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 .الجديدة gTLDsعلى اتفاقية السجل المرتبطة بدليل مقدم الطلب لـ تحتوي هذه الوثيقة 

. الجديدة gTLDقبل تفويض  ICANNاتفاقية السجل مع ممن تقبل طلباتهم بإبرام هذه الصيغة من  gTLDمقدمو طلبات سيقوم 
، بما في اتأثناء عملية تقديم الطلبالمقترحة هذه االتفاقية المعقولة على ات والتغييرات بحقها في إجراء التحديث ICANNتحتفظ  :مالحظة(

 ).اتأثناء عملية تقديم الطلباعتمادها ذلك النتائج المحتملة للسياسات الجديدة التي قد يتم 
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 اتفاقية التسجيل

تاريخ "ويشار إليه فيما يلي هنا بلفظ (______ في ) "االتفاقية"ويشار إليها فيما يلي هنا بلفظ (حررت اتفاقية التسجيل هذه 
ويشار إليها فيما (ال تهدف للربح قائمة في والية كاليفورنيا بين هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة، وهي هيئة عامة ") سريانال

مشغل "يما يلي هنا بلفظ ويشار إليها ف(____________ وهي عبارة عن _____________ بين و") ICANN"يلي هنا بلفظ 
 ").السجل

 ):1( المادة

 والضماناتالمستوي األعلى والتعهدات تفويض وتشغيل نطاق 

ويشار إليه فيما يلي هنا (____ االتفاقية هو تسري عليه هذه الذي المستوى األعلى نطاق  .النطاق والتخصيص 1.1
مشغل "بتعيين  ICANNتلتزم ) 4.1القسم ي محددة في كما ه( تهاوحتى نهاية مداالتفاقية تاريخ سريان واعتباًرا من  ").TLD"بلفظ 

 .والدخول إلى منطقة الجذر TLD تفويضالمتطلبات والموافقات الضرورية من أجل مع مراعاة ، TLDلسجل  بصفته مشغالً "السجل

على القبول العالمي لجميع سالسل  هاتشجيعوف تواصل وس ICANN تشجعفي حين  .للسلسلةالجدوى الفنية  1.2
في قبولها من قبل مزودي خدمة صعوبات قد تصادف بعض سالسل نطاق المستوى األعلى فمستوى األعلى عبر اإلنترنت، نطاق ال

عن ضمان الجدوى التقنية لسلسلة  يةمسؤولالمشغل السجل يتحمل  .طلبات الويبخالل أو التدقيق من /واإلنترنت ومستضيفي الويب 
TLD  يةهذه االتفاقإبرام قبل بما يحقق رضاه. 

 .والضماناتالتعهدات  1.3

 :ما يلي ICANNلـ مشغل السجل ويضمن يتعهد  )أ (

، TLDالمقدمة والتصريحات الصادرة فيما يتعلق بطلب سجل األساسية معلومات أن كافة ال )1(
وقت كافة الجوانب المادية هذه االتفاقية، صحيحة ودقيقة في على مفاوضات الأثناء المقدمة خطًيا لبيانات او

السريان تاريخ كافة الجوانب المادية اعتباًرا من في ستظل صحيحة ودقيقة والبيانات ذه المعلومات هأن صدورها، و
 .ICANNلـ سجل المن قبل مشغل عن خالف ذلك مسبًقا خطًيا اإلفصاح ما لم يتم 

جيد بموجب مركز وفي بصورة قانونية ومتواجد منظم وقائم حسب األصول أن مشغل السجل  )2(
الصالحيات يتمتع بكافة مشغل السجل في مقدمة هذه االتفاقية، وأن لقضائي المنصوص عليها االختصاص اقوانين 

 .حسب األصولهذه االتفاقية وتنفيذها إلبرام على الموافقات الالزمة وقد حصل واالختصاصات الالزمة 

المبالغ مستند تم تنفيذه حسب األصول بما يضمن  ICANNقد قدم لـ مشغل السجل أن  )3(
مستند "ويشار إليه فيما يلي هنا بلفظ (مدتها انتهاء أو إنهاء االتفاقية  ةفي حال TLDألداء مهام سجل  المطلوبة

طرفيها بما على ومستحق التنفيذ ، ملزًما لكال طرفي هذه االتفاقيةالتزاماً يعتبر هذا المستند ، و")العمليات المستمرة
 .المنصوص عليها فيها الشروطيتفق مع 

تسعي للصالح العام ومؤسسة مؤسسة غير ربحية  ICANNأن بلمشغل السجل تضمن و ICANNتتعهد  )ب (
أن و. بموجب قوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكيةوتتمتع بمركز جيد قانوني ومتواجدة بشكل وقائمة حسب األصول، 

ICANN حسب هذه االتفاقية وتنفيذها لتحرير سسية الالزمة الموافقات المؤواالختصاصات وهي حاصلة على بكافة الصالحيات  تتمتع
 .األصول
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 ):2( المادة

 تعهدات ُمشغل السجل

 :على ما يلي ICANNيتعهد مشغل السجل ويتفق مع 

من ) ب(و) أ( ةخدمات السجل الموضحة في المادتوفير يجوز لمشغل السجل  .الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية 2.1
وخدمات السجل ") 6المواصفة "ويشار إليها فيما يلي هنا بلفظ ( ]6رقم انظر المواصفة [صفات من الموا 2.1الفقرة األولى من القسم 
في حالة رغبة مشغل السجل تقديم أي خدمات سجل غير و ").المعتمدةالخدمات "جميًعا بلفظ  اويشار إليه( "أ"الملحق األخرى الموضحة في 

بإرسال طلب اعتماد لهذه  مشغل السجليلتزم  ،")خدمة إضافية" بلفظ كل منهار إلي يشا(معتمدة خدمة على تمثل تعديالً خدمة معتمدة أو 
 ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlالخدمة اإلضافية وفقاُ لسياسة تقييم خدمات السجل الواردة على الموقع 

 ،آخروفًقا للتعديالت التي تجرى عليها من حين إلى ( ICANNمع لوائح بما يتفق آلخر حين نظراً ألن هذه السياسة قد يتم تعديلها من 
مشغل السجل تقديم خدمات يجوز لو ").RSEP("اإلجماع سياسات والتي تسري على ") ICANN لوائح"والمشار إليها هنا بلفظ 

ضافية خدمات تعتبر هذه الخدمات اإلهذه الموافقة، فور الحصول على ، وICANNالموافقة الخطية من الحصول على إضافية بشرط 
 "الخدمة اإلضافية"يعكس فقرة بما االتفاقية وفًقا لتقديرها المعقول المطالبة بتعديل هذه  ICANN لـويجوز  .يةاالتفاقهذه سجل بموجب 

 .لكال الطرفينمعقول عديل بالصيغة المقبولة بشكل ، شريطة أن يكون هذا التRSEPالمعتمدة بموجب 

سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة وينفذ كافة يلتزم مشغل السجل  .االلتزام بسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة 2.2
ووفًقا السريان من تاريخ اعتباًرا ، >http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm<في المنصوص عليها 

اإلجماع والسياسات المؤقتة  سياساتة اعتماد طي، شرالتنفيذية ICANNلوائح بما يتفق مع في المستقبل تطويره واعتماده لما قد يتم 
* ]1 المواصفةانظر [في المنصوص عليها لقيود امع مراعاة بالموضوعات وأن ترتبط إلجراءات بما يتفق مع االمستقبلية 

 ").1 المواصفة("

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

تقاريره تقديم بمشغل السجل يلتزم من نهاية كل شهر تقويمي تقويمًيا اعتباًرا ا يومً  20خالل فترة  .شهريةالتقارير ال 2.4
 *.]3 انظر المواصفة[ ةالمواصفبالصيغة المحددة في  ICANNإلى 

المنشورة في  ةلى بيانات التسجيل وفقاً للمواصفععام إمكانية االطالع اليوفر مشغل السجل  .نشر بيانات التسجيل 2.5
  .)"4المواصفة "( ]*4المواصفة انظر [

يلتزم مشغل السجل بالقيود  ،ذلك كتابًة وصراحةً ل خالًفا ICANNبه تصرح باستثناء ما  .األسماء المحجوزة 2.6
وضع مشغل السجل ويجوز ل ").5المواصفة (" ]*5المواصفة انظر [في المنصوص عليها األحرف تسجيل سالسل المفروضة على 

نطاقات ي أسماء ألمسجل الكان مشغل السجل هو  ذاإو. عند الحاجة TLDحجز أو حجب سالسل رموز إضافية ضمن تتعلق بسياسات 
أمين عمليات التسجيل من خالل فيجب أن تتم ، )5المستوى الثاني لعمليات السجل من المواصفة  اتزوبخالف حج( TLDفي سجل 

ألغراض حساب رسوم ) 6.1في القسم هو محدد كما (ستعتبر كل عمليات التسجيل هذه معامالت و. ICANNمعتمد لدى سجل 
 .6.1القسم بموجب األحكام المنصوص عليها في مشغل السجل خالل من  ICANNإلى ها المقرر سدادمستوى السجل من معامالت ال

مشغل السجل بمواصفات التشغيل البيني للسجل واالستمرارية كما هو يلتزم . التشغيل البيني للسجل واالستمرارية 2.7
 .6مبين في المواصفة 

 TLDعملية وإجراءات لبدء وااللتزام بديد يجب على مشغل السجل تح .حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى 2.8
كما هو موضح في المواصفة األخرى التسجيل للحقوق القانونية لألطراف باإلضافة إلى الحماية األولية والحماية المستمرة ذات الصلة ب

اءات الحماية اإلضافية للحقوق بتنفيذ مزيد من إجرالقيام  –وفًقا الختيار  –مشغل السجل يجوز لو").7المواصفة (" ]*7انظر المواصفة [
بعد تاريخ  7أية تغييرات أو تعديالت على تلك العمليات واإلجراءات تكون مطلوبة بموجب المواصفة و .األخرىالقانونية لألطراف 

خذة من جانب يجب على مشغل السجل االلتزام بكافة التحديدات والقرارات المتو .ICANNالبد من الموافقة عليها كتابة من قبل السريان 
ICANN  هذه القرارات كما هو موضح في اإلجراء المعمول رفض حق مشغل السجل في مع مراعاة ، وذلك 7بالمواصفة  2وفقا للقسم

إنفاذ القانون والوكاالت وكاالت اتخاذ خطوات معقولة للتحقيق والرد على أي تقارير بمشغل السجل يلتزم و .في هذه االتفاقيةبه الموضح 
وعند االستجابة لهذه التقارير، لن يكون مشغل التسجيل  TLD .ة وشبه الحكومية للسلوك غير المشروع فيما يتعلق باستخدامالحكومي

 .مطالباً باتخاذ أي إجراء يخالف القانون المعمول به

http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html
http://www.icann.org/general/consensus-policies.htm%3e
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 .تالسجالأمناء  2.9

 .اقاتلتسجيل أسماء النط ICANNالمعتمدين من  تالسجالأمناء أن يستخدم مشغل السجل فقط البد  )أ (
اتفاقيات رام بيقومون بإالمعتمدين الذين  ICANNصول العادل لخدمات التسجيل لجميع مسجلي ويجب على مشغل السجل توفير الو

التي  TLDضع معايير عادلة للتأهيل لتسجيل األسماء في ولمشغل السجل بها، على أنه يجوز  ونلتزميو TLDلـ أمين السجل -السجل
أمناء على مشغل السجل استخدام اتفاق موحد غير تمييزي مع جميع ويتعين  .TLDن سير العمل في حسبترتبط على نحو معقول 

، ويشترط رغم مشغل السجل من وقت آلخرخالل االتفاقية من هذه مراجعة ويجوز  .TLDالمرخص لهم تسجيل األسماء في  تالسجال
 .مقدًما ICANNمن جانب المراجعات موافقة على أي من تلك الالحصول على  ذلك

أحد أمناء السجالت في لدى  امعتمدً  ا أو مسجالً موزعً جهة تابعة أو ) 1(إذا صار مشغل التسجيل  )ب (
ICANN خدمات تسجيل من تقديم أي التعاقد من الباطن على ) 2(، أوICANN  ألي من أمناء السجالت المعتمدين لدى المعتمدة
ICANN بتزويد أعاله، المشار إليهما ) 2(أو ) 1(في كلتا الحالتين فيلتزم مشغل السجل ، الشركات الفرعية التابعة المعنية، أو أي من
ICANN أو التعاقد من البيع بالتجزئة األخرى التي أدت إلى هذا االنتساب، أو عالقة  ة أو الترتيبات، أو المعاملفوري بالتعاقدإشعار ب

عن بعدم اإلفصاح  ICANNالتزام ن أي عقد متعلق بذلك، شريطة ، نسخا مICANNذلك، إذا طلبت ويشمل الباطن، حسب االقتضاء، 
إلى أي من في اإلشارة  ،حق وليس اإللزامالب ICANNتحتفظ . المعنيةسلطات المنافسة األخرى خالف بهذه العقود إلى أي طرف ثالث 

أو الصفقة أو أي  ،بأن هذا العقد ICANN تلك العقود أو الصفقات أو الترتيبات األخرى المتعلقة بالسلطات المتنافسة في حالة إقرار
 .تنافسيةمشكالت ترتيب آخر قد يثير 

يخضع أو  له حق اإلدارةأي شخص أو هيئة " الشركة التابعة"يقصد باللفظ ) 1( :هذه االتفاقيةألغراض  )ج (
 ،أو الهيئة المحددةوفق التحكم المشترك مع الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر وسواء من خالل وسيط واحد أو أكثر  لإلدارة

االستحواذ بشكل مباشر أو ") معخاضع لإلدارة المتضامنة "و" خاضع لإلدارة"يشمل المصطلحات والذي " (اإلدارة"يقصد باللفظ  )2(و
غير مباشر على سلطة توجيه اإلدارة أو السياسات لشخص أو هيئة، سواء من خالل ملكية السندات أو العمل كعضو في مجلس اإلدارة أو 

 .، وفقاً لعقد أو ترتيبات ائتمانية أو أي شكل أخر من أشكال التعاقدمماثلةالعمل كموظف أو عضو في مجلس اإلدارة أو هيئة حوكمة 

 .أسعار خدمات السجلتحديد  2.10

قام بتوقيع  ICANNسجل معتمد لدى أمين يقدم مشغل السجل لكل  ،فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاق )أ (
أو ويشمل ذلك حذف أي مبالغ مستردة، (بأي زيادة في األسعار  امسبقً  اكتابيً  االسجل إشعارً أمين  -السجلبين  TLDـ الخاصة بتفاقية اال

تخفيضات على المنتجات، وغيرها من البرامج التي تعمل على تخفيض السعر المفروض على المسجلين، ما لم تكن هذه أو خصومات، 
خالل فترة ال تقل عن ) برامج األخرى محددة بفترة زمنية واضحة ومعروفة لدى المسجلالمبالغ المستردة والخصومات والتخفيضات وال

على المسجلين خيار الحصول على تسجيل اسم نطاق مبدئي لفترات تتراوح بين بأن يعرض مشغل السجل يلتزم  .يوماً ) 30(ن يوماً يثالث
 .رة سنواتعشعلى أن ال يزيد ذلك عن  ،المسجللتقدير سنة وعشر سنوات وفقاً 

قام بتوقيع  ICANNيقدم مشغل السجل لكل أمين سجل معتمد لدى  ،فيما يتعلق بتسجيل أسماء النطاق )ب (
ويشمل ذلك بالتالي حذف أي (بأي زيادة في األسعار  امسبقً  اكتابيً  إشعاًرا TLDأمين السجل لـ  -بين السجل TLDـ االتفاقية الخاصة ب

لمنتجات، وبرنامج التسويق المؤهل أو البرامج التي تعمل على تخفيض السعر المفروض مبالغ مستردة، خصومات، تخفيضات على ا
الفقرة السابقة، فيما يتعلق بتجديد تسجيالت اسم ومع عدم اإلخالل ب. يوماً ) 180(خالل فترة ال تقل عن مائة وثمانين يوماً ) على المسجلين

للفترة التي ) أ(بزيادة السعر إذا كان يقل عن أو يساوي ) 30(مدة ثالثين يوما تقديم إشعار بفقط مشغل السجل يتعين على ) 1: (النطاق
، أو TLDشهرا بعد تاريخ السريان، أو السعر المبدئي المفروضة على السجالت في ) 12(تبدأ من تاريخ النفاذ وتنتهي خالل اثني عشر 

التي ثني عشر اال) 12(فترة ) ب( 2.10األولى من هذا القسم  الجملةبموجب لفترات الحقة، أو سعر قدم به مشغل السجل إشعارا ) ب(
ال يحتاج مشغل السجل إلى تقديم إشعار بزيادة السعر لفرض رسوم التسجيل على ) 2(تاريخ سريان زيادة السعر المقترحة، وتسبق 

تجديد تسجيل اسم النطاق بالسعر يجب أن يعرض مشغل السجل على المسجلين خيار الحصول على  .6.3ستوى متغير الوارد في القسم م
 .لفترة تتراوح من سنة إلى عشر سنين وفق حرية المسجل ولكن بأال تتجاوز العشر سنين) أي السعر قبل أي زيادة ملحوظة(الحالي 

 ").تجديدسعر ال("اسم النطاق  توباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لمشغل تسعير موحد لتجديد تسجيال )ج (
التجديد، يجب أن يكون ثمن تجديد تسجيل كل نطاق مطابقا للسعر السائر في تجديد تسجيل اسم النطاق أسعار يد فبالنسبة ألغراض تحد

التجديد، وهذا السعر يجب أن يراعى فيه الطلب العالمي ألي مبالغ مستردة، التنزيل والخصومات، وبرامج المعمول بها في وقت هذا 
أسعار أغراض تحديد ) 1(على ) ج(2.10السابقة من هذا القسم الفقرة  ال تسريو. التجديد في فترة المعمول بهربط المنتج أو غيرها،

على للتجديد في وقت سعر التجديد األمشغل السجل مستندات تفيد أن ذلك السجل متفق عليه صراحة على أمين السجل لتجديد إذا قدم ال
تجديد التسعير المخفض وفقا لبرنامج التسويق المؤهل ) 2(جل، والمس االتسجيل الداخلي السم النطاق الذي يعقب كشف واضح لهذ
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أو الممارسات التمييزية لدى تجديد / أن تحظر التعدي و ) ج(2.10فان بأن الغرض من هذا القسم ويقر الطر ).هو موضح أدناه كما(
ل األولي للنطاق وهذا القسم للتسجي تسعير التسجيل من قبل مشغل السجل دون موافقة خطية من صاحب التسجيل سارية المفعول وقت

هو برنامج " برنامج التسويق المؤهل"، فإن )ج(2.10ألغراض هذا القسم  .أن يفسر على نطاق واسع لمنع هذه الممارسات) ج(2.10
صومات ذات وتقدم البرنامج وخ) 1( :تسويق يقدم مشغل السجل من خالله تخفيضات ألسعار التجديد، شريطة استيفاء المعايير التالية

مجمعة ألغراض تكون في جوهرها على التوالي مع برامج مشابهة (تقويمياً يوما ) 180(الصلة لفترة من الزمن ال تتجاوز مئة وثمانين 
م لنفس الفرصة في التأهل لهذه األسعار يقدتالمعتمدين و ICANNأمناء السجالت المعتمدين من ) 2(، )تحديد عدد أيام التقويم للبرنامج

مثل التسجيالت التي تحتفظ (معينة بالتسجيالت ) فئات(القصد أو التأثر من هذا البرنامج هو عدم استبعاد أي فئة ) 3(و خفضة الجديدة،الم
الحد من ما ينص على ) ج(2.10ال يوجد في هذا القسم  .معينة من التسجيالت) فئات(، أو زيادة سعر تجديد أي فئة )بها الشركات الكبيرة

 ).ب(2.10شغل التسجيل وفقا للقسم ات مالتزام

 TLDأي التي تشغل خدمات منطقة ( TLDالعامة لـ  DNSيجب على مشغل السجل تقديم خدمة استعالم  )د (
 .على نفقته) للسجل

 .يتدقيقات االلتزام التعاقدي والتشغيل 2.11

مليات إسناد مهمة إجراء عأو  ،مراجعة) بما ال يتعدى مرتين سنوياً (من وقت آلخر  ICANNيجوز لـ  )أ (
 1 المادةفي المنصوص عليها والضمانات بالتعهدات مشغل السجل التزام تقييم مستوى آخر من أجل طرف التعاقدي إلى االلتزام تدقيق 

تحقيق من أجل  تفصيليةالمراجعات والتدقيقات يجب أن تكون هذه  .من هذه االتفاقية 2المادة من هذه االتفاقية وإيفائه بتعهداته الواردة في 
أي عملية تدقيق، على أن يحدد اإلشعار ومعقوالً ب امسبقً  اتقدم إشعارً ) أ(بان  ICANN تلتزملغرض من تقييم مستوى التوافق، وا

بذل جهود إعالنية مناسبة للقيام ) ب(و ،ICANNبالتفصيل المناسب فئات المستندات، والبيانات والمعلومات األخرى المطلوبة من قبل 
، يقدم ُمشغل السجل ICANNوكجزء من أي تدقيق وبناًء على طلب من . ال يتسبب في تعطيل عمل مشغل السجلبهذا التدقيق بأسلوب 

وفي الوقت المناسب جميع المستندات والبيانات التي تحتوي على اإلجابات المطلوبة وأية معلومات أخرى ضرورية إلثبات توافقه مع هذه 
فيجوز لـ  ،)ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من قبل مشغل السجل(أيام عمل ) 5(ن خمسة وبناء على إشعار ال تقل مدته ع. االتفاقية

ICANN، عمل زيارات للمواقع أثناء ساعات العمل المعتادة لتقييم توافق مشغل السجل مع والتزامه  ،كجزء من أي عملية تدقيق تعاقدية
 .من هذه االتفاقية 2المادة وتعهداته الواردة في  من هذه االتفاقية 1المادة بالعروض والضمانات المشتملة في 

، ما لم )أ(2.11لقسم يتم إجراؤها بما يتفق مع امراجعة  ةإجراء أيالنفقات الخاصة ب ICANNتتحمل  )ب (
لذلك  خالًفا االمشتركة أو تابعً أو يخضع لإلدارة واإلشراف، أو لإلدارة والرقابة ، له حق اإلدارة واإلشراف) أ(مشغل السجل ) 1(تكن 
معتمد أو متعاقد من الباطن مع أي من الشركات التابعة لكل منها، أو أو موزع تجزئة ألمين سجل  ICANNتابع لـ سجل ين مأألي 

أعاله، تتعلق ) ب(أو ) أ(أو التجزئة أو أي من الشركات التابعة لكل منها، وفي كلتا الحالتين  ICANNتوفير خدمات التسجيل لـ  )ب(
التكاليف المعقولة نظير كافة  ICANN بتعويضيقوم مشغل السجل وفي هذه الحالة ، 2.14القسم بمشغل السجل ام بالتزالمراجعة 

ذات صلة باالختالف على المراجعة تكون ) 2(، أو 2.14القسم بسجل بالتزام مشغل الالمرتبط الحسابات بقسم تدقيق والنفقات المرتبطة 
، وفي هذه الحالة يسدد مشغل السجل إلى ICANNتعويض من % 5ما يزيد عن هذه االتفاقية ببموجب الرسوم التي يدفعها مشغل السجل 

ICANN ا التعويض أعاله، يتم سداد هذ) 2(أو ) 1(الحالتين أي من وفي . جميع التكاليف المعقولة والنفقات المرتبطة بهذه المراجعة
 .تاريخ إحالة بيان التكلفة لهذه المراجعةتحقة بعد المسالتالي من مستوى السجل دفع رسوم التسجيل باإلضافة إلى 

وضمانات يلتزم بما ورد فيه من تعهدات ، إذا تبين أن مشغل السجل ال )أ(2.11القسم عدم اإلخالل بومع  )ج (
، 2.11لقسم خالل فحصين على التوالي وفقا لهذا ا يةاالتفاق همن هذ 2أو تلك الواردة في المادة  يةاالتفاقهذه من  1واردة في المادة 

 .هذه التدقيقات إلى ربع سنوية زيادة عدد ICANNفيجوز لـ 

) د(4.3القسم في عند بدء أي من اإلجراءات الُمشار إليها  افوريً  اإشعارً  ICANN يقدم مشغل السجل لـ )د (
 ).و(4.3من األحداث المحددة في القسم أو حدوث أي 

العمليات المستمرة المحددة في بمستند واألحكام المتعلقة لشروط بامشغل السجل يلتزم  .العمليات المستمرةمستند  2.12
 .]8المواصفة انظر [

من  6مشغل السجل على أنه في حالة تعذر أي من وظائف السجل المحددة بالقسم يوافق  .االنتقال في حالة الطوارئ 2.13
مشغل سجل  ICANNفقد تصمم  10المواصفة من  6لفترة تزيد عن البدء في حالة الطوارئ لهذه الوظيفة المحددة بالقسم  10المواصفة 

وبشكل مشابه ( )____________متوفر على ( ICANNبما يتفق مع عملية انتقال سجل ) مشغل طوارئ( TLDمؤقت لسجل 
دون إعادة  TLD  باستئناف تشغيل السجل لـ ICANNالتعديل من وقت آلخر لعملية انتقال السجل حتى ينال مشغل السجل رضا يجوز 
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بما يتفق مع  TLDينتقل مشغل السجل مرة أخرى إلى تشغيل سجل يجوز أن وبعد هذا التوضيح  .ذا اإلخفاق مرة أخرىحدوث ه
لتخصيص  نتيجةً  ICANN) 1(تكبدتها اإلجراءات المحددة بعملية انتقال السجل على أن يدفع مشغل السجل كافة النفقات المقبولة التي 

يتم توثيق هذه النفقات بالتفصيل المناسب في على أن ، TLDرئ بما يتفق مع تشغيل سجل من جانب مشغل الطوا) 2(و مشغل طوارئ
وعملية انتقال  2.13لمشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  ICANNفي حالة تخصيص و .السجالت التي سيتم توفيرها لمشغل السجل

بما يتضمن مستودع البيانات بما يتفق (ات المطلوبة أو أي مشغل طوارئ آخر بكل البيان ICANNالسجل يجب على مشغل السجل إمداد 
الضروري للحفاظ على عمليات التشغيل ووظائف السجل التي قد تطلب على نحو  TLDوالمتعلق بعمليات تشغيل السجل ) 2.3مع القسم 

ون ضرورية لقاعدة ألية تغييرات قد تك ICANNيوافق مشغل السجل على إبداء  .أو أي مشغل طوارئ آخر ICANNمعقول من جانب 
إضافة إلى . 2.13في حالة تخصيص مشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  TLDمع اعتبار  WHOISوسجالت  DNS  لـ IANAبيانات 

 .أو تعزز حقوقها الخاصة في ظل التشغيل المستمر ووجود آلية بديلة على النحو المعمول به ICANNأنه في حالة اإلخفاق يجب أن تحتفظ 

، على مشغل السجل أن يمتثل لمدونة سلوك TLDفيما يتعلق بعملية التسجيل لـ  .السجلبالخاصة ك سلومدونة ال 2.14
 .]9انظر المواصفة [السجل على النحو المبين في المواصفة الواردة 

أثر أو عمل نطاقات حول دراسة اقتصادية بإطالق أو تشغيل  ICANNقامت إذا  .التعاون مع الدراسات االقتصادية 2.15
أو المسائل ذات الصلة، يجب على مشغل التسجيل التعاون بشكل معقول  DNSأو األعلى الجديدة العامة على شبكة اإلنترنت،  المستوى

أو من تعينه في إجراء هذه الدراسة للتزويد بجميع بيانات  ICANNطريق التقديم إلى ما يتم عن ذلك ويشمل مع هذه الدراسة، 
مشغل السجل حجب أي يجوز لشريطة أنه أو من تعينه فيه،  ICANNلدراسة التي طلبتها الضرورية بشكل معقول ألغراض هذه ا

هذا بموجب أو من تعينه  ICANNتسليم أي بيانات إلى  .هذه البيانات مراعاةتحليالت داخلية أو تقييمات أعدها مشغل التسجيل مع 
 .هذه البيانات إلى أي طرف ثالث عن ينه قبل أي كشفأو من تع ICANNوحفظ مصدرها من قبل بالكامل  هاجمعفيتم  2.15 القسم

في المواصفة وفًقا لما هو منصوص عليها  TLDلتشغيل السجل مواصفات أداء تكون  .مواصفات أداء السجل 2.16
ية يحتفظ بالسجالت التقنكما المواصفات الوظيفية واألداء، ولمدة سنة واحدة، بمراعاة يلتزم مشغل السجل و *.]10انظر المواصفة [

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

 ICANNأمناء السجالت المعتمدين من أن يخطر جميع ) 1(يجب على مشغل التسجيل  .البيانات الشخصية 2.17
البيانات عن أي شخص طبيعي محدد أو ديم تقمن أجلها تم التي  TLDمن هم طرف في اتفاقية التسجيل والمسجل ألغراض مالمعتمدين 

أو خالفه والمستلمين  هذه االتفاقيةهذا واستخدامها بموجب أمين السجل إلى مشغل السجل من ") البيانات الشخصية("يمكن تحديده 
لجمع  TLDسجل هذا المسجل للحصول على موافقة كل من م يتطلب) 2(و أو فئات المستفيدين من هذه البيانات الشخصية،(المقصودين 

يجب على مشغل التسجيل اتخاذ خطوات معقولة لحماية البيانات الشخصية التي جمعت من المسجل من . واستخدام البيانات الشخصية
يجب على مشغل السجل عدم استخدام أو السماح باستخدام . الخسارة وسوء االستخدام، والكشف غير المصرح به أو التغيير أو التدمير

 .شخصية بطريقة غير متوافقة مع اإلشعار المقدم إلى المسجلينالبيانات ال

السجل يحدد مشغل  .TLDمجتمع أمام التزامات مشغل السجل  ]المستندة إلى المجتمع فقط gTLDلـ  :مالحظة[ 2.18
، TLDاصطالحات التسمية داخل ) 1( :والخاصة بما يلي TLDبـ فيما يتصل سياسات تسجيل بما يتماشى مع الطلبات المقدمة 

 TLDاستخدام أسماء النطاقات المسجلة بما يتماشى مع الغرض المحدد في ) 3(و ،TLDقبل أعضاء مجتمع من متطلبات التسجيل  )2(
بمناقشة والمشاركة في تطوير وتعديل سياسات  TLDبطريقة تسمح لمجتمع  TLDبتشغيل مشغل السجل يلتزم . المجتمعالمستندة إلى 
سياسات بااللتزام ب، وحل المنازعات الخاصة TLDع مشغل السجالت إجراءات لفرض سياسات تسجيل أن يضالبد . TLDوممارسات 

يوافق مشغل السجل على التنفيذ واالرتباط بإجراءات حل النزاع لتوجيهات السجل كما . ، وأن يفرض سياسات التسجيل تلكTLDتسجيل 
 ].2.18 زاع الناتجة بما يتفق مع القسممع اعتبار حلول الن ]insert applicable URL[هي محددة في 
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 ):3( المادة

 ICANNتعهدات 

 :وتتفق مع مشغل السجل على ما يلي ICANNتتعهد 

 .بانفتاح وشفافيةبالعمل  ICANNوتلتزم المعلنة وقيمها،  ICANNاالتساق مع مهمة  .والشفافيةالصراحة  3.1

جراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو المعايير والسياسات واإلتطبيق  ICANNال يجوز لـ  .المعاملة المتساوية 3.2
 .مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين وواضح نبدو

معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم أسماء التجارية ببذل الجهود ال ICANNتلتزم  TLD.لـ سماء األخوادم  3.3
TLD  المقدمة إلىICANN  مناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها في الصيغة ال(من قبل مشغل السجلICANN  في

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

ستتضمن مشغل  TLDلمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل  ICANNنشر  إن .نشر معلومات منطقة الجذر 3.4
أن تقدم في الصيغة التي تحددها البد ي طلب لتعديل معلومات االتصال لمشغل السجل  .السجل وبيانات اتصاله اإلدارية والتقنية

ICANN  من آن آلخر فيna.org/domains/root/http://www.ia. 

وضع سياسة فيما يتعلق بنظام خادم جذر  ICANNإلى الحد الذي يتاح فيه لـ  .المصرح بهاقاعدة بيانات الجذر  3.5
ضمان أن الجذر الموثوق فيه سوف يشير إلى المستوى األعلى لنطاق ) أ(بذل الجهود المعقولة تجاريا بهدف ب ICANNتلتزم معتمد، 

االحتفاظ بقاعدة بيانات مستقرة وآمنة وموثوق بها متاحة للعامة من ) ب(و ،TLDينة من قبل مشغل السجل لـ خوادم األسماء المع
تنسيق نظام خادم جذر مخول بحيث يتم ) ج(واإلجراءات المتاحة للعامة، و ICANN، وفقا لسياسة TLDالمعلومات ذات الصلة حول 

أية مسؤولية في حال  ICANNوال تتحمل  هذه االتفاقيةبعدم خرق  ICANNتزم تشغيله وصيانته بطريقة مستقرة وآمنة؛ على أن تل
 .في أي والية TLDأو تقييد الوصول إلى ) بما في ذلك أي جهة حكومية أو موفر خدمة إنترنت(حجب أي طرف ثالث 

 ):4( المادة

 واإلنهاءالمدة 

يد هذه الفترة حسبما سيرد في ويمكن تمد(السريان سريان هذه االتفاقية هي عشرة سنوات من تاريخ مدة  .المدة 4.1
 ").الفترة الزمنية" 4.2 القسم

 .التجديد 4.2

تجدد هذه االتفاقية لفترات متتالية قدرها عشرة سنوات عند انتهاء صالحيتها أو انتهاء فترة سريانها  )أ (
 :وكل فترة زمنية تالية، إال 4.1المحددة في القسم 

ية أو مادية لتعهدات مشغل السجل إلشعار لمشغل السجل بمخالفة أساس ICANNبعد إصدار   )1(
اإلشعار يجب أن يتضمن هذا من هذه االتفاقية،  6أو عدم تنفيذ التزاماته المالية بموجب المادة  2المحددة في المادة 

يوماً من هذا اإلشعار، ) 30(ثالثين يتم تصحيحه في غضون على وجه التحديد تفاصيل تلك المخالفات وأنها لم 
أخفق مشغل ) 2(قاضي أو محكمة بأن مشغل السجل قد خالف تعهداته أو لم يلتزم مالياً، و قرار نهائي من )1(

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

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

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

http://www.iana.org/domains/root/
http://www.iana.org/domains/root/
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فترة انتهاء تاريخ في يتم إنهاء االتفاقية  ،)2(أو ) 1()أ(4.2األحداث التي وردت في القسم  في حال وقوع )ب (
 .في ذلك الوقت السريان الحالية

 .ICANN انباإلنهاء من ج 4.3

إخفاق مشغل السجل في عالج ) 1( :هذه االتفاقية بعد إرسال إشعار لمشغل السجل عند ICANNقد تنهي  )أ (
أو أي انتهاك ) ب(أو  ،2المادة بتعهداته الموضحة في أو الوفاء  1أي مخالفات أساسية لتعهدات مشغل السجل المحددة في المادة ) أ(

لمشغل  ICANNيوماً بعد أن تعطي ) 30(خالل ثالثين  ،من هذه االتفاقية 6اللتزامات السداد الخاصة بمشغل السجل المحددة في المادة 
لمخالفات أو عدم االلتزام، أن يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل االبد السجل إشعاراً بخصوص هذه المخالفات، وهذا اإلشعار 

 وقرار من قاضي أو محكمة نهائي يشير إلى أن مشغل السجل قد خالف التعهدات شكال وموضوعاً أو لم ينفذ التزاماته المالية، )2(
أو  أيام أو أي فترة زمنية يحددها القاضي) 10(إخفاق مشغل السجل في الخضوع لتلك الشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر  )3(و

 .المحكمة

مشغل السجل، إنهاء هذه االتفاقية في حال أخفق مشغل السجل في يقدم لبموجب إشعار  ICANNيجوز لـ  )ب (
في  TLDلتفويض ) كتابيا لمشغل السجل قبل تاريخ السريان ICANNالمحددة من جانب (استكمال كل االختبارات واإلجراءات الالزمة 

شهراً إضافياً للتفويض إن استطاع إثبات  12قد يطلب مشغل السجل مهلة تصل إلى  .سريانالشهراً من تاريخ ) 12(منطقة الجذر خالل 
أي رسوم . بنجاح TLDمناسباً،أن مشغل السجل يعمل جدياً وعلى ثقة في سعيه إلى استكمال خطوات تفويض  ICANNحسبما تراه 

 .ملبالكا ICANNقبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها  ICANNدفعها مشغل السجل إلى 

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

يوماً متتالياً في أي وقت بعد تاريخ ) 60(ات المستمرة غير فعالة ألكثر من ستين ، أو إن كانت أداة العمليICANNالمخالفة من قبل 
أخفق مشغل السجل في عالج ) 3(قرر المحكم أو المحكمة بشكل نهائي أن مشغل السجل قد انتهك أي مادة من االتفاقية ) 2(، سريانال

 .انب المحكم أو المحكمةأيام أو هذا الوقت قد يحدد من ج) 10(الخرق الذي أحدثه خالل فترة 

قام مشغل السجل ) 1(لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية في حالة  يقدم بناًء على إشعار ICANNيجوز لـ  )د (
إلحاق دعوة أو إجراء مماثل تم اتخاذه ضد مشغل السجل تعتبر تهديد مادي لقدر ) 2(بتعيين لفائدة أحد أصحاب االئتمان أو عمل مماثل 

تعيين شخص ثقة أو مستلم أو ) 3(يوماً من اتخاذ اإلجراء، ) 60(ولم يتم رفضه خالل ستين  TLDغيل السجل لـ مشغل السجل على تش
تم فرض استثناء ) 4(في منصب مشغل السجل أو االستمرار في التحكم في أي من ممتلكات مشغل السجل أو ما في حكمه مصفي أو 

تم اتخاذها من قبل أو ضد مشغل السجل وفقاً ألي من قوانين اإلفالس، التعسر، أو  اإلجراءات التي) 5( ،على أي ممتلكات لمشغل السجل
يوماً من تاريخ ) 30(إعادة التنظيم أو القوانين األخرى التي تهدف إلى التسهيل على المدينين وتلك اإلجراءات لميتم رفضها خالل ثالثين 

، أو وما يليها 101قسم  .U.S.C 11ون اإلفالس للواليات المتحدة األمريكية، تقدم مشغل السجل بطلب للحماية وفقاً لقان )6(أو  ،البدء
 .TLDيقوم بحل أو يوقف عمليات تشغيل  ،خارجي أو مصفيما في حكمه 

من  2يوماً من إشعار مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية وفقاً للقسم ) 30(بعد  ICANNيحق لـ  )ه (
 .معارضة هذا اإلنهاء كما هو موضح في اإلجراء المطبق فيما يلي ، ويخضع ذلك لحق مشغل السجل في7 المواصفة

مشغل السجل أي ) 1(إذا وظف  هذه االتفاقية، بناء على إشعار مشغل السجل، إنهاء ICANNيجوز لـ  )و (
، أو ما هو شخص من أرباب السوابق أو ما يتصل بأنشطة مالية أو أي جناية، أو حكم عليه من قبل محكمة مختصة في االحتيال أو الغش

من معرفة مشغل ) 30(معقول باعتباره معادال موضوعيا ألي ضابط ال تنتهي في غضون ثالثين يوما  ICANNموضوع قضائي تراه 
ألي عضو من أعضاء مجلس التسجيل بنشاط اإلدارة أو ما شابه ذلك من مجلس اإلدارة لجناية أو جنحة ) 2(السجل من إدانة ما سبق، أو 

لية أو أي جناية، أو يتم الحكم فيها من قبل محكمة مختصة باالحتيال أو خرق واجب األمانة، أو ما هو موضوع قضائي تتعلق بأنشطة ما
رفة مشغل السجل من إدانة من مع) 30(معقول باعتباره معادال موضوعيا ألي ضابط ال تنتهي في غضون ثالثين يوما  ICANNتراه 

 .ما سبق

قد تنهي هذه  ICANN ].ومية البينية أو الهيئات الحكومية البينية فقطعند التعامل مع للمنظمات الحك[ )ز (
 .7.14االتفاقية وفقا للقسم 
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 .مشغل السجلجانب اإلنهاء من  4.4

في  ICANNإخفاق ) 1(في حال  ICANNمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار يجوز ل )أ (
يوماً بعد أن يرسل مشغل السجل إشعاراً إلى ) 30(، خالل ثالثين 3مادة عالج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في ال

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

 .فترة يحددها القاضي أو المحكمة

مدته مائة وثمانين  ICANNمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى يجوز ل )ب (
 .يوماً ) 180(

أو أي إنهاء  4.2 أو القسم، 4.1مدة االتفاقية بموجب القسم عند انتهاء  .إنهاء االتفاقيةفور انتقال سجل البيانات  4.5
فيما يخص  ICANNمشغل سجل تالي قد تعينه أو أي  ICANNتزويد بمشغل السجل يلتزم ، 4.4أو القسم  4.3لهذه االتفاقية وفقا للقسم 

TLD  بخصوص تشغيل سجل ) 2.3البيانات التي تم جمعها وفق القسم ويشمل ذلك (بكل البيانات  4.5وفقا للقسمTLD  الالزمة
بعد التشاور مع مشغل  .أو أي جهة تسجيل تلحق بها ICANNعمليات ومهام السجل والتي يمكن المطالبة بها من قبل  لالستمرار في

وفقا لتقديره والتوافق في عملية  TLDتحديد عملية االنتقال من عدمه لمشغل تسجيل  ICANNالتسجيل، فيجب تحديد ما إذا كان على 
اسم نطاق كل التسجيالت في ) 1(أن المعقول وفًقا لرضاها  ICANNالسجل يوضح لـ ن مشغل انتقال التسجيل؛ ولكن بشرط أنه إذا كا

TLD  مشغل التسجيل ال يبيع أو يوزع أو ينقل سيطرة أو ) 2(، الستخدامه الحصريتم تسجيلها، وتصان من قبل، مشغل التسجيل
ليست ضرورية  TLDعملية االنتقال من ) 3(و تسجيل،إلى أي طرف ثالث ليس تابعا لمشغل ال TLDاستخدام أي من التسجيالت في 

هذه إلى مشغل التسجيل التالي عند انتهاء أو إنهاء  TLDبعملية االنتقال من القيام  ICANNيجوز لـ ال فلحماية المصلحة العامة، 
ولتجنب الشك، فلن يمنع حكم ما  ).التي ال يجوز حجبها أو تأخيرها أو تقييدها إال لسبب معقول (دون موافقة مشغل التسجيل  االتفاقية

لتطبيقها في المستقبل لعملية تفويض نطاقات المستوى األعلى، فتخضع لجميع عمليات وإجراءات  TLDمن تفويض  ICANNسبق 
يتفق مشغل  .في االتصال مع عملية تقديم الطلب هذه التي تهدف إلى حماية حقوق األطراف ثالثة ICANNاالعتراض التي وضعتها 

 TLDمع اعتبار  WHOISو DNSلسجالت  IANAقد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية على قاعدة بيانات  ICANNجل على أن الس
قد يظلوا ويعززوا حقوقهم بموجب عمليات من تعينه أو  ICANNإضافة إلى أن . 4.5بما يتفق مع القسم  TLD  في حالة االنتقال لـ

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

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

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

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

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

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

يتفق مشغل السجل . يجب إعادتها لمشغل السجل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من جانب كل األطراف TLDأي بيانات سجل مرتبطة بـ 
في حالة  TLDمع اعتبار  WHOISو DNSلسجالت  IANAانات قد تقوم بإبداء تغييرات ضرورية على قاعدة بي ICANNعلى أن 

قد يظلوا ويعززوا حقوقهم بموجب عمليات التشغيل من تعينه أو  ICANNإضافة إلى أن . 4.5بما يتفق مع القسم  TLD  االنتقال لـ
 ]."المستمرة واألدوات البديلة كما هو معمول به بغض النظر عن إنهاء أو انقضاء هذه االتفاقية

في حالة انتهاء الفترة الزمنية أو انتهاء هذه االتفاقية، فإن التزامات وحقوق األطراف الواردة هنا  .ثير اإلنهاءتأ 4.6
سوف تتوقف، شريطة أن ال يعفي هذا االنتهاء أو اإلنهاء لهذه االتفاقية األطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو إنهاء 

 ،7المادة  ،5المادة ذلك، تظل باإلضافة إلى . 6كل االلتزامات المالية التي تتضمنها المادة  ،حديدوبدون ت ،بما في ذلك ،االتفاقية
سوف تنتهي  ،لتفادي أي شك .سوف تعيد تجعل هذه االتفاقية سارية في أي من هذه الحاالت 4.6وهذا القسم  ،4.5القسم  ،2.12 القسم

 .الزمنية أو انتهاء هذه االتفاقية على الفور بعد انتهاء الفترة TLDحقوق مشغل سجل 
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 ):5( المادة

 اتحل النزاع

أدناه، يجب على كل من  5.2قبل بدء أي طرف من األطراف في التحكيم بموجب للقسم  .ةالتعاونيالمشاركة  5.1
ICANN  خمسة عشر من خالل المشاركة في مناقشات حسن النية على مدار فترة ال تقل عن وُمشغل السجل محاولة حل النزاع

 .تقويمًيااً يوم )15(

بموجب هذه االتفاقية أو المتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء التي تنشأ يتم حل النزاعات  .التحكيم 5.2
ويتم إجراء التحكيم باللغة  .لغرفة التجارة الدوليةالتابعة لتحكيم الدولية لمحكمة المعين، من خالل تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد 

 ICANNتسعى ) 1(ما لم  ،على يد محكم واحدأي تحكيم ويجرى  .، والية كاليفورنياأنجلوسيزية ويتم ذلك في مقاطعة لوس اإلنجل
في  .يتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمين) 2(أو  ،أو عقوبات تنفيذية ،للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية

يتم التحكيم في حضور ثالثة محكمين على أن يختار كل طرف محكم واحد ويختار  ،الجملة السابقة في) 2(أو ) 1(أي من الفقرتين 
وضع حدود ) المحكمين(من أجل اإلسراع في التحكيم والحد من التكلفة، يجب على المحكم  .المحكمين الذين تم اختيارها المحكم الثالث

تحديد أن الجلسة ضرورية، وتقتصر على يوم ) 1) (المحكمين(م، وينبغي على المحكم لألطراف ليتعاملوا معها بما يتوافق مع لجنة التحكي
للسعي للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية أو عقوبات تنفيذية، فيجوز  ICANN، شريطة أن تكون في أي تحكيم في )1(واحد 

ل المحكم استنادا إلى تقرير محكم مستقل أو طلب معقول من آخر إذا وافق عليه الطرفين أو طلب من قب) 1(تمديد الجلسة إلى يوم واحد 
) المحكمون(وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة يقوم المحكم  .األطراف

في حال تحديد المحكمين أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة جوهرية ولمادية  .بتضمينها في أحكامهم
من المحكمين تعويضات جزائية  ICANN، فقد تطلب هذه االتفاقيةمن  5.4أو القسم  6والمادة  2اللتزاماته المنصوص عليها في المادة 

). يل المثال ال الحصر أمر مؤقت بتقييد حق مشغل التسجيل في بيع التسجيالت الجديدةبما في ذلك سب(أو تحذيرية، أو عقوبات تشغيلية 
بخصوص هذه االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في  ICANNوفي أي تقاضي يشمل 

ألمريكية، ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم ، والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة اأنجلوسمحكمة واقعة في مقاطعة لوس 
 .المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية

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

لمتعلقة بها، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خالل يتم حل النزاعات الناشئة بموجب هذه االتفاقية أو ا .التحكيم"
 ،وسوف يتم التحكيم باللغة اإلنجليزية ويتم في جنيف .يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية تحكيم ُملزم

تسعى ) 1(ما لم  ،تحكيم سوف يتم على يد محكم واحد أي .ICANNما لم يتم االتفاق على مكان آخر بين مشغل السجل و  ،سويسرا
ICANN يتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من ) 2(أو  ،أو عقوبات تنفيذية ،للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية
أن يختار كل طرف محكم يتم التحكيم في حضور ثالثة محكمين على  ،في الجملة السابقة) 2(أو ) 1(في أي من الفقرتين  .المحكمين

) المحكمين(من أجل اإلسراع في التحكيم والحد من التكلفة، يجب على المحكم  .واحد ويختار المحكمين الذين تم اختيارها المحكم الثالث
ورية، تحديد أن الجلسة ضر) 1) (المحكمين(وضع حدود لألطراف ليتعاملوا معها بما يتوافق مع لجنة التحكيم، وينبغي على المحكم 

للسعي للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية أو  ICANN، شريطة أن تكون في أي تحكيم في )1(وتقتصر على يوم واحد 
آخر إذا وافق عليه الطرفين أو طلب من قبل المحكم استنادا إلى تقرير محكم ) 1(عقوبات تنفيذية، فيجوز تمديد الجلسة إلى يوم واحد 

وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة  .األطرافمستقل أو طلب معقول من 
في حال تحديد المحكمين أن مشغل السجل قام مرارا وتكرارا وبشكل متعمد على مخالفة  .بتضمينها في أحكامهم) المحكمون(يقوم المحكم 

من المحكمين  ICANN، فقد تطلب هذه االتفاقيةمن  5.4أو القسم  6والمادة  2ليها في المادة جوهرية ولمادية اللتزاماته المنصوص ع
بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر أمر مؤقت بتقييد حق مشغل التسجيل في بيع (تعويضات جزائية أو تحذيرية، أو عقوبات تشغيلية 

االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى بخصوص هذه  ICANNوفي أي تقاضي يشمل ). التسجيالت الجديدة
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 انتهاكات هذه االتفاقية مبلغ مساو  ICANNبـ  لن تتجاوز العقوبة المالية المجمعة الخاصة .تحديد المسؤولية 5.3
باستثناء رسوم (عشر شهرا وفقا لهذه االتفاقية  يللرسوم على مستوى التسجيل التي يدفعها مشغل السجل خالل الفترة السابقة االثن

مقابل  ICANNل سجل البيانات ستكون المسؤولية النقدية الكلية لُمشغ ).، إن وجدت6.3التسجيل المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
مع استبعاد رسوم (عشر شهراً السابقة  يأثناء فترة اثن ICANNانتهاكات هذه االتفاقية محدودة بمبلغ يساوي مبلغ الرسوم المدفوع إلى 

، والتي تفرض ، والتعويضات التأديبية والرادعة، إذا وجدت)، إذا وجدت6.3مستوى سجل البيانات المتغيرة المنصوص عليها في القسم 
عن تعويضات األضرار الخاصة أو غير المباشرة أو  مسئوالوفي حالة عدم وجود حدث محدد، يكون كال من الطرفين . 5.2وفقاً للقسم 
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فاقية أو تالعرضية أو التأديبية أو الرادعة أو التبعية الناشئة خارج هذه االتفاقية أو المتعلقة بها أو تنفيذ االلتزامات المفروضة في هذه اال
وال يسأل الطرفين عن ضمانات أو نفقات أو تضمينات تتعلق . من هذه االتفاقية 5.2عدم تنفيذها، باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم 

بالخدمات المتعلقة بها أو بوكالئها أو يتم الحصول لعيها من عملها بما يتضمن دون الحصر على ذلك أي ضمان غير محدود لآلليات 
 .الغرض المحدودالالئقة ب

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

  ).ى أي عالج آخر يحق لكل طرف من األطرافعالوة عل(االتفاقية 

 ):6( المادة

 الرسوم

رسم السجل ) 1(رسم مستوى السجل يساوي  ICANNيدفع مشغل السجل إلى  .رسوم مستوى سجل البيانات 6.1
مساوية لعدد من الزيادات تأتي رسوم التعامالت بمستوى السجل  .رسم معاملة مستوى السجل) 2(و لكل ربع سنة 6,250$الثابت وقدره 

على مستوى واحد أو أكثر، وبما في ذلك التجديدات المرتبطة بتحويالت واحد من مسجلي (نوية لتجديد تسجيل اسم النطاق المبدئي الس
ICANN  أمريكي، شريطة أن رسم  دوالر 0,25، وخالل الربع التقويمي المضاعف بنحو ")معاملة"المعتمدين إلى آخر، وكل

خالل أي ربع تقويمي أو أي فترة  TLDحدثت في معاملة  50,000أكثر من هناك  ال إذا كانالتعامالت بمستوى السجالت ال تطبق إ
المعامالت، ولكن ال ينطبق على  عتبةخالل كل ربع سنة تم فيها اجتماع تتم  معاملةعلى كل تسري و") عتبة المعامالت("ربع من العام 

بحلول  ةيدفع ُمشغل السجل رسوم مستوى السجل على أساس ربع سن .لمعامالتا عتبةكل ربع سنة في المعامالت التي لم يتم الوفاء فيها ب
يناير للفترات الربع سنوية  20أكتوبر ويوم  20يوليه ويوم  20أبريل ويوم  20أي يوم (اليوم العشرين بعد نهاية كل ربع سنة ميالدية 

من العام إلى حساب يتم تخصيصه بواسطة ) ديسمبر 31 سبتمبر ويوم 30يونيه ويوم  30مارس ويوم  31الميالدية التي تنتهي يوم 
ICANN. 

بمراجعة الطلبات لمقدمة بواسطة ُمشغل سجل البيانات من أجل  ICANNتلتزم  .RSTEPاسترداد التكاليف لـ  6.2
وفقاً ") RSTEP("لزم األمر إلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات  وإحالتها إذا 2.1بموجب القسم إضافة التصديق على خدمات 

أن البد ، RSTEPفي حال إحالة تلك الطلبات إلى . /http://www.icann.org/en/registries/rsepلهذه العملية على الموقع 
أيام عمل من استالم نسخة من فاتورة ) 10(خالل عشر  RSTEPلمراجعة  ICANNيقدم مشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى 

RSTEP  منICANN إال إن قررت ،ICANN  دفع كل تكلفة الفاتورة أو جزء منها والخاصة بمراجعةRSTEP. 

 .رسم مستوى سجل البيانات المتغير 6.3

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

يوماً فيما يتعلق بكل ربع متبقي للسنة المالية، من استالم المبلغ ) 20(المالية وخالل عشرين  ICANNفيما يتعلق بالربع األول من سنة 
ل المتغير من المسجلين الذي يعدون طرفا في قد يقوم مشغل السجل بفوترة وتحصيل رسوم مستوى السج .ICANNبالفاتورة من قبل 

االتفاقية التي تنص على سداد رسوم مستوى السجل المتغير المدفوعة من قبل مشغل السجل (المسجل مع مشغل السجل -اتفاقية السجل
رسم مستوى السجل  .مالمعتمدين إذا تمت فوترتها ألي منه ICANNأن تتم فوترة هذه الرسوم لكل مسجلي  شريطة ،6وفقاً لهذا القسم 

بصرف النظر عن  6.3بتحصيله، يعتبر التزاماً على مشغل السجل ويستحق دفعه حسبما ورد في هذا القسم  ICANN تماقإذا المتغير، 
الحقاً لرسوم اعتماد متغيرة قام  ICANNفي حال تحصيل  .إمكانية مشغل السجل الحصول على تعويض مقابل هذا الرسم من المسجلين

مشغل السجل بمبلغ مناسب برسم مستوى السجل  ICANN، تعوض ICANNلسجل بدفع رسم مستوى السجل المتغير إلى مشغل ا
على ما يتعلق بشروط اتفاقيات اعتماد ) كمجموعة( ICANNإن وافق المسجلون المعتمدون من  .ICANNالمتغير، بقدر معقول تحدده 

للسنة المالية، لن يحق أي رسم مستوى متغير  ICANNي يحددها مجلس إدارة على رسوم االعتماد المتغيرة الت ICANNالمسجل مع 
خالل  ICANNالمعتمدون قد نفذوا التزاماتهم المادية نحو  ICANNلهذه السنة المالية، بصرف النظر عما إن كان مسجلو  ICANN لـ

 .تلك السنة المالية

http://www.icann.org/en/registries/rsep/
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د يتضمن على جزء يخص المسجل مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصاً لكل مسجل، وق )ب (
وفقاً للميزانية المقرة من قبل مجلس  ICANNالجزء الخاص بكب مسجل من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .وجزء للمعامالت

وفقاً للميزانية المقرة من  ICANNالجزء الخاص بالمعامالت من رسم مستوى السجل المتغير تحدده  .لكل سنة مالية ICANNإدارة 
بما في ذلك التجديدات المتعلقة بالنقل من مسجل (لكل تسجيل اسم نطاق  0.25$لكل سنة مالية، ولكن لن يتعدى  ICANNس إدارة مجل

 .في السنة) إلى آخر ICANNمعتمد من 

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

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

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

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

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

 .معدل يسمح به القانون الساري

 ):7( المادة

 متنوعات

 .ICANNتعويض  7.1

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

بها أو إدارة ُمشغل  لمشغل السجل أو المرتبطة TLDوتفويض  TLDيتضمن الرسوم القانونية والنفقات المتعلقة بالملكية الفكرية واعتبار 
السجل لخدمات السجل، بشرط أال يكون ُمشغل السجل ملتزماً بتعويض أي مستفيد من التعويض أو حمايته إلى الحد الذي ينشأ عنه مطالبة 

ين ، أو معاونيها من الباطن أو المشاركين المقيمICANNبسبب عمل أو امتناع ) 1( :أو تعويض أو مسؤولية أو تكلفة أو نفقات ترد
نتيجة ) 2(، أو )بخالف السهو أو اإلجراءات المطلوبة أو التي يستفيد منها مشغل السجل( TLDوخاصة تحدث أثناء عملية استخدام 

هذا القسم لن يطالب مشغل السجل  .ICANNأو أي سوء تصرف متعمد من قبل  هذه االتفاقيةألي التزام وارد في  ICANNلخرق 
 :لمرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنامقابل التكلفة ا ICANNبتعويض 

أو بقرار محكمة أو  5وأيضاً، هذا القسم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة 
 .قاضي

 :لمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكوميةنص ا) أ(7.1البديل القسم [

ألية تكاليف  ICANNمن أجل ضمان عدم تحلم  ICANNيجب على مشغل السجل استخدام أفضل الجهود للتعاون مع "
ة الفكرية مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونية والنفقات الناتجة عن حقوق الملكي

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

في هذا القسم لن يطالب مشغل السجل  .ICANNالتزامات تقوم بها متضمنة باالتفاقية وسوء إجراء من جانب  أو أي ICANNجانب 
 :مقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية، أو بمتابعة أو إدارة التزامات األطراف الواردة هنا ICANNبتعويض 

أو بقرار محكمة أو  5البة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف، والتي تحكمها المادة وأيضاً، هذا القسم ال ينطبق على أي مط
 "].قاضي

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

، وتحسب عن طريق قسمة إجمالي عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى مسجل الشغل ضمن ICANNوتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة 
TLD ) لتسجيل ضمن على إجمالي عدد أسماء النطاقات قيد ا) ألي ربع سنة مناسب 6يتم حساب األسماء قيد التسجيل بما يتسق مع المادة
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ليات مشغل ولغرض تقليل مسؤو .نطاقات المستوى األعلى لمشغلي السجالت المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة
، يتحمل مشغل السجل عبء تحديد مشغلي السجالت اآلخرين المعنيين بنفس )ب(7.1المتعلقة بهذا القسم ) أ(7.1السجل بموجب القسم 

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

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

 ICANNعاليه، تقدم  7.1 أي حالة إنشاء أية مطالبة لطرف آخر بالتعويض بموجب القسم .إجراءات التعويض 7.2
يجوز لُمشغل سجل البيانات، إذا تم انتخابه لذلك، بموجب إشعار يتم تسليمه  .إشعاراً كتابياً بهذه المطالبة إلى مشغل السجل بأسرع ما يمكن

والستخدام وتشغيل  ، التخاذ إجراءات فورية للسيطرة على عملية الدفاع عن هذه المطالبة والتحقيق فيهاICANNفي الوقت المناسب إلى 
للتعامل مع نفس المطالبة والدفاع عنها، على نفقة ُمشغل سجل البيانات وحده، بشرط أن  ICANNمحامين مقبولين بدرجة معقولة لدى 

أو تفسيراتها أو  ICANNللسيطرة على الدعوى القضائية بالمشاكل الخاصة بصالحية سياسات  ICANNيتم في جميع األحوال تخويل 
، على نفقة ُمشغل سجل البيانات، في كافة األوجه المعقولة مع ُمشغل سجل البيانات ومحامييه في التحقيق ICANNتتعاون  .اماالستخد

والمحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنها، ويجوز لها، على نفقتها الخاصة، االشتراك، من خالل محامييها أو خالف 
ال يتم تنفيذ أية تسوية لمطالبة تشمل عالجاً يؤثر على  .المحاكمة والدفاع عن هذه المطالبة وأي استئناف ينشأ عنهاذلك، في هذا التحقيق و

ICANN  بخالف دفعة من المال بمبلغ يتم تعويضه بالكامل بواسطة ُمشغل السجل دون موافقةICANN.  إذا لم يتولَّ ُمشغل السجل
الحق في الدفاع عن المطالبة  ICANN، فإن لـ 7.2ن مطالبة تخضع لهذا الدفاع وفقاً للقسم السيطرة الكاملة على عملية الدفاع ع

ال يتم العمل بهذا  :مالحظة[. باألسلوب الذي تراه مناسباً، على نفقة ُمشغل السجل، وعلى مشغل السجل التعاون في هذا الشأن
 ].للمنظمات الحكومية البينية أو الهيئات الحكومية 7.2 القسم

، ما لم يتم تعديل هذه التعاريف وفقا لسياسة االتفاق في اآلراء في موعد هذه االتفاقيةألغراض  .مصطلحات معرفة 7.3
الحق، تعتبر التعاريف التالية في هذه الحالة معدل يعاد صياغته في المجمل على النحو المبين في سياسة هذا التوافق في اآلراء، وتحدد 

 :التالياألمن واالستقرار على النحو 

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

 .مشغلي األنظمة حسب المعايير المطبقة

أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير ) 1" (االستقرار. "هدف من هذه االتفاقية، يعني تأثيرنظراً لل )ب (
المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف ونشرها بواسطة هيئة معايير تم 

أفضل ( Best Current Practice RFCsأو ) تتبع المعايير( Standards-Trackتأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة، مثل 
يمكن لها أن تنشئ حالة تؤثر بصورة ) 2(المناسبة والتي يرعاها فريق عمل هندسة اإلنترنت أو ) الممارسات الحالية لطلبات التعليق

ترنت أو النظم األخيرة، حيث تعمل وفقاً للمعايير عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلن
-Standardsالمناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة مثل 

Track )تتبع المعايير ( أوBest Current Practice RFCs )المناسبة وتعتمد على ) أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق
 .معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل أو خدمات التوزيع الخاصة به

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

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

كشركة أخرى غير هادفة للربح أو هيئة منشأة بنفس التشريع القانوني الذي تعمل  ICANNهذه االتفاقية إلعادة تنظيم أو إعادة تأسيس 
ICANN فإن تغيير التحكم المباشر أو غير المباشر في  7.5ألغراض هذا القسم . وفقاً له حاليا لنفس األغراض أو أغراض مشابهة

ودون الحصر على ذلك، سيقوم ُمشغل السجل بتقديم إشعار . اتالتعهدات، وااللتزامات واالتفاقيمشغل السجل أو أي ترتيبات تعاقدية 
يوماً بأي معاملة متوقع أن ينتج عنها تغيير مباشر أو غير مباشر في تحكم ُمشغل ) 30(قبل مدة ال تقل عن ثالثون  ICANNمسبق إلى 

ي سيحصل على التحكم يحقق المواصفات التي أي إشعار بتغيير التحكم البد أن يتضمن بياًنا يؤكد أن الهيئة األصل للطرف الذ. السجل
خالل . أو سياسة معايير مشغل السجل قيد التفعيل، والتأكيد على تنفيذ مشغل السجل اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية ICANNتفرضها 

االتفاقية، وفي هذه  بمعلومات إضافية من مشغل السجل إلثبات الخضوع لهذه ICANNيوماً من هذا اإلشعار، قد تطالب ) 30(ثالثين 
 –بأسرع ما يمكن  – ICANNوإذا لم تقم . يوماً ) 15(الحالة يتعين على مشغل السجل تقديم المعلومات المطلوبة خالل خمسة عشر 
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 بتقديم أو حجب موافقتھا على أي تغيير مباشر أو غير مباشر لتحكم مشغل التسجيل أو أية تنظيمات تعاقد مادي من الباطن خالل ثالثون
يوما ) 60(أو ستون  –بطلب معلومات إضافية من شغل التسجيل كما ھو منصوص عليه مسبقا  ICANNإذا قامت  –يوما أو ) 30(

فيما يتعلق بھذه . موافقة على ھذه الصفقة ICANNتقويمية من تاريخ استالم إشعار كتابي بھذه الصفقة من مشغل التسجيل وسيتم اعتبار 
  .لسجل االمتثال لعملية انتقال السجلالصفقة، يتعين على مشغل ا

  .تعديالت وتنازالت 7.6

) بما يتضمن المواصفات المشار إليھا الحقا(ضرورة إجراء تعديالت على االتفاقية  ICANNإذا رأت   )أ (
يل لكل تعد(أمرا مرغوبا ) مشغلي السجل العاملين(ومشغلي السجل المعتمدين  ICANNوكافة االتفاقيات األخرى الخاصة بالسجل بين 

 7.6تقديم تعديال خاصا للموافقة من مشغلي السجل العاملين بما يتفق مع العملية المحددة مسبقا بالقسم  ICANNيكون على ) خاص
أوال  ICANNوقبل تقديم تعديال خاصا لھذه الموافقة يجب على ). كما سيتضح أدناه(شريطة أن ال يكون ھذا التعديل الخاص مقيدا 

ومدة ھذا التشاور يجب تحديدھا من . فيما يتعلق بشكل ومادة التعديل الخاص) كما سيتضح أدناه(مجموعة العمل  التشاور بيقين راسخ مع
تبني التعديل الخاص عبر نشره عامة  ICANNوبعد ھذا التشاور، يجوز أن تقترح . استنادا إلى مادة التعديل الخاص ICANNجانب 

إلى مشغلي السجل المعتمدين بما  ICANNوإرسال إشعار بھذا التعديل من ) فترة النشر(يوما ) 30(على موقع الويب لفترة ال تقل عن 
بما يتضمن التعليقات المقدمة من مشغلي (التعليقات العامة الواردة خالل فترة النشر  ICANNوسوف تراعي . 7.8يتفق مع القسم 

  ).السجل المعتمدين

 ICANNوافق مجلس إدارة ) 1) (ة المتفق عليھاالفتر(إن حدث خالل يومين من انقضاء فترة النشر   )ب (
كما (نال ھذا التعديل الخاص موافقة مشغل السجل ) 2(و) وقد يكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام(على التعديل الخاص 

التاريخ األخير الذي تم الحصول (من مشغلي السجل العاملين ) التعديل بالموافقة(فستتم الموافقة على ھذا التعديل الخاص ) ھو محدد أدناه
إلى  ICANNيوما من ) 60(وستكون فاعلة لالتفاقية خالل فترة ) على الموافقات الخاصة به ھنا مشار إليھا بتاريخ الموافقة على التعديل

لقي الموافقة من أو عدم ت ICANNفي حالة عدم الموافقة على التعديل الخاص من مجلس إدارة ). تاريخ التعديل الساري(مشغل السجل 
للحصول على موافقة مشغل السجل  ICANNواإلجراء المستخدم من . مشغل السجل خالل فترة الموافقة فلن يكون ھذا التعديل ساريا

  .سيتم تصميمه لتوثيق الموافقة المكتوبة لمشغلي السجل العاملين وقد يكون في الشكل اإللكتروني

طالما لم يصوت لصالح التعديل (لتعديل قد يقدم مشغل السجل يوما بعد تاريخ سريان ا) 30(خالل فترة   )ج (
 ").طلب إعفاء كل طلب مقدم من مشغل السجل كما ھو أدناه،(لإلعفاء من التعديل المتفق عليه  ICANNطلب كتابي إلى ) المتفق عليه

وقد يتضمن التعديل المتفق عليه وصفا . ليهسيحدد كل طلب إعفاء أساس ھذا الطلب مع تقديم تفاصيل داعمة لإلعفاء من التعديل المتفق ع
قد يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل . تفصيليا ودعما ألي بدائل أو تنوعا للتعديل المقترح من مشغل السجل

االت المالية على المدى السجل التوافق مع التعديل المتفق لعيه عند معارضته للقوانين المعمول بھا أو يتعارض مع المواد العاملة للح
أي حرية معقولة وليس منح طلب اإلعفاء  ICANNلن يمنح أي طلب إعفاء إن حددت . الطويل أو ينتج عن عمليات تشغيل مشغل السجل

م من استال) 90(في غضون تسعين يوما . التي قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إنكار الفوائد المباشرة للمسجلين
ICANN  لطلب اإلعفاء، تلتزمICANN أو ) التي قد تكون مشروطة أو تتكون من بدائل أو تباين في التعديل المعتمد( إما بالموافقة

رفض طلب اإلعفاء في الكتابة، وخالل الوقت الذي لن يتم فيه تعديل فال تعديل لھذه االتفاقية، شريطة أن ھذه الظروف، والبدائل أو 
إن تمت الموافقة . ن تكون فعالة، وفي إطار تقديم الطلب، وسيكون تعديل ھذه االتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديلاالختالفات يجب أ

 ICANNإن تم رفض طلب اإلعفاء من جانب . فإن التعديل المتفق عليه لن يغير من االتفاقية ICANNعلى طلب اإلعفاء من جانب 
أو إن تم تمرير ھذه البيانات فستعتبر التعديل المتفق عليه وقت (اقية طالما جاء تاريخ السريان المعدل فإن التعديل المقترح سيعدل من االتف

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

بما  ICANNلتجنب الشكوك بيتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من مشغل السجل المتفق عليھا من . التعامل بعملية حل النزاع
ويستثنى مشغل السجل من أي تعديل متفق عليه وال يتم  5المادة  أو من خالل لجنة قرار التحكيم بما يتفق مع) ج(7.6يتفق مع القسم 

حيث أنھا لن تكون فاعلة بموجب ) أو من خالل لجنة التحكيم ICANNسواء من خالل (قبول طلبات اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل السجل 
  .ھذه االتفاقية أو مشغل السجل المعفي من التعديل المتفق عليه

موافقتھا على أي تغيير  ICANNيجب أن تمسك  .سيعتبر تعيينا TLDجل فرعية واعتبار تشغيل س  )د (
أن الشخص أو الھيئة التي ستحصل على حق  ICANNمباشر أو غير مباشر في التحكم أو ترتيبات التعاقد الفرعي في حال حدد ت 

ال يلبي معايير ) أو الھيئة المتعاقدة فرعيا أو الطرف األصلي المطلق لھذا التحصل(التحكم في مشغل السجل أو تدخل في ترتيبات تعاقدية 
ICANN إضافة إلى مع عدم الحصر على ذلك ويجب على م شغل السجل تقديم إشعار إلى  .أو المواصفات المعمول بھا                           ُ                                         ICANN  في

الباطن لتنفيذ أجزاء من      ً      ً                                                                 يوما  مقدما  بأية ترتيبات للتعاقد من الباطن، ويجب أن يفرض أي اتفاق للتعاقد من) 30(فترة ال تقل عن ثالثين 
ُ                التزاما  بجميع التعھدات وااللتزامات واالتفاقيات بواسطة م شغل السجل أدناه TLDعمليات                                ً      وسوف يستمر مشغل السجل ملتزما  بھذه  ،       ً                                             
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حيث ال يتم تعديل أو تكميل ھذه االتفاقية أو أي من فقراتھا قد يعلق  7.6باستثناء المحددة مسبقا في المادة   )ه (
ومشغل السجل من الدخول في التعديالت الثنائية على  ICANNما يقيد  7.6تنفيذ ذلك كتابة من كال الطرفين وال يوجد بالقسم  ما لم يتم

                                                ُ     ً                  لن يكون المتنازل عن أي نص من نصوص ھذه االتفاقية م لتزما  ما لم يتم إثباته  .ھذه االتفاقية التي يتم التفاوض عليھا بين كال الطرفين
أي تنازل عن نصوص ھذه االتفاقية أو الفشل في تنفيذ أي من نصوصھا ال  .                         ً          سطة الطرف المتنازل إذعانا  لھذا النصبخطاب موقع بوا

 ،لتفادي أي شك .           ً              ً                                        ً       ً                             ً يعتبر تنازال  أو يشكل تنازال  عن أي نص آخر، وال يشكل ھذا التنازل تنازال  مستمرا  ما لم يتم النص على ذلك صراحة  
  .2.2على الحد من التزام مشغل السجل مع القسم  7.6 ال يشير أي بند في ھذا القسم

  :ستكون المصطلحات التالية لھا المعاني التالية 7.6ألغراض ھذه القسم   )و (

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

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

ICANN  الموافقة ) ب(اتفاقيات السجل المعمول بھا من مشغلي السجل العاملين خالل الفترة السابقة بما يتفق مع
فإن كل ) ب(ولتجنب الشكوك فيما يتعلق بالفقرة  .األكيدة لمعظم مشغلي السجل العاملين وقت الحصول على الموافقة

مشغل سجل عامل سيكون دليه تصويت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما يتفق مع اتفاقية 
  .السجل العاملة

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

تعديل ) 4(أو  6واصفة الممن  2.1تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم   )3(
  .على فترة االتفاقية

الممثلين لمشغلي السجل العاملين واألعضاء اآلخرين بالمجتمع ممن " مجموعة العمل"تعني  )4(
من وقت آلخر للعمل كمجموعة عمل للتشاور معھم بشأن التعديالت على اتفاقيات السجل العاملة  ICANNتعينھم 

  )).د(7.6ع القسم م باستثناء التعديالت الثنائية المتفقة(

ُ                  أو م شغل السجل على أي  ICANNال يتم تفسير ھذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  .ال أطراف أخرى مستفيدة 7.7    
  .طرف ال يخضع لھذه االتفاقية، ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل

عالقة بھا باستثناء اإلشعارات المتعلقة يتم إعطاء كل المالحظات المعطاة في ھذه االتفاقية أو ذات ال .إشعارات عامة 7.8
كنسخة طبق األصل أو عبر البريد ) 2(في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما ھو وارد أدناه أو ) أ(، كل إما 7.6بالمادة 

كتروني، أو رقم الفاكس كما ھو وارد أدناه، ما لم يقم ھذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي أو عنوان البريد اإلل. اإللكتروني
اإللكتروني  ICANNتمنح من خالل نشر المعلومات المناسبة على موقع  7.6كل اإلشعارات تحت القسم  .كما ھو وارد بھذه االتفاقية

ل يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في معلومات االتصال لإلشعار أدناه خال .ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكتروني
تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في ھذه االتفاقية باللغة  .    ً               يوما  من ھذا التغيير) 30(ثالثين 

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

ً                                                                                                      اإللكتروني، بناء  على تأكيد االستالم بواسطة جھاز الصور الضوئية للمستلم أو مركز خدمة البريد اإللكتروني، بشرط في حال إرسال                
يعتبر أي إشعار  يوم عمل) 2(من إلحاقھما بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترة البد يد اإللكتروني، اإلشعار بالصور الضوئية أو بالبر

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

  .                         ً                                      ويب آمن، تعمل األطراف سويا  لتطبيق ھذه الوسائل بموجب ھذه االتفاقية
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  :، يتم اإلرسال على العنوانICANN            ً      إذا كان موجھ ا إلى 
  مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

4676 Admiralty Way, Suite 330  
Marina Del Rey, California 90292  

  9358-823-310-1 :تليفون
  8649-823-310-1 :فاكس
 الرئيس والمسئول التنفيذي :لعناية

  :مع نسخة مطلوبة إلى :مع نسخة مطلوبة إلى
  .) كما يحدد من وقت آلخر( :البريد االلكتروني

  
ُ                                  إذا كان موجھ ا إلى م شغل السجل، يتم اإلرسال على العنوان       ً            :  

]________________[  
]________________[  
]________________[  

   :تليفون
   :فاكس
  : لعناية

  

   :مع نسخة مطلوبة إلى
  .) كما يحدد من وقت آلخر( :البريد االلكتروني

التي  URLوتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع (تشكل ھذه االتفاقية  .اتفاقية كاملة 7.9
وتحل محل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاھم والمفاوضات  TLDاالتفاقية الكاملة ألطرافھا المتصلين بعملية )   ً     ءا  منھاتشكل جز

  .والمناقشات السابقة، سواء الشفھية أو التحريرية، بين األطراف حول ھذا الموضوع

أو المواصفات التي يتم تقديمھا /قية وعلى الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من ھذه االتفا .سيطرة اللغة اإلنجليزية 7.10
ُ                                                                                                                      إلى م شغل السجل، غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من ھذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية ھي النسخ الرسمية الملزمة      

المكتوبة باللغة اإلنجليزية، بين أية نسخة مترجمة من ھذه االتفاقية والنسخة  وفي حالة وجود أي تضارب أو تناقض .ألطراف االتفاقية
تتم كتابة اإلشعارات والتخصيصات والقرارات والمواصفات الواردة في ھذه  .فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية ھي السائدة

  .االتفاقية باللغة اإلنجليزية

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

أي شرط على صالحية االتفاقية أو قابلية تطبيق ولن تؤثر عدم صالحية أو ; وتعد ھذه االتفاقية تعددية .إنقاص العقد 7.12
في حالة تحديد أي من بنود االتفاقية بأنھا غير صالحة  .فاقية بكافة شروطھا صالحة ونافذة، أو أي بند آخر منھا، وتبقى االتقابلية تطبيقھا
  .سوف يناقش األطراف بحسن نية تعديل ھذه االتفاقية للتأثير على القصد األصلي لألطراف بقدر اإلمكان ،أو غير نافذة

ما في ذلك أي أوامر من أي والية أن تراعي أي أحكام تصدر من محكمة مختصة، ب ICANNعلى  .أحكام قضائية 7.13
، االتفاقية هوبصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام ھذ. TLDقضائية حيث الموافقة أو عدم الممانعة الحكومية ألي شرط لتفويض 

  .ھذه االتفاقيةألي أمر من ھذا القبيل ال يمكن أن يكون خرقا ل ICANNفإن تنفيذ 

  ].مات الحكومية البينية أو الھيئات الحكومية فقطالقسم التالي معمول به لمنظ: مالحظة[
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  .فقرة خاصة تتعلق بالمنظمات الحكومية البينية أو الھيئات الحكومية 7.14

بأن مشغل السجل ھو ھيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاھدات  ICANNتعترف   )أ (
"). بالقوانين المعمول بھا"لي العام والمجمع والمشار إليه فيما بعد مثل المعاھدات والقانون الدو(الدولية المعمول بھا لمشغل السجل 

يوجد في ھذه االتفاقية أو بالمواصفات المتعلقة بھا ما يمكن اعتباره أو مقاطعته لطلب مشغل السجل النتھاك القوانين المعمول بھا أو  ال
  .المعمول بھا على أن ال يشكل ذلك خرقا لالتفاقيةيتفق األطراف على موافقة مشغل السجل للقوانين . منح التوافق بينھما

في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بھا أو أي قرار أو سياسات   )ب (
مثل الفقرات (مشار إليھا بھذه االتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة والسياسات التوافقية  ICANN   لـ
المشار إليه الحقا (قد تتعارض أو تنتھك القانون المعمول بھا ") ICANN"المواصفات والسياسات المشار إليھا ھنا ومتطلبات و

     ً    مبكرا  ما  ICANNعن ھذا التعارض المحتمل إلى ) إشعار(يتوجب على مشغل السجل أن يقدم إشعارا تفصيليا ) بالتعارض المحتمل
في  .مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة أمكن وفي حالة وجود تعارض محتمل

فحينھا يجب على مشغل  ICANNحالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بين القانون المقترح المعمول به ومتطلبات 
مبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق  ICANNالسجل تقديم إشعار تفصيلي عن ھذا التعارض المحتمل إلى 

  .ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة

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

إن قام مشغل السجل بعد ھذا الجھد المشترك وحدد بأن التعارض  .ICANNعن تعارض محتمل بين القوانين المعمول بھا ومتطلبات 
أن تتنازل عن التوافق مع  ICANNعمول بھا فجيب على والقوانين الم ICANNالمحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات 

ما لم تحدد ) ICANNشريطة تفاوض الطرفين بيقين راسخ على أساس مستمر للتخلص من تأثيرات عدم التوافق بـ ( ICANNمتطلبات 
ICANN  على نحو معقول أن إخفاق مشغل السجل للتوافق مع متطلباتICANN  لخدمات السجل أو سيشكل تھديدا لألمان واالستقرار

فيجب على مشغل السجل تحمل  ICANNوبعد استالم اإلشعار من تحديد  )."ICANN"المشار إليه الحقا بتحديد ( DNSاإلنترنت أو 
 ICANNإن ظھر التعارض مع القانون المعمول به ولم يحل لنيل رضا  .يوما لحل ھذا التعارض مع القانون المعمول به) 90(فترة 

إن حدث  .أدناه) د(أيام للتحكيم الملزم كما ھو محدد بالقسم ) 10(ك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم خالل فترة الكامل خالل تل
بعد إرسال إشعار لمشغل  ICANNأدناه فيمكن لـ ) د(أن مشغل السجل لألمر إلى التحكيم بما يتفق مع القسم الفرعي  ،خالل تلك الفترة

  .اقية بتأثير فوريالسجل أن تقوم بإنھاء االتف

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

فيجب  ICANNلم تتوصل عن عمد لقرار  ICANNإن حدد المحكم أن  .ICANNقرار  أن تقدم دليال للمحكم يدعم ICANNعلى 
إن قرر المحكمون أو لجنة التحكيم التمھيدية أن  .ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  ICANNعلى 

ICANN  لم تصل إلى تحديدICANN تفاقية فوراأن تنھي اال فيجب عليھا بعد إرسال إشعار لمشغل السجل.  

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

 7.14وقبل تمويل المحكم وفقا للقسم  ICANNبعد تحديد  7.14على الرغم من أي فقرة أخرى بالقسم   )و (
بعد المشاورات المسبقة مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية مناسبة تراھا ضرورية لضمان أمن  ICANNيمكن لـ  أعاله) د(

على أساس مؤقت حتى مجيء  ICANNويجب تنفيذ تلك اإلجراءات التقنية من جانب  .DNSواستقرار خدمات السجل واإلنترنت و
المذكور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار كامل للتعارض مع القوانين المعمول ) د( 7.14بداية تاريخ إنھاء إجراءات التحكيم بالقسم 

فيمكن لمشغل السجل تقديم األمر إلى التحكيم  ICANNفي حالة عدم موافقة مشغل السجل على اإلجراءات التقنية المتخذة من جانب  .بھا
في حالة اتخاذ  .في اإلجراءات التقنية الخاصة بھا ICANNستمر أعاله خالل العملية التي ت 5.2الملزمة بما يتفق مع فقرات القسم 

ICANN  لإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع كافة التكاليف الحادثة من جانبICANN إضافة إلى  .كنتيجة لھذه اإلجراءات
بعمليات التشغيل المستمرة االحتفاظ بالحقوق وتعزيزھا الخاصة  ICANNھذه اإلجراءات فيجب على  ICANNأنه في حالة اتخاذ 

  .واألدوات البديلة على النحو المعمول بھا

  

* * * * *  
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 .حسب األصول المفوضين اممثليهمخالل هذه االتفاقية من حرر الطرفان ، وإشهاًدا على ما تقدم

 مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة

 _____________________________ :توقيع
 ]_____________[ 
 الرئيس والمسئول التنفيذي 

 :التاريخ
 

 
 ]ُمشغل السجل[

 _____________________________ :توقيع
 ]____________[ 
 ]____________[ 

 :التاريخ
 
 



 الجدي GTLDاتفاقية تسجيل 

 

 أالملحق 
 

 الخدمات المعتمدة
 



 الجديدة GTLDمواصفات اتفاقية 
 

 

 

 1 ةالمواصف

 سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتةمواصفات 

 .سياسات اإلجماع .1

 ICANNبموجب اإلجراء المذكور في اللوائح التنظيمية لمنظمة ) 1(هي تلك السياسات الموضوعة " سياسات اإلجماع" .1.1
د تخضع عملية وإجراءات ق. من هذه الوثيقة 1.2التي تشتمل تلك الموضوعات الواردة بالبند ) 2(و, والعملية ذات الصلة

 .مراجعة من حين آلخر وفقاً للعملية المبينة فيهالل ICANNتطوير سياسات اإلجماع  المبينة في اللوائح التنظيمية لمنظمة 

تتم تهيئة سياسات اإلجماع واإلجراءات ذات الصلة بتطويرها للتوصل، إلى الحد الممكن، إلى إجماع بين أصحاب المصالح  .1.2
 :يجب أن تنتمي سياسات اإلجماع إلى مجال أو أكثر مما يلي. gTLDت، بما في ذلك مسؤولي تشغيل بشبكة اإلنترن

أو استقرار شبكة اإلنترنت /تعد القضايا التي يتاح بشأنها قرار موحد أو منسق ضرورية لتسهيل تشغيل، وأمان و .1.2.1
 .)"DNS"(أو نظام اسم النطاق 

 .ر خدمات التسجيلالمواصفات الوظيفية ومواصفات األداء لتوفي .1.2.2

 .TLDأمان واستقرار قاعدة بيانات التسجيل لـ  .1.2.3

سياسات التسجيل الضرورية بشكل معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع ذات الصلة بعمليات التسجيل أو مأموري  .1.2.4
 .التسجيل

 .)فيما يتعارض مع استخدام أسماء النطاقات هذه(فض النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات  .1.2.5

المفروضة على الملكية المشتركة لمشغلي شركة التسجيل وبائعي مأموري التسجيل، واللوائح التنظيمية  القيود .1.2.6
والقيود المفروضة على عمليات التسجيل، واستخدام بيانات السجل ومأمور التسجيل في حالة إتحاد مشغل شركة 

 .التسجيل ومأمور التسجيل أو بائع مأمور التسجيل

 :، بدون حصر1.2ذكورة للقضايا المشار إليها بالبند تتضمن التصنيفات الم .1.3

األول حصوالً على الخدمة، / على سبيل المثال، األول حضوراً ( TLDتخصيص األسماء المسجلة في  مبادئ .1.3.1
 .)التجديد في الموعد، ومدة االمتالك عقب االنتهاء

 .ة أو المضاربة فيهاوحظر مزودي االمتداد والُمسجلين من تخزين أسماء النطاقات بكميات كبير .1.3.2

والتي قد تكون غير مسجلة على نحو مبدئي أو التي قد ال يتم تجديدها ألسباب  TLDالمسجلة في  ءحجز األسما .1.3.3
 DNSاإلدارة الفنية لـ ) 3(الملكية الفكرية، أو ) 2(بتجنب إثارة اإلرتباك أو تشويش المستخدمين، و) 1(متعلقة 

 .)تحديد إجراءات حجب األسماء عن التسجيل على سبيل المثال،(أو شبكة اإلنترنت 

وإجراءات تجنب إثارة االرتباك ; متابعة والوصول إلى معلومات دقيقة وحديثة حول عمليات تسجيل اسم النطاق .1.3.4
, في عمليات تسجيل اسم النطاق بسبب تعليق أو إنهاء العمليات من جانب مشغل شركة التسجيل أو مأمور التسجيل

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

 :إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسات اإلجماع، يجب على سياسات اإلجماع أال .1.4

 .تحديد سعر خدمات التسجيل، أو وضع حداً لها .1.4.1

 .تعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء اتفاقية السجل .1.4.2

 .أو سياسات اإلجماع) المحددة أدناه(تعديل حدود السياسات المؤقتة  .1.4.3

 .ICANNتعديل األحكام الواردة باتفاقية التسجيل بشأن الرسوم المدفوعة من قبل مشغل شركة التسجيل إلى  .1.4.4

ركة التسجيل على معاملة متكافئة ومتابعة معامالت صريحة لضمان حصول مشغلي ش ICANNتعديل التزامات  .1.4.5
 .وتتميز بالشفافية
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بصفة جميع المواصفات أو السياسات المحددة من قبل المجلس وتنفيذها بمراعاة مشغل شركة التسجيل يلتزم  .السياسات المؤقتة .2
يوضح المبررات الكامنة وراء هذه  امالئمً  ارارً وذلك في حالة إجماع ثلثي أعضاء المجلس عليها، بشرط أن يتخذ المجلس ق, ةمؤقت

التعديالت أو التنقيحات وضرورة التوصل لهيكلة مؤقتة وفورية للمواصافات أو السياسات الخاصة بالموضوع للحفاظ على استقرار 
 ").السياسات المؤقتة(" DNSوأمان خدمات التسجيل أو 

عند تحديد مالمح . ورة مجدية لتعمل على تحقيق هذه األهدافيتعين تخطيط هذه المواصفة أو السياسة المقترحة بص .2.1
المدة الزمنية لتطبيق السياسات المؤقتة ويتعين عليه تنفيذ عملية تطوير سياسات يلتزم المجلس بتحديد السياسات المؤقتة، 

 .على الفور ICANNاإلجماع المبينة باللوائح التنظيمية لمنظمة 

ستشاري يتضمن شرح مفصل ألسباب تطبيق السياسات المؤقتة وأسباب اعتقاد إصدار بيان اب ICANNكما تلتزم  .2.1.1
 .المجلس في ضرورة دعم السياسات المؤقتة المذكورة باإلجماع من أصحاب المصلحة بشبكة اإلنترنت

 يوًما، فعلى المجلس إعادة تأكيد تبنيه) 90(إذا تجاوزت المدة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة تسعين  .2.1.2
واحًدا؛ للحفاظ على سريان هذه السياسة ) 1(يوًما لفترة إجمالية ال تتجاوز عاًما ) 90(للسياسة المؤقتة كل تسعين 

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

 .هذه المدة، ولم ُيعد مجلس اإلدارة تأكيدها

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

وفي حالة وجود تعارض بين خدمات التسجيل . واصفة، مع أخذ أية ضرورات ملحة في االعتبارمن االلتزام بهذه السياسة أو الم
 .سياسات اإلجماع أو السياسات المؤقتة وذلك فيما يتعلق بالموضوع محل النزاع فقطب ُيعملوسياسات اإلجماع أو أي سياسات مؤقتة، 
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 2 ةالمواصف

 البيانات مستودع متطلبات
 
 

لتوفير خدمات مستودع ") وكيل المستودع("كيان مستقل ليكون بمثابة وكيل مستودع البيانات بإشراك مشغل شركة التسجيل يقوم سوف 
طلبات القانونية المنصوص ، والمت)أ(وسيتم تضمين المواصفات الفنية الواردة في الجزء . البيانات ذات الصلة في اتفاقية مزود االمتداد

 ICANN، في أي اتفاقية مستودع البيانات بين مشغل مزود االمتداد ووكيل المستودع، والتي يجب بموجبها اعتبار )ب(عليها في الجزء 
ُيقصد بها إضافة إلى المتطلبات التالية، يمكن أن تتضمن اتفاقية مستودع البيانات شروًطا أخرى، ال تتعارض وال . كطرف ثالث مستفيد

 .اإلخالل بالشروط المطلوبة الواردة أدناه
 

 المواصفات الفنية -الجزء أ 
 
وبالنسبة لكال النوعين من اإليداعات، ال يجب أخذ مدى . التامة والتباينية: سيكون هناك نوعان من اإليداعات .اإليداعات .1

 .معتمدةالتسجيل الخدمات جميع ورية من أجل تقديم عناصر التسجيل في االعتبار ألن مستودع البيانات هو تلك األشياء الضر
بالتوقيت العالمي المنسق  00:00:00الساعة من البيانات التي تعكس حالة دائرة التسجيل اعتباًرا من  "يتكون اإليداع الكامل" 1.1

مع حالة ) انات السجلأي المعامالت التي لم تلتزم بقاعدة بي(ولن تنعكس المعامالت المعلقة في ذلك الوقت . كل يوم أحدمن 
  .اإليداع الكامل

البيانات التي تعكس جميع المعامالت التي لم تنعكس في آخر إيداع كامل أو إيداع تزايدي سابق " اإليداع التزايدي"ُيقصد بـ 1.2
سوف يحتوي كل إيداع تزايدي على جميع معامالت قاعدة البيانات نظًرا ألنه تم استكمال . ماضي، حسب مقتضى الحال

اإليداعات  يجب أن تشتمل. في كل يوم، ما عدا األحدبالتوقيت العالمي المنسق   00:00:00الساعةيداع السابق اعتبارا من اإل
التزايدية، عند االقتضاء، على سجالت المستودع الكاملة كما هو محدد أدناه والتي لم ُتدرج أو تتغير منذ آخر إيداع كامل أو 

 ).ديًثا أو المعدلةأي األسماء المضافة ح(تزايدي 
 
 :يلتزم ُمشغلو السجل بتقديم مجموعة من ملفات المستودع على أساس يومي كالتالي. جدول اإليداعات .2

 .بالتوقيت العالمي المنسق   23:59الساعةفي كل يوم أحد، يجب تقديم إيداع كامل إلى عامل المستودع قبل  2.1
بالتوقيت العالمي   23:59يداع التزايدي المناظر إلى عامل المستودع قبلوفي األيام الستة األخرى من األسبوع، يجب تقديم اإل 2.2

 .المنسق
 
 .مواصفات تنسيق المستودع .3

سيتم تجميع عناصر التسجيل، مثل النطاقات، جهات االتصال، وخوادم األسماء، ومأموري التسجيل، الخ، . تنسيق المستودع 3.1
تصف الوثيقة . ]1[ ، انظر draft-arias-noguchi-registry-data-escrowفي ملف يتم تكوينه وفقا لما تم وصفه في 

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

سيتم استخدام  .يوًما بعد 180، سوف يطبق مشغل التسجيل تلك المواصفة، فيما ال يزيد عن RFCالمواصفة كـ 
 .حروف UTF-8تشفير

 
ليست مدرجة فيما سبق، يجب  في حالة تقديم مشغل التسجيل خدمات تسجيل إضافية تتطلب تقديم بيانات إضافية، .االمتدادات 3.2

هذه وفًقا " تخطيطات االمتداد"سيتم تحديد . إضافية على أساس حالة تلو الحالة لتمثيل تلك البيانات" تخطيطات امتدادات"تحديد 
 .3.1 في ملف اإليداع الموصوف في القسم " اداتتخطيطات االمتد"سيتم إدراج البيانات ذات الصلة ب. ]1[ لما تم وصفه في 

 .والسجل المماثل العمل مًعا من أجل االتفاق على مواصفات مستودع البيانات لموضوعات جديدة ICANNيجب على 
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كما يجب . ات اإللكترونية، ومتطلبات سعة التخزينيوصى باستخدام الضغط لتقليل أزمنة تحويل البيان .معالجة ملفات اإليداع .4
يجب أن تكون الملفات المجهزة للضغط والتشفير في  .أن ُيستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية بيانات مستودع السجل

. ]2[ ، انظر 4880طلب التعليق رقم  - OpenPGPتنسيق رسائل  OpenPGPلكل  OpenPGPشكل ثنائي بتنسيق 
تعد اللوغاريتمات المقبولة للترميز بالمفتاح العام، وتشفير المفتاح المتناظر، والضغط والتجزئة هي تلك المذكورة في طلب 

وذلك أيًضا يعد  ]3[ ، انظر، OpenPGPخاص بتنسيق  IANA، والذي لم يتم تحديده على أنه سجل 4880التعليق رقم 
 :تعتبر عملية متابعة ملف بيانات في تنسيق النص األصلي كما يلي. خالًيا من حق االمتياز

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

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

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

ويجب أن يكون ملف التوقيع الرقمي في . اصيتم إنشاء ملف توقيع رقمي لكل ملف معالج باستخدام مفتاح السجل الخ )4(
ولوغاريتمات . ، ولن يمكن ضغطه أو تشفيره]2[  4880كما في طلب التعليق رقم  OpenPGPشكل ثنائي بتنسيق 

في  للتجزئةيتم المقترح واللوغار. 4880وفًقا لطلب التعليق رقم  RSAو DSAالتوقيعات الرقمية المقترحة هي 
 .SHA256التوقيعات الرقمية هو 

سيتم بعد ذلك نقل الملفات المعالجة وملفات التوقيع الرقمية إلى وكيل المستودع من خالل آليات إلكترونية آمنة، مثل،   )5(
يمكن . ، إلخ، وفقا لما هو متفق عليه بين وكيل المستودع ومشغل التسجيلSFTP ,SCP ,HTTPSتحميل ملف 

، أو وسائل التخزين إال في CD-ROMs ,DVD-ROMsاستخدام النقل غير اإللكتروني من خالل الوسيط المادي مثل 
  .بذلك ICANNحالة التفويض من قبل 

المنقولة باستخدام اإلجراء الموضح في ) المعالجة(ويقوم وكيل المستودع بعد ذلك بالتحقق من صحة كل ملفات البيانات  )6(
  .8  القسم

 
 :يجب تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية. اصطالحات تسمية الملفات .5

}gTLD}_{YYYY-MM-DD}_{type}_S{#}_R{rev}.{ext{ حيث: 
 ASCII، فيجب استخدام الشكل المتوافق مع IDN-TLD؛ في حالة وجود نطاق gTLDباسم نطاق } gTLD{يتم استبدال  5.1

 ؛ )Aالعنوان (
بالتاريخ الموافق للزمن المستخدم كعالمة مائية زمنية للمعامالت، أي لإليداع الكامل } YYYY-MM-DD{يتم استبدال  5.2

 ؛ "2009-08-02"، وتكون السلسلة المقرر استخدامها 02T00:00Z-08-2009المتوافق مع 
 :بـ} type{يتم استبدال  5.3

)1( "full"الكامل؛ ، إذا كانت البيانات تمثل اإليداع 
)2( "diff"إذا كانت البيانات تمثل إيداًعا تزايدًيا؛ ، 
)3( "thin" من  3، كما هو محدد في القسم "الوصول إلى بيانات التسجيالت اإلجمالية"، إذا كانت البيانات تمثل ملف

 ؛"4المواصفات "
لف وحيد، فال بد من استبدال هذا ، وفي حالة وجود م"1"بوضع الملف في سلسلة الملفات، والتي تبدأ برقم {#} يتم استبدال  5.4

 ". 1"بالرقم 
 ": 0"الخاص ببداية الملف بالرقم ) أو إعادة اإلرسال(رقم المراجعة ب} rev{يتم استبدال  5.5
 ".ryde"وإال فيستبدل بكلمة . إذا كان الملف يحمل توقيًعا رقمًيا لملف شبه متجانس لفظًيا" sig"بـ } ext.{يتم استبدال  5.6

  
ُمشغل السجل (سيقوم كل مزود امتداد ووكيل مستودع بتوزيع المفتاح العام الخاص به للطرف اآلخر . العامة توزيع المفاتيح .6

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

. ، وما إلى ذلكاالجتماعات الهاتفيةمثالً، أو  ةشخصيال اتالتأكد من صحة المفتاح المنقول عبر وسائل غير متصلة، كاجتماع
عن طريق خادم البريد الذي يديره وبهذه الطريقة، يتم اعتماد نقل المفتاح العام لمستخدم قادر على إرسال البريد واستقباله 

  .بتبادل المفاتيح باستخدام نفس اإلجراء ICANNيقوم وكيل المستودع، والسجل و. الطرف الموزع
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وقد (بياًنا مكتوًبا  ICANNإلى وكيل المستودع والسجل بأن يقدم مشغل يلتزم كل عملية إيداع، تنفيذ مع . اإلشعار باإليداعات .7
يتضمن نسخة من التقرير الذي تولد عن إنشاء اإليداع، وينص على أن اإليداع تم ) د إلكتروني معتمديكون ذلك إلى جانب بري

يتم . الخصائص في بيانه" يعيد إرسال"اإليداع و" هوية"سوف يدرج مشغل التسجيل . فحصه من قبل المشغل ويعد كامالً ودقيًقا
 .]1[ شرح الخصائص في 

 
 .إجراءات التحقق من الصحة .8

 .يتم التحقق من صحة ملف التوقيع لكل ملف معالج )1(
 .األخير تجميعإذا كانت الملفات المعالجة هي أجزاء من ملف أكبر، فيتم  )2(
 .كل ملف تم الحصول عليه في الخطوة السابقة يتم فك تشفيره وفك ضغطه )3(
 .]1[ م بعد ذلك التحقق من صحته مقابل التنسيق المحدد في كل ملف بيانات متضمن في الخطوة السابقة يت )4(
 .اشتمل على عملية تحقق، فإنه يتم تطبيق ذلك في هذه الخطوة ]1[ إذا  )5(

 .وإذا ُوجد أي اختالف في أي من تلك الخطوات، فسيتم اعتبار اإليداع غير مكتمل
  

 .المراجع .9
registry-noguchi-arias-http://tools.ietf.org/html/draft-، )العمل في تقدم(مواصفة مستودع بيانات اسم النطاق  ]1[

escrow-data 
 OpenPGP editor.org/rfc/rfc4880.txt-http://www.rfcتنسيق رسائل  ]2[
 .OpenPGP parameters.xhtml-parameters/pgp-iana.org/assignments/pgphttp://www معلمات ]3[

 
 

 المتطلبات القانونية -الجزء ب 
 
فيما يتعلق بهوية وكيل  ICANNعلى مشغل التسجيل إبالغ يتعين قبل إبرام اتفاقية المستودع، . وكيل مستودع البيانات . 1

باإلضافة  .فاقية المستودع ذات الصلة، وجميع التعديالت عليهاونسخة من ات ICANNالمستودع، وتقديم معلومات االتصال لـ 
استخدام وكيل ) أ(لـ  ICANNإلى ما سبق، قبل إبرام اتفاقية المستودع، يجب على مشغل التسجيل الحصول على موافقة من 

كطرف ثالث  صراحةً  ICANNيجب أن يتم تعيين . صورة من اتفاقية المستودع المقدمةتحرير ) ب(المستودع المحدد، و
بالحق في سحب موافقتها على أي وكيل مستودع، أو اتفاقية مستودع، أو أي  ICANNتحتفظ . مستفيد من اتفاقية المستودع

 .تعديل عليها، وجميع ذلك في اتجاه واحد
 
ذا لم يسدد مشغل إ. رسوًما لوكيل المستودع مباشرةً  -سواء بنفسه أو من خالل آخرين-يجب أن يدفع ُمشغل السجل . الرسوم . 2

إشعاًرا خطًيا بعدم السداد، وقد  ICANNمزود االمتداد أي رسوم في الموعد المحدد، سوف يعطي وكيل مستودع البيانات 
وعند دفع . الرسوم الماضية، في غضون عشرة أيام عمل بعد تلقي إشعار مكتوب من وكيل مستودع البيانات ICANNتسدد 

بالتعويض عن هذا المبلغ من مشغل مزود االمتداد،  ICANN، يجب أن تطالب ICANNل الرسوم المستحقة الماضية من قب
  .مع تسديد الرسوم المقبلة بموجب اتفاقية مزود االمتداد ICANNالذي يشترط أن يسدده إلى 

 
وبعد ذلك، ينبغي أن  .امشغل مزود االمتداد دومً بيد تظل ملكية اإليداعات خالل فترة سريان اتفاقية مزود االمتداد . الملكية . 3

 .ICANNلمثل هذه اإليداعات لـ ) بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، كما يقتضي الحال(حقوق الملكية ما هي يعين المشغل 
خالل فترة اتفاقية مزود االمتداد، فإن أي حقوق ملكية فكرية يحتفظ بها  ICANNوفي حالة تحرير أي إيداع من المستودع لـ 

لـ بدون رسوم االمتداد في اإليداعات سيتم ترخيصها تلقائًيا على أساس غير حصري ودائم، وال رجعة فيه، ومشغل مزود 
ICANN  أو لطرف معين خطًيا من قبلICANN. 

 
يداعات واالحتفاظ بها في مرفق آمن ومقفل ومحمي اإلحيازة ) 1: (التالية تطلباتمبالوكيل المستودع يلتزم . التكامل والسرية . 4

ح لهم فقط بالوصول إليها، و حماية تكامل وسرية اإليداعات باستخدام ) 2(بيئًيا، يمكن لممثلين عن وكيل المستودع مصرَّ
ومشغل التسجيل الحق  ICANNوسيكون لكٍل من . االحتفاظ بكل إيداع لمدة عام واحد وحمايته) 3(المعقولة تجارًيا و التدابير

كما سيكون لمشغل . ة بناًء على إشعار مسبق معقول وخالل ساعات العمل العاديةفي فحص سجالت وكيل المستودع المطبق
التسجيل الحق في تعيين مدقق حسابات كطرف ثالث لرقابة توافق وكيل المستودع مع المواصفات الفنية ومتطلبات الصيانة 

 .من وقت آلخر 2 ةالمواصفلهذه 
 

http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml
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أو أي أمر آخر من محكمة أو هيئة قضائية أخرى تتعلق بالكشف أو دعوى للمثول أمام محكمة إذا تلقى وكيل المستودع 
ما لم يحظر  ICANNاإلفراج عن إيداعات، فسوف يقوم وكيل مستودع البيانات على الفور بإخطار مشغل مزود االمتداد و 

 ICANNل أو ، سيتيح وكيل المستودع الوقت الكافي لمشغل التسجيICANNوبعد إخطار مشغل التسجيل و  .القانون ذلك
؛ ولكن بشرط أال يتنازل وكيل ICANNللطعن في أي أمر من هذا القبيل، مما يوجب المسؤولية على مشغل التسجيل أو 

كما سوف يبدي وكيل مستودع البيانات تعاونه مع مشغل  .المستودع عن حقوقه لتقديم موقفه فيما يتعلق بأي أمر من هذا القبيل
وأي طرف يطلب  .الرامية إلى سحق أو الحد من أي استدعاء، على حساب هذا الطرف لدعم الجهود ICANNالتسجيل أو 

  .مساعدة إضافية سيدفع رسوم وكيل المستودع المحددة أو كما ذكر عند تقديم طلب مفصل
 
 .لوكيل المستودع بنسخ أي إيداع على نفقته؛ التزاًما ببنود وشروط اتفاقية المستودعيجوز السماح . الُنسخ . 5
 
على وأو من تعينه، في حدود أربع وعشرين ساعة،  ICANNإلى بأن يتيح وكيل مستودع البيانات يلتزم . تحرير اإليداعات . 6

لجميع اإليداعات في امتالك حساب وكيل المستودع في ) ما لم يطالب بخالف ذلك(ميل اإللكتروني حنفقة مشغل التسجيل، الت
، أو تلقي أحد اإلخطارات الخطية ICANNا من مشغل التسجيل بتفعيل هذا التسليم لـ حال تلقي وكيل مستودع البيانات طلبً 

 :ما يليأي مبتفيد  ICANNالتالية من 
 .صالحية اتفاقية السجل بدون تجديد، أو تم إنهاؤها اءانته 6.1
شهر تقويمي، في غضون خمسة  خمسة إيداعات تزايدية في أي) ب(أي إيداعات كاملة، أو ) أ(، فيما يتعلق بـ ICANNإخفاق  6.2

إشعاًرا  ICANNأرسلت ) X(أيام تقويمية من تاريخ التسليم المحدد مسبًقا لإليداع، إخطاًرا باالستالم من وكيل المستودع؛ و
، في غضون سبعة أيام تقويمية بعد هذا ICANNلم تتلق ) Y(لوكيل مستودع البيانات ومشغل التسجيل بعدم االستالم، و

 .عاًرا من وكيل المستودع باستالم اإليداعاإلشعار، إش
إخطاًرا من وكيل المستودع بإخفاق التحقق من صحة اإليداع الكامل أو بإخفاق التحقق من خمسة إيداعات  ICANN يتلق 6.3

 ، في حدودICANNلم تتلق ) ب(إشعاًرا لمشغل التسجيل يفيد باالستالم، و ICANNأرسلت ) أ(تزايدية في أي شهر تقويمي و
سبعة أيام تقويمية بعد هذا اإلشعار، إشعاًرا من وكيل المستودع للتحقق من صحة إصدار معالج لهذا اإليداع الكامل أو اإليداع 

 .التزايدي
بإعالن إفالسه أو أفلس، أو حدث له أي شيء مشابه ) 2(بإيقاف مزاولة نشاطه في الفترة العادية، أو ) 1: (مشغل التسجيلقيام  6.4

 .وفًقا لقوانين المقاضاة في أي مكان بالعالملما يحدث 
من اتفاقية  2.13على حقوقها وفًقا للقسم  ICANNوظائف السجل الحرجة مع تأكيد في خفاق لإلمشغل السجل تعرض  6.5

 .السجل
 .ICANNقررت محكمة مختصة، أو هيئة تشريعية أو تحكيمية، أو وكالة حكومية تحرير اإليداعات لـ  6.6

 
أو من تعينه، فسوف يسلم وكيل المستودع   ICANNن وكيل المستودع قد أصدر سابًقا إيداعات مشغل التسجيل لـما لم يكو

 .عند انتهاء اتفاقية التسجيل أو اتفاقية المستودع ICANNجميع اإليداعات لـ
 

 .التحقق من صحة اإليداعات .7
يتعين على وكيل المستودع التحقق من تنسيق واستكمال كل في غضون أربع وعشرين ساعة بعد تلقي كل إيداع أو تصحيحه،  7.1

سيتم تسليم التقارير إلكترونًيا، وفقا لما يتم تحديده من وقت  .نسخة من تقرير التحقق المنشأ لكل إيداع ICANNإيداع وتسليم 
 .ICANNآلخر من قبل 

ر وكيل المستودع، إما عن طريق اخطإبلتزم ة، فيإذا اكتشف وكيل المستودع إخفاق أي إيداع في إجراءات التحقق من الصح 7.2
بعدم المطابقة في غضون أربع وعشرين ساعة من تلقي  ICANNالبريد اإللكتروني أو الفاكس أو الهاتف، مشغل السجل و

ديثات وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق من الصحة، يجب أن يبدأ ُمشغل السجل في تطوير التعديالت والتح. اإليداع غير المطابق
التحقق، وتقديم طرق اإلصالح هذه  والتصحيحات وطرق إصالح اإليداع األخرى الالزمة لنجاح اإليداع في تجاوز إجراءات

 .إلى وكيل المستودع، بأسرع ما يمكن
 

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

  .2واتفاقية المستودع، فيجب األخذ بهذه المواصفات 
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كل من مديريه وموظفيه ووكالئه عن وتعويض وكيل المستودع ودفع الضرر عنه بمشغل التسجيل يلتزم  .التعويض .9
تماًما وإلى األبد من وضد جميع ") مستحقي التعويض لوكيل المستودع("ومرؤوسيه وأعضائه، وأصحاب المصلحة معه 

المطالبات واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات 
المعقولة، والتي قد ُيؤكد عليها من قبل طرف ثالث مقابل أيٍ من من أي نوع، بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها 

مستحقي التعويض لوكيل المستودع بناًء على اتفاقية المستودع أو أداء أي وكيل المستودع أو أي من مستحقي التعويض لوكيل 
وء التصرف من قِبل وكيل مع استثناء أي مطالبات على أساس االدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو س(المستودع بموجبها 

يجب على وكيل  ).المستودع، ومديريه وموظفيه ووكالئه ومرؤوسيه والمتعاقدين معه وأعضائه وأصحاب المصلحة معه
ودفع الضرر عنهما وكذلك كل من مديريهما وموظفيهما ووكالئهما  ICANNالمستودع تعويض مشغل التسجيل و 

تماًما وإلى األبد من وضد جميع المطالبات ") مستحقي التعويض("عهما ومرؤوسيهما وأعضائهما، وأصحاب المصلحة م
واإلجراءات واألضرار والدعاوى والخصوم وااللتزامات والتكاليف والرسوم والمصروفات، وغيرها من النفقات من أي نوع، 

مقابل أيٍ من مستحقي التعويض بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتها المعقولة، والتي قد ُيؤكد عليها من قبل طرف ثالث 
فيما يتعلق باالدعاءات الكاذبة، أو اإلهمال، أو سوء التصرف من قبل وكيل المستودع، ومديريه وموظفيه ووكالئه ومرؤوسيه 

 والمتعاقدين معه
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  3المواصفة 

ُ          التقرير الشھري لم شغل السجلومحتوى تنسيق                    
قد تطلب . وذلك باستخدام المحتوى التالي____________ من التقارير الشھرية لـ واحدة  بمجموعةيتعين على مشغل السجل التقدم 

ICANN   وتلتزم . تقديم التقارير باستخدام وسائل وتنسيقات أخرى      ً مستقبالICANN  معقولة للحفاظ على التجارية ال جھودالباستخدام
  .سرية المعلومات الواردة في التقارير حتى بعد ثالثة أشھر من نھاية الشھر الذي تتعلق به التقارير

ُ    تقرير األعمال التجارية لكل م سجل .1  RFCا لما يتم تحديده في                                               ً ھذا التقرير في ملف بنسق بقيمة منفصلة بفاصلة وفق  كتابة يتعين  .                          
؛ في حالة gTLDتكون اسم " gTLD"، حيث "gTLD-transactions-yyyymm.csv"الملف  ويجب تسمية. 4180

IDN-TLD يجب استخدام عنوان ،A ؛ ويكون الرمز"yyyymm " يجب أن يحتوي . عداد التقريرإلالعام والشھر الجاري ھو
  :لكل أمين سجلالملف على الحقول التالية 

  
  الوصف  اسم الحقل  رقم الحقل 

01registrar-nameلسماال لدىأمينمؤسسةالكامل لتسجيله وفقا IANAالسجل

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

03total-domainsالمدعومة النطاقات إجمالي

04total-nameserversلدى المسجلة االسم خوادم TLDإجمالي
05  net-adds-1-yrوليست ملغاة في (المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعام واحد عدد النطاقات

  ) نطاق فترة السماح المضافة

06  net-adds-2-yr وليست ملغاة في نطاق (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعامين
  )فترة السماح المضافة

07  net-adds-3-yrوليست ملغاة في (ثة أعوام عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بثال
  )نطاق فترة السماح المضافة

08  net-adds-4-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بأربعة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

09  net-adds-5-yr وليست ملغاة في(عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بخمسة أعوام 
  )نطاق فترة السماح المضافة

10  net-adds-6-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بستة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

11  net-adds-7-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بسبعة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

12  net-adds-8-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بثمانية أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

13  net-adds-9-yr وليست ملغاة في (عدد النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بتسعة أعوام
  )نطاق فترة السماح المضافة

14  net-adds-10-yrوليست ملغاة في (النطاقات المسجلة بنجاح ولھا مدة أولية بعشرة أعوام عدد
  )نطاق فترة السماح المضافة

15  net-renews-1-yr عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدھا بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  ) وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعام واحد 

16 net-renews-2-yr عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدھا بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
  )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعامين 
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17 net-renews-3-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(م تجديد جديدة بثالثة أعوا

18  net-renews-4-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بأربعة أعوام 

19  net-renews-5-yr دها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة عدد النطاقات التي تمت إعادة تجدي
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بخمسة أعوام 

20  net-renews-6-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )جديدوليست ملغاة في خالل فترة السماح للت(تجديد جديدة بستة أعوام 

21  net-renews-7-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بسبعة أعوام 

22  net-renews-8-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بثمانية أعوام 

23  net-renews-9-yr  عدد النطاقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بتسعة أعوام 

24  net-renews-10-yr اقات التي تمت إعادة تجديدها بنجاح إما تلقائًيا أو بأمر مع فترة عدد النط
 )وليست ملغاة في خالل فترة السماح للتجديد(تجديد جديدة بعشرة أعوام 

25  transfer-gaining-successful 
 -تم بدء عمليات النقل بواسطة هذا الُمسجل الذي قام الُمسجل اآلخر بإعالمه 

 باألمر أو آلًيا 

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

27  transfer-losing-successful  باألمر أو آلًيا  -تم بدء عمليات النقل بواسطة ُمسجل آخر قام هذا الُمسجل بإعالمه 

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

29  transfer-disputed-won  عدد نزاعات النقل التي كسبها هذا الُمسجل 

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

31  transfer-disputed-nodecision و غير المحسومة عدد نزاعات النقل التي تخص هذا الُمسجل المتشعبة أ 

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

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

34  restored-domains  أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد 

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

36 agp-exemption-requests  إجمالي عددAGP )لطلبات اإلعفاء) فترة السماح باإلضافة 

37 agp-exemptions-granted  إجمالي عددAGP )طلبات اإلعفاء منحت) فترة السماح باإلضافة 

38 agp-exempted-domains  إجمالي عدد األسماء المتأثرة بـAGP  فترة السماح باإلضافة(الممنوحة (
 طلبات اإلعفاء 

39 attempted-adds  بنجاح أو (عدد أوامر إنشاء أسماء النطاقات التي تمت محاولة تنفيذها
 )فشل
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وفقا لما " سطر أعلى الصفحة"ول السابق على هيئة أن يحتوي السطر األول على أسماء الحقول طبقا لما تم وصفه أعاله في الجديتعين 
وينبغي أن يشتمل السطر األخير من كل تقرير على القيم اإلجمالية لكل عمود عبر جميع . RFC 4180من  2تم وصفه في القسم 

. في ذلك السطر اني فارغاً في حين يجب ترك الحقل الث" القيم اإلجمالية"المسجلين؛ بحيث يبين عنوان الحقل األول من هذا السطر عبارة 
 <U+000D, U+000A>يجب أن تكون فواصل األسطر  .وال يجب إدراج أي سطور أخرى بجانب السطور الموصوفة فيما سبق

 .RFC 4180كما هو محدد في 
 
. RFC 4180هذا التقرير في ملف بنسق بقيمة منفصلة بفاصلة وفًقا لما يتم تحديده في كتابة يتعين  .تقرير نشاط وظائف السجل. 2

، يجب استخدام IDN-TLD؛ في حالة gTLDتكون اسم " gTLD"، حيث "gTLD-activity-yyyymm.csv"ويجب تسمية الملف 
 :يحتوي الملف على الحقول التاليةيجب أن . فيهماالعام والشهر الجاري إعداد التقرير " yyyymm"؛ ويكون الرمز Aعنوان 

 

 رقم الحقل اسم الحقل الوصف

 operational-registrars 01 عدد المسجلين التشغيليين في نهاية فترة التقرير

عدد المسجلين الذين حصلوا على كلمة مرور للوصول إلى 
 في نهاية فترة التقرير) OT&E(االختبار التشغيلي والتقييم 

ramp-up-registrars 02 

ولكن لم يدخلوا بعد في , عدد المسجلين الذين طلبوا الوصول
 فترة تنفيذ النشاط في نهاية فترة التقرير

pre-ramp-up-registrars 03 

عدد كلمات مرور الوصول إلى ملفات المنطقة النشطة في 
 نهاية فترة التقرير

zfa-passwords 04 

رد عليها التي تم ال  WHOIS (port-43)عدد استعالمات 
 خالل فترة التقرير

whois-43-queries 05 

القائمة على الويب التي تم الرد عليها  Whoisعدد استعالمات 
القابلة  Whoisخالل فترة التقرير، مع عدم تضمين خدمة 

 للبحث

web-whois-queries 06 

القابلة للبحث التي تم الرد عليها  Whoisعدد استعالمات 
 في حال توفرهاخالل فترة التقرير، 

searchable-whois-queries 07 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
UDP خالل فترة التقرير 

dns-udp-queries-received 08 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
UDP التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير 

dns-udp-queries-responded 09 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
TCP خالل فترة التقرير 

dns-tcp-queries-received 10 

المتلقاة من خالل النقل عبر بروتوكول  DNSعدد استعالمات 
TCP التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير 

dns-tcp-queries-responded 11 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " فحص" عدد طلبات
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-check 12 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " إنشاء"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-create 13 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " حذف"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير )أخرى

srs-dom-delete 14 
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وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " معلومات"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-info 15 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " تجديد"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-dom-renew 16 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " استعادة"عدد طلبات 
التي تم الرد عليها ) RGP(في فترة السماح باالسترداد ) أخرى

 خالل فترة التقرير

srs-dom-rgp-restore-report 17 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " استعادة"عدد طلبات 
تقديم تقرير استعادة التي  في فترة السماح باالسترداد مع) أخرى

 تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-dom-rgp-restore-request 18 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
العتماد عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-approve 19 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
إللغاء عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-cancel 20 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
لالستعالم حول عملية نقل التي تم الرد عليها خالل ) أخرى

 فترة التقرير

srs-dom-transfer-query 21 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل" عدد طلبات
لرفض عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-reject 22 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " نقل"عدد طلبات 
لطلب عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة ) أخرى
 التقرير

srs-dom-transfer-request 23 

وأي واجهة  SRS  )EPPاسم نطاق " تحديث"عدد طلبات 
دون تضمين طلبات االستعادة في فترة السماح ) (أخرى

 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) باالسترداد

srs-dom-update 24 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " فحص"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-check 25 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " إنشاء"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-create 26 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " حذف"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-delete 27 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " معلومات"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-info 28 

وأي واجهة  SRS  )EPPمضيف " تحديث"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-host-update 29 

وأي واجهة  SRS  )EPPاتصال " فحص"عدد طلبات 
 التقرير التي تم الرد عليها خالل فترة) أخرى

srs-cont-check 30 
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) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " إنشاء"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-create 31 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " حذف"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-delete 32 

وأي واجهة  SRS  )EPPاتصال " اتمعلوم"عدد طلبات 
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-cont-info 33 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 العتماد عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-approve 34 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 إللغاء عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-cancel 35 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
لالستعالم حول عملية نقل التي تم الرد عليها خالل فترة 

 التقرير

srs-cont-transfer-query 36 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 لرفض عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-reject 37 

) وأي واجهة أخرى SRS  )EPPاتصال " نقل"عدد طلبات 
 لطلب عمليات النقل التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير

srs-cont-transfer-request 38 

وأي واجهة  SRS  )EPPاتصال " تحديث"لبات عدد ط
 التي تم الرد عليها خالل فترة التقرير) أخرى

srs-cont-update 39 

 
 

وفًقا " الصفحةفي رأس سطر "يجب أن يشتمل السطر األول على أسماء الحقول بالضبط طبًقا لما تم وصفه في الجدول السابق على هيئة 
وينبغي أن يشتمل السطر األخير من كل تقرير على القيم اإلجمالية لكل عمود فيما بين . RFC 4180من  2لما تم وصفه في القسم 

في حين يجب ترك الحقل الثاني فارًغا في ذلك " القيم اإلجمالية"، بحيث يعرض الحقل األول من هذا السطر عبارة أمناء السجالتجميع 
يجب أن تكون فواصل األسطر . ة فيما سبقوال يجب إدراج أي سطور أخرى بجانب السطور الموضح. السطر

<U+000D, U+000A>  كما هو محدد فيRFC 4180.  
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 4المواصفة 
  

 بيانات التسجيلنشر  بخدماتالخاصة مواصفات ال
 

مشغل شركة التسجيل بتشغيل خدمة يلتزم بروتوكوالً مختلًفا،  ICANNمنظمة  تطلبإلى أن . خدمات دليل بيانات التسجيل .1
WHOIS  وفًقا لطلب التعليقات  43المتاحة من خالل منفذ)RFC ( ويب علىقائمة على ال "خدمة دليل"و، 3912رقم 

<whois.nic.TLD> وتحتفظ . ة في التنسيق التالي على األقلالذي يوفر حرية الوصول العام على أساس االستعالم للعناصر التالي
بالحق في تحديد تنسيقات وبروتوكوالت بديلة، وبناًء على مثل هذا التحديد، سيقوم مشغل شركة التسجيل بتنفيذ مثل  ICANNمنظمة 

 .بديلة في أقرب وقت ممكن عملًياهذه المواصفات ال
 

يجب أن يتبع تنسيق الردود شكل التنسيق النصي شبه الحر الموضح أدناه، يليه سطر خاٍل وإخالء المسؤولية القانونية مع  1.1
 . تحديد حقوق مشغل شركة التسجيل، وحقوق المستخدم المرسل لالستعالم على قاعدة البيانات

  
القيمة، وذلك في شكل سطور تبدأ بمفاتيح، متبوعة بنقطتين / نات كمجموعة من أزواج المفاتيح يجب تمثيل كل كائن بيا 1.2

 . ومسافة كمحددات، يليها القيمة
  

قيمة مع المفتاح نفسه / باستخدام أزواج متعددة مكونة من مفتاح يتم السماح بالنسبة للحقول المشتملة على أكثر من قيمة،  1.3
مفتاح بعد أي سطر خاٍل بمثابة بداية لسجل /ويجب اعتبار أول زوج مكون من قيمة). ل قائمة بخوادم أسماء متعددةعلى سبيل المثال لعم(

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

 
 :م النطاقبيانات اس 1.4

 
 whois EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم 1.4.1 
 
 :تنسيق الرد 1.4.2 
 
 EXAMPLE.TLD: اسم النطاق 
 D1234567-TLD: معرف النطاق 
 Whois :whois.example.tldخادم  
 http://www.example.tld: اإلحالة URLعنوان  
 29T20:13:00Z-05-2009: تاريخ التحديث 
 08T00:45:00Z-10-2000: تاريخ اإلنشاء 
 08T00:44:59Z-10-2010: انتهاء فترة شركة التسجيل تاريخ 
 EXAMPLE REGISTRAR LLC: الراعيأمين السجل  
 5555555: الراعيأمين السجل  IANAُمعرف  
 clientDeleteProhibited: حالة النطاق 
 clientRenewProhibited: حالة النطاق 
 clientTransferProhibited: حالة النطاق 
 serverUpdateProhibited: حالة النطاق 
 ERL-5372808: معرف المسجل 
 EXAMPLE REGISTRANT: اسم المسجل 
 EXAMPLE ORGANIZATION: منظمة المسجل 
 EXAMPLE STREET 123: شارع المسجل 
 ANYTOWN: مدينة المسجل 
 AP: مقاطعة المسجل/والية 
 A1A1A1: الرمز البريدي للمسجل 
 EX: المسجلبلد  
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  +1.5555551212: ھاتف المسجل  
  1234: الھاتف الداخلي للمسجل  
  1.5555551213: +فاكس المسجل  
  4321: الرقم الداخلي لفاكس المسجل  
  EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للمسجل  
  ERL-5372809: معرف المسؤول  
  EXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE: اسم المسؤول  
  EXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION: ة المسؤولمنظم  
  EXAMPLE STREET 123: شارع المسؤول  
  ANYTOWN: مدينة المسؤول  
  AP: مقاطعة المسؤول/والية  
  A1A1A1: الرمز البريدي للمسؤول  
  EX: بلد المسؤول  
  +1.5555551212: ھاتف المسؤول  
  1234: الھاتف الداخلي للمسؤول  
  +1.5555551213: فاكس المسؤول  
  : الرقم الداخلي لفاكس المسؤول  
  EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للمسؤول  
  ERL-5372811: معرف الفني  
  EXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL: اسم الفني  
  EXAMPLE REGISTRAR LLC: منظمة الفني  
  EXAMPLE STREET 123: شارع الفني  
  ANYTOWN: مدينة الفني  
  AP: نيمقاطعة الف/والية  
  A1A1A1: الرمز البريدي للفني  
  EX: بلد الفني  
  +1.1235551234: ھاتف الفني  
  1234: الھاتف الداخلي للفني  
  +1.5555551213: فاكس الفني  
  93: الرقم الداخلي لفاكس الفني  
 EMAIL@EXAMPLE.TLD: البريد اإللكتروني للفني  
  NS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: خادم االسم  
  NS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD: سمخادم اال  
  DNSSEC :signedDelegation  
  DNSSEC :unsigned  
  <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zالتحديث األخير لقاعدة بيانات >>>   

  
  :أمين السجلبيانات  1.5

  
  ".whois "registrar Example Registrar, Inc: تنسيق االستعالم 1.5.1  

  
  :تنسيق الرد 1.5.2  

  
  .Example Registrar ,Inc: أمين السجلاسم 

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

  90292: الرمز البريدي
  US: البلد

  +1.3105551212: رقم الھاتف
  +1.3105551213: رقم الفاكس
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  registrar@example.tld: البريد اإللكتروني
  Whois :whois.example-registrar.tldخادم 

  http://www. example-registrar.tld: اإلحالة URLعنوان 
  Joe Registrar: جھة اتصال المسؤول

  +1.3105551213: رقم الھاتف
  +1.3105551213: رقم الفاكس

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

  +1.3105551214: رقم الھاتف
  +1.3105551213: رقم الفاكس

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

  +1.3105551215: رقم الھاتف
  +1.3105551216: رقم الفاكس

  johngeek@example-registrar.tld: البريد اإللكتروني
  <<< WHOIS :2009-05-29T20:15:00Zات التحديث األخير لقاعدة بيان>>> 

  
  :خادم االسم 1.6

  
  )"IPعنوان (خادم االسم " whoisأو  "whois "NS1.EXAMPLE.TLD: تنسيق االستعالم 1.6.1  

  
  :تنسيق الرد 1.6.2  

  
  NS1.EXAMPLE.TLD: اسم الخادم

  IP :192.0.2.123عنوان 
  IP: 2001:0DB8::1عنوان 

  .Example Registrar ,Inc: أمين السجل
  Whois :whois.example-registrar.tldخادم 

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

  
وان والشارع والمدينة يجب أن تتوافق حالة النطاق وأسماء األفراد والمنظمات والعن: تنسيق حقول البيانات التالية 1.7

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

  .وفھمھا بشكل موحد) WHOISردود 
  

، "مشغل السجل"      ً                               اختياري ا ولكن إذا تم توفيرھا عن طريق " خدمات الدليل"ُ                            ي عد توفير إمكانات البحث على . إمكانية البحث 1.8
  .فيجب أن تتوافق مع المواصفات المحددة في ھذا القسم

  
  .لقائمة على الويبا" خدمة الدليل"إمكانية البحث على " مشغل السجل"سيوفر  1.8.1  

  
اسم النطاق وأسماء جھات : إمكانات التطابق الجزئي، على األقل، على الحقول التالية" مشغل السجل"سيوفر  1.8.2  

على سبيل ( EPPبما في ذلك جميع الحقول الفرعية الموضحة في , االتصال والمسجل والعناوين البريدية لجھات االتصال والمسجل
  ).لمدينة أو الوالية أو المقاطعة، إلخالمثال، الشارع أو ا

  
واسم أمين السجل ُ     م عرف : إمكانات التطابق التام، على األقل، على الحقول التالية" مشغل السجل"سيوفر  1.8.3  

ال ينطبق إال على عناوين بروتوكول اإلنترنت المخزنة عن طريق (لخادم األسماء) IP(خادم األسماء وعنوان بروتوكول اإلنترنت 
  ).لسجل، أي السجالت المرفقةا

  
لدعم المشغالت المنطقية التالية، على األقل، ) Boolean(إمكانات البحث المنطقية " مشغل السجل"سيوفر  1.8.4  

  ).ال( NOT, )أو( OR, )و( AND: لالنضمام إلى مجموعة من معايير البحث
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  .ر البحثسوف تتضمن نتائج البحث أسماء النطاقات التي تطابق معايي 1.8.5  

  
على سبيل المثال، (بتنفيذ إجراءات مالئمة لتجنب إساءة استخدام ھذه الميزة ) 1": مشغل السجل"سوف يقوم  1.8.6  

ضمان توافق الميزة مع أي قوانين أو سياسات خصوصية معمول ) 2، و)إتاحة إمكانية الوصول للمستخدمين المعتمدين الشرعيين فقط
  .بھا

    
  قةالوصول إلى ملف المنط .2
  

  وصول الطرف اآلخر .2.1
  

ُ                                                       سيدخل م شغل السجل في اتفاقية مع مستخدم اإلنترنت؛ بما يسمح لھذا . اتفاقية الوصول إلى ملفات المنطقة .2.1.1         
ُ                 يحددھا م شغل السجل، ثم يق/خوادم مضيف إنترنت، يحدده/المستخدم بالوصول إلى خادم يجري توحيد  .وم بتنزيل بيانات ملفات المنطقة       

ُ                  على م شغل شركة التسجيل  ").CZDAمزود ("المركزية المنطقة لبيانات وتسھيل تنفيذھا وإدارتھا من قبل مزود الوصول  االتفاقية،     
رغم ما . "2.1.4القسم "وسيقوم بذلك باستخدام نسق الملف الموضح في " 2.1.3القسم "بموجب  وصول لبيانات ملفات المنطقةتوفير ال
ِ  يستوف  الوصول المقدم من أي مستخدم لم طلب  CZDA قد يرفض مزود) أ(سبق،  قد ) ب(أدناه، " 2.1.2القسم "في  متطلبات االعتماد    

أو حيث  2. 2.1القسم "طلب الوصول المقدم من أي مستخدم ال يقدم بيانات اعتماد صحيحة أو قانونية بموجب " مشغل السجل"يرفض 
مشغل "يجوز أن يلغي ) ج(أدناه، و". 2.1.5القسم " بشكل معقول أن ذلك سوف ينتھك الشروط الواردة في " مشغل السجل"يرى 
 ".2.1.5القسم "دليل يدعم قيام المستخدم بانتھاك الشروط الواردة في " مشغل السجل"إمكانية وصول أي مستخدم إذا كان لدى " السجل

  
ُ                              قد يطلب م شغل السجل، من خالل تسھيل مزود  .ت االعتمادمتطلبا .2.1.2          CZDA من كل مستخدم تزويده ،

ستشمل معلومات المستخدم ھذه، على سبيل المثال وليس الحصر، . وتحديد موقعه بشكل صحيح بمعلومات كافية عنه؛ لتعريف المستخدم
 بروتوكول وعنوان اإلنترنت مضيف واسم ن البريد اإللكترونياسم الشركة واسم جھة االتصال والعنوان ورقم الھاتف والفاكس وعنوا

  .(IP)اإلنترنت 
  

) أخرى مدعومة" سجل"أو خدمة " (لملف المنطقة FTP"خدمة " مشغل سجل"سيوفر كل . منح الوصول .2.1.3 
ُ         ِ   محدد وم دار من ق بل  URLلعنوان        ICANN )ال سيما ,<TLD>.zda.icann.org  حيث>TLD < ھو نطاقTLD يكون  الذي

ا وغير ". السجل"للمستخدم للوصول إلى أرشيفات بيانات منطقة )            ً    السجل مسؤوال  عنه                                   ً      ً        يمنح مشغل شركة التسجيل للمستخدم حق ا محدود 
مشغل شركة التسجيل، ولنقل نسخة من ملفات منطقة فات المنطقة الخاص بللم FTPخادم حصري وغير قابل للتحويل للوصول إلى 

أو  FTPساعة باستخدام  24، وأي ملفات مجموع اختباري مشفرة ذات صلة، ليس ألكثر من مرة واحدة كل نطاقات المستوى األعلى
بالنسبة لكل خادم مخصص للوصول . ICANN                                                                      ِ         غيره من بروتوكوالت نقل البيانات والوصول إليھا والتي قد يتم تحديدھا من ق بل منظمة 

مع توفر , zone>.zone.gz>                ُ          توى العالي الذي ي طلق عليه تكون ملفات المنطقة في دليل المس, إلى ملف المنقطة
<zone>.zone.gz.md5 و<zone>.zone.gz.sig ا بيانات سابقة، فسوف " مشغل السجل"     ّ   إذا وف ر . للتحقق من التنزيالت ً                      أيض    

   ، إلخzone>-yyyymmdd.zone.gz>تستخدم نمط التسمية 
  
  

تنسيق الملف باستخدام تنسيق فرعي من سجيل ملفات المنطقة يوفر مشغل شركة الت. تنسيق الملفاتمعيار  .2.1.4 
. العام DNSبما في ذلك جميع السجالت الموجودة في المنطقة الفعلية المستخدمة في , )5(البند , RFC 1035األصلي المحدد في 

  :ويكون التنسيق الفرعي كما يلي
  

 TTL> <class> <)اسم النطاق( domain-name<: يجب أن يتضمن كل سجل جميع الحقول في سطر واحد مثل .1
  . >RDATA> <)النوع( type> <)الفئة(

  . الصغيرةأساليب تقوية الذاكرة القياسية ويجب أن يكونا في حالة األحرف " النوع"و" الفئة"يجب أن يستخدم كل من  .2

ا في صيغة عدد صحيح مع جزء عشري TTLيجب أن يكون  .3 ً                               متوفر       .  

  . اء النطاقاتفي أسم DDD/و X/يسمح باستخدام  .4

  .الصغيرةيجب أن تكون جميع أسماء النطاقات في حالة األحرف  .5

ً                           يجب استخدام عالمة جدولة واحدة تمام ا كفاصل للحقول داخل أي سجل .6                                  .  
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 . يجب أن تكون جميع أسماء النطاقات مؤهلة بالكامل .7

 . ORIGIN$ال يسمح بتوجيهات  .8

  .لإلشارة إلى األصل الحالي" @"ال يسمح باستخدام  .9

 . في بداية سجل لمتابعة استخدام اسم النطاق في السجل السابق" أسماء نطاقات فارغة"ال يسمح باستخدام  .10

 . INCLUDE$ال يسمح بتوجيهات  .11

 . TTL$ال يسمح بتوجيهات  .12

 . ال يسمح باستخدام األقواس، على سبيل المثال لمواصلة قائمة الحقول في سجل عبر حد سطر .13

 . قاتال يسمح باستخدام التعلي .14

 . ال يسمح باستخدام أسطر فارغة .15

 . نهاية ملف المنطقة) مكرًرا في(و أعلىمتوفًرا في  SOAيجب أن يكون سجل  .16

 .، يجب أن تكون جميع السجالت في الملف مرتبة أبجدًياSOAباستثناء سجل  .17

فيتجه كل جزء منها , تعددالخاصة به إلى مناطق م DNSلبيانات  TLDفي حالة تقسيم . يجب استخدام منطقة واحدة لكل ملف .18
في ملف يطلق عليه  tarمع استخدام جميع الملفات المجّمعة لصيغة , إلى ملف منفصل يسمى كما هو موضح أعاله

<tld>.zone.tar. 

 

 
 

يسمح مشغل شركة التسجيل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة . استخدام البيانات من قِبل المستخدم .2.1.5 
يتخذ المستخدم جميع الخطوات المعقولة للحماية ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات ) أ(ة أن، ألغراض مشروعة؛ شريط

تحت أي ظرف من الظروف، ال يتعين إلزام مشغل شركة التسجيل بالسماح للمستخدم باستخدام ) ب(واستخدامها والكشف عنها، و
عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس لغير المرغوب فيهم،  السماح باالنتقال أو تمكينه أو دعمه) ا(البيانات من أجل، 

تمكين العمليات اإللكترونية التلقائية ) 2(واإلعالنات التجارية أو الطلبات المقدمة لكيانات أخرى بخالف العمالء الحاليين للمستخدم، أو 
سجل معتمد من قِبل منظمة ين مأشغل شركة التسجيل أو أي كبيرة الحجم التي من شأنها إرسال استعالمات أو بيانات إلى نظم م

ICANN. 
 

، كل مستخدم بوصول إلى ملف CZDAسيزود ُمشغل شركة التسجيل، من خالل مزود . مدة االستخدام .2.1.6 
 .الخاص بهم" منح الوصول"للمستخدمين بتجديد " مشغل السجل"سيسمح  .أشهر) 3(المنطقة لفترة ال تقل عن ثالثة 

 
سيزود ُمشغل شركة التسجيل المستخدم بوصول إلى ملف المنطقة بال تكلفة، وسيعمل . وصول بال رسوم .2.1.7 

 .على تسهيل ذلك CZDAمزود 
 
 

 التعاون 2.2
 

لتيسير " CZDAمزود "و ICANNالتعاون والمساعدة المناسبة لكل من " مشغل السجل"سيقدم . المساعدة 2.2.1 
 ".الجدول"م إلى بيانات ملف المنطقة بكفاءة مع المحافظة عليه كما هو موضح في هذا وصول المستخدمين المصرح له

 
 

الخاصة  أو المعين من جانبها بوصول عام إلى ملفات المنطقة ICANNسيزود مشغل السجل منظمة  .ICANNوصول  2.3
 .لى آخر على نحو معقولمن حين إ ICANNوذلك بصفة مستمرة وفًقا للطريقة التي قد تحددها منظمة  TLDبنطاق 
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المعينين من قِبل منظمة " المشغلين في حاالت الطوارئ"سيزود مشغل السجل  .وصول المشغل في حاالت الطوارئ 2.4
ICANN  بوصول عام إلى ملفات المنطقة الخاصة بنطاقTLD  وذلك بصفة مستمرة وفًقا للطريقة التي قد تحددها منظمةICANN  من

 .معقول حين إلى آخر على نحو
 
 

 ICANNتوصيل بيانات التسجيالت اإلجمالية إلى  .3
 

وضمان " خدمات السجل"من أجل التحقق من االستقرار التشغيلي في  .الوصول الدوري إلى بيانات التسجيالت الصغيرة 3.1
على أساس  ICANN إلى" مشغل السجل"سيقدم , المعتمدينأمناء السجالت تحقيقه، فضالً عن تيسير تنفيذ فحوصات التوافق على 

وستتضمن البيانات ما تم تنفيذه من بيانات اعتباًرا . كما هو محدد أدناه" بيانات التسجيل"أحدث ) ICANNفي اليوم الذي تحدده (أسبوعي 
 .ICANNفي اليوم السابق لليوم المحدد لالسترداد من قِبل ) UTC(بالتوقيت العالمي المنسق  00:00:00من 

 
اسم النطاق : البيانات التالية لجميع أسماء النطاقات المسجلة ، على األقل،"مشغل السجل"سيوفر . المحتويات 3.1.1 

والحاالت وآخر تاريخ للتحديث وتاريخ اإلنشاء وتاريخ ) IANAُمعرف (وُمعرف المسجل  اسم النطاق) roid( مستودعُمعرف عنصر و
 مستودعوُمعرف عنصر أمين السجل اسم : فإنه سيتم توفيرعلى األقل، , ينبالنسبة للمسجلين الراع. االنتهاء وأسماء خوادم األسماء

)roid ( واسم المضيف لخادم أمين السجلWhois  وعنوان بأمين السجل الخاصURL  بأمين السجلالخاص. 
 

ضمًنا مت" (مستودع البيانات"فيما يخص " 2المواصفات "سيتم توفير البيانات بالتنسيق المحدد في . التنسيق 3.1.2 
" النطاق"بمعنى أن الملف لن يحتوي إال على عناصر , ولكن مع تضمين الحقول المذكورة في القسم السابق فقط) إلخ, التشفير والتوقيع

 ".2المواصفات "بخيار توفير ملف إيداع كامل بدالً مما هو محدد في " مشغل السجل"يتمتع  .مع الحقول المذكورة أعاله" وأمين السجل
 

 00:00:00للتنزيل اعتباًرا من ) جاهزة(جاهًزا  مشغل شركة التسجيلل) الملفات(الملف سيتوفر . الوصول 3.1.3 
، SFTPللتنزيل عبر بروتوكول ) الملفات(وسيتم توفير الملف . ICANNبالتوقيت العالمي المنسق في اليوم المحدد لالسترداد من قِبل 

 .قبلأساليب أخرى في المست ICANNإال أنه قد تطلب 
 
 

أو إلغاء اعتماده أو صدور أمر قضائي أمين السجل في حالة تعذر  .الوصول االستثنائي إلى بيانات التسجيالت الصغيرة 3.2
، سيقدم ICANNبشأنه، إلخ يستدعي النقل المؤقت أو النهائي ألسماء النطاقات الخاصة به إلى مسجل آخر، استناًدا إلى الطلب المقدم من 

وسيتم توفير البيانات بالتنسيق المحدد في . أحدث البيانات حول أسماء النطاقات الخاصة بالمسجل الخاسر ICANNلى إ" مشغل السجل"
. ولن يحتوي الملف إال على البيانات المتعلقة بأسماء النطاقات الخاصة بالمسجل الخاسر". مستودع البيانات"فيما يخص " 2المواصفات "

، سيتم توفير ICANNو" مشغل السجل"إذا لم يتم االتفاق على غير ذلك بين . في غضون يومي عمل البيانات" مشغل السجل"وسيقدم 
 ".المواصفات"من هذه " .3.1القسم "بنفس طريقة البيانات المحددة في  ICANNالملف للتنزيل من قِبل 
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5 ةالمواصف  
 

 GTLDمن سجالت المستوى الثاني في جدول األسماء المحجوزة 
 

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

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

 
وفيه يقوم مشغل شركة  TLDى الثاني وعلى المستويات األخرى في نطاق المستوفي "EXAMPLE"يتم االحتفاظ بالعنوان . مثال . 1

 .التسجيل بعمليات التسجيل
 
مكون من حرفين تبًعا لمدى  تحرير حجز سلسلة عنوان يجوزو. أوالً ذات الحرفين يجب حجز كل العناوين . حرفينذات الن ويعناال . 2

باقتراح لتحرير التقدم مشغل شركة التسجيل أيًضا كما يجوز ل. ز البلدمشغل شركة التسجيل التفاق مع الحكومة ومدير رم توصل
 .المقابلةهذه االحتجازات على أساس تطبيق معايير تجنب إثارة االرتباك مع رموز الدول 

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

 ").xn--ndk061n" على سبيل المثال(الخاص بها  ASCIIصحيح في ترميز 
 
 قد يستخدمها مشغل .TLDنطاق تشغيل عملية األسماء التالية الستخدامها في  تم حجز. المستوى الثاني لعمليات السجل حجوزات . 4

، يتم عندئذ نقلها وفًقا لما تحدده TLDتسجيل دائرة باعتباره مشغل شركة التسجيل، ومع انتهاء تخصيص مشغل شركة التسجيل 
 .WHOISو IRISو ،WWWو ،ICANN :NIC منظمة

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

 :ما يلي حيث يوفر مشغل شركة التسجيل عمليات التسجيل TLDالمستويات األخرى داخل نطاق 
 

 هث، وفًقا لتحديISO 3166-1في قائمة الواردة لكافة أسماء الدول والمناطق ) باللغة اإلنجليزية(الصيغة المختصرة  5.1
 وتمت زيادة ISO 3166-1، بما في ذلك االتحاد األوروبي المحفوظ بشكل استثنائي في قائمة  من حين آلخر

إلى أي تطبيق يحتاج إلى تمثيل اسم االتحاد األوروبي  1999نطاقه في أغسطس عام 
<http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-

1_decoding_table.htm#EU>. 
 

ألسماء الجغرافية، الجزء الثالث أسماء لتوحيد ا فريق خبراء األمم المتحدة باألسماء الجغرافية، ودليل المرجعية الفنية 5.2
 .دول العالم

 
لغات رسمية باألمم المتحدة بواسطة مجموعة العمل المختصة  6قائمة الدول األعضاء باألمم المتحدة معدة باستخدام  5.3

 .األسماء الجغرافية توحيدبأسماء مؤتمر األمم المتحدة حول 
 
 

مع الحكومة " مشغل السجل"أسماء دول ومناطق معينة وفًقا للمدى الذي يصل إليه اتفاق وذلك شريطة أنه يجوز تحرير عملية احتجاز 
اقتراح تحرير هذه االحتجازات، وفًقا للمراجعة التي تجريها اللجنة " مشغل السجل"، وكذلك، شريطة أنه يجوز لـالمعنية) الحكومات(

 .ICANNوموافقة منظمة  ICANNاالستشارية الحكومية التابعة لمنظمة 
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  6المواصفة 
 

 السجل تشغيل استمراريةالتشغيل البيني و مواصفات

 المعايير مع التوافق .1

 المستقبل في نشرھا سيتم التي وتلكالحالية  الصلة ذات RFC التعليقات طلبات تنفيذ السجل مشغل على يجب .DNS نظام. 1.1 
 نظام :باآلتي تتعلق والتي تلي التي اإلضافات أو تعديالتال أو المعايير جميع ذلك في بما )IETF( اإلنترنت ھندسة عمل فريق قبل من

 ،1982و ،1035و ،1034 :أرقام التعليقات طلبات الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما االسم خادم وعمليات النطاقات أسماء
 .5966و ،4343و ،3597و ،3596و ،3226و ،2671و ،2182و ،2181و

 1.2 .EPP. لتعليقات متثالاال السجل مشغل على يجب RFC  فريق بواسطة       ً مستقبال   ستصدر التي والتعليقات الصلة ذاتالحالية 
 النطاقات أسماء توفيرب تتعلق والتي القادمة اإلضافات أو التعديالت أو المعايير جميع ذلك في بما )IETF( اإلنترنت ھندسة عمل

 ،5732و ،5731و ،5730و ،5910 :أرقام التعليقات طلبات مع التوافق في )EPP( المرن التوزيع بروتوكول باستخدام وإدارتھا
 والتوجيھات RFC 3915 بتوجيھات يلتزم فإنه ،)RGP( للتسجيل السماح فترة تطبيق إلى السجل مشغل احتاج إذا .5734و 5733و

 السجل مشغل على فيتعين ،EPP بـ الخاصة RFC تعليقات قاعدة نطاق خارج الوظيفة استخدام السجل مشغل تطلب إذا .لھا التابعة
 سيقوم وبالتبعية .RFC 3735 في الموصوفة باإلرشادات االستعانة خالل من وذلك اإلنترنت مسودة تنسيق في EPP امتدادات توثيق
  .النشر عملية قبل وتحديثھا ICANN إلى المدعومة واالمتدادات EPP كائنات بكافة المتعلقة الوثائق بتزويد السجل مشغل

 1.3 .DNSSEC. نطاق منطقة ملفاتبالتوقيع على  التسجيل مشغل يلتزم DLT اسم نظام تأمين امتدادات تطبق التي به الخاصة 
 4035و 4034و 4033 أرقام RFCs التعليق بطلبات التسجيل مشغل يلتزم أن ينبغي التشغيل، مدة أثناء ").DNSSEC(" النطاق

  ّ  نف ذ حال وفي .يليه وما 4641 رقم RFC التعليق طلب في الموصوفة التطبيقات لأفض ويتبع يليھا، وما لھا التابعة واألرقام 4509و
 رقم التعليق لطلب االمتثال عليه وجب النطاقات، أسماء لنظام األمان المتدادات المبعثر المعتمد التواجد رفض حاشد السجل مشغل

 الممارسات ألفضل    ً وفق ا آمنة بطريقة باألطفال الخاصة لنطاقاتا أسماء من العامة األساسية المادة قبول عليه يجب كما .يليه وما 5155
ا، .الصناعية في ً   وأيض   النطاق اسم لنظام األمان امتدادات ممارسات بيانات اإلنترنت شبكة على موقعه على السجل ينشر أن يجب    
)DPS( إل     ً ضافة  إ األساسية، المواد لتخزين الالزمة واإلجراءات الحرجة األمنية الضوابط توضح التيxالمفاتيح واستخدام الوصول ى 

 امتدادات ممارسات بيانات ينشر أن السجل مشغل على ينبغي .بالمسجلين الخاصة العامة األساسية المواد قبول وضمان بذلك الخاصة
 تنسيق في     ً حالي ا الموجود( "DPS إطار" في الموضح بالتنسيق االستعانة طريق عن به الخاصة )DPS( النطاق اسم لنظام األمان

ً  يوم ا 180 خالل )http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dnsop-dnssec-dps-framework االرتباط انظر المسودة،  من   
  )RFC( التعليقات طلب إلى "DPS إطار" تحول

 1.4 .IDN. الدولية النطاقات أسماء السجل مشغل عرض إذا ("IDN")، 5890 امأرق التعليقات لطلبات االمتثال عليه وجب، 
 الموقع على ICANN IDN بإرشادات السجل مشغل يلتزم أن ينبغي كما .لھا التابعة واألرقام 5893و 5892و ،5891و

<http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm>،  أو تغييرھا، أو ،تعديلھا يتمحسبما 
 سجل في وتحديثھا األسماء تلك تسجيل وقواعد الدولية النطاقات أسماء جداول نشر السجل مشغل على يجبو .آخرحين إلى  من إلغاؤھا
 التابعة الدولية النطاقات ألسماء التوجيھية المبادئ في محدد ھو كما األسماء تلك بممارسات الخاص اإلنترنت أسماء تخصيص سلطة
 .(ICANN) لھيئة

 1.5 .IPv6. عناوين لقبو على ا    ً قادر   السجل مشغل يكون أن يجب IPv6 ينشرھا وأن به الخاص السجل نظام فيدائمة  كسجالت 
 مع الجذر منطقة في المدرجة السجل أسماء خوادم من األقل على الثنين العام IPv6 نقل السجل مشغل يعرض أن يجبو .DNS في

 النطاقات أسماء نظام لنقل التشغيلية التوجيھية المبادئ" السجل مشغل يتبع أن وينبغي .IANA لدى المسجلة المناظرة IPv6 عناوين
IPv6" التعليق طلب في الموضحة واالعتبارات والتوصيات 91 رقم الحالية الممارسات أفضل في موضح ھو كما )RFC( رقم 
ا يجب أنه على عالوة .5730 ً  أيض   4 رقم المواصفات في المحدد النحو على التسجيل بيانات نشر لخدمات العامة IPv6 عناوين عرض   

 عن البحث برنامج أو ،)3912 رقم التعليق طلب( Whois النطاقات عن البحث برنامج المثال سبيل على االتفاق؛ وينبغي ھذا من
 ألي بالنسبة )SRS( المشترك التسجيل لنظام العامة IPv6 عناوين نقل عرض السجل لمشغل .العالمية الشبكة على Whois النطاقات
 على يكون بحيث gTLD لنطاقات المعتمدين المسجلين أحد من      ً كتابة   األول الطلب وصول من أشھر ةست يتجاوز ال موعد في المسجل،
  .IPv6 عبر المشترك التسجيل نظام مع للعمل استعداد
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 السجل خدمات .2

 مزود اتعملي )1( تمثل خدمات :التالي النحو على ،التسجيل اتفاقية ألغراض ،"التسجيل خدمات" تعريف يتم .السجل خدمات. 2.1 
 النطاقات أسماء تسجيل بعمليات يتعلق فيما المسجلين من البيانات استالم :وهي التالية للمهام بالنسبة األهمية بالغةتعتبر  التي االمتداد
 بالنسبة المنطقة ملفات ونشر ،TLD لنطاقات بالنسبة المنطقة بخوادم المتعلقة الحالة حول بمعلومات المسجلين وتزويد األسماء؛ وخوادم
 اسم خادم بتسجيالت المتعلقة األخرى والمعلومات االتصال ونشر بالتسجيل، الخاصة النطاقات أسماء نظام خوادم تشغيل ؛TLD لنطاقات
 توفيرها السجل مشغل على يتعين التي األخرى الخدمات أو المنتجات )ب(و االتفاق؛ هذا يقتضيه لما وفًقا TLD نطاقات في النطاق
 السجل لمشغل إال يمكن ال أخرى خدمات أو منتجات أي )ج(و ،1 رقم المواصفات في المحدد النحو على اآلراء توافق سياسة إقامة بسبب

 )ج( أو )ب( أو )أ( النقاط نطاق في التسجيل خدمات من خدمة أي على المادية التغييرات )د( و للسجل، كمشغل تعيينه بسبب توفيرها،
  .أعاله المذكورة

 NS سجالت مثل صالحة سجالت يوفر لم المسجل أن أو مسجلة، تكون ال إما التي النطاق ألسماء بالنسبة .البدل حرفأ حظر. 2.2 
 استخدام يحظر فإنه النطاقات، أسماء نظام في بنشرها يسمح ال وضعها أن أو النطاقات، أسماء بنظام الخاص المنطقة ملف إلدراج
 من أخرى تقنية أو طريقة أي أو 4592و 1034 التعليقات طلبيّ  في المبين النحو على طاقاتالن ألسماء العشوائي الرمز موارد سجالت

 عن االستفسار وعند .السجل قبل من النطاقات أسماء نظام في التوجيه إعادة استخدام أو النطاقات أسماء نظام موارد سجالت تركيب أجل
 ورمز ،)NXDOMAIN باسم أيًضا المعروفة( "الخطأ اسم" استجابة إعادة المعتمدة األسماء خوادم على يجب النطاقات، أسماء

 المنطقة ملفات جميع على الحكم هذا وينطبق .الصلة ذات التعليقات وطلبات 1035 التعليق طلب في موضح هو كما 3 االستجابة
 خدمات توفير مجال في يتبعه من أو( السجل مشغل يقوم التي النطاقات أسماء شجرة في المستويات جميع على النطاقات بأسماء الخاصة
 .الحفظ هذا جراء من عائدات على الحصول أو الحفظ، لهذا الترتيب أو لها، البيانات بحفظ )التسجيل

 التسجيل استمرارية .3

 على رتكرا ذلك في بما( جغرافًيا متنوعة متكررة وخوادم عمل شبكة باستخدام بعملياته السجل مشغل سيقوم .العالي التوفر. 3.1 
 في التشغيل استمرارية لضمان )متوفرة كانت حيثما ،التحميل لموازنة خطة وتنفيذ النهائية العقدة مستوى على وتكرار الشبكة، مستوى

  .السجل مشغل سيطرة نطاق خارج استثنائي ظرف أو واقعة أو ،)محلي أو النطاق واسع كان سواء( تقني عطل حدوث حالة

 من ساعة 24 خالل للسجل الحساسة الوظائف الستعادة تجارًيا معقولة جهوًدا السجل ُمشغل خدمسيست .عادي غير حدث. 3.2 
 هذا بعد ساعة 48 عن تزيد ال مدة خالل بالكامل النظام تشغيل وسيستعيد السجل، ُمشغل إرادة عن الخارج العادي غير الحدث انتهاء

 .للخدمة توفر عدم الحدث هذا عن الناتجة االنقطاع عمليات عدت ال .المعنية الحساسة الوظيفة لنوع وفًقا وذلك الحدث،

 حدث وقوع حالة في التسجيل لخدمات صيانة توفر للعمل، مواصلة خطة على التسجيل مشغل يحافظ أن يجب .العمل استمرار. 3.3 
 .التسجيل خدمات استمرار دمزو تعيين ذلك يتضمن أن ويمكن السجل، مشغل عمل إخفاق أو السجل ُمشغل إرادة عن خارج عادي غير
 االتصال ومعلومات اسم يقدم أن التسجيل لمشغل ينبغي التسجيل، خدمات استمرار مزود تعيين على الخطة هذه مثل اشتمال حالة في

 وقوع السجل مشغل سيطرة نطاق خارج استثنائي حدث وقوع حالة في .ICANN شركة إلى المذكورة التسجيل خدمات استمرار لمزود
 ICANN هيئة تقوم أن على يوافق أن عليه وجب به، االتصال يمكن ال بحيث السجل مشغل سيطرة نطاق خارج استثنائي حدث

 سنوًيا مرة السجل خدمات الستمرارية اختبار إجراء السجل ُمشغل على .وجد إن تعيينه، يتم الذي التسجيل خدمة استمرارية بمزود باالتصال
 .األقل على

 االستخدام ةءاسإ منالحد  .4

 دقيقة اتصال تفاصيل اإلنترنت شبكة على موقعه في وينشر ICANN السجل مشغل يزود أن يجب .لالنتهاكات اتصال جهات. 4.1 
 المتعلقة االستفسارات مع للتعامل أساسية اتصال جهة عن فضالً  صالح البريدي والعنوان اإللكتروني البريد ذلك في بما به خاصة

 .هذه االتصال تفاصيل على تطرأ تغييرات بأي فوري بإشعار )ICANN( هيئة سيمد كما ،TLD قاتنطا في الضار بالسلوك

 الملصقات سجالت إلزالة الالزمة اإلجراءات اتخاذ "السجالت مشغلي" على يجب .المعزولة الملصقات لسجالت الضار االستخدام. 4.2 
 يحصلون عندما )http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf الويب موقع على محدد هو كما( المعزولة

 .ضارة بسلوكيات ترتبط السجالت هذه أنب كتابي دليل على

 

http://www.icann.org/en/committees/security/sac048.pdf
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 المدعومة بالتجديد والخاصة األولية التسجيل فترات .5

 )10( عشر حتى عام، كل مرة بزيادات السجل في مسجلةبتسجيالت أولية ألسماء  القيام جوزي .األولية التسجيل فترات. 5.1 
 .سنوات )10( عشر المسجل لالسم األولية التسجيالت تتجاوز ال قد الشك، لتجنب .أقصى كحد سنوات

 الشك، لتجنب .أقصى كحد اتسنو )10( عشر حتى عام، كل مرة بزيادات مسجلة أسماء بتجديد القيام يجوز .التجديد فترات .5.2 
 .التسجيل وقت من بدًءا سنوات )10( عشر عن يزيد ما إلى تسجيلها فترة المسجلة األسماء تجديد يمد ال قد
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 الحقوق حماية آليات متطلباتمن  األدنى الحد
 

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

 آليات كل السجل مشغل وسيشمل .هاماخداست تسيء أو آخر لطرف القانونية الحقوق تنتهك التي النطاقات أسماء تسجيل منع أو تثبيط
 هيئة مسجلي قبل من والمبرم والمسجل، التسجيل اتفاق في ICANN هيئة قبل من مستقلة بصورة مطورةالو مفوضةال الحقوق حماية

ICANN نطاقات في األسماء لتسجيل والمخولين معتمدينال TLD. هيئة وضعتها التي للمتطلبات وفًقا السجل مشغل على يجب 
ICANN سوف الذي الرابط[ على المنشور( التجارية العالمات حقوق مكتب في عليها المنصوص اإللزامية الحقوق حماية آليات تنفيذ 

ال  ):ICANN قبل من آلخر وقت من مراجعتها يتم قد والتي( ])التجارية العالمات ر مقاصةدا من النهائية النسخة إقرار عند وضعه يتم
يجب على مشغل السجل تفويض أي صاحب لحقوق الملكية الفكرية المطبقة باستخدام أي تجميع معلومات حول عالمة تجارية أخرى أو 

 . العالمات التجارية المفوض من الهيئة أو بدالً منه دارة مقاصةاإلخطار بها أو خدمة التحقق من الصحة، بجانب 

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

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

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

 .النوع هذا من قرار بأي وااللتزام التسجيل بقيود الخاصة

 عنوان إدراج يجب[ لىع والمنشور( ،ICANN هيئة اعتمدته الذي ")URS(" السريع لإليقاف الموحد النظام . ب
 .السريع لإليقاف الموحد النظام محققي عن الصادرة القرارات تنفيذ ذلك في بما ،])الموقع



 دةالجدي GTLDمواصفات اتفاقية 
 

 

 8 ةالمواصف
 

 العمليات المستمرةمستند 

ذات  بالغة األهميةفر الموارد المالية الكافية لضمان التشغيل المستمر لوظائف التسجيل اتنص على توأن ) أ(العمليات المستمرة لمستند يجب  .1
اجه عند االنتهاء من كتيب دليل ليتم إدر url[المنشور على  اتالطلب يمن كتيب دليل مقدم ]__[المذكورة في البند  TLDالصلة بنطاق 

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

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

العمليات المستمرة مستند يتعين على مشغل شركة التسجيل بذل غاية جهده إلتخذا كافة اإلجراءات الضرورية أو المفضلة للحفاظ على تنفيذ 
 ICANNسيقدم مشغل شركة التسجيل لـ  .كطرف آخر مستفيد منها ICANNأشهر من تاريخ السريان، وللحفاظ على ) 6(لمدة ستة 

بالصورة المعقولة باتطورات المادية ذات الصلة  ICANNالعمليات المستمرة ويتابع إخطار مستند بن الوثائق النهائية ذات الصلة نسخ م
العمليات مستند ال يتعين على مشغل شركة التسجيل الموافقة على، أو السماح بأي تعديل أو مخالفة، في  .العمليات المستمرةمستند ب

ال يمكن حجب هذه الموافقة بشكل غير ( ICANNاألخرى ذات الصلة بها دون تصديق كتابي مسبق من منظمة  المستمرة أو الوثائق
العمليات المستمرة بموجب مستند لللموارد المالية  ICANNالعمليات المستمرة صراحة على إمكانية وصول مستند تنص  ).معقول

 .من اتفاقية التسجيل ]14.7ند أو الب: إدراج لكيان حكومي[ 4.5أو البند  2.13  البند

العمليات انتهت صالحية مستند مشغل السجل للوفاء بالتزاماته بموجب الفقرة السابقة، إذا من جانب أفضل الجهود بذل وبصرف النظر عن  .2
من سنوات ) 6(مرور ست ، كلًيا أو جزئًيا، ألي سبب من األسباب، وذلك قبل في هذه االتفاقيةمن قبل طرف آخر إلغاؤها المستمرة أو تم 

بذلك االنقضاء أو اإلنهاء وأسباب ذلك،  ICANNإشعار هيئة ) 1(تاريخ النفاذ، فإنه يجب على مشغل السجل وعلى وجه السرعة 
دة لم TLDوفر موارد مالية كافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات يبديل مستند لاتخاذ الترتيبات الالزمة  )2(و

تلي أي إنهاء لهذا ) 1(من تاريخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ) 5(سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق أو قبل الذكرى السنوية الخامسة ) 3( ثالث
مستند ("من تاريخ النفاذ ) 6(االتفاق بعد الذكرى السنوية الخامسة من تاريخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوية السادسة 

العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون مستند والتي ال تقل عن  ICANNبديل االمتثال لشروط منظمة مستند على أي ").يلبد
 . ICANNمقبول لدى منظمة 

العمليات مستند ، في أي وقت، يجوز لمشغل شركة التسجيل استبدال 8بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع المواصفات  .3
 TLDتوفر موارًدا مالية كافية لضمان التشغيل المستمر لخدمات التسجيل المتصلة بنطاقات ) 1(بديل والتي مستند بالمستمرة 
تلي أي ) 1(سنوات أي بعد انتهاء هذا االتفاق قبل أو بحلول الذكرى السنوية الخامسة من تاريخ النفاذ أو لمدة سنة واحدة ) 3(لمدة ثالث 

, من تاريخ النفاذ،) 6(سنوية الخامسة من تاريخ النفاذ ولكن قبل أو بحلول الذكرى السنوية السادسة إنهاء لهذا االتفاق بعد الذكرى ال
العمليات المستمرة، وأن تكون في شكل ومضمون مقبولين من مستند والتي ال تقل عن  ICANNتمتثل لشروط منظمة  )2(و

أو ) 2(العمليات المستمرة إما عمالً بالفقرة ستند موفي حالة قيام مشغل شركة التسجيل باستبدال . ICANNقبل منظمة 
، ولكن يجب أن ُتطبق بعد األصلية العمليات المستمرةمستند بقيد التطبيق فيما يتعلق ) 8(هذه، فلن تعد شروط المواصفات  )3(

 .االستبدال المذكورة) مستندات(مستند ذلك فيما يتعلق 
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 بمشغل شركة التسجيل ةقواعد السلوك الخاصمدونة 
 
 
, أو فرعية, قابضة شركةولن يسمح ألي , يمتنع مشغل شركة التسجيل، TLDنطاق لبتشغيل السجل فيما يتعلق  .1

 توفير في الطرف هذا إشراك فيه يتم الذي الحد ، إلىأو مقاول من الباطن أو كيان آخر ذا صلة, أو تابعة
 "):بالسجلالمرتبط طرف ال"يشار لكل منها ( TLD بنطاق يتعلق فيما لسجلا خدمات

 
الوصول ب يتعلق فيماأمين سجل اهتمام خاص بأي  إظهار المحاباة، المباشرة أو غير المباشرة، أو تقديم . أ

 توفير تم إذا إال ،الخاص بالتشغيل إلى أنظمة شركات التسجيل وخدمات شركات التسجيل المتصلة بها
 شروط وفق المسجلين جميع أمام االعتبارات أو التفضيالت هذه مثل على للحصول تساويةم فرص

 متشابهة؛ لظروف فعليا وخاضعة فعليا متشابهة
 

المعتمدين لدى منظمة  تالسجالأمناء تسجيل أسماء النطاقات لصالحه، باستثناء األسماء المسجلة عبر  . ب
ICANN العمليات والهدف من , رةفي اإلدا، والتي تعد ضرورية بصورة جليةTLD شريطة أن ،

من " 2.6القسم "يجوز له احتجاز أسماء من عملية التسجيل وفًقا لما هو موضح في " مشغل السجل"
 ؛"اتفاقية التسجيل"

 
  إلى المالكين وصول اعتماداً على TLDأو النطاقات الفرعية لـ  TLDتسجيل األسماء في نطاق  . ج

 النطاقات أسماء ألجل المستهلكين من المقدمة النزاعات حل طلبات أو البحث بعمليات تتعلق معلومات
 ؛")التشغيل األولي" باسم واسع نطاق على والمعروفة( اآلن حتى تسجيلها يتم لم التي
 

 فيما بالسجل، مرتبط طرف أي أو السجل لمشغل المستخدم معلومات بكشف تابع مسجل ألي السماح . د
 غير األخرى األطراف كافة إعطاء يتم لم ما وعملياتها، TLD إلدارة الضرورية المعلومات عدا

 شروط وفق المستخدم هذا بيانات إلى مماثال وصوال) اآلخرون السجل مشغلو ذلك في بما( المعنية
 أو بالفعل؛ مماثلة لظروف وخاضعة بالفعل مشابهة

 
 أي عملياته إلى أو سجلها تبخدما المتعلقة السرية المعلومات أو السرية السجل بيانات عن الكشف .هـ

 إعطاء يتم لم ما وعملياتها، TLD إلدارة الضرورية عدا فيما ،DNS خدمات مزود ألي تابع موظف
 مثل إلى مماثال وصوال) اآلخرين السجل مشغلي كافة ذلك في بما( المعنية غير األخرى الجهات كافة
 مشابهة لظروف وخاضعة فعلًيا مشابهة شروط وفق السرية المعلومات أو للسجل السرية البيانات هذه
  .فعليا

 
أمين أو  أمين السجلفي حالة قيام مشغل شركة التسجيل أو الطرف ذا الصلة بالتسجيل بدور مزود خدمات  .2

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

 
 واحدة على األقل كل عام تقويمي) 1(ُيجري مشغل شركة التسجيل عمليات مراجعة داخلية للسلوك مرة  .3

وماً تقويمياً عقب نهاية كل عام تقويمي، ي) 20(في غضون عشرين . قواعد السلوك مدونةبلضمان االلتزام 
لدى مشغل شركة  يتقدم مشغل شركة التسجيل بنتائج المراجعة الداخلية، مدعمة بتصديق من مسؤول التصديق 

قواعد السلوك هذا، عبر البريد اإللكتروني على عنوان  مدونةالتسجيل يشهد بالتزام مشغل شركة التسجيل بـ 
التقارير فيما بعد نموذج هذه التقارير ومحتواها أو تقديم  ICANNطلب قد ت. (ICANNتوفره منظمة 

 هذه مثل عالنية تنشر أن ICANN حق من أنه على السجل مشغل يوافق .)باستخدام وسائل أخرى معقولة
 .واالعتماد النتائج
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ي إدعاءات عدم من إجراء تحقيقات ف ICANNسبباً لمنع منظمة ) 1: (ال يعد أي مما ذكر بموجب هذه الوثيقة .4

توفير األسس التي يستند إليها مشغل شركة التسجيل ) 2(قواعد السلوك؛ أو  مدونةبالتزام مشغل شركة التسجيل 
 مدونةبشأن التحقيق في إدعاءات عدم التزام مشغل شركة التسجيل ب ICANNفي رفضه التعاون مع منظمة 

 .قواعد السلوك المذكور
 

 على بالسجل مرتبط طرف أي أو السجل مشغل لقدرة تقييًدا المستند هذا في عليه النص تم بند أي يمثل ال .5
 بالمنتجات يتعلق فيما بائع أو مسجل مع للنشاط العادية فرةطال في المستقلة البعيدة المعامالت إلى الدخول

 .TLDبـ جهة كل من الصلة ذات غير والخدمات
 

 بناءً  ICANNمن منظمة ، وقد يتم منح هذا اإلعفاء هذه السلوك قواعداإلعفاء من " مشغل السجل"قد يطلب  .6
 منظمةالذي تراه  معقولر التقديلل وفًقا "السجل مشغل" بّين، إذا ICANN منظمة من معقول تقدير على

ICANN،  فياسم النطاق  تسجيالت جميع) 1(أن TLD  هو ويقوم" مشغل السجل"تم تسجيلها بمعرفة 
 أيينقل ملكية أو استخدام  أو يوزع أو يبيع ال السجل مشغل) 2(وصري بشكل ح الذاتي الستخدامه بإدارتها

السلوك هذه  قواعد ال ُيعد تطبيق) 3(و "السجل مشغللتابعة "غير إلى أي جهة أخرى  TLD في تسجيالت
 .مصلحة العامةاللحماية  ضرورًياTLDعلى 
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 موصفات أداء السجل

 ريفاالتع .1

1.1. DNS.  يشير إلى نظام أسماء النطاقات كما هو معرف فيRFC  وأرقام  1035، 1034رقمRFC ذات الصلة. 

المسجل تحت  ،TLDللثقة من مرساة الثقة السم النطاق مثل اسم النطاق  DNSSECهناك سلسلة  .األمثل DNSSECحل  .1.2
TLD وهكذا. 

1.3. EPP. لبروتوكوليشير إلى ا Extensible Provisioning Protocolالمعرف في RFC 5730  وأرقامRFC  ذات
 .الصلة

أو  IPv4في حال ضرورة التمييز بينهما، يتم ذكر . بدون التمييز بينهما IPv6أو  IPv4يشير إلى عنوان  .IPعنوان  .1.4
IPv6. 

والموجودة في غير واحد من ) انظر أدناه) (وغيرها EPPو DNS(فعادة مضيفي الشبكة بإجراء اختبارات . ختباراتاال .1.5
 .المواقع العالمية

1.6. RDDS.  خدمات نشر بيانات التسجيل"تشير "Registration Data Directory Services  إلى خدماتWHOIS 
 .من هذه االتفاقية "4المواصفة "وخدمات الويب مجتمعة كما هي معرفة في 

1.7. RTT. زمن الرحلة الكاملة أو RTT من إرسال أول بت من أول حزمة من سلسلة الحزم بدًءا لى الزمن المقاس يشير إوهو
لم يستقبل العميل  ذاإ. الالزمة إلجراء طلب حتى استالم آخر بت من آخر حزمة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة

 .يعتبر الطلب على أنه لم يستجاب لهسيتم اعتبار اإلجابة هي االستالم وسفسلسلة الحزم بالكامل الالزمة الستالم االستجابة، 

1.8. SLR.  متطلبات مستوى الخدمة هي مستوى الخدمة المتوقع لمعامل معين يتم قياسه في اتفاقية مستوى الخدمة)SLA.( 

 لمستوى الخدمة  اتفاقيةمصفوفة  .2

 )شهرًيا( مطلب مستوى الخدمة المعلمة 

DNS 

 فراتو% 100= دقيقة  0زمن توقف الخدمة  DNS خدمة فراتو
 %)99 ≈(دقيقة  432زمن توقف الخدمة  ≤ DNS أسماء خادم فراتو

RTT حل TCP DNS ≥ 1500  من االستعالمات على األقل% 95مللي ثانية، لنسبة 
RTT حل UDP DNS ≥ 500  من االستعالمات على األقل% 95مللي ثانية، لنسبة 
 ات على األقلمن االختبار% 95كحد أدنى، لنسبة  DNS ≥ 60 تحديث زمن

RDDS 
 %)98 ≈( دقيقة 864زمن توقف الخدمة  ≤ RDDS فراتو

RTT استعالم RDDS ≥ 2000  من االستعالمات على األقل% 95مللي ثانية، لنسبة 
 من االختبارات على األقل% 95كحد أدنى، لنسبة  RDDS ≥ 60 تحديث زمن

EPP 

 %)98 ≈(أدنى  دقيقة كحد 864زمن توقف الخدمة  ≤ EPP خدمة فراتو
RTT جلسة أمر EPP ≥ 4000  من االستعالمات على األقل% 90مللي ثانية، لنسبة 
RTT استعالم مر EPP ≥ 2000  من االستعالمات على األقل% 90مللي ثانية، لنسبة 
RTT تحويل أمر EPP ≥ 4000  من االستعالمات على األقل% 90مللي ثانية، لنسبة 
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بالنسبة ا إحصائيً لمرور البيانات األقل الصيانة لمختلف الخدمات في جميع األوقات والتواريخ بإجراءات السجالت  ييفضل أن يقوم مشغل
ولكن يراعى أنه ال توجد شروط لعمليات انقطاع مخطط لها أو ما شابه، أي وقت تتوقف فيه الخدمة، سواء بسبب الصيانة أو . لكل خدمة

 .SLAف عن الخدمة ألغراض خطأ بالنظام، سيعتبر ببساطة التوق

3. DNS 

على ، )TLDمثل (أنها مرخصة السم نطاق معين بمحددة السماء األخوادم من يشير إلى قدرة مجموعة  .DNS خدمة فراتو .3.1
الثنين على األقل  البدلحظة معينة فمتوفرة في الخدمة يتم اعتبار ولكي  .DNSمن اختبارات  DNSإلجابة على استعالمات ا

ألي  "IPعنوان "التسجيل العام  اتذ DNSلكل من " DNSاختبارات "بنجاح  DNS اجتيازالمفوضة  من خوادم االسم
خالل فترة زمنية  DNSفر خدمات اثبت عدم توي DNSمن اختبارات أو أكثر % 51نسبة كانت وإذا . ذات صلة خدمة

 .غير متوفرة DNSمعينة، فتعتبر 

مرخص السم مدرج بأنه العام لخادم أسماء معين  DNSفي المسجل  "IPعنوان "يشير إلى قدرة  .DNS سما خادم فراتو .3.2
عام لكل خوادم  DNSفي مسجل  "IPعناوين "كل و. من مستخدم اإلنترنت DNSالنطاق، على اإلجابة على استعالمات 

 DNSرات أو أكثر من اختبا% 51نسبة كانت وإذا . الذي تتم متابعته سيتم اختبارها بشكل فردي السم النطاق األسماء
 "IPعنوان " يعتبر وقت معين، لخادم األسماء خالل "IPعنوان "إلى  "DNS اختبارات" معرفة من تحصل على نتائج غير

 .لخادم األسماء غير متوفر

3.3. RTT حل ذات UDP DNS.  يشير إلىRTT لسلسلة من حزمتين، استعالم UDP DNS واستجابة  UDP DNS ذات
 .اعتبارها غير معرفة سيتم RTT ذي الصلة فإن SLRمن ما هو محدد في  مرات 5أكبر  RTTإذا كانت . الصلة

3.4. RTT  حلذات TCP DNS. إلى يشير RTT من بداية اتصال  لسلسلة من الحزمTCP  حتى نهايته، بما في ذلك استقبال
 سيتم RTT ذي الصلة فإن SLR من ما هو محدد في مرات 5أكبر  RTT إذا كانت. واحد DNSالستعالم  DNSاستجابة 

 .اعتبارها غير معرفة

3.5. RTT حل DNS.  يشير إلى إما"RTT حل UDP DNS"  أو"RTT حل TCP DNS." 

ألمر نقل على اسم نطاق، حتى تجيب كل خوادم  EPP يشير إلى الوقت المقاس من استقبال تأكيد .DNS زمن تحديث .3.6
هذا ينطبق فقط على  .تغيير الذي تم إجراؤهمع اتساق البيانات مع ال" DNSاستعالمات "بـ  السم النطاق األصلء األسما

 .DNS التغييرات على معلومات

إن كان ). TCPأو  UDPعن طريق (معين  "IPعنوان "أرسل إلى  واحد غير متعدد DNSيعني استعالم  .DNS اختبار .3.7
DNSSEC  متاًحا في منطقةDNS  ،التوقيعات محققة  أن تكون البدالمستعلمة، لكي يعتبر أنه تمت اإلجابة على االستعالم

مهيئا بشكل  Trust Anchorتم نشره في المنطقة األصل، إن لم يكن األصل موقًعا مقابل مثبت ثقة  DSإيجابًيا مقابل سجل 
. أن تتضمن إجابة االستعالم على المعلومات المعنية من نظام السجل، وإال سيتم االستعالم لم تتم اإلجابة عليه البد. ثابت

النتائج المحتملة . المقابل، سيعتبر لم تتم اإلجابة عليه SLRأضعاف  5أكثر  "DNSحل  RTT" يتضمناالستعالم الذي 
 .غير مجاب/أو، غير معرف "DNS حل RTT" ثانية يقابل بالمليرقم : هي DNSالختبار 

 مسجل "IPعنوان "لكل  TCPو DNS" UDPباختبار "تقوم  DNSفي كل دقيقة، كل عملية  .DNS معامالت قياس .3.8
DNS اختبار "فإن كانت نتيجة . النطاق قيد المتابعة عام لخوادم أسماء اسمDNS" مجابة فسيعتبر /غير معرفةIP الذي تم 

 . اختباره غير متوفر بدء من ذاك االختبار وحتى وقت إجراء اختبار آخر

في أي فترة قياس، وإال  20هو  الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقياس صحيحاً  .DNS اختبارات نتائج فحص .3.9
 .أي خطأ SLRسيتم تجاهل المقاييس وال يتم االعتداد بها؛ وفي هذه الحالة لن يتم تحميل 

 .لتقريب توزيع هذه االستعالمات "DNS اختبار" TCPأو  DNS UDPسترسل  .TCPو UDP استعالمات توزيع .3.10

على  DNSفي أقرب مكان ممكن من محلالت  سيتم وضعها DNSاختبارات قياس معامالت  .DNS اختبارات وضع .3.11
من الحرص بحيث ال تنفذ االختبارات  البدالشبكات التي يتواجد بها أكبر عدد مستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة؛ و

 .خلف وصالت متأخرة مثل وصالت األقمار الصناعية
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4. RDDS 

تجابة إلى االستعالمات الواردة من مستخدم ، على االسTLDالخاصة بـ  RDDSيشير إلى قدرة كل خدمات  .RDDS فراتو .4.1
فر خدمات اأثبتت عدم تو RDDSمن اختبارات أو أكثر % 51نسبة كانت وإذا . اإلنترنت بالبيانات المناسبة من نظام السجل

RDDS  خالل فترة زمنية معينة، فتعتبرRDDS غير متوفرة. 

4.2. RTT استعالم WHOIS. يشير إلى RTT ة اتصال لسلسلة من الحزم من بدايTCP  حتى نهايته، بما في ذلك استقبال
 .غير معرفة RTT المقابلة، فسيتم اعتبار SLR أضعاف أو أكثر RTT 5إن كانت . WHOISاستجابة 

4.3. RTT استعالم Web-based-WHOIS. إلى يشير RTT من بداية اتصال  لسلسلة من الحزمTCP  حتى نهايته، بما في
إن قام مشغل السجل بتنفيذ عمليات متعددة الخطوات للحصول على . واحد HTTPم الستعال HTTPذلك استقبال استجابة 

 . غير معرفة RTTالمقابلة، فسيتم اعتبار  SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 إن كانت. المعلومات، يتم فقط قياس آخر خطوة

4.4. RTT استعالم RDDS.  يشير إلى"RTT استعالم WHOIS" و"RTT  استعالمWHOIS لويبا على المعتمد" 
 .مجتمعان

ألمر تحويل اسم نطاق استضافة أو تواصل حتى تعكس خدمات  EPPوإشارة إلى وقت استالم تأكيد  .RDDS تحديث زمن .4.5
RDDS التغيير الذي تم إحداثه. 

تكون  RDDSإلحدى خدمات  معين ألحد الخوادم "IP عنوان" يعني إرسال استعالم واحد إلى .RDDS اختبار .4.6
أن تحتوي االستجابات على المعلومات ذات الصلة، وإال سيتم  البدت موجودة في نظام السجل واالستعالمات عن كائنا

المقابلة يتم اعتبارها غير مجاب  SLRأو أكثر من  أضعاف RTT 5 االستعالمات التي بها. االستعالم لم تتم اإلجابة عليه
 .غير مجاب/أو غير معرف RTTقابل ثانية ي بالمليرقم : هي RDDSالنتائج المحتملة الختبار . عليها

ذات التسجيل العام  DNSمن جميع  IPدقائق أحد عناوين  5كل  RDDSستختار اختبارات  .RDDS معامالت قياس .4.7
في حال . لكل منها" RDDS اختبار" التي تجري متابعتها وعمل TLDلـ  RDDSمن خوادم كل خدمات " IPن اويعن"

حتى يحين وقت غير متوفرة من هذا االختبار  RDDS، يتم اعتبار خدمة "RDDSاختبار "التعرف على /اإلجابة عدم
 .إجراء اختبار جديد

في أي فترة قياس،  10الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقياس صحيحاً هو  .RDDS اختبارات نتائج فحص .4.8
 .أي خطأ SLRيتم تحميل وإال سيتم تجاهل المقاييس وال يتم االعتداد بها؛ وفي هذه الحالة لن 

على  DNSسيتم وضعها في أقرب مكان ممكن من محلالت  RDDSاختبارات قياس معامالت  .RDDS اختبارات وضع .4.9
من الحرص بحيث ال تنفذ االختبارات خلف  البدالشبكات التي يتواجد بها أكبر عدد مستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة؛ و

 .الصناعيةوصالت متأخرة مثل وصالت األقمار 

5. EPP 

كمجموعة على االستجابة إلى األوامر الواردة من مسجلين لدى سجل TLD EPP يشير إلى قدرة خوادم .EPP خدمة فراتو .5.1
مع  EPPأمر . أن تتضمن االستجابة على بيانات مالئمة من نظام السجل البد. معتمد، والذي سبق مصادقتهم على الخوادم

"EPP  أمرRTT" 5 أعلى من  مراتSLR من أو أكثر % 51نسبة كانت إذا . المطابق سوف يعتبر لم يتم الرد عليه
 .غير متوفرة EPPخالل فترة زمنية معينة، فتعتبر  EPPفر خدمات اأثبتت عدم تو EPPاختبارات 

5.2. RTT  جلسة مرأالمحتوية على EPP. يشير إلى RTT التي تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال  لسلسلة الحزم
. TCPبالنسبة ألمر تسجيل الدخول، هو يحتوي على الحزم الالزمة لبدء جلسة . واحد EPPألمر جلسة EPP ابةاستج

هي تلك المعرفة في القسم  EPPأوامر . TCPبالنسبة ألمر تسجيل الدخول، هو يحتوي على الحزم الالزمة لختام جلسة 
 .غير معرفة RTT لمقابل، فستعتبرا SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 إن كانت. EPP RFC 5730من  2.9.1
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5.3. RTT مر استعالمالمحتوية على أ EPP. يشير إلى RTT التي تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال  لسلسلة الحزم
أوامر . TCPو EPPفاألمر ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو ختام جلستي . واحد EPPألمر جلسة  EPPاستجابة 

EPP من 2.9.2ي القسم ھي تلك المعرفة ف EPP RFC 5730 .إن كانت RTT 5  أضعاف أو أكثرSLR المقابل، 
  .غير معرفة RTT فستعتبر

5.4. RTT تحويل أمر EPP. يشير إلى RTT التي تتضمن إرسال أمر تحويل إضافة إلى استقبال استجابة  لسلسلة الحزمEPP  ألمر
ھي تلك المعرفة في  EPPأوامر . TCPو EPPأو ختام جلستي فاألمر ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء . واحد EPPجلسة 
  .غير معرفة RTT المقابل، فستعتبر SLRأضعاف أو أكثر  RTT 5 إن كانت. EPP RFC 5730 من 2.9.3القسم 

5.5. RTT أمر EPP. يشير إلى "RTT  أمر جلسةEPP"، أو "RTT  أمر استعالمEPP" أو "RTT تحويل أمر EPP".  

أوامر االستعالم والتحويل، باستثناء . EPPمعين ألحد خوادم  "IP عنوان" واحد إلى EPPسال أمر يعني إر .EPP اختبار .5.6
أن تتضمن االستجابة على بيانات مالئمة من نظام  البد. عن تختص كائنات موجودة في نظام السجل البد، "create"األمر 
  .غير مجاب/أو، غير معرف "EPP حل RTT" بلثانية يقا بالمليرقم : ھي EPPالنتائج المحتملة الختبار . السجل

التي تتم  TLDلـ  EPPلخدمات  "IPعناوين "كل خمس دقائق أحد  EPPستختار اختبارات  .EPP معامالت قياس .5.7
أن تتم المفاضلة بين ثالث أنماط مختلفة من األوامر وكذا بين األوامر من كل صنف في  البدف" EPPاختبار "متابعتھا وعمل 
غير متوفرة من ھذا االختبار حتى يحين وقت إجراء  EPPيتم اعتبار خدمة  "EPPاختبار " التعرف على/جابةحال عدم اإل
  . اختبار جديد

في أي فترة قياس، وإال  5                                                     ً    الحد األدنى لعدد االختبارات النشطة العتبار المقياس صحيحا  ھو  .EPP اختبارات نتائج فحص .5.8
  .أي خطأ SLRھا؛ وفي ھذه الحالة لن يتم تحميل سيتم تجاھل المقاييس وال يتم االعتداد ب

داخل أو بالقرب من نقاط وصول المسجلين إلى اإلنترنت  EPPيتم وضع اختبارات قياس معامالت  .EPP اختبارات وضع .5.9
من مراعاة عدم وضع االختبارات خلف وصالت متأخرة، مثل وصالت األقمار  البدعلى مستوى مناطق جغرافية مختلفة؛ و

  .ةالصناعي

  حدود الطوارئ .6

أو ستحدث تحول الطوارئ لدى الوظائف  TLDلـ التالي حدود الطوارئ التي وصلت ألي خدمة مما ذكر أعاله  مصفوفةاليوضح 
  .من ھذا االتفاق 2.13الحرجة كما ھو معرف في القسم 

  الطوارئ حدود  الحرجة المھمة
  أسبوع/ساعات عمل 4  )جميع الخوادم( DNSخدمة 

  أسبوع/ساعات عمل 4  مثلاأل DNSSECحل 

EPP  24 أسبوع/ساعات عمل  
 RDDS )WHOIS/WHOISاستعالم 

   )المستندة إلى الويب
  أسبوع/ساعات عمل 24

خرق اتفاق السجل الناتج عن فقدان مستودع بيانات كما ھو موضح في   مستودع البيانات
  .6الجزء ب القسم  2التخصيص 

  تصعيد الطوارئ .7

إن بدء التصعيد والتحقيقات . غراض التدقيق والتحري الممكنة أو القضايا المحتملة في ما يخص أعمال المتابعةال يكون التصعيد إال أل
  .التعاونية الھامة ال يمثال في حد ذاتھما خدمتا متابعة جاء الفشل في متطلبات أدائھما

أن توفر  البدو. والمسجلين ICANN ينومشغلي السجل وبين المسجلين ومشغل السجل وب ICANN وأن يكون التصعيد بين البد
ICANN أن يظل التواصل الموجود بين  البدو. ومشغلي السجل أقسام عمليات الطوارئ التي جاء الحديث عنھاICANN  ومشغلي

ف السجل وما ينشر للمسجلين باعتبار دورھم المعني في التصعيدات وقبل التعامل مع أي حالة تصعيد للطوارئ من قبل كافة األطرا
  .                          ً      ً المعنية والبقاء عليھا أمدا  بعيدا  
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 ICANN من جانبتصعيد الطوارئ  .7.1

سيقومون بتصعيد الطوارئ مع  ICANNفإن مشغلي طوارئ  6من حدود الطوارئ كما هو محدد في القسم % 10وجود  ةحالفي 
) SMS أي البريد اإللكتروني أو(ت اإللكترونيا: يشتمل تصعيد الطوارئ على الحد األدنى من العناصر التالية. مشغل السجل المعني

أو إشعار التواصل الصوتي بقسم الطوارئ الخاص بمشغل السجل بمعلومات وافية عن المسألة المتصعدة بما في ذلك دليل فشل المتابعة /و
لمتابعة ومتابعة وكذا مشغل السجل وااللتزام ببدء مسألة التصحيح بين خدمة ا ICANNوالتفاقم المندلع من فشل طاقم المتابعة لدى 

 . الخدمة على حد سواء

 ICANN من جانبتصعيد الطوارئ  .7.2

ن المسجل اوفي حال ك. لتعامل مع طلبات الطوارئ من المسجلينعلى اأقسام عمليات الطوارئ بمراعاة دوام استعداد مشغل السجل يلتزم 
 ICANNمن خالل سبل (قادر على التواصل مع السجل بسبب خلل في خدمة السجل وكونه غير  EPPغير قادر على عمل تحويالت 
مع مشغل السجل أو أن مشغل السجل غير قادر أو ال ينوي عالج الخلل فللمسجل أن يبدأ تصعيد الطوارئ ) المنصوص عليها لالتصاالت

 .تصعيد الطوارئ مع مشغل السجل كما هو مذكور أعاله ICANN ثم يمكن أن تبدأ .ICANN بقسم عمليات الطوارئ في

 بالغ باالنقطاع والصيانةاإل .7.3

ساعة على األقل من  24قبل  ICANN ن مشغل السجل يخطط للصيانة فسوف يقومون بإعطاء مالحظة لقسم الطوارئ فيافي حال ك
ء مرات الصيانة ويرجئ خدمة تصعيد الطوارئ لخدمة المتابعة أثنا ICANN وسيسجل قسم عمليات الطوارئ في. عملية الصيانة تلك

 .الصيانة المحتملة فترة انقطاع

ومتطلبات األداء لتقوم  SLAبالنسبة للخدمات تحت  ICANNانقطاع طبقاً اللتزاماتهم التعاقدية مع على وجود مشغل السجل فإذا أعلن 
أثناء ذلك االنقطاع المزعوم ويقوم بإرجاء  ICANN وسيسجل قسم عمليات الطوارئ في. ICANNبإشعار قسم عمليات الطوارئ في 

 . صعيد الطوارئ للخدمة المتابعة المعنيةخدمة ت

 تعهدات قياس األداء .8

القياس بما في ذلك أي نوع من أنواع المحاباة لطلبات خدمات  اختباراتينبغي على مشغل السجل أال يتدخل في . تدخلعدم ال .8.1
امل مع أي طلب آخر من أن يستجيب مشغل السجل الختبارات التقييم كما جاء في هذا التخصيص مثلما يتع البدو. المتابعة

 .)EPP(أو مسجلي ) RDDSو DNSلـ (مستخدمي اإلنترنت 

ستحصل على اختبار مسجل يستخدم ألغراض  ICANNيوافق مشغل السجل على أن  .ICANNمن ختبار مين سجل االأ .8.2
تاوة على يوافق مشغل السجل على عدم المحاباة في اختبار المسجل غير عدم فرض إ. كما هو موضح أعاله SLRتقييم 

لمصلحتها أو لغيرها ) أو موضوعات السجل(أال تستخدم المسجل أو أسماء نطاق المسجل  ICANNينبغي على . التحويالت
 .عدا أغراض التثبت من االمتثال التعاقدي على الشروط الموضحة في االتفاق
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