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 gTLDالتعدیل العالمي لقاعدة اتفاقیة سجل نطاقات 
 الجدیدة

 األسئلة الشائعة حول تاریخ السریان

 2017حزیران (یونیو)  7اإلصدار: 

 نبذة موجزة
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 قائمة المحتویات

 2 ................................................................................................. ؟2017 لعام العالمیة التعدیالت ھي ما .1
 2 ........................................................................................... ؟2017 لعام العالمیة التعدیالت وضع ھو ما .2
 2 ............................................................................ ؟2017 لعام العالمي للتعدیل یخضعون السجل مشغلي أي .3
 2 .......................................................................................... التغییرات؟ تنفیذ السجل مشغلو من یطلب متى .4
 2 ......................................................................................... الفعلي؟ بالتاریخ السجل مشغلي إخطار تم كیف .5
 2 ............................................................................... التغییرات؟ تنفیذ السجل مشغلي على یجب الوقت من كم .6
 2 ............................................................................ سجل؟ مشغل كل عن نیابة القانوني اإلشعار تلقى الذي من .7
 2 .................................................................................. العتماد؟ل 2017 لعام العالمیة التعدیالت تصل كیف .8
 3 ......................................................................... ؟2017 لعام العالمیة التعدیالت عن الناتجة التغییرات ھي ما .9

 3 .............................................. ؟2017 لعام العالمي التعدیل تنفیذ أجل من بھ القیام السجل مشغلي على یجب الذي ما .10
 3 ............................................................................... التغییرات؟ ھذه إجراء السجالت مشغلي على یجب متى .11
 3 .................................................................. ؟2017 لعام العالمي التعدیل على التوقیع السجل مشغلي یحتاج ھل .12
 4 ............................................................................ غیرھم؟ أو المصلحة أصحاب من استشارتھ تمت الذي من .13
 4 ..................................................................................................... التغییرات؟ ھذه ICANN تعد كیف .14
 4 ................................................................... الجدیدة؟ gTLD سجل اتفاقیة على المراجعات إجراء سیتم مرة كم .15
 4 .............................................................................. إضافیة؟ معلومات على العثور السجل لمشغلي یمكن أین .16
 4 ......................................................................................... األسئلة؟ تقدیم السجالت مشغلي على یجب أین .17

 



 

 
2 

 ؟2017ما ھي التعدیالت العالمیة لعام  .1
الجدیدة ("اتفاقیة السجل") التي نتجت من  gTLDھو مجموعة من المراجعات المعتمدة التفاقیة تسجیل نطاقات  2017لعام  التعدیل العالميإن 

عملیة جمع  ) وكذلك ما نتج عنRySGومجموعة عمل مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت ( ICANNلثنائیة بین منظمة المفاوضات ا
لبدء المفاوضات بشكل دوري لمناقشة  RySGأو لمجموعة  ICANN(أ) من إتفاقیة السجل آلیة لمنظمة  7.7. یوفر القسم التعلیقات العامة

الناتجة في التعدیل العالمي إلى حد كبیر على التصحیحات الفنیة والتوضیحات مع بعض التغییرات التنقیحات  تنقیحات إتفاقیة السجل. وتركز
 الموضوعیة. 

بأنھا  ICANN) منظمة RySGما أبلغت مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت (عند 2014بدأت عملیة تعدیل إتفاقیة السجل في تموز/ یولیو 
، تم تقدیم تعدیالت العقد المقترحة ICANNترغب ببدء التفاوضات بخصوص تعدیالت العقد. بعد فترة مناقشة بین مجموعة العمل ومنظمة 

التعلیقات العامة وقامتا بتنقیح التعدیالت العالمیة بناًء على  ومجموعة العمل ICANNللتعلیق العام في شكل التعدیل العالمي. حیث راجعت منظمة 
 التعلیقات الواردة.

 ؟2017ما ھو وضع التعدیالت العالمیة لعام  .2
مشغلو  وافق(ج) من اتفاقیة السجل.  7.7على كل من الموافقات المطلوبة على النحو المبین في القسم  2017وقد حصلت التعدیالت العالمیة لعام 

على التعدیل العالمي  ICANNووافق مجلس إدارة  2017أبریل  10السجل المنطبقین على التعدیل العالمي اعتبارا من نھایة فترة التصویت في 
 . قرار المجلس المعتمد كما ھو مبین في 2017مایو  18في 

) یوًما تقویًما من تاریخ 60(ج) من اتفاقیة السجل، یسري العمل بالتعدیل العالمي ویعتبر تعدیالً التفاقیة السجل بعد ستین ( 7.7وعمال بالبند 
 .2017یولیو  31ھو  2017. التاریخ الفعلي للتعدیل العالمي لعام 2017یونیو  1لمشغلي السجل المنطبقین، والذي أرسل في  ICANNإشعار 

 ؟2017أي مشغلي السجل یخضعون للتعدیل العالمي لعام  .3
یؤثر على "مشغلي  2017الجدیدة األساسیة، فإن التعدیل العالمي لعام  gTLD(ي) (ط) من اتفاقیة سجل  7.6وفقا للتعریف الوارد في القسم 

ة السجل التي تحتوي على شرط مماثل لھذا القسم السجل المنطبقین" أو "بشكل جماعي، مشغلي السجل لطرف نطاقات المستوى األعلى في اتفاقی
7.6 ." 

عملیة التفاوض لم تكن العملیة مؤھلة  7.7التعدیالت واإلعفاءات والقسم  7.6مشغلي السجل الذین ال تتضمن اتفاقیات السجل الخاصة بھم القسم 
 للتصویت وال تتأثر بالتعدیالت الناتجة عن التعدیل العالمي. 

 السجل تنفیذ التغییرات؟ متى یطلب من مشغلو .4
 .2017تموز / یولیھ  31نافذة المفعول في  2017وتصبح التغییرات الناجمة عن التعدیل العالمي لعام 

 كیف تم إخطار مشغلي السجل بالتاریخ الفعلي؟ .5
جیل وجھات االتصال القانونیة اإلشعار القانوني عبر البرید اإللکتروني إلی جھات االتصال الرئیسیة للتس ICANN، أرسلت 2017یونیو  1في 

 (ج) من اتفاقیة السجل. 7.7لكل مشغل سجل منطبق علی النحو المطلوب بموجب القسم 

 كم من الوقت یجب على مشغلي السجل تنفیذ التغییرات؟ .6
المرسل بالبرید اإللكتروني لتنفیذ التغییرات الناتجة عن  ICANNیوما تقویمیا من تاریخ اإلشعار القانوني لـ 60لدى مشغلي السجل المطبقین 

 .2017یولیو  31وأصبحت التغییرات ساریة المفعول في  2017یونیو  1. تم إرسال اإلشعار القانوني في 2017التعدیل العالمي لعام 

 من الذي تلقى اإلشعار القانوني نیابة عن كل مشغل سجل؟ .7
ر البرید اإللكتروني إلى جھات اتصال السجل األساسیة وجھات االتصال القانونیة لكل مشغل سجل قابل اإلشعار القانوني عب ICANNأرسلت 

 للتطبیق. 

 لالعتماد؟  2017كیف تصل التعدیالت العالمیة لعام  .8
على النحو  ICANNإدارة ، تم تقدیم واستالم الموافقة من مشغلي السجل المنطبقین ومجلس 2017ولكي تتم الموافقة على التعدیل العالمي لعام 

 (ج) من اتفاقیة السجل.  7.7المنصوص علیھ في القسم 

https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a


 

 
3 

 كان ھناك حاجة إلى نقطتین لتحقیق موافقة مشغل السجل القابلة للتطبیق:

قیة ثلثي إجمالي مبلغ الرسوم المدفوعة، وفقا التفا ICANN"الموافقة اإلیجابیة علی مشغلي السجل المطبقین الذین بلغت مدفوعاتھم لـ .1
 السجل، السنة التقویمیة السابقة علی الفور". 

 "الموافقة اإلیجابیة على أغلبیة مشغلي السجل المنطبقین عند الحصول على ھذه الموافقة". .2

على  ICANNووافق مجلس إدارة  2017أبریل  10مشغلو السجل المنطبقین على التعدیل العالمي اعتبارا من نھایة فترة التصویت في  وافق
 .قرار المجلس المعتمد كما ھو مبین في 2017مایو  18التعدیل العالمي في 

 ؟2017ما ھي التغییرات الناتجة عن التعدیالت العالمیة لعام  .9
إلى حد كبیر على التصحیحات الفنیة والتوضیحات مع بعض التغییرات الموضوعیة  2017وتركز التنقیحات الناتجة في التعدیل العالمي لعام 

 على النحو المبین أدناه:

(التسعیر لخدمات السجل)، والتي تمكن مشغلي السجالت من تغییر شروط التسعیر  2.10ناء السجالت) و (أم 2.9تنقیحات القسم  •
ألن اتفاقیة السجل ال تحدد سعرا محددا  ICANN الخاصة باتفاقیة السجل وأمین السجل دون السعي للحصول على موافقة منظمة

أمناء السجل لنطاق  -خطار ألمناء السجل الذین قاموا بتنفیذ اتفاقیة السجل لتسجیل أسماء النطاقات . ومع ذلك، ال بد من تقدیم ھذا اإل
TLDیظل مشغلي السجل خاضعین للمتطلبات الموضوعیة للقانون سواء أبلغت منظمة . ICANN  عن زیادة األسعار من قبل مشغل

 السجل أم ال.

بممارسة سلطتھا التقدیریة لتحدید تخفیض الرسوم  ICANN (التنازل عن تخفیض الرسوم)، والتي تسمح لمنظمة 6.7تنقیحات القسم  •
بالسلطة التقدیریة لتحدید ما إذا كان  ICANN التي یدفعھا مشغل السجل بموجب اتفاقیة السجل. وبموجب ھذا الحكم، ستحتفظ منظمة

 تخفیض الرسوم مناسبا وشروط أي تخفیض من ھذا القبیل.

زل والتعاقد من الباطن)، والتي تخلق مصطلحا محددا جدیدا، "المتنازل إلیھ التابع"، ویكون لھ (تغییر التحكم، التنا 7.5تنقیحات القسم  •
 .ICANNتأثیر تسھیل إعادة التنظیم من قبل مشغل السجل دون إبطال حق موافقة 

 BRAND TLD.)، والتي تم إجراؤھا استجابة لطلبات مشغلي BRAND TLD.(أحكام  11؛ القسم 13التنقیحات على المواصفات  •
، 13من اتفاقیة السجل) تعدیالت أحكام المواصفة  7.7أو  7.6وتحدید أن التعدیالت العالمیة (أي التعدیالت المعتمدة بموجب القسم 

 .BRAND TLDیجب أن تتم الموافقة علیھا من قبل مشغلي سجل  BRAND TLD.التعدیالت التي تؤثر على مشغلي سجل 
ملخص جدول التغییرات  ، بما في ذلك التصحیحات واإلیضاحات الفنیة، في2017غییرات في التعدیل العالمي لعام تتوفر التفاصیل الكاملة للت

  .الخطوط الحمراء التراكمیة المنشورة التفاقیة السجلالمنشور وفي 

 ؟2017ما الذي یجب على مشغلي السجل القیام بھ من أجل تنفیذ التعدیل العالمي لعام  .10
إلى حد كبیر على التصحیحات الفنیة والتوضیحات مع بعض التغییرات الموضوعیة  2017حیث تركز التنقیحات الناتجة في التعدیل العالمي لعام 

لتحدید  ملخص جدول التغییراتمشغلي السجالت بمراجعة  ICANNفقط، ھناك بعض إجراءات التنفیذ القلیلة المطلوبة لمشغلي السجل. وتنصح 
  .ICANNصفحة الویب المعدلة العالمیة لـأي تغییرات مطلوبة واإلشارة إلى المواد المرجعیة المقدمة على 

 متى یجب على مشغلي السجالت إجراء ھذه التغییرات؟ .11
 .2017یولیو  31ھذه التحدیثات مطلوبة بدءا من تاریخ النفاذ الفعلي في 

: یجب على مشغلي السجالت استخدام الشكل الجدید بدءا من تقاریر 03و  02: الحقول 2: القسم 3مھم: فیما یتعلق بالتغییرات في المواصفة 
  .2017نشاط وظائف السجل في یولیو 

 ؟2017ھل یحتاج مشغلي السجل التوقیع على التعدیل العالمي لعام  .12
 2017اتفاقیة السجل األساسیة لعام  ICANN وستنشر (ج) من اتفاقیة السجل. 7.7ال، ال یتم التفكیر في التنفیذ الفردي للتعدیل العالمي وفقا للبند 

خ السریان، وبحلول تاری .2017باإلضافة إلى التعدیل العالمي المعتمد لعام  ،لصفحة اتفاقیات السجل(التي تم تحدیثھا من خالل التعدیل العالمي) 
في کل صفحة من صفحات اتفاقیة سجل مشغل السجل المنطبق علی  2017أیضا رابطا إلی التعدیل العالمي لعام  ICANNستنشر 

ICANN.org . 

 .2017ام الجدیدة الذین یوقعون اتفاقیة السجل بعد تاریخ النفاذ بتنفیذ النسخة المحدثة من اتفاقیة السجل األساسیة لع gTLDسیقوم مقدمو طلبات 

https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
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 من الذي تمت استشارتھ من أصحاب المصلحة أو غیرھم؟ .13
ومجموعة العمل بشكل متكرر خالل تطویر التعدیل العالمي للتفاوض ومناقشة التنقیحات المقترحة، والنظر في  ICANNتعاونت منظمة 

 التعلیقات الواردة من إجراءات التعلیق العام، والموافقة على عملیة التصویت لمشغلي السجل المنطبقین.

 ICANN. بعد إغالق فترة التعلیق العام، تلقت منظمة 2016یولیو  20إلى  2016مایو  31اعتباًرا من  للتعلیق العام تم نشر التعدیل المقترح
 .2016أغسطس  17في  تقریر ملخص أولياثنین وعشرین تعلیقا من األفراد والمنظمات والمجموعات ونشرت 

سمبر / کانون دی 22ومجموعة العمل التعلیقات العامة وقامتا بتنقیح التعدیالت العالمیة بناًء على التعلیقات الواردة. وفي  ICANNراجعت منظمة 
منقح لیعكس التعلیقات  تعدیل عالميمع تحلیالت إضافیة باإلضافة إلی  تقریر تعلیقات عامة تکمیلی ICANN، نشرت منظمة 2016األول 

 الواردة.

 ھذه التغییرات؟ ICANNكیف تعد  .14
 كمل ھذا العمل قبل تاریخ السریان.على تحدید التغییرات الداخلیة في المعالجات والعملیات والجوانب الفنیة وست ICANNعملت 

 الجدیدة؟ gTLDكم مرة سیتم إجراء المراجعات على اتفاقیة سجل  .15
) فضال عن القیود الموضحة في اتفاقیة RySGأو مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت ( ICANNوھذا یعتمد علی بدء المفاوضات من قبل 

لبدء المفاوضات بشكل  RySGأو لمجموعة أصحاب المصلحة للسجالت  ICANNنظمة (أ) من إتفاقیة السجل آلیة لم 7.7السجل. یوفر القسم 
ي دوري لمناقشة تنقیحات إتفاقیة السجل. وال یجوز ألي من الطرفین بدء ھذه المفاوضات أكثر من مرة واحدة كل اثني عشر شھرا. وال یمكن أل

 .2014تموز / یولیھ  1طرف أن یقدم أول إشعار لبدء المفاوضات قبل 

 ة؟أین یمكن لمشغلي السجل العثور على معلومات إضافی .16
لمراجعة التغییرات في اتفاقیة  ICANNالتابعة لـ صفحة التعدیالت العالمیةیجب على مشغلي السجل الرجوع إلى المواد المرجعیة المقدمة على 

اتفاقیة سجل نطاقات من قاعدة  7.7و  7.6. یرجى الرجوع إلى القسمین ICANNل وتحدید تدابیر التنفیذ الضروریة وتتبع التحدیثات من السج
gTLD افیة. لمعلومات إض الجدیدة 

ملخص جدول  ، بما في ذلك التصحیحات واإلیضاحات الفنیة، المتوفرة في2017تتوفر التفاصیل الكاملة للتغییرات في التعدیل العالمي لعام 
  .الخطوط الحمراء التراكمیة المنشورة التفاقیة السجلالمنشور وفي  التغییرات

 أین یجب على مشغلي السجالت تقدیم األسئلة؟ .17
التعدیل العالمي لقاعدة  -مع "استفسار globalsupport@icann.orgأو إرسال برید إلكتروني إلى GDDیة عبر بوابة یرجى فتح قض 

 الجدیدة" في سطر الموضوع. gTLDاتفاقیة سجل نطاقات 

https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-17aug16-en.pdf
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