم EPPموضوعات 
 نعم نعم EPPامتدادات 

XSDOBJDOMAIN نعم نعم 
XSDOBJCONTACT نعم نعم 

XSDOBJHOST نعم نعم 
XSDEXTDRGP نعم نعم 

XSDEXTDNSSEC نعم نعم 
)1( URI االمتداد 

 
تقديم بيانات إضافية، غير مضمنة  إذا آان تعاقد ُمشغل سجل معين يتطلب إذا آانت اتفاقية مزود االمتداد معينة تتطلب .االمتدادات 4.94.11

الحالة لتوضح أن البيانات التي قد  حسبفي إحدى الحاالت عن طريق أساسيتم تحديدها  يمكن أنسوف إضافية " امتداد"أعاله وملفات 
موضوعات، والتي ؛ لربط هذه البيانات بتلك الالُمسجلينأساليب ووالُمسجلينتستخدم أساليب تعامل النطاق وجهة االتصال وخادم االسم 
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االمتداد باإلشارة إلى للسماح بملفات للسماح لملفات  -بدورها-قد تقدم موضوعات جديدة بأساليب التعامل الخاصة بها، يمكن استخدامها 
 تلك على لالتفاقمن أجل االتفاقمًعا  المعنيالمماثل العملوالسجل  ICANNتعمل يجب على . مراجع لهذه الموضوعات الجديدة

 .بيانات تلك الموضوعات الجديدةالبيانات لموضوعات جديدةت مستودع مواصفا
 

بين  يستخدم ضغط البيانات في تقليص زمن االنتقاليتعين استخدام الضغط للحد من عدد مرات النقل. الضغط والتشفير 4.104.12
تشفير البيانات  يستخدميجب أن ُيستخدمآما  .التخزين سعةالقدرة علىمتطلبات  المستودع، وتقليلمستودع البيانات، والحد منالسجل ووآيل 

  .السجلمستودع بيانات مستودع لضمان خصوصية 
ثنائية لكل تنسيق رسائل OpenPGP صيغةشكل ثنائي بتنسيقفي تكون والتشفير  المعدة لضغطالمجهزة للضغطالملفات يجب أن تكون 
العمليات ]. 6[تعد اللوغاريتمات. ]6[، انظر Message Format - RFC 4880طلب التعليق رقم - OpenPGP حسب الصيغة

المذآورة في طلب التعليق  وتشفير المفتاح المتناظر، والضغط والتجزئة هي تلكالعام، لتشفير المفتاح للترميز بالمفتاح المقبولة  الحسابية
يشار إليها بأنها غير يتم تحديده على أنه لم  والتيوالذي، RFC 4880التجزئة والتشفير التي يتضمنها  ،تشفير المفتاح المتماثلرقم

، ]IANARegistry ]7  .، وذلك أيًضا يعد خالًيا من حق االمتياز[7]، انظر OpenPGPخاص بتنسيق  IANAسجل مقبولة في 
 .وأيًضا غير مملوآة ألحد

 
: تنسيق النص األصلي آما يليملف بيانات في  اإلجراءات المتبعة لتتبعتعتبر عملية متابعة. ملفات البيانات معالجةتجهيز 4.114.13

 :صيغة نصية أصلية
. ال تتطلب هذه المواصفة أن يتم ذلك مع عملية التشفير أو منفصًال عنهااللوغاريتم . يجب أن يتم ضغط الملف) 1( )1(

 .RFC 4880حسب وفًقا لطلب التعليق رقم ZIPهو للضغط المقترح أسلوب الضغط 
 األساليب.  المستودعولوغاريتمات التشفير. المستوعتشفير البيانات المضغوطة باستخدام المفتاح العام لوآيل  ال بد منيتم) 2( )1(

بينما . RFC 4880حسب وفًقا لطلب التعليق رقم RSAو Elgamalالمفتاح العام هي  لتشفيربين تشفيرالمقترحة 
آما في طلب  CAST5و AES128و ،TripleDESهي  تماثلالمالمتناظرالمقترحة لتشفير المفتاح  واألساليباللوغاريتمات
 .RFC 4880حسب التعليق رقم

أآبر من الحد األقصى بشكل ضغطه وتشفيره إذا لزم األمر إن آان بعد حسب الحاجة، بمجرد تقسيم الملف يمكن ويمكن ) 3( )1(
المنقسم في هذا الملف أقسام من  قسمجزءآل وسوف يطلق على . وآيل المستودع الذي يسمح بهالمتفق عليه معلحجم الملف 

 .ضمن سياق هذا القسم . ملف معالج تقسيمه، يسمىاستخدام التقسيم، اسملم يتم آامًال إن بأآمله إذا ، أو الملف المقسمالقسم
. مفتاح السجل الخاصباستخدام تمت معالجته توقيع رقمي لمعالجة آل ملف ملف لكل إنشاء ال بد من  ،التوقيع الرقمييتم ) 4( )1(

، ولن يمكن ]6[ 4880طلب التعليق رقم آما في  OpenPGPويجب أن يكون ملف التوقيع الرقمي في شكل ثنائي بتنسيق 
 DSAهي للتوقيعات الرقمية المقترحة األساليب . بالمسجلالمفتاح الخاصولوغاريتمات التواقيع الرقمية . ضغطه أو تشفيره

للتجزئة للتجزئات في التوقيعات المقترح  األسلوبواللوغاريتم. RFC 4880حسب وفًقا لطلب التعليق رقم RSAو
 .SHA256هي هو الرقمية والتوقيعات 

. إلى وآيل المستودع يجب نقلهاملفات التوقيعات التوقيعاتو والتوقيع الرقميلفات المعالجة الموعندئٍذ، يجب أن يتم نقل ) 5( )1(
على الرغم من أن التسليم اإللكتروني هو المفضل،  خاصة المواصفة أية آليات إرسالالمواصفات أي آلية نقلتتطلب هذه  الوال

اإللكتروني التسليم ) تقتصر علىوال (تشمل ولكن ال (الخيارات المقبولة  ولكن يفضل اإلرسال بوسيلة إلكترونية؛،وستشمل
مثل  عبر تسليم وسيط ماديعن طريق تقديم وسيلة ماديةأو  SFTPمثل  البروتوآوالت اإللكترونيةبروتوآوالتعبر 

حسبما على النحو المتفق USBأو أجهزة تخزين  ROM-DVD،DVD، وROM-CDأقراص األقراص المضغوطة أو 
 . عليه مع وآيل المستودع يتم االتفاق

البيانات ملفات ملف آل تم نقل أن صحة من  التحققبعد ذلك بالتحققالمستودع  بعد ذلك لوآيل ال بدوبالتالي ويقوم وآيل) 6( )1(
انظر  .ملف التوقيعات المعني. 7في  التوقيعات الموجودةوالتحقق من صحة  المنقولة باستخدام اإلجراء الموضح) المعالجة(
7. 

 
ُمشغل (ووآيل مستودع بتوزيع المفتاح العام الخاص به للطرف اآلخر  ُمشغل سجلمزود امتدادسيقوم آل . توزيع المفاتيح العامة .5

سوف يؤآد طرف  وسيقوم آلوآل. ، عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني يتم تحديده)السجل أو وآيل المستودع، حسب آل حالة
، عبر رسالة رد بالبريد تروني للرد على ذلك، وسوف يقوم العام مع البريد إلك الطرف اآلخرالمفتاح العام من مفتاح استالم  بتأآيدعلى

المستلم عن المنقول عبر المفتاح  الموزِّع بتأآيد مصادقةالموزع في وقت الحق بإعادة التأآد من صحةالطرف اإللكتروني، وبالتالي سيقوم 
وبهذه . الهاتف أو غيرهاتهاتف، وما إلى ذلكالأو  مباشرة، مثل االجتماعات الشخصيةمتصلة، آاجتماع شخصي مثًال،وسائل غير طريق 

خادم واستالم بريد عبر البريد واستقباله عن طريق إرسال  يمكنهقادر علىالمفتاح العام لمستخدم  تتم مصادقة استالميتم اعتماد نقلالطريقة، 
المفاتيح  تبادلبتبادل ICANNوالسجل و ،وآيل المستودع وعلى آٍل من. الموزِّعيقوم. الموزعالطرف  بريد يقوم بتشغيلهالبريد الذي يديره
 . نفسه اإلجراء باتباعباستخدام نفس
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بتسليم بيان  -، سوف يسلم مشغل مزود االمتدادإيداععملية آل  تسليمتقديممع بالتزامن -سيقوم ُمشغل السجل . اإلشعار باإليداعات .6

وقد يكون ذلك إلى جانب بريد إلكتروني (بياًنا مكتوًبا  ICANNالمستودع و إلى وآيل )قد يكون عبر بريد إلكتروني مصادق عليه(خطي 
والحاالت التي تم فيها وينص على أن إنشاء اإليداع،  تم إنشاؤه عندتولد علىنسخة من التقرير الذي ؛ على أن يحتوي على يتضمن ) معتمد

وآيل  سيقوم. بواسطة ُمشغل السجل، ويتميز بالكمال والدقةوف يقومآما س. تم فحصه من قبل المشغل ويعد آامًال ودقيًقااإليداع مراقبة 
عمل من  المستلمة، خالل يوميالتي وردت، في غضون أياماإليداعات  بكلبجميع ICANN المستودع بإشعارمستودع البيانات بإخطار

 .االستالماستالمها
 
 .من الصحة التحقق إجراءإجراءات .7

 .لكل ملف معالج يتم التحقق من صحة ملف التوقيع) 1(
 . إذا آانت الملفات المعالجة هي أجزاء من ملف أآبر، فيتم وضعها مًعا) 2(
 . آل ملف تم الحصول عليه في الخطوة السابقة يتم فك تشفيره وفك ضغطه) 3(
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 . آل ملف بيانات متضمن في الخطوة السابقة يتم التحقق من صحته مقابل التنسيق المحدد في هذه المواصفات) 4(
 . مكتمل غير اإليداع اعتبار فسيتم الخطوات، تلك من أي في اختالف أي ُوجد وإذا

 }.سيتم إعدادها في إصدار الحق{ 
 
 .المراجع .8

، )Extensible Provisioning Protocol )EPPبروتوآواللتوزيع المرن، ]1[
.txtrfc4930rfc5730editor.org/rfc/-http://www.rfc 

, EPP Domain Name Mapping تعيين اسم نطاق بروتوآول التوزيع المرن ]2[]1[
.txtrfc4931rfc5731editor.org/rfc/-http://www.rfc 

, EPP Host Mapping التوزيع المرنتعيين مضّيف بروتوآول  ]3[]1[
.txtrfc4932rfc5732editor.org/rfc/-http://www.rfc 

, EPP Contact Mapping تعيين جهة اتصال بروتوآول التوزيع المرن ]4[]1[
.txtrfc4933rfc5733editor.org/rfc/-http://www.rfc 

لملفات للقيم المفصولة  MIMEالصيغة الشائعة ونوع  الخاص بملفات القيم المقّسمة بالفصالت MIMEالتنسيق العام لنوع  ]5[]1[
 CSV( ،http//:www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.txt(بفاصالت 

 OpenPGP Message Format ,editor.org/rfc/rfc4880.txt-http://www.rfcتنسيق رسائل  ]6[]1[
 ،OpenPGP معامالتمعايير ]7[]1[

http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml 
 IANA، /ids-istrarhttp://www.iana.org/assignments/regهويات مسجل  ]8[]1[
, IANA IDN Practices Repositoryالخاص بـ  IDNمستودع ممارسات  ]9[]1[

http://www.iana.org/domains/idn-tables/ 
  لبروتوآول التوزيع المرنأسماء النطاقات  حماية نظاماألمان لنظامامتدادات  مطابقةتعيين ]10[]1[

Domain Name System )DNS (Security Extensions Mapping  الخاص بالبروتوآول
Extensible Provisioning Protocol (EPP) ،.txtrfc4310rfc5910editor.org/rfc/-http://www.rfc 

 editor.org/rfc/rfc3915.txt-http://www.rfc النطاق لبروتوآول التوزيع المرنتعيين فترة السماح الخاصة بسجل  ]11[
 editor.org/rfc/rfc5322.txt-http://www.rfc تنسيق رسائل اإلنترنت ]12[
 editor.org/rfc/rfc791.txtt-http://www.rfc بروتوآول اإلنترنت ]13[
 IP editor.org/rfc/rfc4291.txt-http://www.rfcالبناء التوجيهي لإلصدار السادس الخاص بـ  ]14[
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 المتطلبات القانونية -الجزء ب 
 
على مشغل مزود االمتداد االتصال ، يجب مستودعالمستودعاتفاقية الدخول في إبرام قبل . المستودعمستودع البياناتوآيل  . 1

 ويزودوتقديم معلومات االتصال لـفيما يتعلق بهوية وآيل المستودع، ويخبرها  ICANN أن يتصل ُمشغل السجل بـوإبالغ
ICANN  أن  ال بد. المعنيةيجب .عليهاالتعديالت  ،وآل.، وجميعونسخة من اتفاقية المستودع ذات الصلةبمعلومات جهة االتصال
 .من مثل هذه االتفاقية ثالث مستفيد صراحة في االتفاقية إلى أنها طرفصراحًة آطرف ICANN يشار إلىيتم تعيين

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

 ICANNمستودع البيانات وآيل  فسيقدمسوف يعطيالمحدد،  التاريخالموعدرسوم في  وإذا فشل ُمشغل السجل في دفع أيةأي
الماضية، في غضون الرسوم  ICANN الدفع هذا، ويمكن أن تدفعالسداد، وقد تسددبعدم  ICANNإلى إشعاًرا خطًيا المستودع 

، خالل عشرة أيام من قبلالماضية المستحقة وعند دفع الرسوم . عشرة أيام عمل بعد تلقي إشعار مكتوب من وآيل مستودع البيانات
 ICANN، يجب أن تطالب المستحقة من قبلللرسوم  ICANN وبعد دفع. عمل بعد استالم اإلشعار الخطي من وآيل المستودع

مع  ICANNإلى  سيكون عليه إرسالهيشترط أن يسدده، الذي من مشغل مزود االمتداد المبلغ ُمشغل السجل بهذابالتعويض عن هذا
 .السجل .مزود االمتدادبموجب اتفاقية  التالية،المقبلةالرسوم  إضافة إلى قيمة دفعتسديد

 
مزود االمتداد مع مشغل مزود اتفاقية  مدة صالحيةفعالية فترة سريانخالل  المستودعاتملكية اإليداعاتتظل يجب أن . الملكية . 3

أي حقوق  مشغل السجلالمشغليعين ينبغي أن وبعد ذلك، . ملًكا لمشغل السجل طوال الوقت تفاقية السجلالسجالاالمتداد دوًما
فيما ) حسب ما تتطلبه الحالةلمثل هذه اإليداعات لـ) آما يقتضي الحالحقوق الملكية الفكرية،  ومنها(ملكية بما في ذلك(الملكية 

 إلىلـأي إيداع من المستودع  وخالل مدة اتفاقية السجل تم نقلفي حال  وفي حالة تحرير. ICANN يخص هذه المستودعات إلى
ICANN خاصة يحتفظ بها مشغل مزود االمتدادحقوق ملكية فكرية أي  تصبح وجدت، ،خالل فترة اتفاقية مزود االمتداد، فإن

ودائم، وال رجعة فيه، وخاٍل من حق االمتياز تلقائًيا على أساس غير حصري  مرخصةسيتم ترخيصهافي اإليداعات  بمشغل السجل
 .آتابة ICANN أي طرف تحددهلطرف معين خطًيا من قبلأو  ICANN وغير ملًكا ألحد ومدفوع إلىلـ
 

حيازة إيداعات واالحتفاظ بها في مرفق آمن ومقفل ومحمي بيئًيا، ) 1: (سيكون وآيل المستودع مطالًبا بما يلي. التكامل والسرية . 4
المقاييس  آلحماية تكامل وسرية اإليداعات باستخدام ) 2(يمكن لممثلين عن وآيل المستودع مصرَّح لهم فقط بالوصول إليها، و

 وُمشغل السجل بحق مراقبةومشغل مزود االمتداد الحق في فحص ICANN سيتم تزويد ن لكٍل منوسيكو .التجارية المعروفة
آما . العمل العاديةساعات  ، وأثناءوخالل معقولفي موعد إشعار مسبق  السارية، بعدالمطبقة بناًء علىسجالت وآيل المستودع 

ث لرقابة توافق وآيل المستودع مع المواصفات الفنية سيكون لمشغل مزود االمتداد الحق في تعيين مدقق حسابات آطرف ثال
 .عمل عاديةبما ال يزيد عن مرة واحدة في السنة التقويمية 2ومتطلبات الصيانة لهذه المواصفات 

 
 أمر قضائي يتعلقهيئة قضائية أخرى تتعلقمحكمة أو آخر من أو أي أمر  مذآرة إحضاراستدعاًءوآيل المستودع  إن استلمإذا تلق

على الفور المستودع مستودع البيانات يقوم وآيل  إخراج اإليداعات،اإلفراج عن إيداعات، فسوفأو عن عن بالكشف 
وبعد إخطار مشغل مزود . ذلكالقانون  إال إن حظر ICANNالسجل وما لم يحظر ICANNمزود االمتداد و مشغل  بإبالغبإخطار

القبيل، هذا للطعن في أي أمر من  ICANNلكافي لمشغل مزود االمتداد أو ، سيتيح وآيل المستودع الوقت اICANNاالمتداد و 
، ICANNبعد إبالغ مشغل السجل و.  األمر؛ ولكن بشرط أال يتنازلICANNمما يوجب المسؤولية على مشغل مزود االمتداد أو 

مر، وتكون مسؤولية مشغل السجل لالعتراض على هذا األ ICANNوقًتا آافًيا  لمشغل السجل أو وآيل المستودع  يجب أن يتيح
آما سوف . يتعلق بأي أمر من هذا القبيلفيما لتقديم موقفه عن حقوقه ؛ بشرط أال يكون وآيل المستودع قد تنازل ICANNأو 
لدعم  ICANNأو  السجلمزود االمتدادمع مشغل المستودع مستودع البيانات تعاونه وآيل  سيتعاون.  يخص هذا األمريبدي

يطالب يطلب مساعدةطرف أي  وأي . ، على حساب هذا الطرفأوامر إحضارتحد أو استدعاءأي  لتفاديامية إلى سحقالرالجهود 
  .سيدفع رسوم وآيل المستودع المحددة أو آما ذآر عند تقديم طلب مفصلإضافية  بمساعدة

 
 .المحددة بعد تقديم طلب مفصلالمصروفات االعتيادية أو بتكرارلوآيل المستودع  يدفعيجوز السماح. الُنسخ . 5

 
وأحكامها،  اتفاقية المستودع إيداعات، لاللتزام بشروطإيداع، من أجل االمتثال لشروطأي  يسمح لوآيل المستودع بنسخ. النسخ . 5

 .السجل نفقات تلك النسخمزود االمتداد نفقة هذه االزدواجيةأن يتحمل مشغل  بشرط، شريطة
 
 -وعلى نفقة ُمشغل السجل-ممثلها من تعينهأو  ICANN المستودع بتسليممستودع البيانات إلىوآيل  سيقوميسلم. تحرير اإليداعات . 6

حدود أربع وعشرين ساعة، على نفقة مشغل مزود االمتداد، جميع ، في آل اإليداعات الموجودة في حيازة وآيل المستودع
مستودع البيانات طلًبا من مشغل مزود االمتداد آيل تلقي و حالةاإليداعات في امتالك حساب وآيل المستودع في حال
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الخطية  اإلشعاراتاإلخطاراتأحد يتلقى تلقي ، أو ICANN إلىلـهذا التسليم  المستودع لطلب من ُمشغل السجل إلتمامبتفعيل
 : علىتفيد ما يلي ICANN ، التي تنص فيهامن التالية

 بدون تجديد، أو تم إنهاؤها، أو السجلمزود االمتدادانتهت صالحية اتفاقية  6.1
أي إيداعات تزايدية في  خمسخمسة) ب(أو  بأي إيداع آاملأي إيداعات آاملة،) أ(بـ فيما يتعلق - ، ICANN فشلت لم تتلق 6.2

تقويمية من تاريخ التسليم خمسة أيام  في تلقي إشعار باستالم من وآيل مستودع، وذلك خالل -واحدتقويمي، في غضونشهر 
 قد قدمت) س(من التاريخ المجدول لتقديم اإليداع؛ أرسلت) 1(دد مسبًقا لإليداع، إخطاًرا باالستالم من وآيل المستودع؛ والمح

ICANN  لم ) ص2(و المستودع وُمشغل السجل بهذا الفشلمستودع البيانات ومشغل مزود االمتداد بعدم االستالم،إشعاًرا لوآيل
من وآيل المستودع باستالم اإليداع،  -، هذا اإلشعار منتقويمية بعدسبعة أيام  خالل-أية إشعارات  ، في غضونICANN تتلَقتتلق
 أو

 أو  بفشل تحقق إيداع آاملباستالم اإليداع،إشعاًرا من وآيل المستودع  ICANNتلقت  6.3
خمسة  فشل تحققإخفاق التحقق منإخطاًرا من وآيل المستودع بإخفاق التحقق من صحة اإليداع الكامل أو ب ICANNتلقت  6.3

لمشغل مزود االمتداد يفيد إشعاًرا  ICANN قد قدمت أرسلت )أ(و واحد،تقويميشهر  خاللفي أيإيداعات تزايدية 
سبعة أيام  خالل-أية إشعارات  ، في حدودICANN تتلَقتتلقلم ) ب(و لوآيل المستودع وُمشغل السجل بهذا االستالمباالستالم،

صحة إصدار معالج لهذا من  بنسخة التحقق التي تم تصحيحهاللتحققمن وآيل المستودع  -، إشعاًراهذا اإلشعارمن تقويمية بعد 
  أو اإليداع الكامل أو اإليداع التزايدي،

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

 من اتفاقية مزود االمتداد، أو  2على حقوقها وفًقا للقسم  ICANNشهد مشغل السجل إخفاق وظائف السجل الحرجة مع تأآيد  6.5
بتفويض تحريرحكومية  هيئةتحكيمية، أو وآالةأو  قضائيةتشريعيةأو هيئة  مؤهلة أو هيئة تحكيممختصة،محكمة  قامت قررت 6.6

ICANN لـ  اإليداعات بتحريرICANN . 
 
من أو  ICANN لصالحمزود االمتداد لـمشغل إيداعات  قام من قبل بتحريرأصدر سابًقالم يكن وآيل المستودع قد  وما 6.6ما

مزود االمتداد اتفاقية  بعد إنهاءعند انتهاء ICANN إلىلـاإليداعات بتقديم آل جميع وآيل المستودع  ممثلها، فسيقومتعينه، فسوف يسلم
 .أو اتفاقية المستودعالسجل 

 
 .اإليداعاتصحة التحقق من  .7

آل تنسيق صحة من  بالتحققالتحققوآيل المستودع  أن يقومعلىعمل بعد استالم آل إيداع، يجب  خالل يوميفي غضون يومّي 7.1
 الذي تم إنشاؤه لكلالمتولد عن آلنسخة من تقرير التحقق  ICANNواآتمال آل إيداع، ويقوم بتسليم اإليداعات واآتمالها وتقديم 

 ).مصادق عليه). معتمدلكتروني بريد إ عبرذلك عن طريقيكون  يمكن أن(وقد( ICANNلـ إيداع 
وآيل  ، فعلىمن الصحة، فيجب أن يخطر في إجراءات التحققأن إيداًعا فشل إخفاق أي إيداع اآتشف وآيل المستودع  وإذاإذا 7.2

بعدم التوافق الذي حدث خالل فترة ثماٍن وأربعين ساعة من اآتشافه،  ICANNإشعار ُمشغل السجل و ، إما عن طريقالمستودع
بعدم المطابقة في غضون ثمان وأربعين ساعة  ICANN، مشغل السجل والبريد اإللكتروني أو الفاآس أو الهاتف ك من خاللوذل

وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق، يجب أن يبدأ ُمشغل السجل في تطوير التعديالت والتحديثات والتصحيحات وطرق  ..من االآتشاف
اإليداع في إجراءات تجاوز التحقق، وتقديم طرق اإلصالح هذه إلى وآيل المستودع، إصالح اإليداع األخرى الالزمة لنجاح 

تصحيحي أو اآتماله وإرسال إشعار أي إيداع أو اآتمال من دقة التحقق وآيل المستودع  يجب أن يتحققويجب على. بأسرع ما يمكن
  .ساعة فترة أربع وعشرينخالل 24في غضون التحقق عملية بنجاح إشعاًرا  ICANN تم تصحيحه، ويعطيلـ

 
مع  لتتفقلتتوافقشروط اتفاقية المستودع السجل تعديل مزود االمتداد بتعديل وآيل المستودع ومشغل  يستطيع يقوم .التعديالت .8

.  هذه 2المواصفات على أو تغيير يطرأ أيام من أي تعديل ) 10( خالل عشرفي غضون عشرة 2المواصفات هذه  2المواصافت 
فيجب األخذ واتفاقية المستودع،  )2(وفي حالة وجود تعارض بين هذه المواصفات . 2المواصفات في حال وجود أي تعارض مع 

 . 2 تكون السيطرة للمواصفاتبالمواصفات
 
يجب على مشغل مزود االمتداد تعويض وآيل المستودع ودفع الضرر عنه وآذلك آل من مديريه وموظفيه ووآالئه  .التعويض .9

تماًما وإلى األبد من وضد جميع ") مستحقي التعويض لوآيل المستودع("ومرؤوسيه وأعضائه، وأصحاب المصلحة معه 
ت والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزاما

أي نوع، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتي قد ُيؤآد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أٍي من مستحقي 
التعويض لوآيل المستودع التعويض لوآيل المستودع بناًء على اتفاقية المستودع أو أداء أي وآيل المستودع أو أي من مستحقي 

مع استثناء أي مطالبات على أساس االدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو سوء التصرف من قبل وآيل المستودع، مديريه (بموجبها 
يجب على وآيل المستودع تعويض مشغل  ).وموظفيه ووآالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معه
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ودفع الضرر عنهما وآذلك آل من مديريهما وموظفيهما ووآالئهما ومرؤوسيهما وأعضائهما،  ICANNمزود االمتداد و 
تماًما وإلى األبد من وضد جميع المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى ") مستحقي التعويض("وأصحاب المصلحة معهما 

لنفقات من أي نوع، بما في ذلك أتعاب المحاماة والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من ا
ومصروفاتها المعقولة، والتي قد ُيؤآد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أٍي من مستحقي التعويض فيما يتعلق باالدعاءات الكاذبة، أو 

 هاإلهمال، أو سوء التصرف من قبل وآيل المستودع، ومديريه وموظفيه ووآالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين مع
يضمن مشغل السجل عدم المس بوآيل المستودع ومديريه وموظفيه ووآالئه وأعضائه وأصحاب المصالح    .الضمان .9

بشكل آامل ودائم ضد أي مطالبات أو إجراءات أو خسائر أو قضايا أو مسؤوليات أو ") المضمونون من طرف وآيل المستودع("
أتعاب المحاماة المقبولة والتي يمكن أن يطالب بها الطرف الثالث أي من التزامات أو تكلفة أو رسوم أو أي نفقات، ومنها 

المضمونين من طرف وآيل المستودع فيما يتعلق باتفاقية المستودع أو أداء وآيل المستودع أو أي ضامن لوآيل المستودع 
آيل المستودع ومديريه وموظفيه باستثناء أية مطالبات على أساس االدعاء الكاذب أو اإلهمال أو سوء تصرف من و(بموجبها 

يضمن مشغل السجل عدم المس بوآيل المستودع ومديريه وموظفيه ووآالئه  ).ووآالءه  ومقاوليه وأعضاءه وحملة األسهم
بشكل آامل ودائم ضد أي مطالبات أو إجراءات أو ") المضمونون من طرف وآيل المستودع("وأعضائه وأصحاب المصالح 

ؤوليات أو التزامات أو تكلفة أو رسوم أو أي نفقات، ومنها أتعاب المحاماة المقبولة والتي يمكن أن يطالب خسائر أو قضايا أو مس
بها الطرف الثالث أي من المضمونين من طرف وآيل المستودع فيما يتعلق باتفاقية المستودع أو أداء وآيل المستودع أو أي من 

مطالبات المتعلقة بإساءة التمثيل أو اإلهمال أو إساءة التصرف من قيل وآيل باستثناء ال(المضمونين من طرف وآيل المستودع 
 .المستودع أو مديريه وموظفيه ووآالئه وأعضائه وأصحاب المصالح

 



 

 

 3المواصفات 

 تنسيق التقرير الشهري لمشغل السجل ومحتواه
في  ICANNوقد تطلب . مع المحتوى التالي registry-reports@icann.orgإلى  gTLDلكل  شهرآل  تقريرينُيقدم مشغل السجل 

حتفاظ بسرية المعلومات الواردة جهوًدا تجارية معقولة؛ لال ICANNستستخدم . المستقبل أن يتم تسليم هذه التقارير عن طريق وسائل أخرى
 التقاريرالذي يتطبق عليه  شهرالحتى ثالثة أشهر من نهاية 

آما هو موضح في القسم  SLA الـ مقابل تقديم التقريرمع  RDPSو ،EPP، وDNS أداء خدمة مقارنة .الخدمةاتفاقية مستوى أداء . 1
ويجب أن . RFC 4180النحو المحدد في عن بفواصل  منسقملف في إلكترونيا  ICANNيحال هذا التقرير إلى . 6من المواصفات  4

عالمة أ يجب  ،IDN-TLD في حال أن; gTLDهو اسم "gTLD"حيث أن  ،"gTLD_sla_yyyy-mm.csv"يكون اسم الملف 
 :على الحقول التاليةيجب أن يحتوي الملف . هو السنة والشهر الذي يجري اإلبالغ عنهما "شهر - سنة" ؛استخدامها

 
 مالحظات اسم الحقلرقم الحقل

01 epp-service-dt-min  تعطل خدمةEPP يجب أن يكون عددًا صحيحًا. ائقفي غضون دق. 

02 epp-session-cmds-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتEPP  التي تمتثل معSLR يجب أن يكون . ذات الصلة
%.وجود عالمة ين عشريتين مع عدم رقم أو رقمين مع عالمت: عددًا صحيحًا

03 epp-query-cmds-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتEPP  التي تمتثل معSLR يجب أن يكون .  ذات الصلة
. %رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم وجود عالمة : عددًا صحيحًا

04 epp-transform-cmds-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتEPP  التي تمتثل معSLR يجب أن يكون . ت الصلةذا
. %رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم وجود عالمة : عددًا صحيحًا

05 rdps-dt-min  تعطل خدمةRDPS يجب أن يكون عددًا صحيحًا. في غضون دقائق . 

06 rdps-query-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتRDPS  التي تمتثل معSLR يجب أن . ذات الصلة
رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم وجود : دًا صحيحًايكون عد
 . % عالمة

07 rdps-update-time-pct  النسبة المئوية للعينات التحديثات إلىRDPS  التي تمتثل معSLR  ذات
رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع : يجب أن يكون عددًا صحيحًا.  الصلة

 . %عدم وجود عالمة 
08 dns-service-dt-min  تعطل خدمةDNS يجب أن يكون عددًا صحيحًا. في غضون دقائق . 

09 dns-tcp-resolution-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتTCP DNS-query-RTTs  التي تمتثل معSLR 
رقم أو رقمين مع عالمتين : يجب أن يكون عددًا صحيحًا.  ذات الصلة

 . %عشريتين مع عدم وجود عالمة 
10 dns-udp-resolution-rtt-pct  النسبة المئوية للعيناتUDP DNS-query-RTTs  التي تمتثل معSLR 

رقم أو رقمين مع عالمتين : يجب أن يكون عددًا صحيحًا.  ذات الصلة
 . %عشريتين مع عدم وجود عالمة 

11 dns-update-time-pct  النسبة المئوية للعينات التحديثات إلىDNS  التي تمتثل معSLR ذات الصلة .
رقم أو رقمين مع عالمتين عشريتين مع عدم : يجب أن يكون عددًا صحيحًا

 . %وجود عالمة 
12 dns-ns-dt-min-<name1>-<ip1>يجب أن .  تعطل عنوان بروتوآول اإلنترنت السم الخادم في غضون دقائق

اسم الحقل يجب أن يتم بناؤه من قبل . يكون عددًا صحيحًا
>name1<دال اسم واحد من ملقمات االسم وباستب>ip1< من جانب أحد

 .عناوين بروتوآول اإلنترنت المناظرة
13 dns-ns-dt-min-<name1>-<ip2>"  " 

14 dns-ns-dt-min-<name2>-<ip1>"  " 

...  ... "  " 



 
 

 
 

 

من  2ما هو موضح في القسم آ" خط رئيسي"يتضمن السطر األول أسماء الحقول تمامًا آما هو موضح في الجدول أعاله بأنه 
RFC 4180 .يجب إضافة حقول من نوع "dns-ns-dt-min…"  على النحول المطلوب لتشمل أسماء خادم االسم وعناوين بروتوآول

 .ال تصف خطوط أخرى الخط الموصوف أعاله والذي يتعين إدراجه. اإلنترنت ذات الصلة

 

. RFC 4180إلكترونيًا في ملف بتنسيق منفصل على النحو المحدد في  ICANNر إلى يحال هذا التقري.  تقرير النشاط بين المسجلين. 2
، ويجب IDN-TLD؛ في حالة gTLDاسم  وه "gTLD"، حيث أن "gTLD_activity_yyyy-mm.csv"ويجب أن يكون اسم الملف 

 :مسجل يجب أن يحتوي الملف على الحقول التالية لكل. تعني السنة والشهرالذي يجري اإلبالغ بهما "شهر - سنة"استخدام عالمة أ؛ 

 

 مالحظات   اسم الحقل  رقم الحقل  

01 registrar-name  آما هو مسجل مع  اسم شرآة المسجل بالكاملIANA  

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

03 total-domains إجمالي النطاقات المدعومة 

04 total-nameservers  لـ المسجلة أسماء النطاقاتإجمالي TLD  

05 net-adds-1-yr  وعدم (عدد من النطاقات المسجلة بنجاح مع فترة مبدئية مدتها سنة واحدة
 ) الحذف داخل فترة السماح المضافة

06 net-adds-2-yr وعدم الحذف داخل (نجاح مع فترة مبدئية مدتها سنتان عدد من الحقول المسجلة ب
 )فترة السماح المضافة

07 net-adds-3-yr  وعدم (عدد من الحقول المسجلة بنجاح مع فترة مبدئية مدتها ثالث سنوات
 )الحذف داخل فترة السماح المضافة

08 net-adds-4-yr وما إلى ذلك  . 

09 net-adds-5-yr "   " 

10 net-adds-6-yr "   " 

11  net-adds-7-yr "   " 

12   net-adds-8-yr "   " 

13  net-adds-9-yr "   " 

14  net-adds-10-yr "   " 



 
 

 
 

 مالحظات   اسم الحقل  رقم الحقل  

15  net-renews-1-yr  بنجاح إما تلقائيًا أو عن طريق األمر مع تجديد  تم تجديدهاالتي الحقول عدد من
 ) فترة سماح وليس حذف داخل تجديد(فترة جديدة مدتها سنة واحدة 

16  net-renews-2-yr  إما تلقائيًا أو عن طريق األمر مع عدد من الحقول التي جرى تجديدها بنجاح
 )وليس حذف داخل تجديد فترة سماح( تينفترة جديدة مدتها سنتجديد 

17  net-renews-3-yr يد تلقائيًا أو عن طريق األمر مع تجد عدد الحقول التي جرى تجديدها بنجاح إما
 )وليس حذف داخل تجديد فترة سماح(فترة جديدة مدتها ثالث سنوات 

18  net-renews-4-yr وما إلى ذلك. 

19  net-renews-5-yr "   " 

20  net-renews-6-yr "   " 

21  net-renews-7-yr "   " 

22  net-renews-8-yr "   " 

23  net-renews-9-yr "   " 

24  net-renews-10-yr ""   

25  
transfer-gaining-successful 

 -تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر بإعالمه 
 باألمر أو آليًا 

26   transfer-gaining-nacked  تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي لم ُيعلمه الُمسجل اآلخر 

27   
transfer-losing-successful 

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

28   transfer-losing-nacked  تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر لم ُيعلمه هذا الُمسجل 

29   transfer-disputed-won عدد نزاعات النقل التي آسبها هذا المسجل 

30   transfer-disputed-lost عدد نزاعات النقل التي خسرها هذا المسجل 

31   transfer-disputed-nodecision عدد نزاعات النقل التي تخص هذا المسجل المتشعبة أو غير المحسومة 

32   deleted-domains-grace النطاقات التي حذفت خالل فترة السماح باإلضافة 



 
 

 
 

 مالحظات   اسم الحقل  رقم الحقل  

33   deleted-domains-nograce التي ُحذفت خارج فترة السماح باإلضافة لنطاقات 

34   restored-domains أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد 

35   restored-noreport العدد اإلجمالي لألسماء المستعادة التي فشل الُمسجل في تقديم تقرير استعادة بها

36  agp-exemption-requests  العدد اإلجمالي لـAGP )طلبات اإلعفاء) ضافة فترة سماحإ 

37  agp-exemptions-granted  العدد اإلجمالي لـAGP )طلبات اإلعفاء) إضافة فترة سماح 

38  agp-exempted-names  العدد اإلجمالي لألسماء المتضررين الممنوحة منAGP )إضافة فترة سماح (
 لطلبات اإلعفاء

 
من  2آما هو موضح في القسم " خط رئيسي"ل تمامًا آما هو موضح في الجدول أعاله بأنه يجب أن يتضمن السطر األول أسماء الحقو

RFC 4180 . ويجب أن يشتمل السطر األخير من آل تقرير آل عمود في جميع المسجلين؛ الحقل األول من هذا الخط يجب قراءة
 .رى الخط الموصوف أعاله والذي يتعين إدراجهال تصف خطوط أخ. في حين أن الحقل الثاني يجب أن يترك فارغًا" اإلجمالي"
 



  GTLDالجديدة gTLDنطاقات  اتفاقية لمواصفات جديد مشروع  2009أآتوبر مسودة مواصفات 2010مايو    
 العلني للتعليق تخضعخاضعة

 

 المواصفة الرابعة
 4المواصفات 

 
 نشر بيانات التسجيللخدمات خدمات مواصفات 

 
 يشغليقوم، فسوف تنسيق وبروتوآول مختلفتنسيًقا وبروتوآوًال مختلًفا ICANNمنظمة إلى أن تحدد . WHOISخدمات خدمة . 1

> whois.nic.).TLD<الويب وموقع  43من خالل منفذ  وتسجيل متاحةبيانات التسجيل المتاحةنشر  خدماتبتشغيل خدمةمشغل السجل 
على األقل للعناصرعلى أساس االستعالم  وصول عامةالوصول العامحرية الذي يوفر  3912 رقم) RFC وفقًا لـ> )(وفًقا لطلب التعليقات 

تنسيق تنسيقات وبروتوآوالت بديلة،بالحق في تحديد  ICANNمنظمة وتحتفظ . على األقل التالي الشكلالتنسيق التالية في من العناصر
وبناًء على مثل هذا  ،)ذات الصلة RFCsو IRIS" – RFC 3981"(وبروتوآول بديل، بما يشمل خدمة معلومات سجل اإلنترنت 

 .عمليًاعملًيامشغل السجل بتنفيذ مثل هذه المواصفات البديلة في أقرب وقت ممكن  يقومسيقومالتحديد، 
 

يجب أن يتبع تنسيق الردود شكل التنسيق النصي شبه الحر الموضح أدناه، يليه سطر خاٍل وإخالء المسؤولية القانونية مع  1-1 
 . البيانات تحديد حقوق مشغل السجل، وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة

  
يجب تمثيل آل آائن بيانات آمجموعة من األزواج آل زوج عبارة عن مفتاح وقيمة مرتبطة به، وذلك في شكل سطور تبدأ  1-2 

 . بمفاتيح، متبوعة بنقطتين ومسافة آمحددات، يليها القيمة
 

على (مفتاح مع المفتاح نفسه /كونة من قيمةبالنسبة للحقول المشتملة على أآثر من قيمة، ُيسمح باستخدام أزواج متعددة م 1-3 
مفتاح بعد أي سطر خاٍل بمثابة بداية لسجل جديد، /ويجب اعتبار أول زوج مكون من قيمة). سبيل المثال لعمل قائمة بخوادم أسماء متعددة

، أو اسم النطاق ومعلومات IPآما يجب اعتباره آتعريف لهذا السجل، واستخدامه في تجميع البيانات، مثل أسماء المضيفين وعناوين 
 . المسجل، مًعا

 
 :بيانات اسم النطاق 1-4 

 
 تنسيق  1-4-1  
 :بيانات اسم النطاق. 1.1 

 
 whois EXAMPLE.TLD: االستعالمشكل . 1.1.1  

 
 :شكل االستجابة. 1.2.تنسيق الرد 1-4-2  

 
 EXAMPLE.TLD: اسم النطاق  

 TLD-D1234567: معرف النطاق  
 WHOIS :EXAMPLE.TLD .example.tldwhoisخادم   

 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: الراعي المسجلالُمسجل  
 IANA ID :5555555 الراعي المسجلللُمسجل IANAُمعرف   
 منع الحذف: الحالةclientDeleteProhibited: حالة النطاق  
 clientRenewProhibited: حالة النطاق  
 clientTransferProhibited: حالة النطاق  
 serverUpdateProhibited: حالة النطاق  
 منع التجديد: الحالة  معرف  
 منع النقل: الحالة  
 منع التحديث: الحالة  
 ERL-5372808: المسجل بطاقة  
 EXAMPLE REGISTRANT: اسم المسجل  
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 العلني للتعليق تخضعخاضعة

 

 EXAMPLE ORGANIZATION: منظمة المسجل  
 EXAMPLE STREET 123: األول شارع المسجل  
 ANYTOWN: مدينة المسجل  
 AP: المسجل بلد/مقاطعة/والية  
 A1A1A1: الرمز البريدي للمسجل  
 EX: بلد المسجل  
 555.555.1212+5555551212+.1: هاتف المسجل  
 1234: امتداد هاتف التسجيل  الهاتف الداخلي للمسجل  

 555.555.1213+3555555121+.1: فاآس المسجل  
 4321: الرقم الداخلي لفاآس المسجل  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للمسجل  
 Admin :5372809-ERLبطاقة معرف المسؤول  
 مثال على إدارة المسجل: EXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVEAdmin: المسؤولاسم   
 مثال منظمة المسجل: EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATIONAdmin: المسؤولمنظمة   
 مثال على الشارعEXAMPLE STREET 123: المسجل األولالمسؤولشارع   
 ANYTOWN: الرئيسالمسؤولمدينة   
 أي مقاطعة: بلد الرئيس/AP: المسؤول مقاطعة/والية  
 A1A1A1: الرئيسيللمسؤولالرمز البريدي   
 مثال على البلد: الرئيسEX: المسؤولبلد   
 555.555.1212+5555551212+.1: الرئيس: المسؤولهاتف   
 1234: امتداد هاتف الرئيس  الهاتف الداخلي للمسؤول  
 555.555.1213+3555555121+.1: الر ئيس: المسؤولفاآس   
 : الرقم الداخلي لفاآس المسؤول  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: للرئيسللمسؤولالبريد اإللكتروني   
 ERL-5372811: الفني بطاقةمعرف  
 مثال المسجل الفنيEXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL: الفني االسماسم  
 EXAMPLE REGISTRAR LLC: منظمة الفني  
 مثال على الشارعEXAMPLE STREET 123: 1 شارع الفني  
 ANYTOWN: مدينة الفني  
 أي مقاطعةAP: الفني بلد/مقاطعة/والية  
 A1A1A1: الرمز البريدي للفني  
 EX: الفني بلديبلد  
 +1.1235551234+: هاتف الفني  
 1234: امتداد هاتف الفنيالهاتف الداخلي للفني  
 +1.5555551213+: فاآس الفني  
  93: الرقم الداخلي لفاآس الفني  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للفني  

 NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: االسم ملقم  خادم
 NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: االسم ملقم  خادم

  DNSSEC :signedDelegation 
  DNSSEC :unsigned 
 <<< WHOISwhois :2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>>   

 
 :بيانات المسجل .25.-1 

 
 ".whois "registrar Example Registrar, Inc: االستعالم شكل. تنسيق 1.2.-1-5  

 
 :شكل االستجابة. 2.2.تنسيق الرد 1-5-2  

 
 .Example Registrar, Inc: المسجلالُمسجلاسم 

 Admiralty Way 1234: العنوانالشارع
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 Marina del Rey ,:المدينة
 CA ,:المقاطعة/الوالية

 90292 :الرمز البريدي
 US ,:البلد

 310.555.1212+5551212310+.1: رقم الهاتف
 310.555.1213+3555121310+.1: رقم الفاآس

 registrar@example.tld: البريد اإللكتروني
 WHOIS :registrar.tld-.examplewhoisWHOISخادم 

 //:registrar.tld-example www.http: اإلحالة URLعنوان 
  جومسجل : الرئيسيJoe Registrar: المسؤولجهة اتصال 
 310.555.1213+3105551213+.1: رقم الهاتف
 310.555.1213+3105551213+.1: رقم الفاآس

 joeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
  جاينالمسجل : الرئيسيJane Registrar: المسؤولجهة اتصال 
 310.555.1214+3105551214+.1: رقم الهاتف
 310.555.1213+3105551213+.1: رقم الفاآس

 janeregistrar@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 جون جيك: الفنيةJohn Geek: التقنيةجهة االتصال 
 310.555.1215+3105551215+.1: رقم الهاتف
 310.555.1216+3105551216+.1: رقم الفاآس

 johngeek@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
 <<< WHOIS:whois : 2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>> 

 
 :االسم ملقم بيانات .3.خادم 1-6 
  
 )"IPعنوان (خادم االسم " whoisأو  "whois "NS1.EXAMPLE.TLD: االستعالم شكل. تنسيق 1.3.-1-6  

 
 :شكل االستجابة. تنسيق الرد 2.3.-1-6  

 
 TLD .EXAMPLE .NS1: اسم الخادم   
 192.0.2.56.12365: بروتوآول اإلنترنتIPعنوان    
 IP :2001:0DB8::1عنوان    

 .Example Registrar, Inc: المسجلالُمسجل
 WHOISWhois :registrar.tld-whois.exampleخادم    

 .registrar.tld-example http://www: اإلحالة URLعنوان    
 <<< WHOIS:whois : 2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>>    

 
 

والشارع والمدينة يجب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األفراد والمنظمات والعنوان : تنسيق حقول البيانات التالية 1-7 
المقاطعة والرمز البريدي والبلد وأرقام الفاآس والهاتف وعناوين البريد اإللكتروني والتاريخ والوقت مع التعيينات المحددة في /والوالية

 أو القيم الواردة في ردود(بحيث يمكن معالجة عرض هذه المعلومات  EPPفي بروتوآول  5734-5730رقم ) RFCs(طلبات التعليق 
WHOIS (وفهمها بشكل موحد. 

 
متوافًرا لدى مسجل معين، فإنه " سوء النية"في تحديد ما إذا آان  UDRPمن أجل مساعدة مقدمي الشكاوى وفًقا لسياسة  1-8[ 

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

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

بتحديد السلوآيات الضارة في حيز األسماء والتصدي لها، والتي تشترط أن يكون للطرق والمعايير المستخدمة في إجراء األبحاث هيكل 
توجد هذه الفقرة في بعض اتفاقيات مزود االمتداد الحالية . انية البحث نفسهاتحكم مصصم للحد من االستخدام الضار إلمك

).ASIA ,.MOBI ,.POST ( ويتم تضمينها في مسودة اتفاقية مزود االمتداد لنطاقاتgTLD آنقطة مرجعية، . الجديدة هذه للمناقشة
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على وظيفة بحث  15aug07.htm)-05-.NAME (http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendixيشتمل 
"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 السلوآيات الضارة. المحتمل للوظيفة
الخاصة باألسماء المسجلة أداة فعالة في سياق الحد  Whoisوإلى أي مدى يمكن أن تصبح الحلول البديلة التي يتم فيها استخدام بيانات 

وفي حالة دعم هذا المطلب، يتم أيًضا السعي للحصول على اقتراحات بشأن وضع . الجديدة gTLDمن السلوآيات الضارة في نطاقات 
 ].ة لوظيفة البحث الحاليةمواصفات فنية موحد

 
  

 المنطقة لملفإلى ملفالوصول  .2
 

 وصول الطرف الثالث .1.-2 
 

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

> LINK<وتسهيلها وإدارتها من ِقبل مزود طرف ثالث مستقل يتم تعيينه وفًقا لخطة تنفيذ الوصول إلى ملفات المنطقة المتاحة على 
قد ) أ(على الرغم مما سبق، . لفات المنطقةفي إنشاء وصول موحد لبيانات م CFAسيتعاون ُمشغل السجل مع مزود "). ZFAمزود ("

الوارد  5-1-2يرفض مشغل السجل طلب الوصول المقدم من أي مستخدم يعتقد مشغل السجل ألسباب منطقية أنه سينتهك شروط القسم 
ا لخطة تنفيذ طلب الوصول المقدم من أي مستخدم لم يجتاز جميع متطلبات االعتماد المحددة وفًق ZFAقد يرفض مزود ) ب(أدناه، و

مشغل السجل سيدخل في اتفاق مع أي . اتفاقية الوصول لملف المنطقة LINK<..1.1<الوصول إلى ملفات المنطقة المتاحة على 
مستخدم لشبكة اإلنترنت التي تتيح للمستخدم الوصول إلى خادم أو خوادم مستضيف اإلنترنت التي صممها مشغل السجل وتنزيل بيانات 

 .ب أن تكون شروط وأحكام هذا االتفاق معقولة تجاريا للشروط التي يحددها مشغل السجل بحسن نيةيج. ملف المنطقة
 

   
 2.1.4يجوز لمشغل المسجل أن يرفض طلب وصول أي مستخدم يرى مشغل السجل أنه سوف يعد انتهاآا لشروط مواصفات  

 .أدناه
 

من آل مستخدم  ، ZFA، من خالل تسهيل مزود السجل مشغلُمشغلقد يطلب . معلومات المستخدم .2.2.1-1-2  
على سبيل وسوف تشمل معلومات المستخدم هذه،  .والملقم المصمم له.وخادمه المحددالمستخدم  لتحديدعنه؛ لتعريفتزويده بمعلومات آافية 
ن البريد اإللكتروني واسم ورقم الهاتف والفاآس وعنوا االتصال والعنوان ، اسمواسم جهة ، اسم الشرآةدون حصرالمثال وليس الحصر

 .).IP( مضيف اإلنترنت وعنوان بروتوآول اإلنترنت
 

وغير حصري وغير قابل  حق محدودللمستخدم حًقا محدوًدايمنح مشغل السجل  .الدخول.الوصولمنح  .3.-1.-2  
، وأي النطاق من أعلى مستوىاألعلىنطاقات المستوى نسخة من ملفات منطقة  لنقلولنقل خادم مشغل السجل، لدخولللوصول إلىللتحويل 

أو  HTTPأو  FTPساعة باستخدام  24ليس ألآثر من مرة واحدة آل  لخادممقترنة مجموع اختباري مشفرة ذات صلة، لخادمهملفات 
 .ICANNغيرهما من بروتوآوالت نقل البيانات والوصول إليها والتي قد يتم تحديدها من ِقبل منظمة 

 
باستخدام  BINDيقوم مشغل السجل بتوفير الملفات الرئيسية للمنطقة المتوافقة مع  .تنسيق الملفاتمعايير  4.-1.-2  

 .>LINK<أحد التنسيقات المحددة في خطة تنفيذ الوصول إلى ملفات المنطقة المتاحة على 
 

ملف المنطقة  استخدامباستخداميسمح مشغل السجل للمستخدم . المستخدمقبل ِقبل استخدام البيانات من  .2-1-5  
إلى البيانات الوصول غير المصرح به  لحمايةللحماية ضديتخذ المستخدم جميع الخطوات المعقولة ) أ(شريطة أن،  ،؛ألغراض مشروعة

، ال يجب أن ُيطلب من مشغل السجل السماح تحت أي ظرف من الظروف) ب(، وعن البياناتعنهاوالكشف  واستخدام،واستخدامها
 االنتقال دعمتمكينه أو دعمهأو  ، وتمكين،باالنتقال السماح) سا(من أجل،  سوف يستعين المستخدم بالبيانات ستخدام البياناتللمستخدم با

طلبات الطلبات المقدمة لكياناتأو الهاتف أو الفاآس لغير المرغوب فيهم، واإلعالنات التجارية أو  االلكترونياإللكترونيعن طريق البريد 
اإللكترونية  الحجم الكبير، والعملياتالعملياتتمكين ) ع2(، أو للمستخدم الحاليين وعمالئهم لغير المستخدم،الف العمالءبخأخرى  آيانات

أو بيانات إلى نظم مشغل السجل أو أي مسجل  ترسل استفساراتمن شأنها إرسال استعالماتالتي األوتوماتيكية التلقائية آبيرة الحجم 
ICANN من ِقبل منظمة  معتمدICANN. . 

 
مستخدم  لكل ، آلZFA، من خالل مزود السجل سيوفر مشغلسيزود ُمشغل. مدة االستخدام .56.-1.-2  
 .أشهر) 3( ثالثة( 3ال تقل عن من الوقت إلى ملف المنطقة لفترة  الوصولبوصول
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لكل مستخدم المستخدم بوصول السجل  يقدم مشغل. ال يوجد رسم دخول .6.سيزود ُمشغل. وصول بال رسوم 1-7.-2  
 .على تسهيل ذلك ZFA، وسيعمل مزود تكلفة بدون أيبالإلى ملف المنطقة إمكانية الوصول 

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

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

 .]النهائية gTLDاتفاقية مزود االمتداد لنطاقات 
 

  .ICANNوصول  2-2 
 

أو المعين من جانبها بوصول عام إلى ملفات المنطقة  ICANNسيزود مشغل السجل منظمة . الوصول العام 2-2-1  
من حين إلى آخر على نحو  ICANNوذلك بصفة مستمرة وفًقا للطريقة التي قد تحددها منظمة  TLDالخاصة من أجل تسجيل نطاق 

 .معقول
 

 .ICANNوصول  2.2 
 

إلى  TLDيقدم مشغل المسجل الوصول الكبير إلى ملفات المنطقة من أجل تسجيل .الوصول العام .2.2.1  
ICANN  أو من يعينه على أساس مستمر بطريقة معقولة يتسنى لـICANN من خاللها التحديد من وقت آلخر . 

 
المنطقة المرآزية، فإن  أو ما يعينه إيداع ملف ICANNحال إنشاء  في .إيداع ملف المنطقة المرآزية. 2.2.2[  

أو إلى الطرف الثالث المشغل لمثل هذه الوديعة التي صممتها  ICANNمشغل السجل سوف يقدم جميع بيانات ملف المنطقة إلى 
ICANN في حالة إنشاء إيداع ملف المنطقة المرآزية، فإنه يجوز تنازل .  بناًء على طلب من الهيئةICANN  حسب تقديرالهيئة

مدرج ألغراض مناقشة المجتمع نتيجة للمناقشات  2.2.2هذا القسم : مالحظة. [4من المواصفات  2.1متثال لهذا القسم وحدها، واال
أن تأخذ على عاتقها مسؤولية  ICANNبموجب هذا الحكم، يمكن لـ .  المسبقة للمجتمع فيما يتعلق بالتخفيف من السلوك الضار

للفحص ومراقبة الوصول إلى بيانات ملف المنطقة من ِقبل الجهات المسؤولة ألغراض تنفيذها حاليا من قبل مشغلي التسجيل 
 .]مشروعة



 

 5البند 

 GTLD جدول األسماء المحجوزة بالمستوى الثاني بسجالت

 ]محتويات هذا الجدول عرضة لمناقشات المجتمع المستمرة: الحظ أن[

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

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

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

 .وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز البلد المتطابقة
 

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

 

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

 .WHOISو WWWو
 

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

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

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

 الثالث من بلدان العالم؛
 

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

 

 



 الجديدة  GTLDمواصفات اتفاق مسودة نطاقات  2010مايو    
 تخضع للتعليق العام 

 

 

 6المواصفات 

 
 مواصفات إمكانية تشغيل السجل واستمراريته وأدائه

 التوافق مع المعايير .1

وتلك  الحالية RFCطلبات آافة  -والتوافق مع-بتنفيذ التنفيذ واالمتثال لطلبات التعليقات ذات الصلة القائمةالسجل  يقوم ُمشغليجب على مشغل
أو التعديالت أو المعايير  آلجميعبما في ذلك ) IETF ،)ETFI( فريق عمل هندسة اإلنترنت بواسطةمن قبلنشرها في المستقبل  يتمسيتمالتي 

 DNS الـ) 1(قة بكل من والتعديالت واإلضافات التالية لها المتعلنظام أسماء النطاقات وعمليات) أ: (اإلضافات التي تلي والتي تتعلق باآلتي
، 1982، و1035و، 1034 :أرقام RFCالتعليقاتطلبات  -سبيل المثال ال الحصر على وال تقتصر-وتشمل ، بما في ذلك خادم االسم وتشغيل

 ،3596 ،3226 ،2671 ،2182 ،2181 ،1982 ،10354343، و3901، و3597، و3596، و3226، و2671، و2182، و2181و
) EPP(باستخدام بروتوآول التوزيع المرن وإدارتها أسماء النطاقات  مع تقديم وإدارةو) 2(؛ توفير) ب. (4472و ،4343 ،3901 ،3597

 ،39155733، و5732، و5731، و5730، و3915، و5910و ،3735 :أرقام sRFC مع بالتوافقفي التوافق مع طلبات التعليقات
إذا احتاج مشغل السجل إلى استخدام الوظائف خارج طلبات التعليقات الخاصة ببروتوآول  .5734و 5733 ،5732 ،5731 ،5730

 التوزيع المرن، فيجب عليه توثيق

بروتوآول التوزيع المرن في تنسيق ملحقات مسودة اإلنترنت متبًعا المبادئ التوجيهية التالية امتدادات  ُمشغل سجل بتنفيذ تقنية سيقوم
، يخضع مشغل الفترة الزمنية لسريان االتفاقية وخالل. ")DNSSEC("أمان نظام اسم النطاق  .3735التعليقات رقم الموضحة في طلب 

رقم  RFCأفضل الممارسات الموضحة في يتبع  و ،وما يلحق بهم 4310و 4509، 4035، 4034، 4033رقم  RFCsالسجل لكل من 
، فعليه التوافق مع DNSإذا قام ُمشغل السجل بتنفيذ رفض التواجد المعتمد المبعثر لتقنية امتدادات أمان . وما يلحق بها 4641

RFC 5155 أفضل الممارسات  يتعين على مشغل السجل قبول مواد المفتاح العام من أسماء النطاقات الفرعية بطريقة آمنة حسب. وما بعده
والتي تعرف أيًضا ببيان سياسة (وال بد أن ينشر السجل أيًضا على موقعه اإللكتروني مستندات الممارسات والسياسة . المتبعة في هذا المجال

DNSSEC  أوDPS (ينتوضح آيفية حفظ مواد المفتاح والوصول إليها واستخدامه لمفاتيحه الخاصة ومواد استقرار الثقة في المسجل. 

خالل المدة "). DNSSEC("المنفذة المتدادات األمان لنظام اسم النطاق  TLDيجب على مشغل السجل توقيع ملفات المنطقة لنطاقات 
وما يليها، واتباع أفضل الممارسات  4509، و4035، و4034، و4033: المحددة، ينبغي على مشغل السجل االمتثال لطلبات التعليقات أرقام

وفي حال نّفذ مشغل السجل حاشد رفض التواجد المعتمد المبعثر المتدادات األمان لنظام أسماء . وما يليه 4641التعليق رقم  المبينة في طلب
آما يجب عليه قبول المادة األساسية العامة من أسماء النطاقات الخاصة . وما يليه 5155النطاقات، وجب عليه االمتثال لطلب التعليق رقم 

وأيًضا، يجب أن ينشر السجل على موقعه على شبكة اإلنترنت بيانات ممارسات . آمنة وفًقا ألفضل الممارسات الصناعيةباألطفال بطريقة 
التي توضح الضوابط األمنية الحرجة واإلجراءات الالزمة لتخزين المواد األساسية، إضافًة إلى ) DPS(امتدادات األمان لنظام اسم النطاق 

 . الخاصة بذلك وضمان قبول المواد األساسية العامة الخاصة بالمسجلين الوصول واستخدام المفاتيح

 وما 3492و ،3491و ،3490 أرقام التعليقات لطلبات االمتثال عليه وجب ، ("IDNs")الدولية النطاقات أسماء السجل مشغل عرض إذا
النطاقات  إذا آان ُمشغل السجل يقدم أسماءموقع على  (ICANN)لهيئة التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيهية المبادئ على عالوة يليها

 ICANN IDNوما بعدها، إضافة إلى إرشادات  3492و 3491و 3490أرقام  sRFCمع طلبات  يجب أن تتوافق، ف")sIDN("الدولية 
قد يتم  يمكن، حيث >guidelines.htm-http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation< الموجودة على الرابط

 النطاقات أسماءجداول  بنشر وتحديثنشرمشغل السجل  ال بد أن يقومعلى يجب. آلخر حينوقتاستبدالها من  أو تنقيحهاتعديلها أو تغييرها أو 
الخاصة  IDNاألسماء تلك بممارسات الخاص اإلنترنت أسماء تخصيص سلطة سجل في وتحديثها األسماء تلكوقواعد تسجيل  IDNالدولية

 .(ICANNتوجيهات  )لهيئة التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيهية المبادئآما هو محدد في  IDNلممارسات  IANAبه في مستودع 
 .IDNبشأن 

نظام ونشرها في  سجالتهالسجلآسجالت مرفقة في نظام  IPv6قبول عناوين  منأن يكون قادًرا علىمشغل السجل  ال بد أن يتمكنيجب على
من خوادم  الثنين ، اثنينعلى األقل العام ،IPv6عناوين نقل ال بد أن يعرض مشغل السجل . DNSآما يجب عليه عرض . سماء النطاقاتأ

في سلطة تخصيص المسجلة المماثلة  IPv6 فيما يتعلق بعناوينمع عناوينفي منطقة الجذر  أسماء السجالت الواردةاألسماء الخاصة بالسجل
نظام أسماء التشغيلية لنقل  التعليمات"اتباع المبادئ التوجيهية"مشغل السجل  يجب على. IANAمع وينبغي أن يتبع. أسماء اإلنترنت

يقوم مشغل عالوة على أنه يجب أيًضا عرض عناوين . BCP 91أفضل الممارسات الحالية آما هو موضح في " DNS IPv6النطاقات
رقم في المواصفات  آما هو معرفعلى النحو المحددنشر بيانات التسجيل  دماتعام بخصوص حالعامة لخدمات IPv6السجل بعرض نقل 

أو ، )RFC 3912طلب التعليق رقم( Whois هذه االتفاقية؛ مثلهذا وينبغي االتفاق؛ على سبيل المثال برنامج البحث عن النطاقاتمن  4
وال بد ). ذات الصلة RFCو  IRIS )RFC 3981، الويبلمشغل. الشبكة العالميةعلى القائمة  Whois خدمةبرنامج البحث عن النطاقات

 Shared Registration System (SRS)لنظام التسجيل المشترك  العامالعامة IPv6 عناوين نقلعرض السجل  أن يعرض مشغل
ن أحد المسجلين المعتمدين من وصول الطلب األول آتابًة مستة أشهر تزيد عن يتجاوز ال  فترةموعد، في إلى أي مسجلبالنسبة ألي المسجل
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يرغب  TLDبعد استالم أول طلب آتابة آم مسجل معتمد من بحيث يكون على استعداد لتشغيل نظام التسجيل المشترك عبر  TLDلنطاقات 
 .IPv6على  SRSفي تشغيل 
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تلك ) أ: (ضمن سياق هذه االتفاقية، معرفة آاآلتيهي " السجل، بالنسبة ألغراض اتفاق التسجيل هذا، بما يلي"التسجيلخدمات "ُتعرف 
فيما استالم البيانات من المسجلين : التالية للسجل بالغة األهمية للمهامتسجيل حاسمة في المهامعمليات تعتبر هي عبارة عن الخدمات التي 

الحالة حول المسجلين بمعلومات  تزويدوتزويدوخوادم األسماء؛  والخاصة بتسجيالت أسماءالنطاقاتيتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات
نظام ؛ تشغيل خوادم TLD منطقةالمنطقة بالنسبة لنطاقاتملفات ؛ نشر ، ونشر TLD منطقةالمنطقة بالنسبة لنطاقاتبخوادم  المعنيةالمتعلقة

 وغيرها من المعلومات الخاصةاألخرى المتعلقة والمعلوماتاالتصال  معلومات ونشر بالسجل؛بالتسجيل،الخاصة  DTLأسماء النطاقات
المنتجات أو الخدمات ) ب(آما تتطلبه هذه االتفاقية؛ (وفًقا لما يقتضيه هذا االتفاق؛ و TLDنطاقات النطاق في  DNSاسمبتسجيالت خادم 

 اإلجماع المعرفةاآلراء على النحو المحددتوافق سياسة  وجودإقامةبسبب  بتقديمهاتوفيرهامشغل السجل  والتي يطالبالتي يتعين علىاألخرى 
تقديمها،  فقطتوفيرها، بسبب تعيينه  السجل يستطيع مشغلال يمكن إال لمشغلأي منتجات أو خدمات أخرى ) ج(؛ ، و1رقم في المواصفات 
أو ) ب(أو ) أ(النقاط نطاق  سجل ضمنمن خدمات التسجيل فيالتغييرات المادية على أي خدمة ) د( و سجل؛للسجل،آمشغل  نتيجة لوضعه

  .أعالهالمذآورة ) ج(

التنوع الجغرافي شبكة عمل وخوادم متكررة متنوعة جغرافًيا باستخدام  بإجراء عمليات التشغيل الخاصة بهبعملياتهالسجل  ُمشغلمشغلسيقوم 
النهائية وتنفيذ  المحطةالعقدةمستوى  ووفرة ، وتكرار علىمستوى الشبكة وفرةتكرار علىبما في ذلك (على نطاق واسع والخوادم المتوفرة 

الفشل سواء آان واسع النطاق(حدوث عطل تقني في حالة  العمليةالتشغيل لضمان استمرارية  ؛)نظام موازنة الحمل)خطة لموازنة التحميل
ي خارج نطاق سيطرة ظرف استثنائأو  أي حادث غير معتادواقعةأو  إفالس الشرآةتعسر لألعمالأو  )المحلي،)محليأو  العام( التقني
  .السجل ظروف خارجة عن إرادة ُمشغلمشغل

ساعة من انتهاء الحدث الخارج عن إرادة  24السجل جهوًدا معقولة تجارًيا الستعادة الوظائف الحساسة للسجل خالل  ُمشغلمشغلسيستخدم 
ساعة بعد هذا الحدث، وذلك وفًقا لنوع الوظيفة الحساسة  48السجل، وسيستعيد تشغيل النظام بالكامل خالل مدة ال تزيد عن  ُمشغلمشغل
 .توفر للخدمة عدمآعدمال تعد عمليات االنقطاع الناتجة عن هذا الحدث . المعنية

توفير خدمات استمرارية مزود خدمة تعيين  طوارئ تتضمنللطوارئ بما في ذلكخطة أن يكون لديه السجل  أن يضع ُمشغلعلى مشغليجب 
 .قام بتعيينهيتم تعيينهالخدمة الذي بمزود  لمزود ) ICANN(هيئة إبالغ  لخدمات السجل، وعليهالتسجيل، ويجب عليه

به، االتصال  يتعذرال يمكنبحيث  ،السجل ة ُمشغلعن إرادنطاق سيطرة مشغلخارج  غير عادياستثنائيحدث  حدوثوقوعحالة وفي في 
التسجيل خدمة استمرارية بمزود  باالتصال) ICANNجواز اتصال (أن تقوم هيئة على ُمشغل السجل يوافق ُمشغل السجل؛ بوجب عليه أن 

 .قام بتعيينهيتم تعيينهالذي االستمرارية لخدمات السجل 

 .على األقل في السنةواحدة سنوًياالسجل إجراء اختبار الستمرارية خدمات السجل مرة  ُمشغلمشغلعلى 

مثل  سليمة بشأنهاصالحةسجالت  يقدم المسجليوفرلم  ، أوالمسجل لم يسجلهاإما أن تكون غير مسجلة، أو أنبالنسبة ألسماء النطاقات التي 
 يسمحال  إن آانت حالتهمأن وضعها، أو DNSمنطقة المنطقة الخاص بنظام أسماء النطاقاتملف  ليتضمنها NSإلدراجا NSDسجالت 
موارد الرمز العشوائي ألسماء النطاقات على استخدام سجالت  حظرُي، فDNSنظام أسماء النطاقات، فإنه يحظرفي  تسمح لهم بنشرهمبنشرها

أخرى من أو تقنية  وسيلةطريقةأو أي  RFC 4592الموارد العشوائية آما سبق وصفه في 4592و 1034النحو المبين في طلبّي التعليقات 
من قبل  DNSضمن في نظام أسماء النطاقاتأو استخدام إعادة التوجيه  DNSنظام أسماء النطاقاتسجالت موارد  لموالفةأجل ترآيب

المعتمدة إعادة استجابة خوادم األسماء هذه، ال بد أن ترجع  ، يجب على أسماء النطاقات عند إرسال استعالم بشأنوعند االستفسار عن. السجل
ورمز االستجابة ، )NXDOMAIN والتي تعرف أيًضا بـ" (Name Error"المصرح بها االستجابة يًضا باسم المعروفة أ" (اسم الخطأ"

RCODE 3  طلب التعليقفي  تم وصفههو موضحآماRFC 1035 وأرقام وطلبات التعليقاتRFC تنطبق وينطبق هذا الحكم. ذات الصلة
شجرة أسماء النطاقات التي المستويات في  آافةجميععلى  DNSمنطقة النطاقاتالمنطقة الخاصة بأسماء ملفات آل جميع على  تلك البنود

ببياناته بحفظ البيانات لها) خدمات التسجيلمجال توفير في  أي جهة تابعة تعملمن يتبعهأو (مشغل السجل  الذي يحتفظ DNSهيكل يقوم
 .توليد العوائد من عمليات الصيانةهذا الحفظ الترتيب لهذا الحفظ، أو الحصول على عائدات من جراء، أو ويرتب لصيانتها

خاصة به بما في ذلك البريد اإللكتروني تفاصيل اتصال دقيقة اإللكتروني على شبكة اإلنترنت موقعه على في مشغل السجل  يقدميجب أن يوفر
جهة اتصال أساسية عن  ل الرئيسيتتضمن بريد إلكتروني سليم وعنوان بريد صحيح وأيًضا الشخص المسؤووالعنوان البريدي صالح فضًال

ويقدم (آما سيمد هيئة ، TLD االستعالمات الخاصة بإساءة التعامل معاالستفسارات المتعلقة بالسلوك الضار في نطاقاتمع  التعاملللتعامل
  .هذه معلومات االصالتفاصيل االتصالبأي تغييرات تطرأ على  إشعاًرا سريًعا بإشعار فوري) ICANNإلى 
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 مواصفات األداء  .4

 )شهرًيا( SLR)شهري أساس) (SLR( الخدمة مستوى متطلبات المعاملالمعيار 

DNS 

 =دقيقة توافر بنسبة= دقائق  0 توقف الخدمةتعطل قدرهزمن   DNS خدمة توفرتوافر
 توفر% 100٪

 %)9.) ٪99 ≈(دقيقة من زمن التعطل  DNS  ≥432≥ 43 أسماء خادم توفرتوافر
من  %99لنسبة ٪ 95لما ال يقل عن ثانية،  ميلليمللي TCP DNS ≥≥ 1500 حل بحل الخاص RTT زمن

 االستعالمات على األقلاالستفسارات 
من  %99لنسبة ٪ 95لما ال يقل عن ثانية،  ميلليمللي UDP DNS  ≥≥ 400 حلبحل الخاص RTT زمن

 االستعالمات على األقلاالستفسارات 
االستفسارات من  %99لنسبة ٪ 95لما ال يقل عن دقيقة،  DNS  ≥≥ 15 تحديث زمن

 التحديثات على األقل

RDPS 

 %)9.) ٪ 99 ≈(من زمن التعطل  43 ≤دقيقة RDPS  ≥ 432 توفر
 استعالمباستفسار الخاص RTT زمن

RDPS  
من  %99لنسبة ٪ 95لما ال يقل عن ثانية،  ميلليمللي 1500 ≤≤

 االستعالمات على األقلاالستفسارات 
االستفسارات من  %99لنسبة ٪ 95لما ال يقل عن دقيقة،  RDPS ≥≥ 15 تحديث  زمن

 التحديثات على األقل

EPP 

 %)9.) ٪ 99 ≈(زمن التعطل  فيمندقيقة  EPP ≥ 432≥ 43 خدمة  توفرتوافر
من  %99لنسبة ٪ 95لما ال يقل عن ثانية،  ميلليمللي EPP  ≥≥ 3000 جلسة أمربأمر الخاص RTT زمن

 على األقلاألوامر 
أمر استفسار بأمر الخاص RTT زمن

 EPP استعالم
من  %99لنسبة ٪ 95لما ال يقل عن ثانية،  ميلليمللي 1500 ≤≤

 على األقلاألوامر 
RTT تحويل أمر RTT بـ الخاص  EPP ≥≥ 3000 من  %99لنسبة ٪ 95 لما ال يقل عنثانية،  ميلليمللي

 على األقلاألوامر 
 

SLR.  الخادمالخوادممستوى  قيةااتفاتفاقمعين يتم قياسه في  لمعامللمعيارمستوى الخدمة المتوقع هي هو متطلبات مستوى الخدمة )SLA.( 

RTT. " أو الكاملة " الكليزمن الرحلةRTT  الحزمة من  أول بتالبايت األولمن إرسال  الزمن المقاسالوقت الذي تم تسجيله بدايةيشير إلى
الحزمة من  حتى استالم آخر بتوحتى االستقبال في البايت األخيرطلب  إلجراءلتقديمسلسلة الحزم الالزمة من من  أول حزمةاألولى
 الالزمةالكاملة والالزمة للنظر في العميل سلسلة الحزم  ستقبلييتلقلم  إنوإذا. من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة آخر حزمةاألخيرة
 .اعتبار الوقت غير محدد ، سيتمآما وردت، فسيتم االستجابةالستالم  بالكامل

وعندما تكون هناك حاجة . دون أي تمييز بين آال العنوانين IPv6عنوان أو  IPv4يشير إلى عنوان  .)بروتوآول اإلنترنت( IPعنوان 
 .IPv6العنوان أو  IPv4العنوان ذآر  في حال ضرورة التمييز بينهما، يتم. هفسيتم، بينهما بدون التمييزللتمييز

DNS.  آما هو معرف في على النحو المحدد في طلبّي التعليقات يشير إلى نظام أسماء النطاقاتRFC  وطلبات  1035و، 1034رقم
 .ذات الصلة RFCوأرقام  1035التعليقات
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أسماء محددة على أنها األسماء المدرجة باعتبارها معتمدة والخاصة باسم خوادم من يشير إلى قدرة مجموعة . DNSخدمة  توفرتوافر
. اإلنترنت مستخدمأحد مستخدميمن الواردة  DNS استعالماتاستفساراتعلى  لإلجابةللرد، )TLDمثل (نطاق معين مرخصة السم 

من خوادم  أن يكون الثنين ،على األقلالثنين، بد  فترة زمنية معينة، المن الوقت، فالمرحلة ما في  متوفرةمتاحةالخدمة  العتباروالعتبار
ذات المسجلة " IPعناوين "إلى آل بالنسبة لكل من " DNSاختبارات "من معرفة محددة نتائج أن يكون لهما  DNSاألسماء المسجلة في 

مجسات أو أآثر من  %٪51 إن آانتإذا اعتبرت). TCPو UDP( وسائل النقلمنافذ نقل آٍل منعبر العام  DNSفي أسماء النطاقات العامة 
أو  UDP(ناقل خالل فترة زمنية معينة، فسوف يتم ) TCPو UDP(من منافذ النقل أن الخدمة غير متوفرة عبر أي ترى  DNSاختبارات 

TCP( اعتبار خدمة ، سيتمDNS  متاحةمتوفرةغير. 

المسجل " IPعنوان المسجلة ذات أسماء النطاقات العامة بالنسبة" IPعناوين "يشير إلى قدرة  .DNSأسماء االسم لـ خادم  توفرتوافر
DNS اإلجابة على استفساراتعلى للرد السم النطاق،  محدد على أنه مرخصمدرج باعتباره معتمًدا بالنسبةمعين أسماء اسم لخادم  العام

المسجلة ذات أسماء النطاقات العامة والتي " IPعناوين "يتم اختبار جميع  .اإلنترنت مستخدمأحد مستخدميمن  الواردة DNS استعالمات
تتم متابعته سيتم إذا حصلت. يتم رصده آل على حدةالنطاق الذي  معام لكل خوادم األسماء الس DNSمسجل " IPن اعنو"آل  تخص اسم
غير اختبارات على نتائج  تحصل DNSنظام أسماء النطاقاتاختبارات مجسات أو أآثر من  %٪ 51 إن آانت. بشكل فردي اختبارها
 UDP( ناقلمنفذ من منافذ النقلعبر أي  لخادم األسماءالمتعلق بخادم االسم" IPعنوان "إلى بالنسبة لـ" DNSاختبارات "من  معرفةمحددة

 .غير متوفر لخادم األسماءالمتعلق بخادم االسم" IPعنوان " وقت معين، يعتبرفترة زمنية معينة، فسوف يتم اعتبارخالل ) TCPأو TCPو

من حزمتين، الخاص بسلسلة تتكون من اثنين من الحزم، واستعالم RTT سلسلةزمنيشير إلى  .UDP DNS حلالخاص بحل RTTزمن 
 5يساوي  RTT إن آانت. ذات الصلة وإذا آان زمن. UDP DNS واستجابةوما يقابل ذلك من استجابة UDP DNS استعالم
 .معرفةمحددغير  RTTزمن ، فسيتم اعتبار المقابلة SLRمن متطلبات مستوى الخدمة المماثلةأو أآثر  أضعافمرات

 حتىإلى TCPمن بداية اتصال  الحزمحزممن  لسلسلةالخاص بسلسلة تتكون RTTزمن يشير إلى  .TCP DNS حلالخاص بحل RTTزمن 
أو  أضعافمرات 5يساوي  RTT إن آانت. فقط وإذا آان زمن. واحد DNSالستعالم بالنسبة  DNSنهايته، بما في ذلك استقبال استجابة 

 .معرفةمحددغير  RTTزمن ، فسيتم اعتبار المقابلة SLRمن متطلبات مستوى الخدمة المماثلةأآثر 

الخاص بحل  RTTزمن "أو " RTTحل  UDP DNS"إما الخاص بحل  RTTزمن "إلى إما يشير  .DNS حلالخاص بحل RTTزمن 
TCP DNS حل DNS." 

التحويل على اسم النطاق، وحتى ألمر  EPPمن استقبال تأآيد  المقاسالذي ُيقاسيشير إلى الوقت  .DNSزمن تحديث  .DNSزمن تحديث 
اسم نطاق، حتى وال . ببيانات متسقة مع التغيير" DNSاستفسارات "على نقل تجيب جميع خوادم األسماء الخاصة باسم النطاق الرئيسي 

 .DNSمعلومات التغييرات على تغييرات على  فقطهذا إالينطبق هذا . "DNSتساؤالت "تجيب آل خوادم األسماء السم النطاق األصل 

أو  UDPعن طريق (معين " IPعنوان "إلى  غير متعدد أرسلوغير ارتجاعي يتم إرسالهواحد  DNSاستعالم  يعنيويعني .DNSاختبار  
TCP .( إن آان إذا تم عرضDNSSEC  في منطقة متاًحاDNS المستعلمة، لكي يعتبر أنه المستعلم عنها، الستعالم ُيعتبر مجاًبا عنه، فيجب

في  تم نشرهشرمماثل ُين DSمقابل سجل  محققة إيجابًيابشكل إيجابيالتوقيعات  تكونيتم التحقق منأن  تمت اإلجابة على االستعالم، ال بد
، إذا لم يتم التوقيع على بشكل ثابت مهًيا Trust Anchorمثبت ثقة إرساء الثقةمقابل  األصل، إن لم يكن األصل موقًعاالرئيسية أوالمنطقة 

 ن إجابةتتضمتضم اإلجابة علىأن  بد ال. موجودةويجب. قائمةأن يكون االستعالم حول أسماء نطاقات  ال بد. يجب. تلك المنطقة الرئيسية
وأيًضا، إذا آانت اإلجابة على أحد . فسيتم اعتبار االستعالم بال إجابة، وإال السجلالتسجيلمن نظام  المعنيةذات الصلةالمعلومات   االستعالم

 RTT زمن"واالستعالم ذو . إجابة إن آانت. غير ُمجاببالاالستعالم ٌيعتبر س، فسيتم اعتبار TCاالستعالمات تحتوي على مجموعة بايت 
االستعالم بها مجموعة  والنتائج. المماثلة، هو اآلخر سيتم اعتباره بال إجابة SLRمرات من  5والذي يعد أعلى بـ " DNSالخاص بحل 

غير ، سيعتبر ةالمقابل SLRمن أضعاف  5 بـأآثر " RTT حل DNS"االستعالم الذي يتضمن . غير ٌمجاب االستعالم سيعتبربت،  TC ـال
 ،أنه أو" DNSالخاص بحل  RTT حل DNS"يقابل زمن "مماثل لـ ثانية  بالميلليبالملليرقم : هي DNSالمحتملة الختبار  النتائج. ُمجاب
 .غير مجاب/معرفبال إجابة/ محددغير 

 UDP "خاص بـ DNSاختبار "  بـتقوم  DNSعملية مجس من مجسات آل ينبغي أن يقوم في آل دقيقة،  .DNS معامالتمعاييرقياس 
اسم إذا. النطاقات العامة الخاصة بخادم االسم الذي يتم رصدهأسماء عام لخوادم  DNSمسجل المسجلة ذات " IPعناوين "من لكل  TCPو

 الذي تم اختبارهالمختبر على أنه IPاعتبار  ، سيتم"DNSعلى إجابة، فسيتمDNSاختبار "تتم اإلجابة على يحصل لم  إن. لمتابعةالنطاق قيد ا
 الوقت إلجراءوقت إجراءيحين  هذه العملية إلى أنهذا المجس حتىمن ) TCPأو  UDP( للناقل المعنيبالنسبة لمنفذ النقل المماثلغير متوفر 
 مجًسا 20المقياس صحيًحا هو عملية القياس صحيحة العتبار  االختبارات النشطةمجسات االختبار الفعالةالحد األدنى لعدد  ويبلغ .اختبار جديد

هذه  المقاييس وال يتم االعتداد بها؛ وفيعمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناءتجاهل  سيتمفسيتم، وإال معينة في أي فترة قياس
 .مقابل متطلبات مستوى الخدمة أي خطأ SLRيتم تحميل تتم اإلشارة إلى الحالة لن 
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في أقرب مكان ممكن  سيتم وضعها DNS اختبارات قياس معامالت توضع المجسات لقياس معايير .DNS وضع اختباراتموضع مجسات
ذات أآثرية المستخدمين عبر المناطق الجغرافية المختلفة، آما يجب مراعاة عدم نشر على الشبكات  DNS من محلالتإلى برامج حل
وصالت  فية مختلفة؛ وال بد من الحرص بحيث ال تنفذ االختبارات خلفالتي يتواجد بها أآبر عدد مستخدمين في مناطق جغراالمجسات وراء

  .مثل وصالت األقمار الصناعية متأخرةتأخير االنتشار العالية،

RDPS.  خدمات مجموعة إلى  ")خدمات نشر بيانات التسجيل"(تشيرWHOIS  وخدماتWHOIS  المعتمدة على الشبكة على النحو
 .هذه االتفاقيةهذا االتفاقمن " 4 الموصافات"مجتمعة آما هي معرفة في  ويبالالمواصفات"المحدد في 

االستجابة إلى االستفساراتعلى للرد ، TLD الخاصة بـبالنسبة لنطاق  RDPSخدمات  آلجميعيشير إلى قدرة  .RDPS توفرتوافر 
. السجلوحتى يمكن اعتبار. التسجيلمن نظام الواردة المناسبة  بالبياناتمع البياناتاإلنترنت  مستخدممستخدميمن  االستعالمات الواردة

وعنوان  IPv4واحد  لعنوان IPv4لدى عنوان أن يكون  فترة زمنية محددة، ال بدوقت ما، يجبفي  متوفرةمتوافرة RDPS ولكي تعتبر
IPv6  بالنسبة واحدIPv6  من خدمات خدمة لكلRDPS  اختبارات "من  المحددةمحددةنتائجRDPS."  إن آانت ٪ أو 51وإذا اعتبرت 

خالل فترة زمنية معينة، على أنها غير متوفر  RDPSخدمات أثبتت عدم توفر أي من  RDPS من اختبارات% 51مجسات اختبارأآثر من 
 .غير متوفرة RDPS فتعتبرفستعد

اتصال  بدءحزم من بدايةمن  ملسلسلة الحزالخاص بسلسلة تتكون RTTزمن يشير إلى  .WHOIS استعالمالخاص باستعالم RTTزمن 
TCP  إلى نهايته، بما في ذلك استقبال استجابةWHOISS .وإذا آان زمنWHOIS .إن آانت RTT  أو أآثر من  أضعافمرات 5يساوي

 .معرفةمحددغير  RTTزمن ، فسيتم اعتبار المتطابق SLRمتطلبات مستوى الخدمة المماثلة

لسلسلة الخاص بسلسلة تتكون من حزم RTTزمن يشير إلى  .الويب.الشبكةالمعتمد على  WHOIS استعالمالخاص باستعالم RTTزمن 
قام مشغل السجل  إنوإذا. واحد HTTP لطلببالنسبة الستعالم HTTPإلى نهايته، بما في ذلك استقبال استجابة  TCPمن بداية اتصال  الحزم
يتم فقط وإذا آان زمن. فيجب أن تقاس الخطوة األخيرة فحسبالمعلومات،  علىللحصول للوصول إلىمتعددة الخطوات  عملياتعمليةبتنفيذ 

زمن ، فسيتم اعتبار قابلةالم SLRمن متطلبات مستوى الخدمة المماثلةأو أآثر  أضعافمرات 5يساوي  RTT إن آانت. قياس آخر خطوة
RTT  معرفةمحددغير. 

 RTT"زمن " و" WHOIS استعالمالخاص باستعالم RTT"زمن "مجموعة يشير إلى  .RDPS استعالمالخاص باستعالم RTTزمن 
 .مجتمعان "الويب ".الشبكةالمعتمد على  WHOIS استعالمالخاص باستعالم

 "وحتى تقوم على اسم النطاق،  تحويلالتحويلألمر  EPPمن استقبال تأآيد  مقاًساالذي تم قياسه بدايًةيشير إلى الوقت . RDPSزمن تحديث  
 .التغييرات التي تمتبعكس  RDPSخدمات  لكل خوادمالخاصة بكل الخوادم من آافة" IP عنواين"حتى تعكس عناوين

يجب . RDPSخدمات  إلحدىالمختصة بإحدىألحد الخوادم  معينمحدد" IPعنوان "استعالم واحد إلى  يعني إرسالويعني .RDPSاختبار 
أن تحتوي االستجابات على  السجل وال بدالتسجيل آما يجبفي نظام  موجودة أشياءعن حول االهداف الموجودةاالستعالمات  تكونأن تدور

والذي يعد  RTT التي بهازمنذات االستعالمات  .غير ُمجابوأيًضا،. بال إجابةاالستعالم  اعتبار سيتمفسيعدالمعلومات ذات الصلة، وإال 
 النتائج. غير مجاب عليهاوالنتائج. بال إجابةاعتبارها يتم  مقابلةالالمماثلة، هي األخرى سيتم  SLRمن  ف أو أآثرأضعامرات 5أعلى بـ 

 .غير مجاب/معرف .بال إجابة/ محددغير أو أنه  RTT يقابلزمنمماثل لـ ثانية  عدد بالميلليرقم بالمللي: هي RDPSالمحتملة الختبار 

وعنوان واحد  IPv4عشوائًيا عنوان  يختار RDPS اختبارمجس من مجساتآل يجب أن يختر في آل دقيقة،  .RDPS معامالتمعاييرقياس 
IPv6  عناوين "آل جميع واحد منIP "DNS  من خدمات خدمة للخوادم لكل ذات أسماء النطاقات العامة بالنسبة لخوادم آل المسجلة العامة

RDPS لـلنطاقات TLD  اختبار " متابعتها وإجراءتتم يتم رصدها، باإلضافة إلى إجراءالتيRDPS "لم يحصل  إنإذا. واحد على آللكل
يحدده الوضع، يتم تقتضي الحالة،، حسبما IPv6أو  IPv4عبر المماثلة  RDPSخدمة  فإنفسيتم اعتبارعلى إجابة، " RDPSاختبار "

الحد األدنى لعدد  .حتى وقت إجراء االختبار الجديداالختبار ويبلغ. المجس حتى يحين الوقت إلجراء اختبار جديدغير متوفرة من هذا  اعتبارها
، وإال معينة في أي فترة قياسمجسات  10 المقياس صحيًحا هوعملية القياس صحيحةالعتبار  االختبارات النشطةمجسات االختبار الفعالة

يتم تحميل تتم اإلشارة إلىهذه الحالة لن  بها؛ وفيالمقاييس وال يتم االعتداد عمليات القياس وستعد غير حاسمة النتيجة، وأثناءتجاهل  سيتمفسيتم
SLR مقابل متطلبات مستوى الخدمة أي خطأ. . 

ذات داخل الشبكات  RDPS يتم وضع اختبارات قياس معامالت توضع المجسات لقياس معايير .RDPS وضع اختباراتموضع مجسات
على مستوى مناطق جغرافية مختلفة؛ وال بد غرافية المختلفة، آما يجب عبر المناطق الجالمستخدمين التي تحتوي على أآبر عدد من أآثرية 

  .، مثل وصالت األقمار الصناعيةمتأخرةتأخير االنتشار العاليةوصالت  وضع االختبارات خلفنشر المجسات وراءمراعاة عدم من 
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EPP. EPP.  البروتوآول بروتوآول التوزيع المرن آما هو محدد في طلب التعليق رقميشير إلىExtensible Provisioning 
Protocol  المعرف فيRFC 5730 وأرقام وطلبات التعليقاتRFC ذات الصلة. 

لألوامر من المسجلين المعتمدين، ممن لهم تصاريح آمجموعة على االستجابة  TLD EPPيشير إلى قدرة خوادم  .EPPخدمة  توفرتوافر
البيانات أن تتضمن االستجابة  ال بد. مسجلين لدى سجل معتمد، والذي سبق مصادقتهم على الخوادمإلى األوامر الواردة من ويجب. للخوادم

" والذي يعد" EPPالخاص بأمر  EPP RTTأمر "مع زمن "ذو  EPPأمر  .السجلويعد. التسجيلمن نظام  على بياناتالمناسبة الواردة
خدمة  لكي تعتبر. غير ُمجابعتبر مطابق سوف ُيالولكي يتم اعتبار. بال إجابةالمماثلة، سيتم اعتباره  SLRمن مرات  5بـ أعلى  أضعاف 5

EPP  القياس، يجب أن يكون لدى عنوان واحد من متوفرة خالل فترةIPv4 وIPv6أن تكونإذا تم عرض(على األقل  قياس معينة، ال بد 
نتائج محددة من  EPPخوادم من الخوادملمجموعة بالنسبة ) IPv6عبر  EPP إن تم توفير(واحد  IPv6وعنوان  واحد IPv4لعنوان 

خدمات  أثبتت عدم توفرأي من EPP اختباراتمجسات اختبارمن  %٪ أو أآثر 51إن آانت أآثر من  وإذا اعتبرت  ."EPPاختبارات "
EPP  فتعتبرفستعد خدمةخالل فترة زمنية معينة، على أنها غير متوفر EPP غير متوفرة. 

تتضمن إرسال أمر  لسلسلة الحزم التيالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي RTTزمن يشير إلى   .EPPجلسة أمر الخاص بأمر  RTTزمن 
وبالنسبة ألمر الدخول، فإنه سوف . EPPخاص بـ واحد  EPPألمر جلسة  EPPإلى استقبال استجابة  جلسة إضافةالجلسة باإلضافة

هو يحتوي فإنه سوف يشملألمر الخروج،  بالنسبةوبالنسبة. TCP أو EPP جلسة إقفالأو  الحزم الالزمة لبدء يحتوي على ال هو. فقطيشمل
من  2.9.3 القسمالمقطعفي  التي تم وصفهاالمذآورةهي تلك  TCPEPPأوامر جلسة  وتعد .TCPجلسة  إلغالقإلنهاءالحزم الالزمة  على

 SLRمن أو أآثر  أضعافمرات 5يساوي  RTT إن آانت. زمنوإذا آان . EPPوالخاص بـ  EPP RFC 5730طلب التعليق رقم
 .معرفةمحددغير  RTT ، فستعتبرمقابلةزمنالمماثلة، فسيتم اعتبار 

تتضمن إرسال  لسلسلة الحزم التيالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي RTTزمن يشير إلى   .EPPاستعالم  أمرالخاص بأمر RTTزمن 
بالنسبة ألمر . وذلك ال يتضمن . EPPخاص بـ  واحد EPPألمر استعالم  EPPإلى استقبال استجابة  استعالم إضافةاالستعالم باإلضافةأمر 

هي تلك  TCPEPPاستعالم أوامر  وتعد .TCPجلسة أو  EPPأو إنهاء جلسة الحزم الالزمة لبدء تسجيل الدخول، هو يحتوي على 
إن . يساوي RTTزمن وإذا آان . EPPوالخاص بـ  EPP RFC 5730طلب التعليق رقممن  2.9.2 القسمالمقطعفي  المعرفةالمذآورة

 .معرفةمحددغير  RTT ، فستعتبرةالمقابلزمنالمماثلة، فسيتم اعتبار  SLRمن أو أآثر  أضعافمرات RTT 5آانت 

تتضمن إرسال أمر  لسلسلة الحزم التيالخاص بسلسلة تتكون من حزم والتي RTTزمن يشير إلى   .EPPتحويل  أمرالخاص بأمر RTTزمن 
 يحتوي علىيتضمنال  إنه. فقطوذلك. EPPخاص بـ واحد  EPPألمر تحويل  EPPإلى استقبال استجابة  تحويل إضافةالتحويل باإلضافة

في  التي تم وصفهاالمذآورةهي تلك  EPPجلسة TCPتحويل أوامر  وتعد .TCPجلسة  أو EPPجلسة أو إنهاء الحزم الالزمة لبدء 
 RTT 5إن آانت . يساوي RTTزمن وإذا آان . EPPوالخاص بـ  EPP RFC 5730طلب التعليق رقممن  3.-9.-2 القسمالمقطع
 .معرفةمحددغير  RTT ، فستعتبرالمقابلةزمنالمماثلة، فسيتم اعتبار  SLRمن أو أآثر  أضعافمرات

أمر الخاص بأمر استفسار RTTزمن "، أو "EPPجلسة  أمرالخاص بأمر RTTزمن "يشير إلى   .EPP أمرالخاص بأمر RTTزمن 
  ."EPPتحويل  أمرالخاص بأمر RTTزمن "أو " EPP استعالم

أوامر االستعالم والتحويل، يجب أن تكون . EPPألحد خوادم معين واحد " IPعنوان "واحد إلى  EPPإرسال أمر  يعنيويعني .EPPاختبار 
ال بد أن . موجودة في نظام السجلبأشياء  أن تتعلق، ال بد "create"باستثناء األمر ، حول األهداف الموجودة في"اإلنشاء"مع استثناء عملية 

المحتملة  النتائج. السجلوالنتائج. يجب أن يتضمن الرد البيانات المناسبة من تسجيل النظام. التسجيلنظام  تتضمن االستجابة على بيانات من
بال / محددغير  ،أنه أو" EPP أمرالخاص بأمر RTT"يقابل زمن "مماثل لـ ثانية  بالميلليبالملليرقم : هي DNSEPPالختبار 
 .غير مجاب/معرفإجابة

 IPv6وعنوان IPv6و IPv4واحد من عنوان باختيار عشوائًيا  يختار EPP آل اختباريقوم مجسدقائق،  5آل  .EPP معامالتمعاييرقياس 
تتم متابعتها يتم رصدها، وإجراءالتي  TLD لـالمختصة بنطاقات EPP لخوادم" IPعناوينالخاصة بخوادم" IPعناوين "من آل  واحد

آل مرة ؛ في )الناقل متاًحا ؛ وفي )هذا إن آانإذا تم عرض منفذ النقل IPv6اختبار يتم سيتم (واحد عنوان لكل " EPPاختبارات " ويجري
 إلجراءمن أجل عمليةوبين األوامر داخل آل نوع لفة الثالثة المختاألوامر مختلفة من أنواع  3 بين يبدل عشوائًيايكون هناك تناوب عشوائي

غير متوفرة من هذا  EPPاعتبار خدمة ، يتم "على إجابة، فسيتم " EPPاختبار "في حال عدم اإلجابة على إذا لم يحصل . االختبار
العتبار  االختبارات النشطةمجسات االختبار الفعالةالحد األدنى لعدد  ويبلغ .اختبار جديد وقت إجراءالوقت إلجراءحتى يحين  االختبارالمجس

عمليات القياس وستعد غير حاسمة تجاهل  سيتمفسيتم، وإال معينة في أي فترة قياسمجسات  10 المقياس صحيحًا هوعملية القياس صحيحة
 ...مقابل متطلبات مستوى الخدمة أي خطأ sSLRيتم تحميل تتم اإلشارة إلىهذه الحالة لن  المقاييس وال يتم االعتداد بها؛ وفيالنتيجة، وأثناء

أو بالقرب داخل  EPP يتم وضع اختبارات قياس معامالت. EPPوضع اختبارات توضع المجسات لقياس معايير .EPPموضع مجسات 
إلى اإلنترنت ات وراءلإلنترنت أو بالقرب منها عبر المناطق الجغرافية المختلفة، آما يجب مراعاة عدم نشر المجسنقاط وصول المسجلين من 
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، مثل وصالت متأخرةتأخير االنتشار العاليةوصالت  على مستوى مناطق جغرافية مختلفة؛ وال بد من مراعاة عدم وضع االختبارات خلف
  .األقمار الصناعية

 RDPSو DNS الخاصة بـسات لمجالحالية  عمليات االختبار يمكن االطالع على القائمة .قائمة .قائمة بعمليات االختبارإدراج المجسات في
مشغل السجل مسؤوًال عن اتخاذ الخطوات الالزمة يكون . >reference<يمكن االطالع عليها في ويعد .>آمرجع<واستخدامها  EPPو

أال تمنع معدات الشبكة إجراء االختبارات التي ويمكن. أن المجسات المذآورة ال يتم حجب اختباراتها من قبل أدوات الشبكة الخاصة بهلضمان 
تقدم يوًما على األقل 60ترسل إشعارا لمدة شريطة أن  )ICANN(هيئة آلخر من قبل آن وقت تحديث القائمة من  قد يتم. تتضمنها القائمة

إمكانية الوصول إلى قراءات مشغل السجل  يستطيعسيكون لدىوخالل تلك الفترة، . إجراء التغيير منيوًما  60إلى مشغل السجل قبل  إشعاًرا
اتفاق ألغراض  المقاييسالقياساتهذه  وجدت بدون تطبيقُوجدت، دون اعتبارإن  ،الجديدة االطالع على عمليات االختباراتالمجسات

 .).SLA(مستوى الخوادم 

لخدمات مختلفة في الصيانة  يفضل أن يقوم مشغلو السجالت بإطارات يتم تشجيع مشغلي السجل على القيام بنوافذ .الصيانة إطاراتنوافذ
 لمختلف الخدمات في جميع األوقات والتواريخ التي تشير اإلحصائيات إلى قلة عددأوقات وتواريخ مرور أقل من الناحية اإلحصائية

توجد شروط لعمليات النقطاع الخدمة المخطط لهيوجد اعتماد أنه ال  تجدر اإلشارة إلىالحظذلك،  معومع. لكل خدمة المستخدمين حينها
بسبب تعطل الصيانة أو بسبب آان ذلك ألغراض ، سواء قف فيه الخدمة، أي وقت تتوذلك، وأي زمن تعطل أو ما شابه انقطاع مخطط لها

تعتبر ببساطة توقف م، سُيخطأ بالنظا(النظام سيتم اعتباره مجرد زمن تعطل وسيتم احتساب سببه من جراء أغراض اتفاق مستوى الخوادم 
 ).SLAعن الخدمة ألغراض 

 حدود الطواريء. 5

 الطواريء حدود الحرجة الوظيفة
DNS )األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره  ساعات 4زمن تعطل مستمر قدره  )جميع الخوادم 

DNSSEC  األسبوع/ ساعات 4زمن تعطل قدره  ساعات 4زمن تعطل مستمر قدره 
SRS (EPP)  الشهر/ أيام 5زمن تعطل قدره  أيام 5تعطل مستمر قدره زمن 
خدمة البحث 

WHOIS/WHOIS 
 المعتمدة على الشبكة 

 الشهر/ أيام 7زمن تعطل قدره  أيام 7زمن تعطل مستمر قدره 

 البيانات مستودع في المفقودة اإليداع عمليات طريق عن التسجيل التفاق خرق البيانات مستودع
. 
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 7المواصفات 
 

 الحقوق حماية آليات لمتطلبات األدنى الحد
 

ويلتزم بها، والتي ") RPMs("يجب على مشغل السجل أن ينفذ أية آليات لحماية حقوق  .آليات حماية الحقوق تطوير .1
وباإلضافة إلى هذه اآلليات، قد يطور ويلتزم مشغل السجل ). ICANN(يمكن تفويضها من وقت آلخر من قبل هيئة 

بآليات إضافية التي تعمل على تثبيط أو منع تسجيل أسماء النطاقات التي تنتهك الحقوق القانونية لطرف آخر أو تسيء 
وسيشمل مشغل السجل آل آليات لحماية الحقوق مفوضة ومطورة بصورة مستقلة من قبل هيئة . استغاللها

)ICANN (في اتفاق التسجيل والمسجل، والمبرم من قبل مسجلي هيئة )ICANN ( المعتمدين والمخولين لتسجيل
للمتطلبات التي يجب على مشغل السجل تنفيذ ما ال يقل عن أحد تلك اآلليات التالية وفًقا . TLDاألسماء في نطاقات 

  :)والتي قد يتم مراجعتها من وقت آلخر(ألجل مكتب حقوق العالمات التجارية ) ICANN(وضعتها هيئة 

واحدة على األقل بموجب المتطلبات التي ) RPM(غل السجل تنفيذ آلية حماية حقوق على مش .آليات حل النزاع .2
سيقوم ُمشغل ):والتي قد تخضع للمراجعة من حين آلخر( كتب حقوق العالمات التجاريةلم ICANNوضعتها 

أطراف  السجل بتبني وتنفيذ آليات حل نزاع، يجوز بموجبها لطرف ثالث معارضة تسجيل أسماء النطاقات بواسطة
على أن تتضمن آليات حل النزاع هذه بالمشارآة في، وااللتزام بـإجراء حل النزاع المقترح في مرحلة ما . أخرى

رابط يتم [المنشور على ( ICANNباعتماد وتنفيذ من قبل ) PDDRP(بعد التفويض فيما يتعلق بالعالمة التجارية 
ته من وقت آلخر، بما يشمل تنفيذ أي تحديدات أو قرارات تتخذ ، حيث يتم مراجع])إدخاله عند تبني اإلجراء النهائي

 .من قبل أي حل للنزاع المقترح في مرحلة ما بعد التفويض

 

سوف ُترسل خدمة المطالبات التمهيدية التي ُقدمت بالتعاون مع مكتب حقوق العالمات التجارية والذي أسسته هيئة  -أ
)ICANN (طاقات فيما يتعلق بعمليات التسجيل في نTLD  بموجب أية إشعارات تتعلق بتسجيل أسماء النطاقات

مماثلة والواردة في مكتب المسجلين المحتملين ألسماء النطاقات التي تطابق العالمات التجارية ال) أ: (إلى آل من
 أصحاب العالمات التجارية الواردة في مكتب حقوق العالمات التجارية، أو) ب(حقوق العالمات التجارية، و 

إجراءات تسجيل مبدئية وفًقا ألٍي من ذلك، خالل فترة حصرية سابقة لتسجيل أسماء النطاقات العامة في نطاقات  -ب
TLDجارية وعالمات الخدمة التي سجلت في مكتب حقوق العالمات التجارية ، وسيتاح ألصحاب العالمات الت

  .TLDالفرصة لتسجيل أسماء النطاقات في نطاقات 

ال يجب على مشغل السجل تفويض أي صاحب لحقوق الملكية الفكرية المطبقة باستخدام أي تجميع معلومات حول عالمة 
صحة، بجانب مكتب حقوق العالمات التجارية المفوض من الهيئة أو تجارية أخرى أو اإلخطار بها أو خدمة التحقق من ال

 . بدًال منه

سوف يمتثل مشغل السجل آلليات حل المنازعات التالية والتي قد تتم مراجعتها من وقت .  آليات حل المنازعات .2
 :آلخر

التسجيل  وإجراءات حل النزاع الخاصة بقيود) PDDRP(مقترحات حل المنازعات التي تلي التفويض  - أ
)RRDRP(  اعتمدتها هيئة التي) تبنتهاICANN( ) يجب إدراج عناوين المواقع عندما يتم اعتماد [والمنشورة على

 ، ])اإلجراء النهائي

يوافق مشغل السجل على تعويض صاحب الشكوى من مقترحات حل المنازعات التي تلي التفويض  .1
ود في الحاالت التي يعتبر فيها صاحب الشكوى عن أية رسوم اضطر صاحب الشكوى إلى سدادها للمز

 .  الطرف السائد من قبل هيئة المحلفين

والتي قد تشمل أي عالج (أيًضا، يوافق مشغل السجل على تنفيذ والتقيد بأي عالجات تفرضها الهيئة  .2
) التفاقمن ا) هـ( 4.3معقول، بما في ذلك تخصيصه لتجنب الشك، وإنهاء اتفاق التسجيل وفًقا للمادة 
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في أعقاب القرار الصادر من قبل هيئة المحلفين المعنية بمقترحات حل المنازعات التي تلي التفويض 
 .أو إجراءات حل النزاع الخاصة بقيود التسجيل

يجب إدراج عنوان [والمنشور على (، )ICANN(الذي اعتمدته هيئة ") URS("النظام الموحد لإليقاف السريع  - ب
 . ك تنفيذ القرارات الصادرة عن محققي النظام الموحد لإليقاف السريع، بما في ذل])الموقع
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 8المواصفات 
 

 المستمرة العمليات أداة

 المتصلة األساسية التسجيل لوظائف المستمر التشغيل لضمان آافية مالية موارد توفير) أ( المستمرة العمليات أداة على يجب .1
 الموقع عنوان إدراج يجب[ موقع على التقديم إجراءات مسودة من] __[ القسم في عليها المنصوص TLD نطاقات بمجموعة

 سنوات) 3( ثالثة لمدة) 8 المواصفات في هنا إليها اإلشارة تمت والتي] (التقديم إجراءات مسودة ل النهائية الصيغة وضع بعق
 بعد االتفاق هذا انقضاء يلي) 1( واحد عام لمدة أو السريان تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى قبل أو االتفاق هذا انقضاء بعد

 أن يجب) ب(و حلولها، عند أو النفاذ تاريخ من) 6( السادسة السنوية الذآرى قبل ولكن النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى
 وآالهما لإللغاء، قابلة غير نقدية ضمانات ودائع) 2( أو لإللغاء، قابل غير احتياطي ضمان خطاب) 1( إما شكل في تكون

 عقب الموقع عنوان إدراج يجب[ موقع على التقديم جراءاتإ مسودة من] __[ القسم في عليها المنصوص الشروط يستوفيان
 بذل السجل مشغل على يجب). 8 المواصفات في هنا إليها اإلشارة تمت والتي] (التقديم إجراءات مسودة ل النهائية الصيغة وضع

 سنوات) 6( ستة لمدة ستمرةالم العمليات أداة سريان على للحفاظ بها المنصوح أو الالزمة اإلجراءات جميع التخاذ جهده قصارى
) ICANN( هيئة تزويد السجل مشغل على يجب. المستفيد الثالث الطرف بوصفها) ICANN( هيئة على والحفاظ النفاذ، تاريخ من

 ال. باألداة المتصلة المواد تطورات بشأن معقول بشكل وإعالمها المستمرة العمليات بأداة المتعلقة النهائية الوثائق جميع من بنسخ
 الوثائق من غيرها أو المستمرة العمليات أداة بشأن بموجبه، التنازل أو تعديل، بأي التصريح أو الموافقة السجل لمشغل ينبغي

 العمليات أداة وعلى). معقول غير بشكل الموافقة هذه حجب يمكن ال) (ICANN( هيئة من مسبقة خطية موافقة دون بها المتعلقة
 إدراج[ 5-4 القسم أو 13-2 للقسم وفًقا لألداة المالية الموارد إلى الوصول يمكنها) ICANN( هيئة أن صراحًة تعلن أن المستمرة
 .التسجيل التفاق] 12-7 القسم أو: الحكومي الكيان

 أداة انقضت إذا أنه إال السابقة، الفقرة بموجب بالتزاماته للوفاء السجل مشغل يبذلها التي الجهود أفضل استخدام من الرغم وعلى .2
 السنوية الذآرى قبل وذلك األسباب، من سبب ألي جزئًيا، أو آلًيا إليه، مشار آخر طرف قبل من إنهاؤها تم أو المستمرة العمليات

 االنقضاء بذلك) ICANN( هيئة إشعار) 1( السرعة وجه وعلى السجل مشغل على يجب فإنه النفاذ، تاريخ من السادسة خامسةال
 لخدمات المستمر التشغيل لضمان آافية مالية موارًدا توفر بديلة ألداة الالزمة الترتيبات اتخاذ) 2(و ذلك، وأسباب اإلنهاء أو

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

 العمليات أداة عن تقل ال والتي) ICANN( هيئة لشروط تمتثل أن يجب بديلة أداة وأي"). بديلة أداة(" النفاذ تاريخ من) 6( السادسة
 ). ICANN( ةهيئ قبل من مقبولين ومضمون شكل في تكون وأن المستمرة،

، في أي وقت، يجوز لمشغل السجل استبدال أداة العمليات المستمرة بأداة 8بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع المواصفات  .3
 )3( ثالث لمدة  TDLتوفر موارًدا مالية آافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات ) 1(بديلة والتي 

 أي تلي )1( واحدة سنة لمدة أو النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى بحلول أو قبل االتفاق اهذ انتهاء بعد أي سنوات
 من )6(السادسة  السنوية الذآرى بحلول أو قبل ولكن النفاذ تاريخ من الخامسة السنوية الذآرى بعد االتفاق لهذا إنهاء
قل عن أداة العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون والتي ال ت) ICANN(تمتثل لشروط هيئة ) 2(و  النفاذ، تاريخ

 3أو الفقرة  2وفي حالة قام مشغل السجل باستبدال أداة العمليات المستمرة إما عمًال بالفقرة ). ICANN(مقبولين من قبل هيئة 
أن ُتطبق بعد ذلك فيما يتعلق  قيد التطبيق فيما يتعلق بأداة العمليات المستمرة، ولكن يجب 8هذه، فلن تعد شروط المواصفات 

 .المستبدلة) األدوات(باألداة 




