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 الجدٌد gTLDs بـة السجل الخاصة موجز تغٌٌرات اتفاقٌ

حٌث تمت كتابة اإلضافات بخط عرٌض مزدوج مظلل بخط  الجدٌد. gTLDs بـٌوضح الجدول أدناه التغٌٌرات المقترحة للمسودة األساسٌة التفاقٌة السجل الخاصة 
استجابة للتعلٌقات التً وردت من المجتمع بشان المسودة األساسٌة النهائٌة المقترحة لالتفاقٌة الخاصة  وقد تمت هذه التغٌٌرات سفلً بٌنما تمت كتابة الحذف بطرٌقة مزدوجة.

كما أنها لم  ICANN لـوالجدٌر بالمالحظة أن مسودة االتفاقٌة الجدٌدة ال تمثل الموقف الرسمً  الجدٌد. gTLDومراجعة إضافٌة لالحتٌاجات التعاقدٌة لبرنامج  gTLDs بـ
لم تنعكس فً  gTLDs بـوالحظ أٌضا أن التغٌٌرات غٌر الموضوعٌة واألسلوبٌة بشأن المسودة األساسٌة لالتفاقٌة الخاصة  .ICANNٌتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة 

 الجدول أدناه 

 األساسٌة gTLDموجز التغٌٌرات المقترحة بشأن اتفاقٌة 

 التعلٌقات والحٌثٌات تغٌٌر النص القسم

2.8 
والتسجٌل  TLDٌجب أن ٌقوم مشغل السجل بتحدٌد وااللتزام بعملٌة وإجراءات إطالق 

الثالثة القانونٌة على النحو األولً الذي ٌتعلق بوسائل الحماٌة الحالٌة لحقوق األطراف 
كما ٌجوز لمشغل  "(.7)"المواصفات  [*7طالع المواصفات ] المحدد فً المواصفات فً

وأٌة  فٌذ وسائل حماٌة إضافٌة لحقوق األطراف الثالثة القانونٌة.السجل فً اختٌاره تن
عقب تارٌخ النفاذ  7تغٌٌرات أو تعدٌالت فً العملٌة أو اإلجراءات تتطلبها المواصفات 

باإلضافة إلى أنه ٌجب على  .ICANNٌجب أن تتم الموافقة علٌها كتابة ومسبقا من قبل 
 تفرضهاالتً  الحلول والقرارات من قبل التوجٌهاتالسجل االمتثال لجمٌع مشغل 

ICANN  ووفقا لحق مشغل السجل فً الطعن فً مثل 7من المواصفات  2للقسم وفقا ،
هذا  .والمنصوص علٌه بموجبهلمعمول به فً اإلجراء ا وردكما الحلول قرارات الهذه 

ر )بما وٌتعٌن على مشغل السجل أن ٌتخذ خطوات معقولة للتقصً ولالستجابة ألٌة تقارٌ
فً ذلك تقارٌر تنفٌذ القانون والتقارٌر الصادرة عن الهٌئات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة( 

 .TLDألي سلوك غٌر مشروع ٌتعلق باستخدام 

حٌث أن الهدف من المراجعة األولى هو توضٌح أنه ٌتعٌن على 
مشغل السجل قبول واالمتثال ألي وسائل إنصاف تفرضها 

ICANN لتً اتخذت أثناء إجراءات فض كنتٌجة للقرارات ا
 .7منازعات مرحلة ما بعد التفوٌض والمشار إلٌها فً المواصفات 

بٌنما الهدف من الجملة اإلضافٌة هو توضٌح أن مشغل السجل لدٌه 
التزام مؤكد بالتعاون مع األطراف )بما فً ذلك الحكومات( التً 

 .TLDتبلغ عن أي سلوك غٌر قانونً داخل 

 )أ(2.9
 على مشغل السجل أن ٌستخدم المسجلٌن المعتمدٌن فقط فً تسجٌل أسماء النطاق.ٌتعٌن 

كما ٌتعٌن على مشغل السجل تقدٌم وصول غٌر تمٌٌزي لخدمات السجل لكافة مسجلً 
ICANN المسجل الخاصة  ا وٌلتزمون باتفاقٌة مشغل السجلالمعتمدٌن الذٌن أبرمو

اتفاقا موحدا غٌر تمٌٌزي مع جمٌع ام باستخدمشغل السجل ٌقوم  شرٌطة أن ،TLD بـ
، وكذلك شرٌطة أن توضح مثل هذه االتفاقٌة TLDالمخولٌن بتسجٌل أسماء فً  المسجلٌن
والتً تتعلق بشكل  TLDلتسجٌل األسماء فً  تمٌزٌة للتأهلمعاٌٌر غٌر بوضع أو تضع 

اتفاقا هذا وٌتعٌن على مشغل السجل أن ٌستخدم  .TLDمعقول بحسن سٌر العمل فً 
كما ٌجوز  .TLDموحدا غٌر تمٌٌزي مع جمٌع المسجلٌن المخولٌن بتسجٌل أسماء فً 

 ICANNلمشغل السجل مراجعة مثل تلك االتفاقٌة من آن آلخر ومع ذلك فالبد من موافقة 

والهدف من المراجعة هو توضٌح أنه ٌجوز لمشغل السجل وضع 
 TLDمٌٌزٌة لتأهٌل المسجلٌن لتسجٌل األسماء فً معاٌٌر غٌر ت

وأن تلك المعاٌٌر قد ٌتم وضعها قبل عملٌة التعاقد بٌن السجل 
 والمسجل.
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 على أي من تلك المراجعات مسبقا.

 (ب)2.10
بالنظر إلى تجدد تسجٌالت اسم النطاق ٌتعٌن على مشغل السجل تقدٌم، كل مسجل 

ICANN جل مسبقا مع المسجل والخاصة بمشغل الستمد ٌكون قد نفذ اتفاقٌة السجل مع
إشعار كتابً مسبقا بأي زٌادة فً السعر )بما فً ذلك ما جاء نتٌجة إللغاء أي تعوٌضات أو 

تخفٌضات أو خصومات أو منتجات ذات صلة أو أٌة برامج أخرى كان لها تأثٌر على 
( ٌوما. 180تخفٌض السعر الذي ٌدفعه المسجلون( فً مدة ال تقل عن مائة وثمانون )

ٌحتاج مشغل السجل أن ٌقدم ( 1)ٌما ٌتعلق بتجدد تسجٌالت اسم النطاق: ورغم ما سبق وف
( ٌوما بأي زٌادة فً السعر إذا كان السعر الناتج أقل من أو مساوٌا 30)إشعارا قبل ثالثٌن 

فً تارٌخ فً الفترة التً تبدأ  TLD)أ( للسعر المبدئً المفروض على التسجٌالت فً  لـ
السعر المبدئً المفروض  من تارٌخ النفاذ؛( 12ا )شهرعشر النفاذ وتنتهً اثنا 
به مشغل السجل سعر الذي قدم ال، الالحقةفترات للأو )ب(  ،TLD للتسجٌالت فً الـ

( ال 2)( الماضٌة؛ و12ثنً عشر شهرا )االن فً غضو )ب(2.10بموجب القسم اإلشعار 
السجل ستوى ٌادة فً السعر لفرض رسوم مٌحتاج مشغل السجل أن ٌقدم إشعار بأي ز

 .6.3المتغٌرة والمنصوص علٌها فً القسم 

فالهدف من المراجعة هو تحدٌد الظروف التً ٌمكن أن ٌزداد 
 تجدٌد السعر فٌها دون الحاجة إلى اإلشعار المطلوب. 

 )جـ(2.10
ٌجب أن ٌعرض مشغل السجل على المسجلٌن خٌار الحصول على تجدٌد تسجٌل اسم 

السعر قبل أي زٌادة ملحوظة( لفترة تتراوح من سنة إلى عشر النطاق بالسعر الحالً )أي 
سنٌن وفق حرٌة المسجل ولكن بأال تتجاوز العشر سنٌن. كما ٌجب أن ٌكون لدى مشغل 

وأما عن أغراض تحدٌد تجدٌد د"(. ٌتجدال"سعر أي ) لتجدٌد التسجٌلالسجل سعرا موحدا 
ال لسعر سائر تجدٌدات تسجٌل ٌجب أن ٌكون مماث نطاقفسعر كل تجدٌد تسجٌل  السعر؛

ال بد وأن ٌضع فً االعتبار الطلب العالمً ألي  اسم النطاقات األخرى، ومثل هذا السعر
 شرٌطة؛ ما لم ٌشترط ،(تعوٌضات أو تخفٌضات أو خصومات أو منتج أو برامج أخرى

أن ٌعرض مشغل السجل خصما للسعر المتجدد وفقا لبرنامج السوق المؤهل )كما هو 
أدناه(. هذا وال ٌنبغً أن تطبق الجملة السابقة على أغراض تحدٌد تجدٌد السعر موضح 

المسجل قد اتفق صراحة فً  على أنما تقدم المسجل بوثائق لمشغل السجل تبرهن  إذا
اتفاقٌة تسجٌله مع المسجل على أعلى تجدٌد للسعر وقت التسجٌل المبدئً السم النطاق بعد 

ف بأن وقد أقرت األطرا دٌد هذا السعر مع ذلك المسجل.اتفاق واضح وجلً على مثل تج
)جـ( هو منع إساءة االستخدام و/أو ممارسات التجدٌد 2.10الغرض من هذا القسم 

)جـ( على نطاق واسع لحظر مثل 2.10التمٌٌزي للسعر كما أنه ستتم ترجمة هذا القسم 
هو  "لتسوٌق المؤهلبرنامج اإن "ف ،(جـ)2.10وعن أهداف هذا القسم  تلك الممارسات.

برنامج تسوٌق ٌعمل وفقا لما ٌعرضه مشغل السجل من خصم فً تجدٌد السعر شرٌطة 

والهدف من اإلضافات التً تمت كاستجابة لتعلٌق المجتمع هو 
ة توضٌح أنه ٌحق لمشغل السجل أن ٌعرض برامج تسوٌق معٌن

كما أن الهدف من المراجعات  دون انتهاك لقٌود تجدٌد السعر.
أٌضا هو توضٌح الغرض من هذا القسم وتأكٌد أنه سٌتم تطبٌقه 

 على نطاق واسع لتحقٌق ذلك الغرض.
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( ٌتم عرض البرنامج والخصومات المتعلقة به لفترة 1) أن ٌفً بكل من المعاٌٌر اآلتٌة:
ٌ  ٌوم   00من الوقت ال تتجاوز  ( ٌتم طرح البرامج لكافة المسجلٌن 2ا؛ )ا تقوٌم

( ال ٌستثنً الهدف أو تأثٌر البرنامج أي فئة )فئات( معٌنة من 3)ووالتسجٌالت؛ 
التسجٌالت )مثل تسجٌالت المؤسسات الكبرى( أو زٌادة تجدٌد السعر ألي فئة )فئات( من 

 التسجٌالت.

 )ب(2.11
ما لم )أ( 2.11تجرى وفق القسم مراجعة للحسابات مثل هذه أي  نفقات ICANNتتحمل 

أ( تحت سٌطرة أو بموجب تحكم عام أو مدمج مع أي مشغل السجل ) تحكم( ٌكون 1)
أو مسجل ٌبٌع للمرة الثانٌة أو أي من شركائهم  ICANNمسجل معتمد من قبل 

أو )ب( أن ٌكون قد تعاقد من الباطن على بنود خدمات السجل مع مسجل  ،الخصوصٌٌن
 ،وصٌٌنأو مسجل ٌبٌع للمرة الثانٌة أو أي من شركائهم الخص ICANNمعتمد من قبل 

بامتثال مشغل السجل تتعلق عملٌة تدقٌق الحسابات  و)ب( أعاله،أفً كل من الحالة )أ( ،و
عن كافة  ICANNالسجل تعوٌض ٌتعٌن على مشغل  تلك الحالةوفً  ،2.14بالقسم 

بامتثال مشغل  المتعلقة والنفقات التً ترتبط بعملٌة تدقٌق الحساباتالتكالٌف المعقولة 
( أن تتعلق عملٌة تدقٌق الحسابات بمعارضة فً الرسوم التً 2أو ) ،2.14السجل للقسم 

 تلكوفً  ،ICANN% من ضرر 5ول على فً الوص ٌدفعها مشغل السجل بموجبه
عن كافة التكالٌف المعقولة والنفقات  ICANNٌتعٌن على مشغل السجل تعوٌض  لةالحا

( 1ً أي من تلك الحاالت )وف .هذه التً ترتبط بمجموع تكالٌف عملٌة تدقٌق الحسابات
عن كافة التكالٌف  ICANNٌتعٌن على مشغل السجل تعوٌض ( المطروحة أعاله، 2أو )

هذا مثل سٌم دفع المعقولة والنفقات التً ترتبط بمثل تلك العملٌة من تدقٌق الحسابات و
 رسوم مستوى السجل القادم المستحقة عقب تارٌخ إرسال بٌان التكلفة ةالتعوٌض مع دفع

 الخاص بعملٌة تدقٌق الحسابات هذه.

فضال عن المراجعات التً تتم كاستجابة لتعلٌق المجتمع لتوضٌح 
فً ظل أي ظروف سوف ٌكون مشغل السجل ملزما بتعوٌض 

ICANN  عن تكالٌف مراجعة الحسابات فً ضوء االلتزامات
)قانون مشغل السجل لقواعد  9الجدٌدة التً تفرضها المواصفات 

 ICANNكما أن مشغل السجل المدمج مع مسجلً  السلوك(.
المعتمدٌن أو المسجلون الذٌن ٌبٌعون للمرة الثانٌة سٌكون مطالبا 

عمال بقانون مشغل  ICANNبتغطٌة تكالٌف مراجعات حسابات 
 السجل لقواعد السلوك.

2.14 
اعد لقانون السجل لقوالمتثال ا ٌجب على مشغل السجل ،TLDوفٌما ٌتعلق بتشغٌل سجل 

 .[9طالع المواصفات ] السلوك على النحو المحدد فً المواصفات فً
هذا وقد تمت اإلضافة فً استجابة لتعلٌق المجتمع والتً تهدف إلى 

توضٌح أن قانون مشغل السجل لقواعد السلوك ٌطبق فقط فً 
ولٌس على أنشطة أعمال  TLD بـعملٌات التشغٌل الخاصة 

 تجارٌة أخرى لمشغل السجل.

2.15 
 )جدٌد(

فً أو التزمت بإجراء دراسة اقتصادٌة حول تأثٌر أو  ICANNوفً حال إذا ما شرعت 
أو األمور  DNSسٌر عمل نطاقات المستوى األعلى العامة الجدٌدة بشأن االنترنت أو 

التً تتعلق بها، ٌتعٌن على مشغل السجل التعاون مع مثل هذه الدراسة بما فً ذلك 
و مصممها الذي أجرى مثل تلك الدراسة كافة بٌانات السجل أ ICANNإرسال إلى 

فً التزامها  ICANNفٌما قد أضٌف البند الجدٌد بهدف مساعدة 
الجدٌد  gTLDبالدراسة والتقرٌر حول تكالٌف وأرباح برنامج 

حٌث انه سوف تتم حماٌة كافة  بموجب تأكٌد االلتزامات.



 9من  4
IRI-19291v1  

 التعلٌقات والحٌثٌات تغٌٌر النص القسم

أو مصممها شرٌطة أن  ICANN)وتشمل البٌانات السرٌة لمشغل السجل( التً تتطلبها 
أو مصممها بجمع تلك البٌانات بأي طرٌقة قبل إجراء أي كشف عام لمثل ICANNتقوم 

 تلك البٌانات.

 المعلومات السرٌة المقدمة قبل أي كشف للجمهور.

2.16 
كما هو موضح فً  TLDسوف تكون مواصفات أداء السجل الخاصة بتشغٌل 

فً الصدد ذاته ٌجب على مشغل السجل أن ٌلتزم  [*.10مواصفات المواصفات ]طالع ال
بمواصفات األداء ولمدة أقلها سنة واحدة كما ٌجب أن ٌحتفظ بالسجالت الفنٌة والتشغٌلٌة 

 التً تثبت االلتزام بتلك المواصفات لكل سنة تقوٌمٌة خالل تلك المدة.

ن لكً ٌفصل بٌ 10حٌث قد تمت إضافة بند المواصفات الجدٌد 
مواصفات األداء وشروط االستمرارٌة والقابلٌة للمعالجة )هذان 

فً حٌن أن طاقم عمل  (.6البندان كانا ضمن المواصفات 
ICANN  الفنً فً مشاورته مع الخبراء الفنٌٌن فً المجتمع قد

ومواصفات  6استعرضا وبشكل جوهري كال من المواصفات 
ة لتخفٌف مخاوف الجدٌد 10األداء الموضحة حالٌا بالمواصفات 

 المجتمع بٌنما تعمل على الحفاظ على مقاٌٌس األداء العالٌة.

3.5 
مخولة بوضع سٌاسة تتعلق بنظام خادم منطقة الجذر  ICANNوإلى الحد الذي تكون فٌه 
جهودا تجارٌة معقولة من أجل )أ( ضمان أن الجذر  ICANNالمخول، ٌجب أن تستخدم 

م نطاق المستوى األعلى المعٌنٌن من قبل مشغل السجل المخول سوف ٌشٌر إلى خادمً اس
آمنة ومستقرة عن المعلومات ذات تكون ، )ب( توفٌر قاعدة بٌانات متاحة للعامة TLD لـ

و)جـ(  ،المتاحة للعامة ICANN، وفقا لسٌاسات وإجراءات TLD بـالصلة الخاصة 
 ؛ نته بطرٌقة آمنة ومستقرةتنسٌق نظام خادم الجذر المؤهل طالما أنه ٌتم تشغٌله وصٌا

هذه االتفاقٌة وأال تقع على عاتقها المسؤولٌة فً حالة أن  ICANNشرٌطة أال تنتهك 
ٌقوم أي طرف ثالث )بما فً ذلك أي هٌئة حكومٌة أو مقدم خدمة االنترنت( بمنع أو 

 فً أي دائرة. TLDتقٌٌد الوصول إلى 

مسؤولة عن لٌست  ICANNوالهدف من اإلضافة هو توضٌح أن 
من قبل أي طرف ثالث فً أي  TLDمنع أو تقٌٌد الوصول إلى 

 هذا فٌما ٌتحمل خطورة مثل هذا اإلجراء مشغل السجل. دائرة.

 )د(4.3
( تنازل 1بموجب إشعار إلى مشغل السجل إلغاء هذه االتفاقٌة فً حالة ) ICANN لـٌحق 

رفع دعاوى حجز أو  (2به، )مشغل السجل عن فوائد الدائنٌن أو القٌام بإجراء مشا
تعد مثل هذه الدعاوى تهدٌدا مادٌا حٌث  ،مصادرة أو دعاوى مشابهة ضد مشغل السجل

ن ٌست ٌنثالثوأن ال ٌتم فصلهم خالل  ،TLDلقدرة مشغل السجل على تشغٌل سجل 
أو مسدد وصً أو حارس قضائً تعٌٌن أن ٌتم ( 3ٌوما من تارٌخ بداٌتهم، )( 6030)

( تنفٌذ أي 4) ،أو ٌتحكم فً ملكٌة أي مشغل سجلمن مشغل السجل بدال  الدٌن أو أخر
م دعاوى من قبل أو ضد ( أن ٌتم تقد5ٌ) ،توقٌع أي ضرٌبة على ملكٌة مشغل السجل

مشغل السجل بموجب قوانٌن إشهار إفالس أو إفالس أو إعادة تنظٌم أو قوانٌن أخرى 
( ٌوما 30ال ٌتم الفصل فٌها خالل ثالثون )تتعلق باإلغاثة من المدٌنٌن ومثل هذه الدعاوى 

( أن ٌتقدم مشغل السجل للحماٌة بموج قانون إشهار إفالس الوالٌات 6أو ) ،من بداٌتها

تجابة لتعلٌق المجتمع والهدف منه هو هذا وقد جاءت المراجعة اس
شرط إظهار دعاوى المصادرة أو الحجز أو دعاوى مشابهة التً 

لهذه االتفاقٌة بموجب  ICANNتهدد تشغٌل السجل مادٌا قبل إلغاء 
 هذا البند.



 9من  5
IRI-19291v1  

 التعلٌقات والحٌثٌات تغٌٌر النص القسم

له أجنبً أو ٌقوم بتصفٌة أو حل أو  أو مساو   ،et seq 101القسم  U.S.C 11المتحدة 
 .TLDاالستمرار فً تشغٌلها أو تشغٌل 

 )و(4.3
( أن 1بموجب إشعار إلى مشغل السجل إلغاء هذه االتفاقٌة فً حالة ) ICANN لـٌحق 

أو أي تتعلق بأنشطة مالٌة جنحة بأو بجناٌة بتعٌٌن موظف متهم ا متعمد  السجل ٌقوم مشغل 
من قبل محكمة مختصة قضائٌا بأنه قد ارتكب خداعا أو انتهك  أو تم الحكم علٌه ،جناٌة

ألي مما سبق مساوٌا بشكل منطقً  ICANN حق وكٌل أو كان محل حكم قضائً تعتبره
ٌوما تقوٌمٌا من علم  (30لعمل فً غضون ثالثٌن )ومثل هذا الموظف لم ٌتم فصله من ا

إدارة مشغل السجل أو هٌئة ( أن ٌتهم أي عضو فً مجلس 2أو ) ،بما سبقمشغل التسجٌل 
أو تم الحكم علٌه من قبل  ،أو أي جناٌة جنحة تتعلق بأنشطة مالٌةببجناٌة أو مشابهة  حاكمة

وكٌل أو كان محل حكم قضائً  قانتهك حأو خداعا محكمة مختصة قضائٌا بأنه قد ارتكب 
ومثل هذا العضو لم ٌتم استبعاده من  مساوٌا ألي مما سبقبشكل منطقً  ICANNتعتبره 

( ٌوما تقوٌمٌا 30مجلس إدارة مشغل السجل أو هٌئة حاكمة مشابهة فً غضون ثالثٌن )
 .من علم مشغل التسجٌل بما سبق

هذا وقد تمت هذه المراجعة كاستجابة لتعلٌق المجتمع وتهدف إلى 
السماح لمشغل السجل بمعالجة الموقف الذي قد ٌتطور إلى إلغاء 
هذه االتفاقٌة فً حالة إدانة الموظف أو مدٌر مشغل السجل بأحد 

 األعمال الجنائٌة المشار إلٌها.

4.5 
أو إي إلغاء لهذه االتفاقٌة بموجب القسم  4.2أو القسم  4.1وبمجرد انتهاء المدة وفقا للقسم 

أو أي مشغل سجل  ICANN لـمشغل السجل أن ٌقدم ٌجب عل  ،4.4أو القسم  4.3
مع  4.5وفقا لهذا القسم  TLD لـ ICANNوالذي ٌمكن أن ٌكون معٌنا من قبل ٌخلفها 

بعملٌات تشغٌل السجل  ( فٌما ٌتعلق2.3كافة البٌانات )بما فً ذلك بٌانات التنفٌذ وفقا للقسم 
 ICANNللحفاظ على عملٌات تشغٌل ووظائف السجل والتً قد تتطلبها  TLD لـالالزم 

أن  ICANNوبعد التشاور مع مشغل السجل ٌجب على  أو مشغل السجل ذاك الذي ٌخلفها.
إلى مشغل السجل التالً وقوفا على رغبتها هً  TLDتحدد إذا ما كانت ستقوم بنقل تشغٌل 

إذا كانت جمٌع شرٌطة أن ومع ذلك  ؛دها أم ال وبالتوافق مع عملٌة نقل السجلوح
تم تسجٌلها أو حصلت على ترخٌص وتم استخدامها  TLDالنطاقات الفرعٌة فً السجل 

بشكل حصري من قبل مشغل السجل أو أفراد أو هٌئات تابعة لمشغل السجل وفً هذه 
إلى مشغل تسجٌل تالً دون  TLDغٌل أن تقم بنقل تش ICANN لـالحالة ال ٌجوز 

  ٌ ؤجل دون سبب ٌ  أن ط أو ورشأن ٌكون ممتنع أو موافقة مشغل السجل )والذي ٌجب أال 
إجراء أي تغٌٌرات بأن تقوم  ICANN لـ. كما ٌوافق مشغل السجل على أنه ٌجوز معقول(

 وسجالت DNS بـالخاصة  IANAضرورٌة لقاعدة بٌانات تعتبرها  فٌها قد تعد
WHOIS  بالنظر إلىTLD  فً حالة نقلTLD  هذا باإلضافة إلى 4.5وفقا لهذا القسم .

أو مصممها االحتفاظ أو ٌحق لها تنفٌذ حقوقها بموجب وسٌلة  ICANNأنه ٌتعٌن على 
التشغٌل المتواصلة والوسائل البدٌلة على النحو المعمول به وبغض النظر عن سبب إلغاء 

فٌما قد تمت هذه المراجعة كاستجابة لتعلٌق المجتمع وتهدف إلى 
دوت(  الوحٌد )مثل عالمة sDLT السماح للمسجل الوحٌد/مستخدم

فً حالة إلغاء أو انتهاء  TLDبأن ٌكون له حق الموافقة على نقل 
 هذه االتفاقٌة.
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 قٌة.أو انتهاء هذه االتفا

5.2 
و تكون ذات صلة بها بما فً سوف ٌتم الفصل فً المنازعات التً تنشأ عن هذه االتفاقٌة أ

ذلك طلبات األداء المحددة من خالل التحكٌم الملزم الذي ٌجرى وفقا لقواعد المحكمة 
كما أن التحكٌم سٌكون باللغة االنجلٌزٌة وٌعقد  الدولٌة للتحكٌم التابعة لغرفة التجارة الدولٌة.

( 1)لم  ما ،حكم واحدسٌقام أي تحكٌم أمام م .بمقاطعة لوس انجلوس، بوالٌة كالٌفورنٌا
تسعى من أجل تعوٌضات تحذٌرٌة أو جزائٌة أو أٌة عقوبات تشغٌلٌة، أو  ICANNتكن 

وفً كلتا الحالتٌن من  ( أن ٌتفق االطراف كتابة على تحكٌم عدد أكبر من المحكمٌن.2)
ر ( فً الجملة السابقة فإن التحكٌم سٌتم أمام ثالث من المحكمٌن حٌث ٌختا2و)أ( 1البنود )

من أجل  كل طرف محكم واحد وسٌختار المحكمان الذٌن تم اختٌارهم المحكم الثالث.
نشاء حدود صفحة من أجل بإ أن ٌقوموا (ٌن)ٌجب على المحكم تعجٌل وتحجٌم التكالٌف

ة عمل جلسة ضرورأن  (ٌن)المحكم وإن قررطراف بالترابط مع التحكٌم، طلبات األ
ا ت اٌوم  على الجلسة قتصر تقضائٌة، س  ٌ  فً حالة أي تحكٌم تسعىأنه بشرط ( 1) اواحد  قوٌم
، أو عقوبات إلى الحصول على تعوٌضات جزائٌة أو تحذٌرٌة ICANN من خالله
 إضافًواحد  قوٌمً( 1)ٌوم للعدة أٌام تقوٌمٌة إضافٌة الجلسة  فمن الممكن تمدٌد تشغٌلٌة،

 (ٌن)دا إلى قرار المحلفبذلك استنا (ون)أو أمر المحكمإذا وافقت االطراف على ذلك 
وسٌكون لألطراف السائدة فً  .المعقول ألحد الطراف المذكورة هنا المستقل أو الطلب

 (ون)التحكٌم الحق فً استرداد التكالٌف وتكالٌف المحاماة المعقولة التً سٌدرجها المحكم
 فً حالة أي إجراء أن ٌقوم المحكمون المعٌننون ICANNتطلب وقد فً التعوٌضات. 

 ،وبدون أي تحدٌد ،بمنح أٌة تعوٌضات جزائٌة أو تحذٌرٌة أو عقوبات تشغٌلٌة )بما فً ذلك
فً حالة قٌام المحكمٌن أمرا مؤقتا ٌحد من حق مشغلً التسجٌل ببٌع تسجٌالت جدٌدة( 

أساسً ومادي بتقرٌر أن مشغل التسجٌل قد كان مرارا وتكرارا وبشكل متعمد فً خرق 
، قد من هذا االتفاق 5.6أو الفصل  6والمادة  2لٌها فً المادة اللتزاماتها المنصوص ع

أو عقوبات تشغٌلٌة )بما  المحكمون بمنح تعوٌضات جزائٌة أو تحذٌرٌة ICANNتطالب 
أمرا مؤقتا ٌحد من حق مشغلً التسجٌل ببٌع تسجٌالت ، بدون أي تحدٌدو ،فً ذلك
بشأن هذا االتفاق، فإن  ICANNوفً حالة أٌة دعوى قضائٌة تنطوي على . جدٌدة(

االختصاص القضائً ومكان االنعقاد الحصري لهذه الدعوى القضائٌة سٌكون بمحكمة 
واقعة بمقاطعة لوس أنجلوس بوالٌة كالٌفورنٌا ومع ذلك سٌكون لألطراف أٌضا الحق فً 

 تنفٌذ حكم الصادر بمثل هذه المحكمة فً أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائً. 

األولى استجابة لتعلٌقات المنظمة وتهدف إلى إتاحة  تمت المراجعة
الفرصة لٌوم إضافً من جلسات التحكٌم فً حالة قٌام أي طرف 

 بتقدٌم طلب مقبول من أجل هذا الٌوم اإلضافً.

وتهدف المراجعة الثانٌة إلى توضٌح الظروف التً قد تسعى 
ICANN .بموجبها إلى الحصول على حلول غٌر عادٌة 

تدعوا إلى تعلٌق المنظمة  ICANNلى هذا فإن باإلضافة إ
بخصوص ما إذا كانت أحكام االلتزام اإلضافٌة المنصوص علٌها 

التً تم تنفٌذها مؤخرا من أجل  MCIفً اتفاقٌة تسجٌل 
قد تالئم شمولها ضمن اتفاقٌة التسجٌل من أجل  xxx TLD.نطاق 

sDLT .اتفاقٌة ٌمكنك االطالع على المعلومات الخاصة ب الجدٌدة
من خالل الرابط التالً:  MCIتسجٌل 

http://blog.icann.org/2011/04/agreement-with-
icm-on-xxx-registry/ 

 )أ(7.1
ومكاتبها وموظفٌها ووكالئها  ICANNسٌقوم مشغلو التسجٌل بتعوٌض والدفاع عن 

وكذلك  ( من وضد أٌة ادعاءت من قبل أي طرف ثالث"تعوٌضاتالمعروفة إجماال  بـ"ال)
تمت المراجعة استجابة لتعلٌق المنظمة من أجل توضٌح أن مشغل 
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األضرار والمسؤولٌات والتكالٌف والمصارٌف بما فً ذلك الرسوم والمصارٌف القانونٌة 
وتفوٌض  TLD بـالمعقولة التً تنشأ من أو ذات صلة بحقوق الملكٌة الفكرٌة فٌما ٌتعلق 

TLD  لمشغلً التسجٌل وعملٌة مشغلو التسجٌل من أجل تسجٌلTLD  أو تقدٌم مشغلو
لتسجٌل بشرط أن ال ٌلتزم مشغلو التسجٌل بتعوٌض أو الدفاع عن أٌة التسجٌل لخدمات ا

تعوٌض إلى الحد الذي نشأ منه االدعاء أو الضرر أو المسؤولٌة أو التكالٌف أو 
أو مقاولً الباطن لدٌها أو  ICANNبسبب إجراءات أو امتناع  (1): المصارٌف

 TLDلٌة تقدٌم طلبات تسجٌل العقوبات أو المقٌمون خاصة التً ترتبط وتحدث أثناء عم
إخالل بسبب  (2)بخالف اإلجراءات التً ٌطلبها أو تتم فً مصلحة مشغل السجل(، أو )

ICANN  ألي التزام ٌندرج ضمن هذا االتفاق أو أي إساءة متعمدة من قبلICANN. 
 ICANNإلى طلب مشغل السجل بتسدٌد أو بتعوٌض بحاجة الفصل  الفصلولن ٌعتبر هذا 

لتكالٌف المرتبطة بمفاوضات أو تنفٌذ هذا االتفاق، أو بمراقبة أو إدارة التزامات هذه عن ا
عالوة على ذلك، لن ٌتم تطبٌق هذا الفصل على أي طلب رسوم  األطراف المذكورة أدناه.

 5المحاماة بالترابط مع أي دعوى قضائٌة أو تحكٌم بٌن األطراف والتً ستحكمها المادة 
 م.منحه المحكمة والمحك  أو خالف ذلك مما ت

عن االدعاءات الناشئة  ICANNالسجل غٌر مطالب بتعوٌض 
أو األطراف التابعة لها  ICANNكنتٌجة إلجراءات أو رفض من 

أثناء عملٌة تقدٌم الطلبات ما لم ٌتم التعهد أو حجب مثل هذه 
الرفض بناء على طلب مشغل السجل أو كانت من اإلجراءات و

 أجل صالح مشغل السجل.

7.2 
فإن  فٌما سبق 7.1عوٌضه بموجب الفصل قد تم تم الشروع فً إدعاء أي طرف ثالث إذا ت
وسٌحق لمشغل  أن تقدم إشعارا منها بذلك إلى مشغل السجل كواجب النفاذ. ICANNعلى 
أن ٌتحكم مباشرة  ICANNشعار فوري مرسل إلى إذا قام باختٌار ذلك من خالل إ السجل

فً الدفاع والتحقٌق فً هذا االدعاء وأن ٌقوم بتعٌٌن ومشاركة محامون مقبولون لدى 
ICANN  للتعامل والدفاع عن نفس االدعاء على حساب وتكالٌف مشغل السجل بشرط أن

اوى القضائٌة أن تراقب وعلى نفقتها وحسابها الدعفً جمٌع الحاالت  ICANN لـٌحق 
وستقوم  .ICANN ICANNولوائح بصالحٌة أو فهم سٌاسات وسلوك والقضاٌا المتعلقة 

ICANN  فً جمٌع الجوانب المعقولة مع بالتعاون على حساب ونفقة مشغل التسجٌل
مشغل التسجٌل ومحامٌٌها فً التحقٌق والحكم والدفاع عن مثل هذا االدعاء أو أي طعن 

من خالل محاموها أو غٌر ذلك فً على حسابها ونفقتها الخاصة  كٌنشأ عنه، وقد تشار
ولن ٌتم ضم ا االدعاء وأي طعن قد ٌنشأ عنه. مثل هذا التحقٌق والحكم والدفاع عن مثل هذ

بخالف سداد المال بقٌمة قد  ICANNأٌة تسوٌات ألٌة إدعاءات تتضمن حال ٌؤثر على 
إذا لم ٌقم مشغل السجل  .ICANNوافقة تم تعوٌضها كاملة من قبل مشغل السجل بدون م

بفرض سٌطرة كاملة على الدفاع عن هذا االدعاء الخاضع لمثل هذا الدفاع وفق هذا الفصل 
بأن تدافع عن االدعاء بمثل هذا األسلوب الذي قد تعتبره  ICANN لـفإنه سٌحق  ،7.2

 .ً هذا الدفاعوسٌقوم مشغل السجل بالمشاركة ف مالئما على حساب ونفقة مشغل السجل

قد تتحكم فً  ICANNتهدف المراجعة األولى إلى إظهار أن 
تتعلق بصالحٌة أو تفسٌر لوائح ، وفق اختٌارها ،إجراءات
ICANN. 

وتهدف المراجعة الثانٌة إلى إظهار أنه من الواجب على مشغل 
السجل أن ٌقوم فً التعاون فً أي إجراء قامت باختٌاره، ال أن 

 ٌتحكم.
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7.3 
ب سٌاسة اإلجماع ما لم ٌتم تعدٌل هذه التعرٌفات بموج ،أجل أهداف هذا االتفاق ومن

وفً هذه الحالة سٌتم اعتبار التعرٌفات التالٌة معدلة ومعاد صٌاغتها فً  بتارٌخ مستقبلً
 وسٌتم تعرٌف األمن واالستقرار كما ٌلً: ،علٌه سٌاسة اإلجماعمجملها كما نصت 

اح بالتعدٌالت على تعرٌف األمن تهدف هذه المراجعة إلى السم
 واالستقرار بالتوافق مع صنع مستقبل سٌاسة اإلجماع. 

7.5 
قد ال ٌقوم أٌا من األطراف بتعٌٌن هذا االتفاق بدون إذن كتابً مسبق من الطرف اآلخر 

 ICANNوبالرغم مما سبق، قد تقوم  حٌث لن ٌتم حجب هذه الموافقة بشكل غٌر معقول.
إلى منظمة أخرى  ICANNفاق بالتزامن مع إعادة تنظٌم أو إعادة دمج بتخصٌص هذا االت

 ICANNغٌر ربحٌة أو شركة مشابهة منظمة بنفس االختصاص القضائً حٌث ٌتم تنظٌم 
سٌتم  7.5ومن أجل أهداف هذا الفصل  حالٌا من أجل أو إلى حد كبٌر نفس األهداف.

السجل أو أي تنظٌم تعاقد من الباطن  اعتبار أي تغٌٌر مباشر أو غٌر مباشر لتحكم مشغل
ممتنعة  ICANNسٌتم اعتبار  تخصٌص. TLDمادي فٌما ٌتعلق بتشغٌل السجل من أجل 

بشكل كبٌر عن موافقتها على أٌة تعدٌالت مباشرة أو غٌر مباشرة للتحكم أو تنظٌم التعاقد 
تحكم مشغل  أن الشخص أو الجهة التً تطلب ICANNمن الباطن فً حالة ما إذا قررت 

التسجٌل أو الدخول فً تنظٌم مثل هذا التعاقد من الباطن )أو الجهة الرئٌسٌة النهائٌة لمثل 
هذا الطلب أو الجهة المتعاقدة من الباطن( ال تطابق معاٌٌر مشغل التسجٌل التً اعتمدتها 

ICANN .باإلضافة إلى ذلك، وبدون تحدٌد ما سبق، فإنه ٌجب  أو المواصفات السارٌة
ٌوما تقوٌمٌا ( 30)على مشغل التسجٌل أن ٌقدم إشعار مسبق خالل مدة ال تقل عن ثالثٌن 

حول أٌة تنظٌمات تعاقد مادٌة من الباطن وأي اتفاق للتعاقد من الباطن حول  ICANNإلى 
أم تفوض التزامها بكافة المواثٌق وااللتزامات  TLDحصص العملٌات التً ٌجب على 

ها مشغل التسجٌل أدناه وسٌتوجب على مشغل التسجٌل أن ٌظل ملتزما واالتفاقات التً ابرم
وبدون تحدٌد السابق، ٌجب على مشغل  بمثل هذه المواثٌق وااللتزامات واالتفاقات.

ٌوما تقوٌمٌا إلى ( 30)التسجٌل أٌضا أن ٌقدم إشعار مسبق خالل فترة ال تقل عن ثالثٌن 
ICANN أن تؤدي إلى تغٌٌر مباشر أو غٌر مباشر  قبل الدخول فً أي صفقة من المتوقع

وسٌتضمن مثل هذا التغٌٌر إلشعار التحكم بٌانا ٌؤكد أن الجهة  لتحكم مشغل التسجٌل.
الرئٌسٌة النهائٌة للطرف الذي ٌطالب بهذا التحكم تتفق مع السٌاسة أو المواصفات التً 

التسجٌل ٌتعهد لمعاٌٌر مشغل التسجٌل السارٌة وٌؤكد أن مشغل  ICANNاعتمدتها 
بطلب معلومات إضافٌة من مشغل  ICANNوقد تقوم  بالتزاماتها بموجب هذا االتفاق.

ٌوما تقوٌمٌا من تارٌخ هذا ( 30)التسجٌل إلنشاء التزام بهذا االتفاق خالل فترة ثالثون 
اإلشعار، وفً مثل هذه الحالة ٌجب على مشغل التسجٌل أن ٌوفر المعلومات المطلوبة 

بتقدٌم أو  –بأسرع ما ٌمكن  ICANNوإذا لم تقم  ٌوما تقوٌمٌة.( 15)ة عشر خالل خمس
 حجب موافقتها على أي تغٌٌر مباشر أو غٌر مباشر لتحكم مشغل التسجٌل أو أٌة تنظٌمات

معلومات بطلب  ICANNإذا قامت  أو)ٌوما ( 30)ثالثون  من الباطن خالل تعاقد مادي

لتعلٌق المنظمة لتحدٌد الفترة الزمنٌة تمت هذه المراجعة استجابة 
من أجل استعراض وتقدٌم الموافقة على  ICANN لـالممنوحة 

تهدف  التغٌٌر فً التحكم أو تنظٌمات التعاقد المادي من الباطن.
اإلضافة النهائٌة إلى إظهار أنه ٌجب على مشغل التسجٌل أن ٌلتزم 

فً الوقت االنتقالٌة )فً صٌغة مشروع  ICANNبعملٌة سجل 
الحالً( بالتوافق مع أي تغٌٌر فً التحكم أو فً تنظٌمات التعاقد 

 المادي من الباطن.
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ٌوما تقوٌمٌة من ( (60)ستون  أعاله،صوص علٌه من شغل التسجٌل كما هو من إضافٌة
 ICANNتارٌخ استالم إشعار كتابً بمثل هذه الصفقة من مشغل التسجٌل وسٌتم اعتبار 

وفٌما ٌتعلق بأٌة صفقات فٌجب على مشغلً التسجٌل أن  موافقة على مثل هذه الصفقة.
 ٌلتزموا بعملٌة التسجٌل االنتقالٌة.

7.13 
لمشغل التسجٌل بموجب موافقة الجهة الحكومٌة على  TLDوفً حالة أن تم تفوٌض 

استخدام اسم جغرافً بالتوافق مع اختصاص هذه الجهة الحكومٌة فإن األطراف توافق 
ر عن أي حكم وارد فً هذا االتفاق فً حالة أي نزاع بٌن مثل هذه بصرف النظ –على 

بتنفٌذ الحكم الصادر عن أي محكمة  ICANNأن تقوم الجهات الحكومٌة ومشغل التسجٌل 
وستقوم .TLD بـفً مثل هذا االختصاص لصالح مثل هذه الجهة الحكومٌة ذات الصلة 

ICANN ا االختصاص القضائً بما فً ذلك باالمتثال ألي حكم صادر عن محكمة لها هذ
أٌة أوامر من أي اختصاص قضائً حٌث ٌكون موافقة أو عدم اعتراض الحكومة شرطا 

وبغض النظر عن أي أحكام أخرى متعلقة بهذا االتفاق، فإن تنفٌذ  .TLDلتفوٌض 
ICANN .لهذا األمر لن ٌعتبر مخالفة لهذا االتفاق 

قشات بٌن مجلس مدٌري تمت هذه المراجعة بالترابط مع المنا
ICANN وCAC  ًوتهدف إلى التوافق مع اإلشعار لمقدم

تعهدت للحكومات  ICANNالطلبات فً دلٌل مقدمً الطلبات أن 
أن تقوم بتنفٌذ أوامر المحكمة فً الحاالت التً ٌستند فٌها تفوٌض 

TLD  من قبل أحد  (أو عدم االعتراض)إلى الموافقة المطلوبة
 الحكومات.

 


