اتفاقية سجل
حررت اتفاقية السجل هذه (والمشار إليها هنا بلفظ "االتفاقية") اعتبارً ا في ___________ (ويشار إليه هنا بلفظ
"تاريخ السريان") بين كل من هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة ،وهي مؤسسة نفع عام غير ساعية للربح ومقرها كائن
في والية كاليفورنيا (ويشار إليها هنا بلفظ " ،)"ICANNوبين __________ ،وهي شركة _____________ (ويشار
إليها فيما يلي هنا بلفظ "مشغل السجل").

المادة 1
تفويض وتشغيل
نطاقات المستوى األعلى؛ التعهدات والضمانات

النطاق والتخصيص .نطاق المستوى األعلى الذي تسري عليه هذه االتفاقية هو ____ (نطاق ".)"TLD
1.1
ً
عند بدء تاريخ السريان وإلى انتهاء مدة العقد (وفقا لما هو منصوص عليه في البند  )4.1أو إنهاء هذه االتفاقية بموجب المادة ،4
أيهما يأتي أوالً ،تعين  ICANNمشغل السجل مشغالً للسجل الخاص بنطاق  ،TLDمع مراعاة المتطلبات والحصول على
الموافقات الالزمة لتفوض نطاق  TLDوالقيد في منطقة الجذر.
دراسة الجدوى الفنية للسلسلة .في الوقت الذي تشجع فيه  ICANNوستستمر في التشجيع على القبول
1.1
العالمي لجميع سالسل نطاق المستوى األعلى عبر اإلنترنت ،قد تصادف بعض سالسل نطاق المستوى األعلى صعوبة في قبولها
من قبل مزودي خدمة اإلنترنت ومستضيفي الويب أو التدقيق من قبل تطبيقات الويب .يتحمل مشغل السجل المسئولية عن ضمان
الجدوى التقنية لسلسلة  TLDقبل الدخول في هذه االتفاقية.
1.1

التعهدات والضمانات.
(أ)

يتعهد مشغل السجل ويضمن لـ  ICANNما يلي:

أن كافة معلومات المواد المقدمة والتصريحات الصادرة فيما يتعلق بتطبيق سجل ،TLD
()1
ولبيانات المصرح بها كتابة أثناء مفاوضات هذه االتفاقية ،ي صحيحة ودقيقة في كل تفاصيلها وقت
صدورها ،وهذه المعلومات والتصريحات ستستمر صحتها ودقتها في كل تفاصيلها حتى تاريخ السريان ما لم
يشار إليه سابقا ً كتابة من قبل مشغل سجل ICANN؛
أن مشغل السجل جهة مؤسسة حسب األصول وقائم بشكل صحيح وفي مركز جيد
()2
بموجب القوانين المعمول بها في الوالية القضائية المنصوص عليها في مقدمة هذا العقد ،وأن مشغل السجل
يتمتع بكل الصالحيات الالزمة للحصول على الموافقات المطلوبة إلبرام هذه االتفاقية وتحريرها وتنفيذها
أن مشغل السجل قد قدم لـ  ICANNمستن ًدا محررً ا حسب األصول يضمن المبالغ
()3
المطلوبة ألداء مهام السجل لنطاق  TLDفي حال إنهاء االتفاقية أو انتهاء مدتها (ويشار إلى هذا المستند هنا
بلفظ "مستند العمليات المستمرة") ،وأن هذا المستند بمثابة فرض ملزم لطرفي هذه االتفاقية ،ونافذ على
طرفيها بما يتفق مع األحكام المنصوص عليها فيها.
أن  ICANNتتعهد وتضمن لمشغل السجل أن  ICANNهي مؤسسة نفع عام غير ربحية مستوفية
(ب)
التنظيم ومتواجدة بشكل صحيح وفي وضع جيد بموجب قوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية .أن  ICANNقد
حصلت على كل الصالحيات والموافقات المؤسسية الالزمة إلبرام هذه االتفاقية وتحريرها وتنفيذها.
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المادة 1
تعهدات ُمشغل السجل
يتعهد مشغل السجل ويتفق مع  ICANNعلى ما يلي:
الخدمات المعتمدة؛ الخدمات اإلضافية .لمشغل السجل الحق في توفير خدمات السجل الموضحة بالفقرتين
1.1
(أ) و(ب) من الفقرة األولى من المادة  2.1بالمواصفة  6الملحقة بهذه االتفاقية (والمشار إليها هنا بلفظ "المواصفة رقم )"6
وخدمات السجل األخرى المنصوص عليها في الملحق أ (ويشار إليها جميعًا بلفظ "الخدمات المعتمدة") .في حالة رغبة مشغل
السجل تقديم أي خدمة سجل ليست من الخدمات المعتمدة أو التي تمثل تعديالً جوهريًا على خدمة معتمدة (ويشار إلى كل منها بلفظ
"خدمة إضافية") ،يلتزم مشغ ل السجل بإرسال طلب العتماد هذه الخدمة اإلضافية بما يتفق مع سياسة تقييم خدمات السجل الواردة
على الموقع  ،http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.htmlحيث إن هذه السياسة خاضعة للتعديل من
حين آلخر بما يتفق مع لوائح ( ICANNوف ًقا للتعديالت من حين آلخر ،والمشار إليها بلفظ "لوائح  )"ICANNوالمعمول بها
على سياسات اإلجماع (والمشار إليها بلفظ " .)"RSEPويجوز لمشغل السجل تقديم خدمات إضافية بشرط الموافقة الخطية من
 ، ICANNوبموجب مثل هذه الموافقة ،كما تعامل هذه الخدمات اإلضافية كخدمات للسجل بموجب هذه االتفاقية .ويجوز
لـ  ICANNوف ًقا لتقديرها المعقول ،أن تطلب تعديال على هذه االتفاقية بحيث تشير إلى توفير أي من الخدمات اإلضافية المعتمدة
بموجب سياسة  ،RSEPعلى أن يكون التعديل في صورة مقبولة بشكل معقول للطرفين.
االمتثال لسياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة .يلتزم مشغل السجل ويطبق كافة سياسات اإلجماع
1.1
والسياسات المؤقتة الموجودة في < ،>http://www.icann.org/general/consensus-policies.htmاعتبارً ا من
تاريخ السريان ووفقا لما يتم وضعه واعتماده مستقبالً بما يتفق مع لوائح  ،ICANNشريطة اعتماد هذه السياسات الخاصة
باإلجماع والسياسات المؤق تة المستقبلية بما يتفق مع اإلجراءات وما يتعلق بتلك الموضوعات ومع مراعاة القيود المنصوص
عليها في المواصفة  1والمرفقة بهذه االتفاقية ("المواصفة .)"1
مستودع البيانات .يلتزم مُشغل السجل بإجراءات مستودع بيانات السجل المنصوص عليها في المواصفة 2
1.1
المرفقة بهذه االتفاقية ("المواصفة .)"2
إرسال تقارير شهرية .خالل فترة ( )20يوما من نهاية كل شهر تقويمي يلتزم مشغل السجل بتقديم تقاريره
1.2
إلى  ICANNبالتنسيق المنصوص عليه في المواصفة  3المرفقة بهذه االتفاقية (والمشار إليها بلفظ "المواصفة .)"3
نشر بيانات التسجيل .يوفر مُشغل السجل وصوالً عامًا إلى بيانات التسجيل وف ًقا للمواصفة  4المرفقة بهذه
1.2
االتفاقية (والمشار إليها بلفظ "المواصفة .)"4
ً
ً
وصراحة ،يلتزم مشغل السجل
كتابة
األسماء المحجوزة .ما لم ترخص شركة  ICANNبغير ذلك
1.2
بالمتطلبات الواردة في المواصفات  5المرفقة بهذه االتفاقية (والمشار إليها بلفظ "المواصفات  .)"5يجوز لمشغل السجل في أي
وقت إقرار أو تعديل السياسات المتعلقة بقدرة مشغل السجل على حفظ (أي االمتناع عن التسجيل أو التخصيص لمشغل السجل،
ولكن مع عدم التسجيل للجهات األخرى ،أو التفويض أو االستخدام أو التنشيط في نطاق  DNSأو خالف ذلك إتاحة) أو قفل
سالسل الحروف اإلضافية داخل نطاق  TLDوف ًقا لتقديرها .باستثناء ما هو منصوص عليه في المواصفة  ،5إذا كان مشغل
السجل هو المسجل ألي من أسماء النطاقات في نطاق  TLDالخاص بالسجل ،فيجب أن تكون هذه التسجيالت من خالل أمين
سجل معتمد من  ،ICANNويتم اعتبارها معامالت (وف ًقا لما هو منصوص عليه في المادة  )6.1ألغراض حساب رسوم
المعامالت من مستوى السجل المقرر سدادها إلى  ICANNمن خالل مشغل السجل بموجب المادة .6.1
التشغيل التوافقي للسجل واالستمرارية .يلتزم مُشغل السجل بمواصفات التشغيل التوافقي واالستمرارية وف ًقا
1.2
لما هو منصوص عليه في المواصفة  6المرفقة بهذه االتفاقية ("المواصفة .)"6
حماية الحقوق القانونية لألطراف األخرى .يجب على مشغل السجل تحديد ومراعاة العمليات واإلجراءات
1.2
الخاصة ببدء نطاق  TLDباإلضافة إلى الحماية ذات الصلة بالتسجيل األولي والحماية المستمرة للحقوق القانونية الخاصة
بالجهات األخرى وف ًقا لما هو منصوص عليه في المواصفة "( 7المواصفة  .)"7ويجوز لمشغل السجل ،وف ًقا الختياره ،تنفيذ
2

عمليات حماية إضافية للحقوق القانونية الخاصة بالجهات األخرى .وأية تغييرات أو تعديالت في العملية أو اإلجراءات تقتضيها
المواصفة  7بعد تاريخ السريان يجب أن تتم الموافقة عليها كتابة مسبقا من قبل  .ICANNكما يجب على مشغل السجل االلتزام
بكافة التعويضات التي تفرضها  ICANNوفقا للبند  2من المواصفة  ،7وذلك مع مراعاة حق مشغل السجل في رفض هذه
التعويضات وف ًقا لما هو موضح في اإلجراء المعمول به الموضح في هذه االتفاقية .يلتزم مشغل السجل باتخاذ خطوات معقولة
للتقصي والرد على أية تقارير ترد من الجهات المختصة بإنفاذ القانون والهيئات الحكومية وغير الحكومية ألي سلوك غير
مشروع يتعلق باستخدام  .TLDوفي الرد على هذه التقارير ،ال يكون مشغل السجل مطالبا ً باتخاذ أي إجراء يخالف القانون
المعمول به.
1.2

أمناء السجل.

يجب تسجيل كافة تسجيالت أسماء النطاقات في نطاق  TLDمن خالل أمين سجل معتمد من
(أ)
 ،ICANNشريطة أنه ال يتعين على مشغل السجل استخدام أمين سجل إذا كان يسجل أسماء تحت االسم الخاص به هو من أجل
منع هذه األسماء من التفويض أو االستخدام بما يتفق مع المادة  .2.6مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمواصفة  ،11يجب على
مشغل السجل توفير وصول عادل لخدمات السجل لجميع أمناء السجالت المعتمدين من  ICANNالذين يبرمون ويلتزمون
باالتفاقية المبرمة بين السجل وأمين السجل لنطاق  ،TLDشريطة أنه يجوز لمشغل السجل وضع معايير عادلة للتأهل لتسجيل
األسماء في  TLDوالتي ترتبط على نحو معقول بالعمل الصحيح لنطاق  .DLTيجب على مشغل السجل استخدام اتفاقية موحدة
غير تمييزية مع جميع أمناء السجالت المرخص لهم تسجيل األسماء في نطاق "( TLDاتفاقية السجل-أمين السجل") .يجوز
لمشغل السجل تعديل اتفاقية السجل-أمين السجل من حين إلى آخر؛ ويشترط على الرغم من ذلك موافقة  ICANNعلى أية
مراجعات مادية على هذه االتفاقية قبل أن تصبح هذه المراجعات نافذة وملزمة ألي أمين سجل .يلتزم مشغل السجل بتزويد
 ICANNوسائر أمناء السجالت المعتمدين لتسجيل األسماء في نطاق  TLDبإشعار مدته خمسة عشر ( )15يومًا على أقل تقدير
بأي من المراجعات التي تجرى على اتفاقية السجل-أمين السجل قبل أن تصبح أية من هذه المراجعات نافذة وملزمة ألي أمين
سجل .وخالل هذه الفترة ،تحدد  ICANNما إذا كانت هذه المراجعات المقترحة غير ضرورية ،أو ربما تكون مؤثرة أو ذات
طبيعة مؤثرة .وإذا لم تقدم  ICANNإشعارً ا إلى مشغل السجل بقرارها في غضون فترة الخمس عشرة ( )15يومًا التقويمية،
تعتبر  NNAIIأنها قد أقرت بأن المراجعات المقترحة غير مؤثرة في طبيعتها .إذا قررت  ICANNأو تم اعتبار أنها قد قررت
بموجب المادة (2.9أ)  ،بأن هذه المراجعات غير مؤثرة ،فيجوز لمشغل السجل اعتماد وتنفيذ هذه المراجعات .إذا قررت
 ICANNبأن المراجعات مؤثرة أو قد تكون مؤثرة ،عندئذ تتبع  NCANNاإلجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بمراجعة واعتماد
التغييرات على اتفاقية السجل-أمين السجل على <http://www.icann.org/en/resources/registries/rra-
 ،>amendment-procedureوال يجوز تهيئة وتنفيذ هذه المراجعات حتى تعتمدها .ICANN
إذا أصبح مشغل السجل ( )1فرعًا أو موزعًا ألي أمين سجل معتمد من  ،ICANNأو ( )2تعاقد
(ب)
من الباطن لتقديم أي من خدمات السجل ألي أمين سجل معتمد من  ،ICANNأو موزع ألمين سجل أو أي من الشركات الفرعية،
عندئذ وفي أي حالة من الحالتين ( )1أو ( )2أعاله ،يلتزم مشغل السجل بتقديم إشعار فوري إلى  ICANNبالتعاقد أو المعاملة
أو فيها من الترتيبات التي أدت إلى وجود هذا الفرع ،أو عالقة الموزع أو التعاقد من الباطن ،حسب ما ينطبق ،ويشمل ذلك وف ًقا
لطلب ً ،ICANN
نسخا من أي عقد يتعلق بذلك األمر ،شريطة معاملة  ICANNلهذا العقد أو المستندات ذات الصلة والمشار
إليها بأنها سرية (وف ًقا لما تقتضيه المادة  )7.15معاملة المعلومات السرية الخاصة بمشغل السجل وف ًقا ألحكام المادة 7.15
(باستثناء أنه يجوز لـ  ICANNاإلفصاح عن هذا العقد أو المستندات ذات الصلة للجهات المنافسة ذات الصلة) .تحتفظ
 ICANNبالحق ،وليس اإللزام ،في اإلشارة إلى أي من مثل هذه العقود أو المستندات ذات الصلة أو المعامالت أو الترتيبات
األخرى المتعلقة بالهيئات المتنافسة ذات الصلة في حالة إفادة  ICANNبأن هذا العقد أو المستندات ذات الصلة أو المعاملة أو أي
ترتيب آخر قد يثير قضايا تنافسية كبيرة بموجب القانون المعمول به .إذا كان من المجدي والمناسب بموجب الظروف ،تقدم
 ICANNإلى مشغل السجل إشعارً ا مسب ًقا بإجراء أي من هذه اإلحاالت إلى الجهات التنافسية.
وألغراض هذه االتفاقية )1( :يقصد بلفظ "الشركة التابعة" أي شخص أو كيان يدير أو يخضع
(ج)
إلدارة ،أو قيد اإلدارة المشتركة للشخص أو الكيان المشار إليه ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وسواء كان ذلك من خالل
وسيط واحد أو أكثر أو شخص أو كيان واحد أو أكثر ،و( )2يقصد بلفظ "الرقابة أو اإلدارة" (باإلضافة إلى لفظ "اإلدارة من"
و"قيد اإلدارة المشتركة مع") االستحواذ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،على صالحية التوجيه سواء بنفسه أو من خالل
آخرين ألي شخص أو كيان ،سواء من خالل ملكية األسهم ،أو بصفة متعهد أو وصي ،أو من خالل العمل كموظف أو عضو في
مجلس إدارة أو هيئة حاكمة مقابلة لها ،أو من خالل التعاقد أو من خالل اتفاقية ائتمان أو خالف ذلك.
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1.12

أسعار خدمات السجل.

فيما يتعلق بتسجيالت أسماء النطاقات األولية ،يقدم مشغل السجل لكل أمين سجل معتمد من
(أ)
 ICANNقام بتوقيع اتفاقية السجل-أمين السجل إشعارً ا كتابيًا مسب ًقا بأي زيادة في األسعار (ويشمل ذلك ما يكون نتيجة حذف أي
مبالغ مستردة ،أو خصومات ،أو تخفيضات على المنتجات ،وغيرها من البرامج التي تعمل على تخفيض السعر المفروض على
أمناء السجالت ،ما لم تكن هذه المبالغ المستردة أو الخصومات أو التخفيضات أو البرامج األخرى محددة بفترة زمنية واضحة
ومعروفة لدى المسجل) بما ال تقل عن ثالثين ( )30يومًا .يلتزم مشغل السجل بأن يعرض على أمناء السجالت خيار الحصول
على تسجيالت أولية ألسماء النطاقات لفترات تتراوح بين سنة ( )1وعشر ( )10سنوات وفقا ً لرغبة المسجل ،ولكن بما ال يزيد
عن عشر ( )10سنوات.
وفيما يتعلق بتجديد تسجيالت أسماء النطاقات ،يلتزم مشغل السجل بأن يقدم لكل أمين سجل معتمد
(ب)
جل -أمين السجل ،إشعارً ا كتابيًا مسب ًقا بأي زيادة في األسعار (ويشمل ذلك ما يكون نتيجة
الس
اتفاقية
بتنفيذ
لدى  ICANNقام
ِ
لحذف أي مبالغ مستردة أو خصومات أو تخفيضات أو ربط منتجات بأخرى أو برامج التسويق المؤهل أو البرامج التي تعمل
على تخفيض السعر المفروض على المسجلين) خالل فترة ال تقل عن مائة وثمانين ( )180يومًا تقويميًا .ومع عدم اإلخالل
بالفقرة السابقة ،وفيما يتعلق بتجديد تسجيالت أسماء النطاقات )1( :يتعين على مشغل السجل فقط تقديم إشعار مدته ثالثين ()30
يومًا تقويميًا بأي زيادة في األسعار إذا كان السعر الناتج يقل عن أو يساوي (أ) للفترة التي تبدأ من تاريخ السريان وتنتهي خالل
اثني عشر ( )12شهرً ا بعد تاريخ السريان ،السعر المبدئي المفروض نظير التسجيالت في  ،TLDأو (ب) عن الفترات الالحقة،
أي سعر قدم به مشغل السجل إشعارً ا بموجب العبارة األولى من هذه المادة ( 2.10ب) في غضون االثني عشر ( )12شهرً ا التي
تسبق تاريخ سريان زيادة السعر المقترحة ،و ( )2ال يتعين على مشغل السجل تقديم إشعار بأي زيادة في السعر لفرض رسوم
مستوى التسجيل المتغير المنصوص عليها في المادة  .3.3يعرض مشغل السجل على أمناء السجالت خيار الحصول على
تجديدات لتسجيل أسماء النطاقات بالسعر الحالي (أي السعر المعمول به قبل أي زيادة تم تقديم إشعار بها) لفترات تتراوح من سنة
( )1إلى عشر ( )11سنوات وف ًقا لتقدير أمين السجل ،ولكن بما ال يتجاوز عن عشر ( )10سنوات.
وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون لدى مشغل السجل سعرً ا موح ًدا لتجديدات تسجيالت أسماء
(ج)
النطاقات ("سعر التجديد") .وألغراض تحديد سعر التجديد ،يجب أن يكون سعر تجديد تسجيل كل نطاق مماثال لسعر جميع
تجديدات تسجيل أسماء النطاقات األخرى المعمول بها وقت إجراء هذا التجديد ،كما يجب أن يراعي مثل هذا السعر االستخدام
العالمي ألي أموال مستردة أو خصو مات أو تخفيضات أو تعريفة سعر المنتجات أو برامج أخرى معمول بها في وقت التجديد.
ال تسري المتطلبات السابقة من هذا البند ( 2.10جـ) ألغراض ( )1تحديد سعر التجديد إذا ما تقدم المسجل لمشغل السجل بوثائق
تثبت أن المسجل المقابل قد وافق صراحة في اتفاقية التسجيل الخاصة به مع أمين السجل على سعر تجديد أعلى في وقت التسجيل
األولي السم النطاق عقب الكشف الواضح والصريح عن هذا السعر للتجديد لهذا المسجل ،و( )2سعر التجديد بعد التخفيض وفقا
لبرنامج تسويق مؤهل (كما هو موضح أدناه) .يقر الطرفان بأن الغرض من هذا البند ( 2.10ج) حظر التعدي و/أو الممارسات
التمييزية في تجديد سعر التسجيل من قبل مشغل السجل دون الحصول على موافقة خطية من صاحب التسجيل المقابل في وقت
التسجيل األولي للنطاق ويتم تفسير هذا البند ( 2.10ج) على نطاق واسع بحيث يحظر مثل هذه الممارسات .ألغراض هذا البند
( 2.10ج) ،فإن "برنامج التسويق المؤهل" هو برنامج تسويق يقدم مشغل السجل من خالله تخفيضات ألسعار التجديد ،شريطة
استيفاء المعايير التالية )1( :عرض البرنامج والتخفيضات ذات الصلة لفترة من الوقت ال تتجاوز مائة وثمانون ( )180يومًا
تقويميًا (مع برامج متتالية متشابهة جوهريًا يتم تجميعها من أجل تحديد عدد األيام التقويمية للبرنامج) )2( ،تتاح البرامج لكافة
مسجلي  ICANNالمعتمدين كما أن التسجيالت تقدم نفس الفرصة للتأهيل لمثل هذا السعر الخاص بالتجديد بعد التخفيض و()3
الهدف أو تأثير البرنامج بأال يستثني أي طبقة (طبقات) معينة من التسجيالت (مثل التسجيالت التي تمتلكها المؤسسات الكبرى)
أو زيادة في سعر التجديد ألي طبقة (طبقات) معينة من التسجيالت .ال ينص هذا البند ( 2.10ج) على تقييد التزامات مشغل
التسجيل وفقا للبند ( 2.10ب).
يلتزم مشغل السجل بتوفير خدمة عامة للبحث عن  DNSمستندة إلى االستعالم لنطاقات ( TLDأي
(د)
تشغيل خوادم منطقة  TLDللسجل) على نفقته وحده.
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1.11

عمليات تدقيق االلتزام التعاقدي والتشغيلي.

يجوز لـ  ICANNمن وقت آلخر (وبما ال يتجاوز مرتين سنويًا) إجراء تدقيق ،سواء بنفسها أو من
(أ)
خالل جهة أخرى ،للتوافق التعاقدي من أجل تقييم مستوى توافق مشغل السجل بالتعهدات والضمانات المنصوص عليها في
المادة  1من هذه االتفاقية باإلضافة إلى التعهدات الواردة في المادة  2من هذه االتفاقية .يجب تفصيل عمليات التدقيق المذكورة
لتحقيق غرض تقييم مستوى التوافق ،وتلتزم ( ICANNأ) بتقديم إشعار معقول مقدمًا عن أي عملية تدقيق ،على أن يحدد
اإلشعار بالتفصيل المعقول لفئات المستندات ،والبيانات والمعلومات األخرى التي تطلبها  ،ICANNو(ب) بذل جهود معقولة من
الناحية التجارية للقيام بهذا التدقيق خالل ساعات العمل الرسمية وبأسلوب ال يتسبب في تعطيل عمليات مشغل السجل بصورة
غير معقولة .وكجزء من أي تدقيق وبنا ًء على طلب من  ،NNAIIيقدم مُشغل السجل وفي الوقت المناسب جميع المستندات
والبيانات التي تحتوي على اإلجابات المطلوبة وأية معلومات أخرى ضرورية بصورة معقولة إلثبات توافقه مع هذه االتفاقية.
وبموجب إشعار ال تقل مدته عن عشرة ( )10أيام تقويمية (ما لم يوافق مشغل السجل على غير ذلك) ،يجوز لـ ،ICANN
وكجزء من أي عملية تدقيق تعاقدية ،عمل زيارات ميدانية أثناء ساعات العمل الرسمية لتقييم توافق مشغل السجل بتعهداته
وضماناته المنصوص عليها في المادة  1من هذه االتفاقية وتعهداته الواردة في المادة  2من هذه االتفاقية .تلتزم ICANN
بالتعامل مع أية معلومات يتم الحصول عليها فيما يتصل بعمليات التدقيق هذه والمشار إليها بأنها سرية (وف ًقا لمقتضيات البند
 )7.15معاملة المعلومات السرية لمشغل السجل بما يتفق مع أحكام البند .7.15
تتحمل  ICANNمصروفات إجراء أي من عمليات التدقيق هذه وفقا للبند (2.11أ) ،ما لم ( )1يكن
(ب)
مشغل السجل (أ) يدير أو يخضع لإلدارة أو قيد اإلدارة المشتركة أو تابع بأي شكل من األشكال ألي من أمناء السجالت المعتمدين
من  ،NNAIIأو (ب) تعاقد من الباطن على توفير خدمات السجل إلى أحد أمناء السجالت المعتمدين من  ICANNأو موزع
ألمين سجل أو أي من الشركات التابعة المعنية ،وفي أي من الحالتين (أ) أو (ب) أعاله ،تتعلق المراجعة بامتثال مشغل السجل مع
البند  ،2.14وفي هذه الحالة يلتزم مشغل السجل بتعويض  ICANNعن جميع التكاليف والمصروفات المعقولة المرتبطة بجزء
التدقيق المرتبط بامتثال مشغل السجل مع البند  ،2.14أو ( )2تتعلق عملية التدقيق بتضارب في الرسوم التي يدفعها مشغل
السجل بموجب هذه االتفاقية بما يزيد عن  %5في ربع سنة محدد لتضرر  ،NNAIIوفي هذه الحالة يلتزم مشغل السجل
بتعويض  ICANNعن كافة التكاليف والمصروفات المعقولة المرتبطة بهذا التدقيق بالكامل .وفي أي من الحالتين ( )1أو ()2
أعاله ،يتم سداد هذا التعويض باإلضافة إلى دفع رسوم مستوى التسجيل التالي المستحق بعد تاريخ تقديم بيان التكلفة الخاص بهذا
التدقيق.
ومع عدم اإلخالل بأحكام البند ( 2.11أ) ،إذا تبين أن مشغل السجل ال يمتثل بتعهدات وضماناته
(ج)
الواردة في المادة  1من هذه االتفاقية أو تعهداته الواردة في المادة  2من هذه االتفاقية خالل عمليتي تدقيق متعاقبتين يتم إجراؤهما
بما يتفق مع هذا البند  ،2.11فيجوز لـ  ICANNزيادة عدد عمليات التدقيق إلى مرة واحدة كل ربع سنة تقويمية.
يلتزم مشغل السجل بأن يقدم لـ  ICANNإشعارً ا فوريًا بمعرفة مُشغل السجل ببدء أي من
(د)
اإلجراءات المُشار إليها البند ( 4.3د) أو حدوث أي من األمور المحددة في البند ( 4.3و).
 1.11وثيقة العمليات المستمرة .يلتزم مُشغل السجل باألحكام والشروط ذات الصلة بوثيقة العمليات المتواصلة
المنصوص عليها في المواصفة  8المرفقة بهذه االتفاقية ("المواصفة .)"8
 1.11االنتقال في حالة الطوارئ .يوافق مشغل السجل على أنه في حالة الوصول إلى أي من عتبات الطوارئ
الخاصة بوظائف السجل والمنصوص عليها في البند  6من المواصفة  ،10يجوز لـ  ICANNتعيين مشغل سجل طوارئ مؤقت
للسجل الخاصة بنطاق ( TLDوالمشار إليه بلفظ "مشغل الطوارئ") بما يتفق مع عملية نقل السجالت الخاصة بـ ICANN
(والمتاحة على <( )>http://www.icann.org/en/resources/registries/transition-processesحيث يجوز
تعديل هذه العمليات من حين إلى آخر" ،عملية نقل السجالت") إلى أن يوضح مشغل السجل وبما يحقق رضا وقبول ICANN
قدرته على استئناف عمل السجل لنطاق  TLDدون معاودة هذا اإلخفاق .وبعد هذا التوضيح ،يجوز لمشغل السجل االنتقال مرة
أخرى إلى تشغيل سجل  TLDبما يتفق مع اإلجراءات المحددة بعملية انتقال السجل على أن يدفع مشغل السجل كافة النفقات
المقبولة التي تكلفتها ( ICANN )1كنتيجة لتخصيص مشغل طوارئ و( )2من جانب مشغل الطوارئ بما يتفق مع تشغيل سجل
 ، TLDوسوف يتم توثيق هذه النفقات بالتفصيل المناسب في السجالت التي سيتم توفيرها لمشغل السجل .في حالة تخصيص
 ICANNلمشغل طوارئ بما يتفق مع القسم  2.13وعملية انتقال السجل يجب على مشغل السجل إمداد  ICANNأو أي مشغل
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طوارئ آخر بكل البيانات المطلوبة (بما يتضمن مستودع البيانات بما يتفق مع القسم  )2.3والمتعلق بعمليات تشغيل السجل
 TLDالضروري للحفاظ على عمليات التشغيل ووظائف السجل التي قد تطلب على نحو معقول من جانب  ICANNأو أي
مشغل طوارئ آخر .يوافق مشغل السجل على جواز قيام  ICANNبإجراء أية تغييرات تراها ضرورية لقاعدة بيانات IANA
لسجالت  DNSو WHOISفيما يتصل بنطاق  TLDفي حالة تعيين مشغل طوارئ بموجب هذا البند  .2.13باإلضافة إلى
ذلك ،في حالة حدوث هذا اإلخفاق ،تحتفظ  ICANNويجوز لها إنفاذ حقوقها بموجب وثيقة العمليات المتواصلة.
 1.12مدونة سلوك السجل .فيما يتعلق بعمل السجل لـ  ،TLDيلتزم مشغل السجل بمراعاة ما جاء في مدونة سلوك
السجل على النحو المبين في المواصفة  9المرفقة بهذه االتفاقية ("المواصفة .)"9
 1.12التعاون مع الدراسات االقتصادية .إذا قامت  ICANNسواء بنفسها أو من خالل آخرين ببدء دراسة
اقتصادية حول تأثير أو دور نطاقات المستوى األعلى العامة على االنترنت ،أو  DNSأو األمور ذات الصلة ،فيلتزم مشغل
السجل بأن يتعاون بشكل معقول مع هذه الدراسة ،ويشمل ذلك ،أن يقدم لـ  ICANNأو من تعينه إلجراء هذه الدراسة ،كافة
البيانات ذات الصلة بتشغيل نطاق  TLDالالزمة بشكل معقول ألغراض هذه الدراسة والتي تطلبها  ICANNأو من تعينه،
شريطة أنه يحق لمشغل السجل حجب (أ) أية تحليالت أو تقييمات داخلية يقوم مشغل السجل بإعدادها فيما يتعلق بهذه البيانات
و(ب) أية بيانات إلى الحد الذي يكون فيه تقديم مثل هذه البيانات مخال ًفا للقوانين المعمول بها .وتعامل أية بيانات يتم تقديمها إلى
 ICANNأو من تعينه بموجب هذا البند  2.15ويشار بشكل مناسب إلى أنه سري (حسب ما يقتضيه البند  )7.15معاملة
المعلومات السرية لمشغل السجل بما يتفق مع البند  ،7.15شريطة أنه في حالة قيام  ICANNبتجميع وتجهيل مصدر هذه
البيانات ،فيجوز لـ  ICANNأو من تعينه اإلفصاح عن هذه المعلومات إلى أي جهة أخرى .وبعد إكمال أي دراسة اقتصادية قدم
لها مشغل السجل معلومات ،تلتزم  ICANNبتدمير كافة البيانات المقدمة من مشغل السجل والتي تم تجميعها وتجهيل مصدرها .
 1.12مواصفات أداء السجل .تكون مواصفات أداء السجل الخاصة بتشغيل نطاق  TLDوف ًقا لما هو منصوص
عليها في المواصفة رقم  10المرفقة بهذه االتفاقية ("المواصفة  .)"10ويلتزم مشغل السجل بمواصفات األداء هذه ،كما يلتزم
ولمدة عام ( )1واحد على أقل تقدير ،باالحتفاظ بسجالت فنية وتشغيلية بما يكفي إلثبات االلتزام بتلك المواصفات لكل سنة تقويمية
خالل مدة االتفاقية.
 1.12االلتزامات اإلضافية للمصلحة العامة .يلتزم مشغل السجل بمراعاة التزامات المصلحة العامة المنصوص
عليها في المواصفة  11المرفقة بهذه االتفاقية ("المواصفة .)"11
 1.12البيانات الشخصية .يلتزم مشغل التسجيل ( )1بإخطار جميع أمناء السجالت المعتمدين من ICANN
الموقعين على اتفاقية السجل-أمين السجل لنطاق  TLDبأغراض جمع واستخدام بيانات حول أي شخص طبيعي محدد أو يمكن
تحديده (والمشار إليها بلفظ "البيانات الشخصية") والمقدمة إلى مشغل السجل بمعرفة أمين السجل بموجب هذه االتفاقية أو خالفه
والمستلمين المقصودين (أو فئات المستفيدين) من هذه البيانات الشخصية ،و( )2مطالبة أمين السجل المعني بالحصول على
موافقة كل مسجل في نطاق  TLDعلى الجمع واالستخدام للبيانات الشخصية .ويلتزم مشغل السجل باتخاذ خطوات معقولة
لحماية البيانات الشخصية التي تم جمعها من أمين السجل المعني ضد الفقد أو إساءة االستخدام أو الكشف غير المصرح به أو
التغيير أو التدمير .كما يجب أال يستخدم مشغل السجل أو يصرح باستخدام البيانات الشخصية بطريقة ال تتماشى مع اإلخطار
المقدم إلى المسجلين.
[ 1.12مالحظة :لنطاقات  TLDالمستندة إلى المجتمع فقط] التزامات مشغل السجل أمام مجتمع  .TLDيضع مسجل
السجل سياسات تسجيل تتماشى مع الطلب المقدم فيما يخص نطاق  TLDلما يلي )1( :اصطالحات التسمية داخل  ،TLDو()2
متطلبات التسجيل من قبل أعضاء مجتمع  ،TLDو( )3استخدام أسماء النطاقات المسجلة بما يتماشى مع الغرض المحدد في TLD
المعتمدة على المجتمع .يدير مشغل السجل  TLDبطريقة تسمح لمجتمع  TLDبمناقشة والمشاركة في تطوير وتعديل سياسات
وممارسات  .TLDيضع مشغل السجالت إجراءات لفرض سياسات تسجيل  ،TLDوحل المنازعات الخاصة بالخضوع لسياسات
تسجيل  ،TLDمع إنفاذ هذه السياسات الخاصة بالتسجيل .يوافق مشغل السجل على التنفيذ وااللتزام باإلجراءات المقترحة لحل نزاعات
قيود التسجيل وف ًقا لما هو منصوص عليه في  http://www.icann.org/en/resources/registries/rrdrpفيما يتعلق
بالنزاعات بموجب هذا البند  .2.19يلتزم مشغل السجل بتنفيذ ومراعاة سياسات تسجيل المجتمع المنصوص عليها في المواصفة 12
المرفقة بهذه االتفاقية].
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المادة 1
تعهدات ICANN
تتعهد  ICANNوتتفق مع مشغل السجل على ما يلي:
1.1
منفتحة وشفافة.

االنفتاح والشفافية .اتسا ًقا مع مهمة  ICANNالمعلنة وقيمها األساسية ،تلتزم  ICANNبالعمل بطريقة

المعاملة المتساوية .ال تطبق  ICANNالمعايير والسياسات واإلجراءات والممارسات بشكل غير مبرر أو
1.1
بدو مساواة ولن تختص أي مشغل سجل بمعاملة خاصة إال لسبب معين وواضح.
خوادم أسماء نطاقات  .TLDتستخدم  ICANNجهوداً تجارية معقولة لضمان أن أي تغييرات على خوادم
1.1
أسماء  TLDالمقدمة إلى  ICANNمن قبل مشغل السجل (في الصيغة المناسبة مع العناصر الفنية المطلوبة والتي حددتها
 ICANNفي  http://www.iana.org/domains/root/سيتم تطبيقها من قبل  ICANNخالل سبعة ( )7أيام أو في
أسرع وقت ممكن بعد التحقق الفني منها.
نشر معلومات منطقة الجذر .يشمل نشر  ICANNلمعلومات اتصال منطقة الجذر لسجل  TLDكالً من
1.2
مشغل السجل وبيانات جهات االتصال اإلدارية والفنية .أي طلب لت عديل معلومات االتصال لمشغل السجل ال بد أن تقدم في
الصيغة التي تحددها  ICANNمن حين آلخر على .http://www.iana.org/domains/root/
قاعدة بيانات الجذر الرسمية .إلى الحد الذي تكون فيه  ICANNمخولة بوضع سياسة تتعلق بنظام خادم
1.2
منطقة الجذر المخول ("نظام خادم الجذر الرسمي") ،يجب أن تستخدم  ICANNجهودا تجارية معقولة من أجل (أ) ضمان أن
الجذر المخول سوف يشير إلى خادمي اسم نطاق المستوى األعلى المعينين من قبل مشغل السجل لـ ( ،TLDب) توفير قاعدة
بيانات متاحة للعامة تكون آمنة ومستقرة عن المعلومات ذات الصلة الخاصة بـ  ،TLDوفقا لسياسات وإجراءات ICANN
المتاحة للعامة و(جـ) تنسيق نظام خادم الجذر المؤهل طالما أنه يتم تشغيله وصيانته بطريقة آمنة ومستقرة شريطة أال تنتهك
 ICANNهذه االتفاقية وأال تقع على عاتقها المسؤولية في حالة أن يقوم أي طرف ثالث (بما في ذلك أي هيئة حكومية أو مقدم
خدمة االنترنت) بمنع أو تقييد الوصول إلى  TLDفي أي دائرة.

المادة 2
المدة واإلنهاء
المدة .مدة هذه االتفاقية هي عشر ( )10سنوات تبدأ اعتبارً ا من تاريخ السريان (ويجوز تمديد هذه المدة
2.1
بموجب البند " 4.2مدة االتفاقية").
2.1

التجديد.

يتم تجديد هذه االتفاقية لفترات متتالية قدرها عشر ( )10سنوات عند انتهاء صالحيتها أو انتهاء
(أ)
فترة سريانها المحددة في القسم  4.1وكل فترة زمنية تالية ،إال:
بعد إصدار  ICANNإلشعار لمشغل السجل بوجود مخالفة أساسية أو مادية لتعهدات
()1
مشغل السجل المنصوص عليها في المادة  2أو عدم تنفيذ التزاماته المالية بموجب المادة  6من هذه االتفاقية،
شريطة أن يتضمن هذا اإلشعار على وجه التحديد تفاصيل تلك المخالفات ،وأن هذه المخالفة لم يتم تصحيحها
خالل مدة ثالثين ) (30يوما ً اعتبارً ا من تاريخ اإلشعار (1) ،قرار نهائي من عضو هيئة تحكيم أو محكمة
ذات اختصاص قضائي بأن مشغل السجل قد ارتكب مخالفة أساسية أو مادية لتعهده( تعهداته )أو لم يراعي
التزاماته المالية ،و( )2أخفق مشغل السجل في االلتزام بهذا القرار شروط وتصحيح تلك المخالفة خالل مدة
عشر ) (10أيام تقويمية أو أي فترة زمنية أخرى وف ًقا لم قد يحدده المحكم أو المحكمة ذات االختصاص
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خالل الفترة الزمنية الحالية لسريان االتفاقية ،يتبين لعضو هيئة تحكيم( حسب ما ورد في
()2
القسم  5.2من هذه االتفاقية )أو محكمة ذات اختصاص قضائي أن مشغل السجل ،ولثالث ) (3مرات
منفصلة على األقل( أ )قد ارتكب مخالفة أساسية أو مادية( سواء تمت معالجتها أم ال )لتعهدات مشغل السجل
المنصوص عليها في المادة  2أو ) (2قد خالف التزاماته المالية بموجب المادة  6من هذه االتفاقية.
وفي حال وقوع األحداث التي وردت في البند ( 4.2أ) ( )1أو ( ،)2يتم إنهاء االتفاقية في تاريخ
(ب)
انتهاء المدة الحالية في ذلك الوقت لالتفاقية.
2.1

اإلنهاء من جانب .ICANN

يجوز لـ  ICANNإنهاء هذه االتفاقية بموجب إرسال إشعار لمشغل السجل في الحاالت التالية:
(أ)
( )1إخفاق مشغل السجل في تصحيح (أ) أي مخالفات أساسية لتعهدات مشغل السجل المنصوص عليها في المادة  1أو الوفاء
بتعهداته الموضحة في الفقرة  ،2أو (ب) أو أي انتهاك اللتزامات السداد الخاصة بمشغل السجل المحددة في المادة  6من هذه
االتفاقية ،خالل ثالثين ( )30يوما ً بعد أن تعطي  NNAIIلمشغل السجل إشعاراً بخصوص هذه المخالفات ،وهذا اإلشعار ال بد
أن يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفات أو عدم االلتزام )2( ،وقرار نهائي من عضو هيئة تحكيم أو محكمة ذات
اختصاص قضائي يشير إلى أن مشغل السجل قد خالف التعهد (التعهدات) شكال وموضوعا ً أو لم ينفذ التزاماته المالية،
و( )3إخفاق مشغل السجل في الخضوع لتلك الشروط وعالج تلك المخالفات خالل عشر ( )10أيام أو أي فترة زمنية
يحددها عضو هيئة التحكيم أو المحكمة المختصة.
يجوز لـ  ICANNبموجب إشعار لمشغل السجل ،إنهاء هذه االتفاقية في حال أخفق مشغل السجل
(ب)
في استكمال كل االختبارات واإلجراءات (التي تحددها  ICANNخطيًا إلى مشغل السجل قبل تاريخه) الالزمة لتفويض TLD
في منطقة الجذر خالل اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ السريان .يجوز لمشغل السجل طلب مهلة تصل إلى اثني عشر
( )12شهراً إضافيا ً للتفويض إن أمكنه إثبات أن مشغل السجل ،حسبما تراه  ICANNمناسباً ،يعمل بعناية وبحسن النية نحو
استكمال الخطوات الالزمة لتفويض  TLDبنجاح .وأي رسوم يسددها مشغل السجل إلى  ICANNقبل هذا اإلنهاء تحتفظ بها
 ICANNبالكامل.
يجوز لـ  ،ICANNبموجب إشعار إلى مشغل السجل ،إنهاء هذه االتفاقية في حالة ( )1فشل مشغل
(ج)
السجل في تصحيح أي مخالفة مادية اللتزامات مشغل السجل المنصوص عليها في البند  2.12من هذه االتفاقية خالل ثالثين
( )31يوما ً تقويميًا من إرسال  ICANNإشعارً ا بهذه المخالفة ،أو في حالة عدم تفعيل مستند العمليات المستمرة ألكثر من ستين
( )60يوما ً تقويميًا متتاليا ً في أي وقت بعد تاريخ السريان ،و( )2إذا قرر محكم أو محكمة ذات اختصاص قضائي بشكل نهائي
أن مشغل السجل قد ارتكب مخالفة مادية لهذا التعهد ،و( )3إذا أخفق مشغل السجل في تصحيح المخالفة المشار إليها خالل فترة
عشرة ( )10أيام تقويمية أو أي فترة أخرى قد يحددها المحكم أو المحكمة المختصة.
يحق لـ  ICANNبموجب إشعار إلى مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية في حالة ( )1تنازل مشغل
(د)
السجل لمصلحة الدائنين أو القيام بإجراء مشابه ،أو ( )2في حالة رفع دعاوى حجز أو مصادرة أو دعاوى مشابهة ضد مشغل
السجل وتكون هذه الدعاوى بمثابة تهديد مادي لقدرة مشغل السجل على تشغيل سجل  ،DLTولم يتم إلغاء هذه اإلجراءات في
غضون ستين ( )31يومًا من تاريخ رفعها ،أو ( )3أن يتم تعيين وصي أو حارس قضائي أو مصفي أو ما يقابله محل مشغل
السجل أو في حالة خضوعه لإلدارة أو الرقابة على أي لمشغل سجل ،أو ( )4فرض حجز على أي ملكية لمشغل السجل ،أو
( )5أن يتم تقديم دعاوى من قبل مشغل السجل أو ضده بموجب أي قوانين خاصة بإشهار اإلفالس أو اإلعسار أو إعادة الهيكلة
أو أي قوانين أخرى تتعلق بإعفاء المدينين وال يتم رفض هذه الدعاوى خالل ثالثون ( )30يومًا من رفعها ،أو ( )6أن يتقدم
مشغل السجل بطلب للحماية بموجب قانون إشهار اإلفالس المعمول به في الواليات المتحدة ،المادة  11من الدستور األمريكي،
البند  ،101وتعديالتها ،أو قانون أجنبي مقابل ،أو في حالة التصفية أو الحل أو توقف عملياته أو تشغيل نطاق .TLD
يحق لـ  ICANNبعد ( )30يوما ً من إشعار مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية وفقا ً للبند  2من
(ه)
المواصفة  7أو البند  2و 3من المواصفة  ،11مع مراعاة حق مشغل السجل في االعتراض على هذا اإلنهاء وف ًقا لما هو
منصوص عليها في اإلجراءات المعمول بها والمشار إليها في هذه االتفاقية.
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يجوز لـ  ،ICANNبناء على إشعار مشغل السجل ،إنهاء هذا االتفاق إذا وظف ( )1مشغل السجل
(و)
أي شخص من أرباب السوابق فيما يتصل باألنشطة المالية أو أي جناية ،أو حكم عليه من قبل محكمة مختصة في االحتيال أو
الغش ،أو ما هو موضوع قضائي تراه  ICANNمعقول باعتباره معادال موضوعيا ألي ضابط ال تنتهي في غضون ثالثين يوما
( )30من معرفة مشغل السجل من إدانة ما سبق ،أو ( )2ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة مشغل السجل أو هيئة حاكمة
مشابهة لجناية أو جنحة تتعلق بأنشطة مالية أو أي جناية ،أو يتم الحكم فيها من قبل محكمة مختصة باالحتيال أو خرق واجب
األمانة ،أو الخضوع لقرار قضائي تراه  ICANNبصورة معقولة معادال موضوعيا ألي مما سبق وعدم إقالة عضو مجلس
اإلدارة أو الهيئة الحاكمة األخرى لدى مشغل السجل في غضون ثالثين يوما ( )30من معرفة مشغل السجل بما سبق.
ويجوز لـ  ICANNوبموجب إشعار مدته ثالثون ( )30يومًا يتم إرسالها إلى مشغل السجل إنهاء
(ز)
هذه االتفاقية وف ًقا لما هو منصوص عليه في المادة .7.5
[ يسري القسم التالي فقط على المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الحكومية ].يجوز لـ ICANN
(ح)
إنهاء هذه االتفاقية بموجب البند .7.13
2.2

اإلنهاء من جهة مشغل السجل.

يجوز لمشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية بموجب إشعار إلى  ICANNفي حال ( )1إخفاق
(أ)
 ICANNفي عالج أي مخالفات أساسية أو مادية لتعهداتها المحددة في المادة  ،3خالل ثالثين ( )30يوما ً بعد أن يرسل مشغل
السجل إشعاراً إلى  ICANNبهذه المخالفة ،وهذا اإلشعار يتضمن على وجه الخصوص تفاصيل المخالفة المزعومة ،و( )2إذا
قرر عضو هيئة تحكيم أو محكمة ذات اختصاص قضائي بشكل نهائي مخالفة  ICANNاألساسية والمادية ،و( )3إخفاق
 ICANNفي االلتزام بهذا القرار وتحقيق تلك المخالفة خالل عشرة ( )10أيام أو أي فترة يحددها عضو هيئة التحكيم أو المحكمة
المختصة.
(ب)
وثمانين ( )180يوما ً.

يستطيع مشغل السجل إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب بعد إرسال إشعار إلى  ICANNمدته مائة

نقل السجل بموجب إنهاء االتفاقية .عند انتهاء المدة وفقا للبند  4.1أو البند  4.2أو أي إلغاء لهذه االتفاقية
2.2
بموجب البند  4.3أو البند  ،4.4يلتزم مشغل السجل بأن يقدم لـ  ICANNأو أي مشغل سجل يخلفه والذي يمكن أن يكون معيناً
من قبل  ICANNلـ  TLDوفقا لهذا البند  ،4.5كافة البيانات (بما في ذلك البيانات المخزنة وفقا للبند  )2.3فيما يتعلق بعمليات
تشغيل السجل الالزم لـ  TLDللحفاظ على عمليات تشغيل ووظائف السجل والتي قد تتطلبها  ICANNأو أي مشغل للسجل يأتي
بعده .وبعد التشاور مع مشغل السجل ،تقرر  ICANNما إذا كانت ستتم عملية نقل نطاق  TLDإلى مشغل سجل تالي أم ال وف ًقا
لتقديرها وحدها وبما يتفق مع عملية نقل السجالت؛ شريطة أن توفر ( )1تأخذ  ICANNبعين االعتبار أية حقوق ملكية فكرية
لمشغل السجل (وف ًقا لما يبلغ عنه مشغل السجل لـ  )ICANNفي تقرير ما إذا كانت عملية نقل نطاق  TLDلمشغل سجل تالي
و( )2إذا أوضح مشغل السجل وبما يحقق القناعة المعقولة لـ  ICANNبأن (أ) كافة تسجيالت اسم النطاق في  TLDتم تسجيلها
والتصريح بها واستخدامها بشكل حصري لمشغل السجل أو الجهات التابعة له لالستخدام الحصري ،و(ب) أن مشغل السجل ال
يقوم ببيع أو توزيع أو نقل التحكم في أو استخدام أي تسجيالت في  TLDألي جهة أخرى غير تابعة لمشغل السجل ،و(ج) نقل
عملية التشغيل الخاصة بـ  TLDغير الضرورية لحماية المصلحة العامة ،فال يجوز لـ  ICANNنقل تشغيل  TLDإلى مشغل
السجل تالي عند انقضاء أو إنهاء هذه االتفاقية دون موافقة من مشغل السجل (وال يجوز االمتناع عن تقديم هذه الموافقة أو وضع
شروط عليها أو تأخيرها ألسباب غير منطقية) .ولتجنب أي شكوك ،ال تمنع العبارة السابقة  ICANNمن تفويض  TLDبموجب
عملية طلب مستقبلية لتفويض نطاقات المستوى األعلى ،وفقا ألي عمليات أو إجراءات معارضة تقوم بها  ICANNفيما يتعلق
بعملية الطلب تلك والتي تهدف إلى حماية حقوق الجهات األخرى .يوافق مشغل السجل على أن  ICANNقد تقوم بتغييرات تراها
ضرورية لقاعدة بيانات  IANAلسجالت  DNSو WHOISمع اعتبار  TLDفي حالة انتقال  TLDبما يتفق مع القسم .4.5
وأيضًا ،تحتفظ  ICANNأو من تقوم بتعيينه ويجوز لها إنفاذ حقوقها بموجب مستند العمليات المستمرة للحفاظ على نطاق TLD
وتشغيله ،بصرف النظر عن سبب اإلنهاء أو انتهاء مدة هذه االتفاقية.
[النص البديل للبند  2.2نقل السجل عند إنهاء االتفاقية الخاص بالمنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الحكومية أو
الحاالت الخاصة األخرى:
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"نقل السجل بموجب إنهاء االتفاقية .عند انتهاء مدة هذه االتفاقية بموجب البند  4.1أو البند  4.2أو أي إنهاء لهذه
االتفاقية وفقا للبند  4.3أو البند  4.4فيما يتصل بتعيين  ICANNخل ًفا لمشغل السجل لنطاق  ،TLDيوافق مشغل السجل
و ICANNعلى التشاور والتعاون فيما بينهما من أجل تسهيل وتنفيذ عملية نقل نطاق  TLDبما يتفق مع هذا البند  .4.5بعد
استشارة مشغل السجل ،تحدد  ICANNما إن كانت ستنقل عمليات  TLDإلى جهة سجل تلحق بها حسبما تراه وبما يتفق مع
خطة استمرارية سجل  gTLDلمشغل السجل بما يتفق مع عملية انتقال السجل .في حال قررت  ICANNانتقال تشغيل TLD
إلى مشغل سجل آخر بعد موافقة مشغل السجل (والتي لن تكون معقولة أو مشروطة أو مؤجلة) يجب على مشغل السجل إمداد
 ICANNأو مشغل السجل الوريث لـ  TLDبأي بيانات متعلقة بعمليات التشغيل لـ  TLDوالضرورية للحفاظ على عمليات
التشغيل والسجل التي قد تكون مطلوبة على نحو معقول من جانب  ICANNأو مشغل السجل الوريث إضافة إلى مستودع
البيانات بما يتفق مع القسم  2.3أدناه .في حال عدم موافقة مشغل السجل على إمداد مثل تلك البيانات فإن أي بيانات سجل مرتبطة
بـ  TLDيجب إعادتها لمشغل السجل ما لم يتم االتفاق على غير ذلك من جانب كل األطراف .يوافق مشغل السجل على جواز قيام
 ICANNبإجراء أية تغييرات تراها ضرورية على قاعدة بيانات  IANAلسجالت  DNSو WHOISفيما يتعلق بنطاق TLD
في حالة نقل نطاق  TLDبما يتفق مع البند  .4.5وأيضًا ،تحتفظ  ICANNأو من تقوم بتعيينه ويجوز لها إنفاذ حقوقها بموجب
مستند العمليات المستمرة ،بصرف النظر عن سبب اإلنهاء أو انتهاء مدة هذه االتفاقية"].
أثر اإلنهاء .في حالة انتهاء الفترة الزمنية أو انتهاء هذه االتفاقية ،فإن التزامات وحقوق األطراف الواردة هنا
2.2
سوف تت وقف ،شريطة أن ال يعفي هذا االنتهاء أو اإلنهاء لهذه االتفاقية األطراف من أي التزام أو خرق حدث قبل انتهاء أو إنهاء
االتفاقية ،بما في ذلك ،وبدون تحديد ،كل االلتزامات المالية التي تتضمنها المادة  .6باإلضافة إلى ذلك ،تظل المادة  5والمادة ،7
البند  ،2.12والبند  ،4.5وهذا البند  4.6سارية حتى بعد إنهاء أو انتهاء هذه االتفاقية .لتفادي أي شك ،تنتهي حقوق مشغل سجل
 TLDعلى الفور بعد انتهاء الفترة الزمنية أو انتهاء هذه االتفاقية.

المادة 2
حل النزاع
الوساطة .في حالة وقوع أي نزاع بموجب أو فيما يتصل بهذه االتفاقية ،قبل أن يتمكن أي طرف في هذه
2.1
االتفاقية من رفع قضية تحكيم بموجب البند  5.2أدناه ،يجب على  ICANNومشغل السجل محاولة حل النزع من خالل الوساطة
بما يتفق مع األحكام والشروط التالية:
ويلتزم أي طرف بتقديم النزاع للوساطة من خالل إشعار خطي يقدم إلى الطرف اآلخر .تجرى
(أ)
عملية الوساطة من قبل وسيط واحد يختاره الطرفين .إذا تعذر اتفاق الطرفين على وسيط في غضون خمسة عشر ( )15يوما
تقويميا اعتبارً ا من استالم إشعار خطي بموجب هذه المادة  ،5.1يلتزم الطرفان وعلى الفور باختيار كيان مقبول فيما بينهما
لتوفير الوساطة ،على أن يقوم هذا الموفر وبأسرع وقت ممكن من الناحية العملية بعد عملية االختيار بتعيين وسيط ،يكون محاميًا
مرخصًا ومضطلع بمعرفة عامة بقانون العقود ،وليست له عالقة عمل مستمرة مع أي من الطرفين ،وإلى الحد الذي يلزم إلجراء
عملية الوساطة في النزاع المحدد ،أن تكون له معرفة عامة بنظام أسماء النطاقات .يجب على أي وسيط التأكيد خطيا بأنه أو أنها
ً
عضوا في مجلس إدارة ،أو ملك لألسهم في
ليست ،ولن تكون خالل فترة وساطة ،موظ ًفا ،أو شريكاً ،أو مديرً ا تنفيذيًا ،أو
ً
 ICANNأو مشغل السجل .إذا لم يتم توفير هذا التأكيد من قبل الوسيط المعين ،يتم تعيين وسيط بدال عنه وفقا لهذا البند (1.1أ).
يلتزم الوسيط بإجراء عملية الوساطة بما يتفق مع قواعد وإجراءات الوساطة التي يقررها بعد
(ب)
التشاور مع الطرفين .يناقش الطرفان النزاع بحسن النية مع محاولة التوصل إلى حل ودي للنزاع ،بمساعدة الوسيط .تتم معاملة
عملية الواسطة باعتبارها مناقشة تسوية و من ثم تحاط بالسرية وال يجوز استخدامها ضد أي طرف في أي إجراءات الحقة تتعلق
بالنزاع ،ويشمل ذلك أي عملية تحكيم بموجب البند  .5.2وال يجوز للوسيط أن يشهد لصالح أي من الطرفي في أي قضايا الحقة
فيما يتعلق بالنزاع.
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به في وساطة .الطرفان مناصفة الرسوم والمصاريف من
(ج)
الوسيط .ويعامل كال الطرفين المعلومات الواردة من الطرف اآلخر بما يتفق مع الوساطة والمشار إليها بشكل مناسب بأنها سرية
(وف ًقا لما يقتضيه البند  )7.15معاملة المعلومات السرية لكل طرف بما يتفق مع أحكام البند .7.15
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إذا انخرط الطرفان في مشاركة بحسن النية في عملية الوساطة لكن لم يتوصال إلى حل للنزاع ألي
(د)
سبب ،فيجوز ألي طرف أو الوسيط إنهاء الوساطة في أي وقت ويمكن بعد ذلك تقديم النزاع للتحكيم بموجب البند  5.2أدناه .إذا
لم يتوصل الطرفان إلى حل للنزاع ألي سبب بحلول التاريخ المحدد أي تسعين ( )90يومًا تقويميًا بعد تاريخ اإلشعار المقدم
بموجب البند (5.1أ) ،تنتهي عملية الوساطة تلقائيًا (ما لم يتم تمديدها بموجب اتفاق بين الطرفين) ويمكن ترحيل النزاع بعد ذلك
إلى التحكيم بموجب البند  5.2أدناه.
التحكيم .تسوى النزاعات التي تنشأ بموجب أو فيما يتصل بهذه االتفاقية وف ًقا ألحكام البند  ،5.1ويشمل ذلك
2.1
الطلبات المتعلقة باألداء الخاص ،فيتم حلها من خالل تحكيم ملزم يتم بموجب قواعد المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية .ويتم إجراء التحكيم باللغة اإلنجليزية ويتم ذلك في مقاطعة لوس أنجلوس ،والية كاليفورنيا .يكون أي تحكيم أمام محكم
واحد ،ما لم ( )1تسعى  ICANNللحصول على تعويضات جزائية أو تأديبية ،أو عقوبات تشغيلية ،أو ( )2يتفق الطرفان كتابة
على استخدام عدد أكبر من المحكمين ،أو ( )3ينشأ النزاع بموجب البند  7.6أو  .7.7في حالة العبارة ( )1أو ( )2أو ( )3في
العبارة السابقة ،يتم التحكيم في حضور ثالثة محكمين على أن يختار كل طرف محكمًا واح ًدا ويختار المحكمين الذين تم
اختيارهما المحكم الثالث .من أجل اإلسراع في التحكيم والحد من التكلفة ،يجب على المحكم (المحكمين) وضع حدود لألطراف
ليتعاملوا معها بما يتوافق مع لجنة التحكيم ،وينبغي على المحكم (المحكمين) ( )1تحديد أن الجلسة ضرورية ،وتقتصر على يوم
واحد ( ،)1شريطة أن تكون في أي تحكيم في  ICANNللسعي للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية أو عقوبات تنفيذية،
فيجوز تمديد الجلسة إلى يوم واحد ( )1آخر إذا وافق عليه الطرفين أو طلب من قبل المحكم (المحكمين) استنادا إلى تقرير محكم
مستقل أو طلب معقول من األطراف .وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة
معقولة يقوم المحكم (المحكمون) بتضمينها في أحكامهم .في حال قرر المحكمون أن مشغل السجل قد قام مرارً ا وتكرارً ا وبشكل
متعمد بارتكاب مخالفة جوهرية ومادية اللتزاماته المنصوص عليها في المادة  2أو المادة  6أو البند  5.4من هذا االتفاق ،فيجوز
لـ  ICANNأن تطلب من المحكمين إصدار أحكام بتعويضات جزائية أو تأديبية ،أو عقوبات تشغيلية (بما في ذلك سبيل المثال ال
الحصر أمر بالتقييد المؤقت لحق مشغل التسجيل في بيع التسجيالت الجديدة) .ويعامل كال الطرفين المعلومات الواردة من
الطرف اآلخر بما يتفق مع التحكيم والمشار إليها بشكل مناسب بأنها سرية (وف ًقا لما يقتضيه البند  )7.15معاملة المعلومات
السرية لكل طرف بما يتفق مع أحكام البند  .7.15وفي أي تقاضي يشمل  ICANNبخصوص هذه االتفاقية ،ستكون دائرة
االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا التقاضي في محكمة واقعة في مقاطعة لوس أنجلوس ،والية كاليفورنيا ،ومع
ذلك ،يكون لألطراف الحق في تنفيذ حكم المحكمة في أية محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية.
[نص بديل للبند  2.1التحكيم للمنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الحكومية أو الحاالت الخاصة األخرى:
"التحكيم .تسوى النزاعات التي تنشأ بموجب أو فيما يتصل بهذه االتفاقية وف ًقا ألحكام البند  ،5.1ويشمل ذلك الطلبات
المتعلقة باألداء الخاص ،فيتم حلها من خالل تحكيم ملزم يتم بموجب قواعد المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية.
تتم عملية التحكيم باللغة اإلنجليزية وتعقد في مدينة جنيف ،بسويسرا ،ما لم يتم االتفاق على مكان آخر بين مشغل السجل و
 .ICANNيكون أي تحكيم أمام محكم واحد ،ما لم ( )1تسعى  ICANNللحصول على تعويضات جزائية أو تأديبية ،أو عقوبات
تشغيلية ،أو ( )2يتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمين ،أو ( )3ينشأ النزاع بموجب البند  7.6أو  .7.7في
ً
واحدا
حالة العبارة ( )1أو ( )2أو ( )3في العبارة السابقة ،يتم التحكيم في حضور ثالثة محكمين على أن يختار كل طرف محكمًا
ويختار المحكمين الذين تم اختيارهما المحكم الثالث .من أجل اإلسراع في التحكيم والحد من التكلفة ،يجب على المحكم
(المحكمين) وضع حدود لألطراف ليتعاملوا معها بما يتوافق مع لجنة التحكيم ،وينبغي على المحكم (المحكمين) ( )1تحديد أن
الجلسة ضرورية ،وتقتصر على يوم واحد ( ،)1شريطة أن تكون في أي تحكيم في  ICANNللسعي للحصول على تعويضات
جزائية أو تحذيرية أو عقوبات تنفيذية ،فيجوز تمديد الجلسة إلى يوم واحد ( )1آخر إذا وافق عليه الطرفين أو طلب من قبل
المحكم (المحكمين) استنادا إلى تقرير محكم مستقل أو طلب معقول من األطراف .وسيتمتع الطرف الفائز في التحكيم بالحق في
استرداد التكاليف التي أنفقها وأتعاب محاماة معقولة يقوم المحكم (المحكمون) بتضمينها في أحكامهم .في حال قرر المحكمون أن
مشغل السجل قد قام مرارً ا وتكرارً ا وبشكل متعمد بارتكاب مخالفة جوهرية ومادية اللتزاماته المنصوص عليها في المادة  2أو
المادة  6أو البند  5.4من هذا االتفاق ،فيجوز لـ  ICANNأن تطلب من المحكمين إصدار أحكام بتعويضات جزائية أو تأديبية،
أو عقوبات تشغيلية (بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر أمر بالتقييد المؤقت لحق مشغل التسجيل في بيع التسجيالت الجديدة).
ويعامل كال الطرفين المعلومات الواردة من الطرف اآلخر بما يتفق مع التحكيم والمشار إليها بشكل مناسب بأنها سرية (وف ًقا لما
يقتضيه البند  )7.15معاملة المعلومات السرية لكل طرف بما يتفق مع أحكام البند  .7.15وفي أي تقاضي يشمل ICANN
بخصوص هذه االتفاقية ،ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى 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"].
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تحديد المسؤولية .لن تتجاوز العقوبة المالية المجمعة الخاصة بـ  ICANNعن انتهاكات هذه االتفاقية مبلغ
2.1
مساو للرسوم على مستوى التسجيل التي يدفعها مشغل السجل خالل الفترة السابقة االثنى عشر شهرا وفقا لهذه االتفاقية (باستثناء
رسوم التسجيل المتغيرة المنصوص عليها في القسم  ،6.3إن وجدت) .وستكون المسؤولية النقدية اإلجمالية لمُشغل السجل أمام
- ICANNمقابل انتهاكات هذه االتفاقية -محدودة بمبلغ الرسوم المدفوع إلى  ICANNأثناء فترة االثني عشر شهرً ا السابقة (مع
استبعاد رسوم مستوى السجل المتغيرة المنصوص عليها في القسم  ،6.3إذا وجدت) ،والتعويضات التأديبية والرادعة -إذا
وجدت -وذلك وف ًقا للقسم  ،5.2باستثناء ما يتعلق بالتزامات تعويض مشغل السجل بموجب البند  7.1والبند  .7.2وفي حالة عدم
وجود حدث محدد ،يكون كال من الطرفين مسئوال عن تعويضات األضرار الخاصة أو غير المباشرة أو العرضية أو التأديبية أو
الرادعة أو التبعية الناشئة خارج هذه االتفاقية أو المتعلقة بها أو تنفيذ االلتزامات المفروضة في هذه االتفاقية أو عدم تنفيذها،
باستثناء ما هو مفروض بموجب القسم  5.2من هذه االتفاقية .وباستثناء ما يرد في هذه االتفاقية خال ًفا لذلك ،ال يُقدم أي من
الطرفين أية ضمانات ،سواء كانت صريحة أو ضمنية ،فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم هو أو موظفيه أو وكالئه بتقديمها أو
النتائج التي تم الحصول عليها نتيجة عمله ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أية ضمانات ضمنية للرواج أو عدم
االنتهاك أو المالئمة لغرض معين.
األداء المحدد .يوافق مشغل السجل و ICANNعلى إمكانية توقيع تعويضات غير قابلة لالستعادة في حال
2.2
عدم تنفيذ أي من شروط هذه االتفاقية وفقا ً لبنودها الخاصة .وبالتالي ،يتفق األطراف على أنه يحق لكل منهم أن يطلب من المحكم
أو محكمة ذات اختصاص قضائي أدا ًء معينا ً لشروط هذه االتفاقية (عالوة على أي عالج آخر يحق لكل طرف من األطراف).

المادة 2
الرسوم
2.1

رسوم مستوى سجل البيانات.

يدفع مشغل السجل لـ  ICANNرسم مستوى السجل يساوي ( )1رسم السجل الثابت وقدره
(أ)
 6,250دوالر لكل ربع سنة تقويمي و( )2رسم معاملة مستوى السجل (ويشار إليها جميعًا بلفظ "رسوم مستوى السجل") .تأتي
رسوم التعامالت بمستوى السجل مساوية لعدد من الزيادات السنوية لتجديد تسجيل اسم النطاق المبدئي (على مستوى واحد أو
أكثر ،وبما في ذلك التجديدات المرتبطة بتحويالت واحد من أمناء السجالت المعتمدين من  ICANNإلى آخر ،ويشار إلى كل
منها بلفظ "معاملة") ،وخالل الربع التقويمي المضاعف بنحو  0.25دوالر أمريكي ،شريطة أن رسم التعامالت بمستوى
السجالت ال تطبق إال إذا كانت أسماء النطاقات أكثر من  50,000معاملة حدثت في  TLDخالل أي أربع أرباع سنة تقويمية
متتالية أو أي فترة ربع من العام على اإلجمال ("عتبة المعاملة") وبعد ذلك يطبق على كل المعامالت التي وقعت خالل كل ربع
سنة تم فيها اجتماع منصة المعامالت ،ولكن ال ينطبق على كل ربع سنة في المعامالت التي لم يتم الوفاء فيها بمنصة المعامالت.
يبدأ التزام مشغل السجل بسداد رسوم ثابتة لمستوى السجل في تاريخ تفويض نطاق  TLDفي نظام  DNSإلى مشغل السجل.
السداد األول لربع السنة الخاص بالرسوم الثابتة لمستوى السجل فيتم إثباتها استنا ًدا إلى عدد األيام التقويمية بين تاريخ التفويض
ونهاية الربع السنوي التقويمي التي يقع فيه تاريخ التفويض.
مع مراعاة أحكام البند (6.1أ) ،يلتزم مشغل السجل بسداد رسوم مستوى السجل كل ربع سنة على
(ب)
الحساب الذي تخصصه  ICANNفي غضون ثالثين ( )30يومًا تقويميًا بعد تاريخ الفاتورة المقدمة من .ICANN
استرداد التكاليف لـ  .RSTEPالطلبات المقدمة بواسطة مُشغل السجل من أجل التصديق على خدمات
2.1
إضافة بموجب البند  2.1يجوز إحالتها بمعرفة  ICANNإلى لجنة التقييم الفني لخدمات سجل البيانات (" )"RSTEPوفقا ً لهذه
العملية على الموقع  .http://www.icann.org/en/registries/rsep/في حال إحالة تلك الطلبات إلى  ،RSTEPيقدم
مشغل السجل التكلفة بالفاتورة إلى  ICANNنظير مراجعة  RSTEPخالل أربعة عشر ( )14يومًا تقويميًا من استالم نسخة
من فاتورة  RSTEPمن  ،ICANNإال إذا قررت  ICANNوف ًقا لتقديرها المطلق وحدها دفع كل تكلفة الفاتورة أو جزء منها
لهذه المراجعة الخاصة بـ .RSTEP
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2.1

رسم مستوى سجل البيانات المتغير.

إذا لم يوافق أمناء السجالت المعتمدين من ( ICANNالحساب ،في مجمله ،لسداد ثلثي جميع رسوم
(أ)
مستوى أمناء السجالت (أو أي قسم من أمناء السجالت المعتمدين من  ICANNالالزم للموافقة على رسوم االعتماد المتغيرة
بموجب اتفاقية اعتماد أمناء السجالت المعمول بها في ذلك الوقت) ،بموجب األحكام المنصوص عليها في اتفاقيات اعتماد أمناء
السجالت الخاصة بهم مع  ،ICANNأو رسوم االعتماد المتغيرة التي أقرها مجلس إدارة  ICANNألي سنة مالية لمنظمة
 ،ICANNبموجب تقديم إشعار من  ،ICANNفيلتزم مشغل السجل بأن يسدد إلى  ICANNرسمًا متغيرً ا من مستوى السجل،
على أن يتم سداد ذلك كل ربع سنة ،وتكون مستحقة اعتبارً ا من بداية الربع األول من السنة المالية لتلك السنة المالية لـ ICANN
(ويشار إليها بلفظ "الرسم المتغير من مستوى السجل") .تقوم  ICANNبحساب الرسم وإصدار الفاتورة على أساس ربع سنوي،
ويدفعه مشغل السجل خالل ستين ( )60يوما ً فيما يتعلق بالربع األول من سنة  ICANNالمالية وخالل عشرين ( )20يوما ً فيما
يتعلق بكل ربع متبقي للسنة المالية ،من استالم المبلغ بالفاتورة من قبل  .ICANNيجوز لمشغل السجل تقديم فواتير وتحصيل
رسوم مستوى السجل المتغير من المسجلين الذي يعدون طرفا في اتفاقية السجل-المسجل مع مشغل السجل (االتفاقية التي تنص
على سداد رسوم مستوى السجل المتغير المدفوعة من قبل مشغل السجل وفقا ً لهذا القسم  ،)6.3شريطة أن تتم فوترة هذه الرسوم
لكل مسجلي  NNAIIالمعتمدين إذا تمت فوترتها ألي منهم .يكون رسم مستوى السجل المتغير ،إن كانت  ICANNهي التي
ستقوم بتحصيله ،التزاما ً على مشغل السجل ويستحق دفعه حسبما ورد في هذا القسم  6.3بصرف النظر عن إمكانية مشغل
السجل الحصول على تعويض مقابل هذا الرسم من المسجلين .في حال تحصيل  ICANNالحقا ً لرسوم اعتماد متغيرة قام مشغل
السجل بدفع رسم مستوى السجل المتغير إلى  ،ICANNتعوض  ICANNمشغل السجل بمبلغ مناسب برسم مستوى السجل
المتغير ،بقدر معقول تحدده  .ICANNيوافق أمناء السجالت المعتمدون من ( ICANNكمجموعة) بموجب أحكام اتفاقيات
اعتماد أمين السجل المبرمة مع  ICANNعلى رسوم االعتماد المتغيرة التي يحددها مجلس إدارة  ICANNللسنة المالية ،وال
يكون لـ  NNAIIأي حق في أي رسم مستوى متغير لـ  ICANNلهذه السنة المالية ،بصرف النظر عما إذا كان أمناء السجالت
المعتمدين من  ICANNيراعون التزاماتهم الخاصة بالسداد نحو  ICANNخالل تلك السنة المالية.
مبلغ رسم مستوى السجل المتغير سيكون مخصصا ً لكل مسجل ،وقد يتضمن على جزء يخص
(ب)
ً
المسجل وجزء للمعامالت .تحدد  ICANNمكون رسم مستوى السجل المتغير حسب كل مسجل وفقا للميزانية التي يقرها مجلس
إدارة  ICANNلكل سنة مالية خاصة بـ  .ICANNالجزء الخاص بالمعامالت من رسم مستوى السجل المتغير تحدده ICANN
وفقا ً للميزانية المقرة من مجلس إدارة  ICANNلكل سنة مالية ،ولكن لن يتعدى  0.25دوالر أمريكي كل تسجيل اسم نطاق (بما
في ذلك التجديدات المتعلقة بالنقل من مسجل معتمد من  ICANNإلى آخر) لكل سنة.
رسوم التمرير .يلتزم مشغل السجل بأن يسدد إلى  ICANNرسمًا ( )1لمرة واحدة يساوي  5,000دوالر
2.2
ً
أمريكي للوصول إلى واستخدام دار مقاصة العالمات التجارية وفقا لما هو منصوص عليه في المواصفة ( 7ويشار إليها بلفظ
"رسم وصول  )"RPMو( 10.25)2دوالر أمريكي حسب تسجيل العالمات التجارية للمرة األولى وتسجيل المطالبات (حيث
يتم استخدام هذه الشروط في  RPMالخاصة بدار مقاصة العالمات التجارية والمنصوص عليها هنا بموجب المواصفة )7
("رسوم تسجيل  .)"RPMيتم تقديم فواتير برسوم وصول  RPMاعتبارً ا من تاريخ سريان هذه االتفاقية ويلتزم مشغل السجل
بسداد هذا الرسم إلى الحساب الذي تحدده  ICANNفي غضون ثالثين ( )30يومًا تقويميًا بعد تاريخ تقديم الفاتورة .تلتزم
 ICANNبتقديم الفواتير إلى مُشغل السجل كل ربع سنة لرسوم تسجيل  ،RPMوالتي تكون مستحقة بما يتفق مع إجراءات تقديم
الفواتير والسداد المنصوص عليها في البند .6.1
التعديل على الرسوم .مع عدم اإلخالل بأي قيود على الرسوم المنصوص عليها في المادة  ،6بدء العمل عند
2.2
ً
انتهاء السنة المالية لهذه االتفاقية ،وعند انتهاء كل سنة مالية الحقا خالل الفترة الزمنية ،فإن الرسوم الحالية المحددة في القسم 6.1
والقسم  6.3يمكن زيادتها ،حسبما ترى  ،ICANNبنسبة تساوي نسبة الزيادة ،إن وجدت ،في ( )1مؤشر سعر المستهلك لكل
المستهلكين بالمدينة ،متوسط مدن الواليات المتحدة ( )100 = 1984-1892والذي تنشره وزارة العمل األمريكية ،مكتب
إحصائيات العمل ،أو أي مؤشر الحق (" )"CPIللشهر واحد ( )1قبل بدء العمل للسنة المعنية ،أكثر ،من ( )2مؤشر  CPIالذي
تم نشره لشهر واحد ( )1قبل بدء العمل للسنة السابقة مباشرة .في حال وجود أي من هذه الزيادة ،تقدم  ICANNإشعاراً إلى
 1يخضع لموافقات أخرى.
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مشغل السجل تحدد فيه مبلغ هذه الزيادة للتعديل المقترح .وتسري أية تعديالت على الرسوم بموجب هذا البند  6.5اعتبارً ا من
اليوم األول من ربع السنة التقويمي األول بعد مدة ثالثين ( )30يومًا على األقل بعد تسليم  ICANNإشعارً ا بهذا التعديل على
الرسوم إلى مشغل السجل.
الرسوم اإلضافية على الدفعات المتأخرة .بالنسبة ألية دفعات فات موعد سدادها بثالثين ( )30يوما ً أو أكثر
2.2
وفقا ً للقسم  ،6.2يدفع مُشغل سجل البيانات رسما ً إضافياً على الدفعات المتأخرة بمعدل  %1.5شهرياً ،أو إذا كانت أقل من ذلك،
سيكون أقصى معدل يسمح به القانون الساري.

المادة 2
متنوعات
2.1

تعويض .ICANN

يلتزم مشغل السجل بتعويض والدفاع عن  ICANNومسئوليها وموظفيها ووكالئها (والمشار إليهم
(ج)
جميعًا بلفظ "الطرف المستحق للتعويض") من وضد أية ادعاءات من قبل أي جهة أخرى وكذلك األضرار والمسؤوليات
والتكاليف والمصاريف بما في ذلك الرسوم والمصاريف القانونية المعقولة التي تنشأ من أو ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية فيما
يتعلق بـ  TLDوتفويض  TLDلمشغلي التسجيل وعملية مشغلو التسجيل من أجل تسجيل  TLDأو تقديم مشغلو التسجيل لخدمات
التسجيل بشرط أن ال يلتزم مشغلو التسجيل بتعويض أو الدفاع عن أية تعويض إلى الحد الذي نشأ منه االدعاء أو الضرر أو
المسؤولية أو التكاليف أو المصاريف )1( :بسبب إجراءات أو امتناع  ICANNأو مقاولي الباطن لديها أو العقوبات أو المقيمون
خاصة التي ترتبط وتحدث أثناء عملية تقديم طلبات تسجيل ( TLDبخالف اإلجراءات التي يطلبها أو تتم في مصلحة مشغل
السجل) ،أو ( )2بسبب إخالل  ICANNألي التزام يندرج ضمن هذا االتفاق أو أي إساءة متعمدة من قبل  .ICANNال يعتبر
هذا البند أنه يطالب مشغل السجل بتعويض  ICANNمقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه االتفاقية ،أو بمتابعة أو
إدارة االلتزامات الخاصة باألطراف المعنيين والواردة في هذه االتفاقية .وأيضً ا ،هذا القسم ال ينطبق على أي مطالبة بأتعاب
المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف ،والتي تحكمها المادة  5أو بقرار محكمة ذات اختصاص قضائي أو عضو في هيئة
تحكيم.
[نصالبند (2.1أ) البديل للمنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الحكومية:
"يجب على مشغل السجل استخدام أفضل الجهود للتعاون مع  ICANNمن أجل ضمان عدم تحلم  ICANNألية
تكاليف مرتبطة بالدعاوى واألضرار والمسئوليات والتكاليف والنفقات المتعلقة بالرسوم القانونية والنفقات الناتجة عن حقوق
الملكية الفكرية واعتبار  TLDوتفويض  TLDلمشغل السجل وعمليات تشغيل مشغل السجل للسجل  TLDأو فقرة مشغل السجل
لخدمات السجل وعدم إجبار مشغل السجل على عرض مثل هذا التعاون إلى المدى الذي تطلبه الدعوى أو الضرر أو التكلفة أو
النفقات المتسببة في خرق قانونية من جانب  ICANNأو أي التزامات تقوم بها متضمنة باالتفاقية وسوء إجراء من جانب
 .ICANNال يعتبر هذا البند أنه يطالب مشغل السجل بتعويض  ICANNمقابل التكلفة المرتبطة بالتفاوض بشأن أو تنفيذ هذه
االتفاقية ،أو بمتابعة أو إدارة االلتزامات الخاصة باألطراف المعنيين والواردة في هذه االتفاقية .وأيضً ا ،هذا القسم ال ينطبق على
أي مطالبة بأتعاب المحاماة المتعلقة بأي تحكيم بين األطراف ،والتي تحكمها المادة  5أو بقرار محكمة ذات اختصاص قضائي أو
عضو في هيئة تحكيم"].
وبخصوص أي مطالبات من  ICANNبالتعويض من قبل مشغلي سجالت متعددين (بما في ذلك
(د)
مشغل السجل) المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبات ،يلتزم مشغل السجل بتعويض  ICANNفيما يخص هذه
المطالبات وتتحدد بنسبة من إجمالي مطالبة  ،ICANNوتحسب عن طريق قسمة إجمالي عدد أسماء النطاقات المسجلة لدى
مسجل الشغل ضمن ( TLDيتم حساب األسماء قيد التسجيل بما يتسق مع المادة  3ألي ربع سنة مناسب) على إجمالي عدد أسماء
النطاقات قيد التسجيل ضمن نطاقات المستوى األعلى لمشغلي السجالت المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة.
ولغرض تقليل مسؤوليات مشغل السجل بموجب القسم (7.1أ) المتعلقة بهذا القسم (7.1ب) ،يتحمل مشغل السجل عبء تحديد
مشغلي السجالت اآلخرين المعنيين بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه المطالبة ،وإثبات إلى أن تتحقق  NNAIIمن مسؤولية
مشغلي السجالت هؤالء عن تلك اإلجراءات .ولتفادي أي شك ،إن ارتبط مشغل السجل بنفس اإلجراءات التي تسببت في هذه
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المطالبات ،ولكن مشغل (مشغلو) السجل هذا ليس لديه أي التزامات تعويض نحو  ICANNكما حددها القسم (7.1أ) أعاله ،عدد
النطاقات التي يديرها مشغل (مشغلو) السجالت لن تتضمنها الحسابات في الحكم التالي[ .مالحظة :يسري العمل بهذا البند
( 2.1ب) للمنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الحكومية].
إجراءات التعويض .إذا تم تقديم إدعاء ألي جهة أخرى تم تعويضها بموجب البند  7.1أعاله – فإن على
2.1
 ICANNأن تقدم إشعارا منها بذلك إلى مشغل السجل كواجب النفاذ .يتم تخويل مُشغل سجل البيانات ،إذا تم انتخابه لذلك،
بموجب إشعار يتم تسليمه في الوقت المناسب إلى  ،ICANNالتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على عملية الدفاع عن هذه
المطالبة والتحقيق فيها والستخدام وتشغيل محامين مقبولين بدرجة معقولة لدى  ICANNللتعامل مع نفس المطالبة والدفاع
عنها ،على نفقة مُشغل سجل البيانات وحده ،بشرط أن يتم في جميع األحوال تخويل  ICANNللسيطرة على الدعوى القضائية
بالمشاكل الخاصة بصالحية سياسات  ICANNأو تفسيراتها أو تصرفها وذلك على نفقتها وحدها .وستقوم  ICANNبالتعاون –
على حساب ونفقة مشغل التسجيل – في جميع الجوانب المعقولة مع مشغل التسجيل ومحامييها في التحقيق والحكم والدفاع عن
مثل هذا االدعاء أو أي طعن ينشأ عنه ،وقد تشارك – على حسابها ونفقتها الخاصة – من خالل محاموها أو غير ذلك في مثل هذا
التحقيق والحكم والدفاع عن مثل هذا االدعاء وأي طعن قد ينشأ عنه .ولن يتم ضم أية تسويات ألية إدعاءات تتضمن حال يؤثر
على  ICANNبخالف سداد المال بقيمة قد تم تعويضها كاملة من قبل مشغل السجل بدون موافقة  .ICANNإذا لم يقم مشغل
السجل بفرض سيطرة كاملة على الدفاع عن هذا االدعاء الخاضع لمثل هذا الدفاع وفق هذا الفصل  7.2فإنه سيحق لـ ICANN
بأن تدافع عن االدعاء بمثل هذا األسلوب الذي قد تعتبره مالئما على حساب ونفقة مشغل السجل وسيقوم مشغل السجل بالمشاركة
في هذا الدفاع[ .مالحظة :ال يسري العمل بهذا البند  7.2على المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الحكومية].
مصطلحات معرفة .ومن أجل أهداف هذا االتفاق – ما لم يتم تعديل هذه التعريفات بموجب سياسة اإلجماع
2.1
بتاريخ مستقبلي – وفي هذه الحالة سيتم اعتبار التعريفات التالية معدلة ومعاد صياغتها في مجملها كما نصت عليه سياسة
اإلجماع وسيتم تعريف األمن واالستقرار كما يلي:
ضمن سياق هذه االتفاقية ،تأثير كلمة "حماية" يشير إلى ( )1الكشف غير المصرح به أو تبديل أو
(أ)
اإلضافة إلى أو إتالف بيانات السجل ،أو ( )2الوصول غير المصرح به أو الكشف عن المعلومات أو المصادر على اإلنترنت من
قبل مشغلي األنظمة حسب المعايير المطبقة.
نظراً للهدف من هذه االتفاقية ،يعني تأثير "االستقرار" ( )1أن خدمة السجل غير ملتزمة بالمعايير
(ب)
ً
المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيدا ومعترف بها ومعتمدة ،مثل تتبع المعايير
أو طلبات التعليق ( )FRCالخاصة بأفضل الممارسات الحالية المناسبة والتي ترعاها  IETFأو ( )2يمكن لها أن تنشئ حالة
تؤثر بصورة عكسية على اإلنتاجية أو زمن االستجابة أو االتساق أو ترابط االستجابات بخوادم اإلنترنت أو النظم األخيرة ،حيث
تعمل وفقا ً للمعايير المناسبة القابلة للتطبيق والتي تم اعتمادها ونشرها بواسطة هيئة معايير تم تأسيسها جيداً ومعترف بها ومعتمدة
مثل تتبع المعايير أو أفضل الممارسات الحالية لطلبات التعليق المناسبة وتعتمد على معلومات التفويض الخاصة بمشغل السجل
أو خدمات التوزيع الخاصة به.
بدون مقاصة .بموجب هذه االتفاقية ،يتم سداد كل الدفعات المستحقة في الوقت المناسب خالل مدة هذه
2.2
االتفاقية وبالرغم من وجود أي نزاع معلق (نقدي أو خالف ذلك) بين مُشغل السجل و.ICANN
التغيير في الرقابة والمهمة والتعاقد من الباطن .باستثناء ما هو مبين في هذا البند  ،7.5ال يجوز ألي من
2.2
الطرفين التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب هذا االتفاق إال بموافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر ،على أنه ال يجوز االمتناع
عن تقديم هذه الموافقة لسبب غير معقول .وألغراض هذا البند  7.5سيتم اعتبار أي تغيير مباشر أو غير مباشر في نسبة الملكية
الموجبة لإلدارة من جانب مشغل السجل أو أي ترتيب للتعاقد من الباطن يتعلق بأي وظيفة مادية (وف ًقا لما هو منصوص عليها في
البند  6من المواصفة  )10لنطاق ( TLDوالمشار إليه بلفظ "ترتيب التعاقد من الباطن المادي") بمثابة تنازل.
على مشغل التسجيل تقديم إشعار مسبق خالل مدة ال تقل عن ثالثين ( )30يومًا تقويميًا إلى
(أ)
 ICANNبأي تنازل أو ت رتيب للتعاقد من الباطن المادي ،وأي اتفاق للتعاقد من الباطن أو تخصيص أي قسم من عمليات على
( TLDسواء كان تعاقد ماديًا من الباطن أم ال) يجب أن ينص على االلتزام بكافة التعهدات وااللتزامات واالتفاقات التي أبرمها
مشغل السجل بموجب هذه االتفاقية ،على أن يواصل مشغل السجل التزامه بهذه التعهدات وااللتزامات واالتفاقات .يلتزم مُشغل
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السجل بتقديم إشعار مسبق إلى  ICANNقبل مدة ال تقل عن ثالثون ( )30يوما ً بأي معاملة متوقع أن ينتج عنها تغيير مباشر أو
غير مباشر في تحكم مُشغل السجل.
في غضون ثالثين ( )30يومًا تقويميًا اعتبارً ا من أي من هذه اإلشعارات بموجب البند (7.5أ)،
(ب)
يجوز لـ  ICANNأن تطلب معلومات إضافية من مشغل السجل تؤكد (أ) االلتزام بهذه االتفاقية و(ب) أن الطرف الذي يستحوذ
على هذه النسبة الموجبة لإلدارة أو يبرم هذا التنازل أو التعاقد المادي من الباطن (يشار إليه في أي حالة بلفظ "الطرف المتعاقد")
وتحقيق الكيان األم النهائي للطرف المتعاقد للمواصفات المعتمدة من  ICANNأو سياسة حول معايير مشغل السجل تكون سارية
في حينه ( ويشمل ذلك ما يتعلق بالموارد المالية والقدرات التشغيلية والفنية) ،وفي هذه الحالة يتعين على مشغل السجل تقديم
المعلومات المطلوبة في غضون خمسة عشر ( )15يومًا تقويميًا.
يوافق مشغل السجل على أن موافقة  ICANNعلى أي تنازل ،أو في نسبة الملكية الموجبة لإلدارة
(ج)
أو الترتيبات المادية للتعاقد من الباطن تكون خاضعة كذلك لعمليات التحري عن الخلفية حول أي من األطراف المتعاقدة المقترحة
(والجهات التابعة للطرف المتعاقد).
وإذا لم تقم  ICANNبتوفير أو منع موافقتها الصريحة على أي تنازل ،أو تغيير مباشر أو غير
(د)
مباشر في الملكية الموجبة للرقابة الخاصة بمشغل السجل أو أي من عقود التعاقد المادية من الباطن في غضون ثالثين ( )30يومًا
تقويميًا من استالم  NAIINإشعارً ا بهذه المعاملة (أو إذا طلبت  ICANNمعلومات إضافية من مشغل السجل وف ًقا لما هو
منصوص عليه أعاله ،ثالثين ( )30يومًا تقويميًا اعتبارً ا من استالم كافة المعلومات الخطية المطلوبة فيما يتعلق بهذه المعاملة)
من مشغل السجل ،تعتبر  ICANNقد وافقت على هذه المعاملة.
وفيما يتصل بأي من هذه التنازالت أو التغيير في نسبة الملكية أو ترتيبات التعاقد المادي من
(ه)
الباطن ،يلتزم مشغل السجل بعملية نقل السجالت.
مع عدم اإلخالل بما سبق )1( ،فإن أي تغيير مكتملة في نسبة الملكية الموجبة للرقابة واإلدارة ال
(و)
يمكن إلغاؤها من خالل  ،ICANNويشترط رغم ذلك أنه إذا قررت  ICANNبشكل معقول االمتناع عن تقديم موافقتها على هذه
المعاملة ،فيجوز لـ  ICANNإنهاء هذه االتفاقية بموجب البند (4.3ز) ،و( )2يجوز لـ  ICANNالتنازل عن هذه االتفاقية دون
الحصول على الموافقة من مشغل السجل بموجب الموافقة من مجلس إدارة  NNAIIبالتزامن مع عملية إعادة هيكلة أو إعادة
تأسيس أو إعادة تشكيل  ICANNبعد تحمل المتنازل له صراحة لألحكام والشروط الواردة في هذه االتفاقية ،و( )3يجوز لمشغل
السجل التنازل عن هذه االتفاقية دون الحصول على الموافقة من  ICANNمباشرة إلى شركة فرعية مملوكة بالكامل لمشغل
السجل ،أو ،إذا كان مشغل السجل ذاته شركة فرعية تابعة ،فيكون إلى الشركة األم المباشرة أو إلى شركة فرعية أخرى مملوكة
بالكامل للشركة األم المباشرة ،بموجب تعمل الشركة الفرعية أو الشركة ،حسب ما ينطبق ،صراحة لألحكام والشروط الواردة في
هذه االتفاقية ،و( )4تعتبر  ICANNقد وافقت على أي تنازل أو تعاقد أساسي من الباطن أو تعيير في معاملة الرقابة والتي يكون
الطرف المتعاقد هو المشغل الحالي لنطاق عام من المستوى األعلى بموجب اتفاقية سجل بين هذا الطرف المتعاقد وICANN
(شريطة أن يكون هذا الطرف المتعاقد في ذلك الوقت ملتزمًا باألحكام والشروط الواردة في اتفاقية السجل تلك في كافة الجوانب
المادية) ،ما لم تقدم  ICANNإلى مشغل السجل اعتراضًا خطيًا على هذه المعاملة في غضون عشرة ( )10أيام تقويمية اعتبارً ا من
استالم إشعار بهذه المعاملة بموجب البند  .7.5ومع عدم اإلخالل بأحكام البند (7.5أ) ،في حالة إجراء عملية تنازل بموجب الفقرة
( )2أو ( )3من هذا البند (7.5و) ،يلتزم الطرف المتنازل بتزويد الطرف اآلخر بإشعار خطي بعد أي عملية تنازل مشار إليها.
2.2

التعديالت والتنازالت.

إذا قرر مجلس إدارة  ICANNبأن هناك رغبة في أي تعديل لهذه االتفاقية (بما في المواصفات
(أ)
المشار إليها في هذه االتفاقية) وجميع اتفاقيات السجل األخرى بين  ICANNومشغلي السجالت المنطبقين ("اتفاقيات مشغل
السجل المنطبق") (ويشار إلى كل منها بلفظ "التعديل الخاص") ،فيجوز لـ  ICANNاعتماد تعديل خاص بموجب المتطلبات
والعمليات المنصوص عليها في البند  ،7.6شريطة أنه ال يجوز أن يكون أي تعديل خاص تعديالً مقي ًدا.
قبل تقديم تعديل خاص لموافقة مشغل السجل ،تلتزم  ICANNأوالً بالتشاور بحسن النية مع
(ب)
مجموعة العمل فيما يخص شكل ومضمون هذا التعديل الخاص .ومدة هذا التشاور يجب تحديدها من جانب  ICANNاستنادا إلى
مادة التعديل الخاص .وبعد هذا التشاور ،يجوز لـ  ICANNاقتراح اعتماد تعديل خاص عن طريق النشر العلني لهذا التعديل على
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موقعها على االنترنت لمدة ال تقل عن ثالثين ( )30يومًا تقويميًا ("فترة النشر") وتقديم إشعار بهذا التعديل المقترح إلى مشغلي
السجالت المنطبقين بما يتفق مع البند  .7.9تلتزم  ICANNبالنظر في التعليقات العامة المقدمة على التعديل الخاص خالل فترة
النشر (بما في ذلك التعليقات التي قدمها مشغلو السجالت المنطبقين).
إذا وافق مجلس إدارة  ICANNفي غضون مائة وثمانين ( )180يوما تقويميا بعد انقضاء فترة
(ج)
النشر ("فترة الموافقة")على التعديل الخاص ( والتي قد تكون في شكل مختلف عن المعروض للتعليق العام ،ولكن يجب معالجة
موضوع التعديل الخاص نشرها للتعليق العام ،بصيغته المعدلة لتعكس و/أو عنوان تعقيبات من الفريق العامل والتعليقات العامة)،
تقدم  ICANNإشعارا ،ويقدم هذا التعديل الخاص للموافقة عليه أو رفضه من قبل مسجلي المعمول بها .إذا نال هذا التعديل
الخاص موافقة مشغلي السجالت المنطبقين خالل فترة الستين ( )60يومًا تقويمًا التي تلي تاريخ تقديم  ICANNمثل هذا اإلشعار
إلى مشغلي السجالت المنطبقين ،يعتبر هذا التعديل الخاص قد ت مت الموافقة عليه ("التعديل المعتمد") من قبل مشغلي السجل
المنطبقين ،ويسري العمل به ويعتبر تعديالً على هذه االتفاقية في تاريخ الستين ( )60يومًا تقويميًا التي تلي تقديم ICANN
إشعارً ا بالموافقة على هذا التعديل المعتمد إلى مشغل السجل ("تاريخ سريان التعديل") .إذا لم يلقى تعديل خاص موافقة من مشغل
السجل ،يعتبر التعديل الخاص لم تتم الموافقة عليه من جانب مشغلي السجل المنطبق ("التعديل المرفوض") .وال يكون ألي تعديل
مرفوض أي تأثير على أحكام وشروط هذه االتفاقية ،إال على النحو المبين أدناه.
إذا قرر مجلس إدارة  ICANNبشكل معقول أن تعديالً مرفوضًا يندرج في فئة الموضوع
(د)
المنصوص عليه في البند  1.2من المواصفة  ،1فيجوز لمجلس إدارة  ICANNاتخاذ قرار (تتم اإلشارة إلى تاريخ هذا القرار
هنا بلفظ "تاريخ اعتماد القرار") يطلب فيها تقرير مشكالت (حيث تم تعريف هذا البند في لوائح  )ICANNمن خالل منظمة دعم
األسماء العامة (منظمة " )"GNSOبشأن مضمون هذه التعديل المرفوض .ويشار إلى أن عملية وضع السياسات التي تقوم بها
 GNSOعمال مثل تقرير العدد المطلوب إليها هنا بأنها " ."PDPوإذا كانت هذه النتائج  PDPفي تقرير نهائي معتمد من قبل
أغلبية عظمى ( GNSOكما هو محدد في لوائح  )ICANNالتي إما ( )1توصي باعتماد التعديل مرفوضا سياسة إجماع أو
(الثاني) توصي بعدم اعتماد التعديل مرفوضا سياسة اإلجماع ،و  ،في حالة ( )1أعاله ،يتبنى المجلس هذه السياسة توافق،
المسجل االمتثال اللتزاماتها وفقا للقسم  2.2من هذا االتفاق .في كلتا الحالتين ،سوف  ICANNالتخلي عن التعديل مرفوضا،
وأنه لن يكون له أي تأثير على أحكام وشروط هذه االتفاقية .وعلى الرغم من األحكام السابقة من هذا القسم (7.6د) ،ال يجوز أن
يطلب من مجلس إدارة  ICANNلبدء  PDPفيما يتعلق التعديل مرفوضا إذا ،في أي وقت في فترة اثني عشر ( )12شهرا
السابقة لتقديم مثل التعديل مرفوضا لمشغل السجل موافقة وفقا للقسم (7.6ج) ،وكان موضوع هذه التعديل مرفوضا موضوع
خلصت أو التخلي عن خالف ذلك أو إنهاء  PDPالذي لم يسفر عن أغلبية عظمى توصية .GNSO
إذا كان (أ) تعديل مرفوض ال يندرج ضمن الفئات الموضوع المنصوص عليها في القسم  1.2من
(ه)
المواصفة ( ،1ب) وكان موضوع التعديل مرفوضا ،في أي وقت في فترة اثني عشر ( )12شهرً ا تسبق تقديم مثل هذا التعديل
المرفوض لموافقة مشغل السجل وفقا للقسم (7.6ج) ،موضوع  PDPالمنتهي أو الذي تم التخلص منه الذي لم يسفر عن توصية
أغلبية عظمى لدى  ،GNSOأو (ج) لم ينجم عن  PDPتقرير نهائي يدعم  GNSOإما (أ) توصي باعتماد التعديل المرفوض
كسياسة إجماع أو (ب) توصي بعدم اعتماد التعديل المرفوض كسياسة إجماع (أو خالف ذلك  PDPالتي تم التخلي عنها أو
إنهاءها ألي سبب من األسباب) ،ثم  ،في أي حالة من هذا القبيل ،قد ال يزال اعتماد هذه التعديل المرفوض وتصبح فعالة على
النحو المبين أدناه .من أجل اعتماد التعديل المرفوض ،يجب تلبية المتطلبات التالية:
يجب أن يكون موضوع التعديل المرفوض ضمن نطاق مهمة  ICANNوبما يتفق مع
()1
تطبيق متوازن من قيمها األساسية (كما هو موضح في لوائح )ICANN؛
يجب تعديل التعديل المرفوض بسبب مبرر وجيه ومقنع في المصلحة العامة ،ويجب أن
()2
يكون من شأنه أن تشجع مثل هذه الفائدة ،مع مراعاة المصالح العامة والخاصة المتنافسة التي من المحتمل أن
تتأثر بالتعديل المرفوض ،ويجب أن تكون مصممة بدقة و أال تتسع أكثرمما هو ضروري بشكل معقول
للتصدي لهذا السبب الوجيه والمقنع في المصلحة العامة؛
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إلى الحد الذي يحظر التعديل المرفوض أو يتطلب سلوك أو األنشطة ،يفرض تكاليف
()3
المواد على مشغلي السجالت المنطبقين ،و/أو ماديا يقلل من وصول الجمهور إلى خدمات اسم النطاق ،يجب
أن يكون التعديل مرفوضا أقل الوسائل تقييدا المتاحة بشكل معقول لمعالجة كبيرة ومقنعة السبب في المصلحة
العامة؛
يجب على مجلس إدارة  ICANNتقديم التعديل المرفوض جنبا إلى جنب مع شرح خطي
()4
للمنطق المتصل بتحديد أن التعديل المرفوضيلبي الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ( )1من
خالل (ثالثا) أعاله ،للتعليق العام لمدة ما ال يقل عن ثالثين ( )30يوما تقويميا ،و
بعد فترة التعليق العام هذه ،يجب على مجلس إدارة ( ICANNأ) إجراء مشاورات (أو
()1
اإلدارة المباشرة  ICANNلالنخراط في التشاور) مع الفريق العامل ،الخبراء في الموضوع ،وأعضاء
 GNSOواللجان االستشارية ذات الصلة وأصحاب المصلحة اآلخرين مع يتعلق هذا التعديل مرفوضا لفترة
ال تقل عن ستين ( )60يوما تقويميا ،و (ب) في أعقاب هذه المشاورات ،إعادة الموافقة على التعديل
المرفوض (والتي قد تكون في شكل مختلف من المقدمة للمسجل الموافقة ،ولكن يجب معالجة هذا الموضوع
لمسألة التعديل المرفوض ،وتعديلها لتعكس و/أو عنوان تعقيبات من الفريق العامل والتعليقات العامة) من
خالل التصويت اإليجابي لما ال يقل عن ثلثي أعضاء مجلس إدارة  ICANNالذين يحق لهم التصويت في
هذه المسألة ،مع األخذ في االعتبار أي سياسة  ICANNالتي تؤثر في هذه األهلية ،بما في ذلك سياسة
 ICANNفي تضار المصالح ("تعديل المجلس").
مع مراعاة أحكام المادة (7.6و) ،يعتبر هذا التعديل قد وافق عليه المجلس  ،وييسري العمل به ويعتبر تعديال لهذه االتفاقية في
تاريخ ستين ( )60يوما تقويميا من تاريخ تقديم  ICANNإشعارا بالموافقة على تعديل المجلس هذا إلى مشغل السجل (الذي
يعتبر تاريخ سريانه هو تاريخ سريان التعديل أدناه) .ورغم ما سبق ،قد ال يؤدي تعديل المجلس إلى تعديل رسوم السجل التي
تتقاضاها  ICANNبموجب هذه االتفاقية ،أو تعديل هذا القسم .7.6
بصرف النظر عن أحكام المادة (7.6هـ) ،ال يعتبر تعديل المجلس تعديل معتمد إذا ،خالل فترة
(و)
ثالثين ( )30يوم تقويمي بعد الحصول على موافقة من قبل مجلس إدارة  ICANNعلى تعديل المجلس ،والفريق العامل ،نيابة
عن رئيس قلم قابل للتطبيق ،يقدم إلى مجلس إدارة  ICANNبديال لتعديل المجلس ("التعديل البديل") الذي يلبي المتطلبات التالية:
()1
()2
لتعديل المجلس ،و

يحدد النص الدقيق الذي اقترحه الفريق العامل لتعديل هذا االتفاق بدال من تعديل المجلس؛
يعالج سبب وجيه ومقنع في المصلحة العامة التي حددها مجلس إدارة  ICANNكمبرر

مقارنة في تعديل المجلس هو( :أ) مصممة بشكل أكثر تحديدا لمعالجة هذا السبب الوجيه
()3
والمقنع في المصلحة العامة ،و (ب) إلى حد أن التعديل البديل يحظر أو يتطلب سلوك أو أنشطة ،يفرض
تكاليف المواد على المسجلين المتضررة ،أو يقلل ماديا من فرص الحصول على خدمات اسم النطاق  ،هو
وسيلة أقل تقييدا للتصدي لسبب وجيه ومقنع في المصلحة العامة.
ال يعتبر أي تعديل مقترح ال يلبي متطلبات الفقرات الفرعية ( )1إلى ( )2في الجملة السابقة مباشرة بديل التعديل بموجب هذه
االتفاقية ولذلك ال تلغي أو تؤجل فعالية تعديل المجلس .وإذا حصل التعديل البديل بعد تقديمه إلى مجلس إدارة  ICANNعلى
موافقة مشغل السجل ،يلغي التعديل البديل تعديل مجلس اإلدارة ويعتبر تعديالً معتم ًدا بموجب هذه االتفاقية ( ويسري العمل به
ويعتبر تعديالً على هذه االتفاقية في تاريخ ستين ( )60يومًا تقويميًا بعد تاريخ تقديم  ICANNإشعارً ا بالموافقة على هذا التعديل
البديل إلى مشغل السجل ،ويعتبر تاريخ السريان هذا هو تاريخ سرين التعديل بموجب هذه االتفاقية) ،ما لم ،وفي غضون فترة
ستين ( )60يومًا تقويميًا بعد تاريخ إشعار مجموعة العمل لمجلس إدارة  ICANNبموافقة مشغل السجل على هذا التعديل البديل
(وخالل هذا الوقت تشارك  ICANNمع مجموعة العمل فيما يتعلق بالتعديل البديل) ،فيجوز لمجلس إدارة  ICANNبموجب
تصويت تأكيدي لثلثي األعضاء على األقل في مجلس إدارة  ICANNممن لهم الحق في التصويت على هذه األمور ،مع األخذ
في االعتبار أي سياسة لـ  ICANNتؤثر على هذه األهلية ،ويشمل ذلك سياسة تضارب المصالح المعمول بها لدى ،ICANN
رفض هذا التعديل البديل .إذا لم (أ) يلقى التعديل البديل موافقة مشغل السجل في غضون ثالثين ( )30يوما تقويميا من تاريخ
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تقديم هذا التعديل البديل لمشغلي السجل المعمول به (مع قيام مجموعة العمل بإشعار  ICANNبتاريخ هذا التقديم) ،أو (ب) إذا
رفض مجلس إدارة  ICANNالتعديل البديل بتصويت ثلثي األصوات ،فإن تعديل مجلس اإلدارة (وليس التعديل البديل) يكون
ساريًا ويعتبر تعديالً على هذه االتفاقية في تاريخ ستين ( )60يومًا تقويميًا بعد تاريخ تقديم  ICANNإشعارً ا إلى مشغل السجل
( والذي يعتبر تاريخ سريانه هو تاريخ سريان التعديل بموجب هذه االتفاقية) .إذا رفض مجلس إدارة  ICANNالتعديل البديل،
يتعين على المجلس نشر تبرير مكتوب يحدد تحليله للمعايير المنصوص عليها في األقسام (7.6.1و)( )1إلى (7.6.3و)(.)2
قدرة مجلس إدارة  ICANNلرفض التعديل البديل بموجب هذه االتفاقية ال يعفي المجلس من واجب ضمان أن أي تعديل المجلس
يستوفي المعايير المنصوص عليها في القسم (7.6.1هـ)( )1إلى (7.6.5هـ)(.)4
في الحدث الذي يعتقد مشغل السجل أن التعديل المتفق عليه ال يلبي الشروط الموضوعية
(ز)
المنصوص عليها في هذا القسم  7.6أو اعتمد في مخالفة أي من أحكام إجرائية من هذا القسم  ،7.6يجوز لمشغل السجل الطعن
على اعتماد هذا التعديل الخاص عمال بإجراء أحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها في القسم  ،5إال أن يجري هذا التحكيم
من قبل لجنة التحكيم من ثالثة أشخاص .يجب تقديم أي طعن في مثل هذه خالل ستين ( )60يوما تقويميا من تاريخ تقديم إشعار
إلى  ICANNمشغل السجل من التعديل المتفق عليه ،و ICANNقد توحيد جميع التحديات التي رفعها مشغلو السجالت (بما في
ذلك مشغل السجل) في دعوى واحدة .سيتم اعتبار أن التعديل المتفق عليه الذي لم يعدل هذا االتفاق خالل معلق من عملية تسوية
المنازعات.
يجوز لمشغل السجل التقدم خطيا بطلب إلى  ICANNلإلعفاء من التعديل المتفق عليه (كل طلب
(ح)
من هذا القبيل المقدمة من مشغل السجل بموجب هذه االتفاقية ،وهو "طلب اإلعفاء") خالل فترة ثالثين ( )30يوما تقويميا من
تاريخ تقديم إشعار إلى  ICANNمشغل السجل على هذا التعديل وافق  .كل طلب اإلعفاء سوف المنصوص عليها أساسا لمثل
هذا الطلب وتوفير الدعم مفصلة لإلعفاء من التعديل المتفق عليه .وقد يتضمن التعديل المتفق عليه وصفا تفصيليا ودعما ألي
بدائل أو تنوعا للتعديل المقترح من مشغل السجل .قد يمنح طلب اإلعفاء عند االتفاق الواضح مع عرض مشغل السجل التوافق مع
التعديل المتفق لعيه عند معارضته للقوانين المعمول بها أو يتعارض مع المواد العاملة للحاالت المالية على المدى الطويل أو ينتج
عن عمليات تشغيل مشغل السجل .لن يمنح أي طلب إعفاء إن حددت  ICANNأي حرية معقولة وليس منح طلب اإلعفاء التي
قد ضارة من ناحية المواد على المسجلين أو تؤدي إلى إنكار الفوائد المباشرة للمسجلين .في غضون تسعين ( )90يوما تقويميا من
استالم  ICANNلطلب اإلعفاء يجب على  ICANNإما الموافقة (قد تكون مشروطة التي الموافقة أو تطرح بدائل أو االختالف
من التعديل المتفق عليه) أو تنكر طلب اإلعفاء كتابة ،خالل الوقت الذي سوف التعديل المتفق عليه تعديل هذا االتفاق .إذا تمت
الموافقة على طلب اإلعفاء من جانب  ،ICANNفإن التعديل المتفق عليه ال تعديل هذه االتفاقية ،شريطة ،أن أي ظروف،
والبدائل أ و أشكال مختلفة من التعديل المتفق عليه المطلوبة من قبل  ICANNتكون فعالة ،وإلى مدى تطبيق ،سوف تعديل هذا
االتفاق اعتبارا من التعديل تاريخ السريان .إذا تم رفض طلب اإلعفاء من جانب  ،ICANNيعدل التعديل المعتمد هذا االتفاق
اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل (أو ،إذا انقضى هذا التاريخ ،ويعتبر هذا التعديل نافذا على الفور وافق على تاريخ هذا اإلنكار)،
شريطة أنه يجوز لمشغل السجل ،في غضون ثالثين ( )30يوما تقويميا بعد استالم تقرير  ،NNAIIالطعن في قرار NNAII
لرفض طلب اإلعفاء وفقا إلجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة  .5سيتم اعتبار أن التعديل المتفق عليه الذي
لم يعدل هذا االتفاق خالل معلق من عملية تسوية المنازعات .لتجنب الشكوك ،تتم الموافقة فقط على طلبات اإلعفاء المقدمة من
مشغل السجل المتفق عليها من  NNAIIبما يتفق مع القسم (7.6ي) والتي توافق عليها  NNAIIبعد الوساطة بموجب البند
 5.1أو من خالل لجنة قرار التحكيم بما يتفق مع البند  5.2ويستثنى مشغل السجل من أي تعديل متفق عليه وال يتم قبول طلبات
اإلعفاء الممنوحة إلى مشغل السجل (سواء من خالل  NNAIIأو من خالل لجنة التحكيم) حيث أنها لن تكون فاعلة بموجب هذه
االتفاقية أو مشغل السجل المعفي من التعديل المتفق عليه.
باستثناء ما هو مبين في البند  7.6والبند  ،7.7وما هو منصوص عليه في هذا االتفاق والمواصفات
(ط)
المرفقة بهذه االتفاقية ،ال يكون أي تعديل ،أو ملحق أو تغيير في هذا االتفاق أو أي حكم من هذا القانون ملزما إال إذا أعدم في
الكتابة من جانب كال الطرفين ،وليس في هذا القسم  7.6القسم أو  7.7يجب أن يقيد  ICANNومشغل السجل من الدخول في
التعديالت الثنائية وتعديالت على هذا االتفاق قابل للتفاوض فقط بين الطرفين .لن يكون المتنازل عن أي نص من نصوص هذه
االتفاقية مُلتزما ً ما لم يتم إثباته بخطاب موقع بواسطة الطرف المتنازل إذعانا ً لهذا النص .ال يجوز ألي تنازل عن أي حكم من
أحكام هذا االتفاق يكون ملزما ما لم يتضح من كتابة موقعة من طرف التنازل عن االمتثال لهذا النص .لتجنب الشك ،ال يعتبر أي
حكم في هذا البند  7.6أو  7.7مقي ًدا اللتزام مشغل السجل لاللتزام بالبند .2.2
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(ي)

ألغراض هذه االتفاقية القسم  7.6ستكون المصطلحات التالية لها المعاني التالية:

"مشغلي السجل العاملين" تعني بشكل مجمع مشغلي سجل النطاقات من المستوى األعلى
()1
التفاقية السجل التي تحتوي على فقرة مشابهة للقسم  7.6بما يتضمن مشغل السجل.
"موافقة مشغل السجل" تعني استالم كل مما يلي( :أ) الموافقة التأكيدية لمشغلي السجل
()2
العاملين ممن تصل مدفوعاتهم إلى  ICANNثلثي إجمالي الرسوم (المحولة إلى الدوالر األمريكي إن أمكن،
حسب سعر الصرف السائد والمنشورة في اليوم السابع في اإلصدار األمريكي من صحيفة وول ستريت
للتاريخ الذي يجرى فيه هذا الحساب من جانب  )ICANNالمدفوع إلى  ICANNمن مشغلي السجل
العاملين خالل الفترة السابقة بما يتفق مع اتفاقيات السجل المعمول بها (ب) الموافقة األكيدة لمعظم مشغلي
السجل العاملين وقت الحصول على الموافقة .ولتجنب الشكوك فيما يتعلق بالفقرة (ب) فإن كل مشغل سجل
عامل سيكون لديه تصوي ت واحد من نطاق المستوى األعلى من مشغل السجل بما يتفق مع اتفاقية السجل
العاملة.
"التعديل المقيد" يعني ما يلي( :أ) تعديال على المواصفات  1أو (ب) استثناء المدى
()3
المحدد بالقسم  2.10وتعديل محدد على األسعار المدفوعة من مشغل السجل للمسجلين لعمليات تسجيل اسم
النطاق أو (ج) تعديل على تعريف خدمات السجل المحددة مسبقا بالفقرة األولى من القسم  2من المواصفات
 6أو (د) تعديل على طول فترة االتفاقية.
"السبب األساسي والملزم في المصلحة العامة" ويقصد به أي سبب مبرر من خالل هدف
()4
مصلحة عامة واضحة وهامة ونوعية تكون في إطار مهمة  ICANNومتس ًقا مع التطبيق المتوازن للقيم
األساسية المتبعة في  ICANNوف ًقا لم هو منصوص عليه في لوائح .ICANN
يعني "الفريق العامل" ممثلي أمناء السجالت المنطبقين وغيرهم من أعضاء المجتمع
()1
الذين تعينهم مجموعة أصحاب المصلحة في السجل ،من وقت آلخر ،للعمل كمجموعة عمل للتشاور بشأن
التعديالت على اتفاقيات السجل المنطبقة (باستثناء التعديالت الثنائية وفقا للقسم .))1(7.6
مع عدم اإلخالل بأي مما ورد في هذا البند  7.6إلى العكس من ذلك( ،أ) إذا قدم مشغل السجل دليال
(ك)
ً
معقوال بأن التعديل المتفق عليه من شأنه أن يزيد ماديا تكلفة تقديم خدمات المسجل ،ثم ستسمح  ICANNبما
تراه ICANN
يصل إلى مائة وثمانين ( )180يوما تقويميا للتعديل المتفق عليه ليصبح نافذا فيما يتعلق بمشغل السجل ،و (ب) لم يعتمد التعديل
المتفق عليه وفقا للقسم  7.6ليكون فعاال فيما يتعلق بمشغل السجل إذا قدم مشغل السجل لـ  ICANNإشعارً ا غير قابل للرجوع
فيه باإلنهاء وفقا للبند (4.4ب).
2.2

عملية التفاوض.

إذا رغب المدير التنفيذي (" )"CEOلـ  ICANNأو رئيس مجموعة أصحاب المصلحة المسجل
(أ)
("الرئيس") في مناقشة أي مراجعة (مراجعات) في هذا االتفاق ،يقوم الرئيس التنفيذي أو الرئيس ،حسب االقتضاء ،بتقديم إشعار
خطي إلى الشخص اآلخر ،والذي ينص بالتفصيل المعقول على التنقيحات المقترحة على هذا االتفاق ("إشعار التفاوض") .ومع
عدم اإلخالل بما سبق ،ال يجوز للرئيس التنفيذي أو الرئيس ( )1اقتراح تعديالت على هذا االتفاق تعدل سياسة اإلجماع الموجودة
ثم )2( ،اقتراح تعديالت على هذه االتفاقية وفقا لهذا القسم  7.7في أو قبل  30يونيو  ،2014أو ( )3اقتراح تعديالت أو إرسال
إشعار التفاوض أكثر من مرة واحدة خالل أي فترة اثني عشر ( )12شهرً ا تبدأ في  1يوليو .2014
يجب وبعد استالم إشعار التفاوض سواء من قبل الرئيس التنفيذي أو الرئيس ICANN ،والفريق
(ب)
العامل (وف ًقا لم هو منصوص عليه في البند  )7.6التشاور في المفاوضات بحسن نية بشأن شكل ومضمون التعديالت المقترحة
على هذه االتفاقية ،والتي يجب أن تكون في شكل تعديل مقترح لهذه االتفاقية ("التنقيحات المقترحة") ،لمدة تسعين ( )90يوما
تقويميا على األقل (ما لم يتم التوصل إلى قرار في وقت سابق) ومحاولة للتوصل إلى اتفاق مقبول من الطرفين تتعلق التنقيحات
المقترحة ("فترة المناقشة").
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إذا ،وبعد انتهاء فترة مناقشة ،يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التنقيحات المقترحة ،يجب على
(ج)
 ICANNنشر التنقيحات المقترحة المتفق عليها بصورة متبادلة على موقعها على االنترنت للتعليق العام لمدة ال تقل عن ثالثين
( )30يوما تقويميا ("فترة النشر") وتقديم إشعار بهذه المراجعات لجميع مشغلي السجالت المنطبقين وفقا للبند  .7.9تلتزم
 ICANNومجموعة العمل بالنظر في التعليقات العامة المقدمة بشأن التنقيحات المقترحة خالل فترة النشر (بما في ذلك التعليقات
المقدمة من مشغلي السجالت المنطبقين) .بعد انتهاء فترة النشر ،يتم تقديم المراجعات المقترحة للحصول على موافقة مشغل
السجل (وف ًقا لم هو محدد في البند  )7.6والحصول على موافقة مجلس إدارة  .ICANNإذا تم الحصول على هذه الموافقات،
تعتبر التنقيحات المقترحة على التعديل موافقة معتمدة (وف ًقا لما هو منصوص عليه في البند  )7.6من جانب مشغلي السجالت
المعتمدين ،وتعتبر تعديال على هذه االتفاقية بموجب إشعار مدته ستين ( )60يوما تقويميا من  ICANNإلى مشغل السجل.
إذا ،وبعد انتهاء فترة مناقشة ،لم يتم التوصل إلى اتفاق بين  ICANNوالفريق العامل بشأن
(د)
التنقيحات المقترحة ،إما الرئيس التنفيذي أو الرئيس قد توفر الشخص اآلخر إشعار خطي ("الحظ الوساطة") تتطلب من كل
طرف أن محاولة حل الخالفات المتعلقة التنقيحات المقترحة من خالل والوساطة التيسير (غير التقييمية) نزيهة وفقا للشروط
والشروط المنصوص عليها أدناه .في حالة عدم وجود تنبيه الوساطة هي المقدمة ICANN ،والفريق العامل ،في غضون خمسة
عشر ( )15يوما تقويميا منه ،في وقت واحد إضافة نص نسختهم المطلوب من التنقيحات المقترحة ورقة الموقف فيما يتعلق بذلك
على موقع .ICANN
تجرى عملية الوساطة من قبل وسيط واحد يختاره الطرفين .إذا تعذر اتفاق الطرفين على
()1
وسيط في غضون خمسة عشر ( )15يوما تقويميا اعتبارً ا من استالم المدير التنفيذي أو الرئيس ،حسبما تكون
الحالة ،إشعارً ا بالوساطة ،يلتزم الطرفان وعلى الفور باختيار كيان مقبول فيما بينهما لتوفير الوساطة ،على
أن يقوم هذا الموفر وبأسرع وقت ممكن من الناحية العملية بعد عملية االختيار بتعيين وسيط ،يكون محاميًا
مرخصًا ومضطلع بمعرفة عامة بقانون العقود ،وليست له عالقة عمل مستمرة مع أي من الطرفين ،وإلى
الحد الذي يلزم إلجراء عملية الوساطة في النزاع المحدد ،وأن تكون له معرفة عامة بنظام أسماء النطاقات.
يجب على أي وسيط التأكيد خطيا بأنه أو أنها ليست ،ولن تكون خالل فترة وساطة ،موظ ًفا ،أو شريكاً ،أو
ً
عضوا في مجلس إدارة ،أو ملك لألسهم في  ICANNأو مشغل السجل المعمول به .إذا لم
مديرً ا تنفيذيًا ،أو
يتم توفير هذا التأكيد من قبل الوسيط المعين ،يتم تعيين وسيط بد ً
ال عنه وفقا لهذا البند (7.7د)(.)1
يجب على الوسيط إجراء الوساطة وفقا لقواعد وإجراءات الوساطة التيسيرية التي يحدد
()2
بعد التشاور مع الطرفين .يجب على األطراف مناقشة النزاع بحسن نية ومحاولة ،بمساعدة الوسيط للتوصل
إلى حل ودي للنزاع.
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به في وساطة .الطرفان مناصفة الرسوم
()3
والمصاريف من الوسيط.
إذا تم التوصل إلى اتفاق خالل الوساطة ،تلتزم  ICANNبنشر التنقيحات المقترحة
()4
المتفق عليها بصورة متبادلة على موقعها على االنترنت عن فترة النشر وتقديم إشعار إلى جميع مشغلي
السجالت المنطبقين وفقا للبند  .7.9تلتزم  ICANNومجموعة العمل بالنظر في التعليقات العامة المقدمة
بشأن التنقيحات المقترحة المتفق عليها خالل فترة النشر (بما في ذلك التعليقات المقدمة من مشغلي السجالت
المنطبقين) .بعد انتهاء فترة النشر  ،يتم تقديم التنقيحات المقترحة لمشغل السجل للحصول على الموافقة
باإلضافة إلى الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة  .ICANNإذا تم الحصول على هذه الموافقات ،تعتبر
التنقيحات المقترحة على التعديل موافقة معتمدة (وف ًقا لما هو منصوص عليه في البند  )7.6من جانب مشغلي
السجالت المعتمدين ،وتعتبر تعديال على هذه االتفاقية بموجب إشعار مدته ستين ( )60يوما تقويميا من
 ICANNإلى مشغل السجل.
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إذا لم يكن الطرفان قد حل النزاع ألي سبب من األسباب قبل التاريخ الذي هو تسعين
()1
( )90يوما تقويميا بعد تسلمها من قبل الرئيس التنفيذي أو الرئيس ،حسب مقتضى الحال ،الحظ الوساطة،
يجب على وساطة تنهي تلقائيا (ما لم تمدد باالتفاق من األطراف) .يجب على الوسيط تسليم إلى األطراف
تعريفا من القضايا التي يمكن النظر في التحكيم في المستقبل ،إذا طلبه .تخضع هذه المسائل للقيود المنصوص
عليها في البند ( 7.7هـ)( )2أدناه.
إذا لم تتوصل  ICANNومجموعة العمل بعد عملية الوساطة إلى اتفاق بشأن التنقيحات المقترحة،
(ه)
فيجوز للمدير التنفيذي أو الرئيس تزويد الشخص اآلخر بإشعار خطي ("إشعار تحكيم") يطالب  ICANNومشغلي السجل
العاملين لحل النزاع عن طريق التحكيم الملزم وفقا ألحكام التحكيم من القسم  ،5.2تخضع لمتطلبات وقيود هذا القسم (7.7هـ).
إذا تم إرسال إشعار تحكيم ،يتم نشر تعريف الوسيط للقضايا ،باإلضافة إلى التنقيحات
()1
المقترحة (سواء كانت من  ICANNأو مجموعة العمل أو كليهما) للتعليق العام على موقع  ICANNلفترة
ال تقل عن ثالثين ( )30يومًا تقويميًا .تلتزم  ICANNومجموعة العمل بالنظر في التعليقات العامة المقدمة
بشأن التنقيحات المقترحة خالل فترة النشر (بما في ذلك التعليقات المقدمة من مشغلي السجالت المنطبقين)،
باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بهذه التعليقات مع توفير التعويضات الالزمة لهيئة تحكيم مكونة من ثالثة
( )3أشخاص .يجوز لكل طرف تعديل التنقيحات المقترحة قبل وبعد فترة النشر .ال يجوز البدء في إجراءات
التحكيم قبل إغالق فترة التعليق العام ،ويجوز لـ  ICANNتجميع كافة التحديات المقدمة من خالل مشغلي
السجل (ويشمل ذلك مشغل السجل) إلى إجراء واحد .باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا البند ،7.7
يجري التحكيم وفقا للبند .5.2
ال يجوز تقديم أي نزاع بشأن التنقيحات المقترحة للتحكيم إلى حد ارتباط موضوع
()2
التنقيحات المقترحة ( )1بسياسة اإلجماع ،أو ( )2يندرج ضمن فئات الموضوعات المنصوص عليها في
القسم  1.2من المواصفة  ،1أو ( )3يسعى إلى تعديل أي من األحكام أو المواصفات التالية من هذه االتفاقية:
المادة  ،1و 3و6؛ البند  ،2.1و ،2.2و ،2.5و ،2.7و ،2.9و ،2.10و ،2.16و ،2.17و ،2.19و،4.1
و ،4.2و ،7.3و ،7.6و ،7.7و ،7.8و ،7.10و ،7.11و ،7.12و ،7.13و ،7.14و7.16؛ و البند 2.8
والمواصفة ( 7ولكن فقط إلى حد سعي هذه التنقيحات المقترحة إلى تنفيذ  RPMولم يشملها البند 2.9
والمواصفة )7؛ الملحق أ ،والمواصفات  ،1و ،4و ،6و ،10و.11
سوف الوسيط إحاطة لوحة المحكم فيما يتعلق  ICANNومقترحات الفريق العامل منها
()3
تتعلق التنقيحات المقترحة.
ال يجوز تقديم تعديل على هذا االتفاق فيما يخص التنقيحات المقترحة للتحكيم سواء من
()4
قبل مجموعة العمل أو  ،ICANNما لم يكن ،في حالة من مجموعة العمل ،تلقت التعديالت المقترحة موافقة
من مشغل السجل ،وفي حالة  ،ICANNأن تتم الموافقة على التعديل من قبل مجلس إدارة .ICANN
لكي تت مكن هيئة المحكمين من الموافقة على التعديالت المقترحة إما من  ICANNأو من
()1
مجموعة العمل فيما يتعلق التنقيحات المقترحة ،يجب على الفريق المحكم استنتاج أن هذا التعديل المقترح
يتسق مع تطبيق متوازن من القيم األساسية ل ( ICANNكما هو موضح في لوائح  )ICANNومعقولة في
ضوء الموازنة بين التكاليف والفوائد التي تعود على المصالح التجارية لمشغلي السجالت المنطبقين
و( ICANNحسبما ينطبق)  ،والنفع العام تسعى إلى تحقيقه عن طريق التنقيحات المقترحة على النحو
المنصوص عليه في هذا التعديل .إذا خلص الفريق المحكم أن  ICANNأو التعديل للفريق العامل المقترح
تتعلق التنقيحات المقترحة يفي بمعيار ما سبق ،فإن هذه التعديالت تكون فعالة والتي تعتبر تعديال لهذه االتفاقية
على ستين ( )60يوما تقويميا إشعار من  ICANNإلى مشغل السجل وتعتبر وافق على التعديل أدناه.
فيما يتعلق بجريمة من التعديل المتفق عليه فيما يتعلق التعديل الذي اقترحه  ،ICANNقد تنطبق
(و)
مشغل السجل خطيا إلى  ICANNلإلعفاء من هذا التعديل وفقا ألحكام المادة .7.6
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مع عدم اإلخالل بأي مما ورد في هذا البند  7.7إلى العكس من ذلك( ،أ) إذا قدم مشغل السجل دليال
(ز)
ً
معقوال بأن التعديل المتفق عليه من شأنه أن يزيد ماديا تكلفة تقديم خدمات المسجل ،ثم  ICANNسيسمح تصل
تراه ICANN
إلى مائة وثمانين ( )180يوما تقويميا للتعديل المتفق عليه ليصبح نافذا فيما يتعلق المسجل ،و (ب) ال اعتمد التعديل المتفق عليه
وفقا للقسم  7.7تصبح فعالة فيما يتعلق بمشغل السجل إذا قدم مشغل السجل لـ  ICANNإشعارً ا غير قابل للرجوع فيه باإلنهاء
وفقا للبند (4.4ب).
ال أطراف أخرى مستفيدة .ال يتم تفسير هذه االتفاقية إلنشاء أي التزام بواسطة  ICANNأو مُشغل السجل
2.2
على أي طرف ال يخضع لهذه االتفاقية ،ويشمل أي مسجل أو مالك االسم المسجل.
إشعارات عامة .يتم إعطاء اإلشعارات المقدمة في هذه االتفاقية أو ذات العالقة بها ،باستثناء اإلشعارات
2.2
المتعلقة بالبند  ،7.7كل إما ( )1في خطاب على عنوان الطرف المناسب كما هو وارد أدناه أو ( )2كنسخة طبق األصل أو عبر
البريد اإللكتروني .كما هو وارد أدناه ،ما لم يقم هذا الطرف بإرسال إشعار بتغيير العنوان البريدي أو عنوان البريد اإللكتروني،
أو رقم الفاكس ،كما هو وارد بهذه االتفاقية .كل اإلشعارات تحت البند  7.3و 7.7تمنح من خالل نشر المعلومات المناسبة على
موقع  ICANNاإللكتروني ونقل تلك المعلومات إلى مشغل السجل بالبريد اإللكتروني .يقوم الطرف بإرسال أي تغيير في
معلومات االتصال لإلشعار أدناه خالل ثالثين ( )31يوما ً من هذا التغيير .أي إشعار مطلوب بموجب هذه االتفاقية بخالف
اإلشعارات بموجب البند  7.3أو  ، 7.7سيعتبر أنه تم إرساله بالشكل المناسب ( )1إذا كان في شكل ورقة ،عند تسليمه شخصياً،
أو عبر خدمة السعاة مع تأكيد باالستالم أو ( )2إذا كان عبر الصور الضوئية أو البريد اإللكتروني ،بنا ًء على تأكيد االستالم
بواسطة جهاز الصور الضوئية للمستلم أو مركز خدمة البريد اإللكتروني ،بشرط في حال إرسال اإلشعار بالصور الضوئية أو
بالبريد اإللكتروني ،ال بد من إلحاقهما بنسخة ترسل بالبريد العادي خالل فترة ثالثة ( )3أيام تقويمية .يعتبر أي إشعار يقتضيه
البند  7.3قد تم تقديمه إذا ما تم نشره إلكترونيا ً على الموقع اإللكتروني المخصص على موقع  ICANNاإللكتروني بعد تأكيد
االستالم عن طريق خادم البريد اإللكتروني .في حالة وجود وسائل إشعار أخرى عملية ،مثل اإلشعار عبر موقع ويب آمن ،تعمل
األطراف سويا ً لتطبيق هذه الوسائل بموجب هذه االتفاقية.
إذا كان موجهًا إلى  ،ICANNيتم اإلرسال على العنوان:
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Waterfront Drive, Suite 300 12121
Los Angeles, CA 90094-2536
USA
هاتف+1-310-301-5800 :
فاكس+1-310-823-8649 :
عناية :الرئيس والمدير التنفيذي ()President and CEO
مع إرسال نسخة مطلوبة إلى :المستشار العام
البريد اإللكتروني( :وف ًقا لما يتم تحديده من وقت آلخر).
إذا كان موجهًا إلى مُشغل السجل ،يتم اإلرسال على العنوان:
[________________]
[________________]
[________________]
هاتف:
مع نسخة مطلوبة إلى:
البريد اإللكتروني( :وف ًقا لما يتم تحديده من وقت آلخر).
 2.12مجمل االتفاقية .تشكل هذه االتفاقية ( وتشمل تلك المواصفات والمستندات الواردة باإلشارة إلى مواقع URL
التي تشكل جزءاً منها) االتفاقية الكاملة ألطرافها المتصلين بعملية  TLDوتحل محل كافة االتفاقيات ومذكرات التفاهم
والمفاوضات والمناقشات السابقة ،سواء الشفهية أو التحريرية ،بين األطراف حول هذا الموضوع.
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 2.11اللغة اإلنجليزية هي السائدة .على الرغم من وجود أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية و/أو المواصفات التي
يتم تقديمها إلى مُشغل السجل ،غير أن النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية من هذه االتفاقية وجميع المواصفات المرجعية هي النسخ
الرسمية الملزمة ألطراف االتفاقية .وفي حالة وجود أي تضارب أو تناقض بين أية نسخة مترجمة من هذه االتفاقية والنسخة
المكتوبة باللغة اإلنجليزية ،فستكون النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية هي السائدة .وتتم كتابة اإلشعارات والتعيينات والقرارات
والمواصفات الواردة في هذه االتفاقية باللغة اإلنجليزية.
 2.11حقوق الملكية .ال يوجد في هذه االتفاقية (أ) ما يمكن اعتباره أساسًا أو منحً ا لمشغل السجل ألي حقوق ملكية
أو مصلحة لمشغل السجل في نطاق  TLDأو الحروف أو الكلمات أو الرموز أو األحرف األخرى التي تؤلف سلسلة  ،TLDأو
(ب) ما يؤثر على أي من حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الملكية الحالية لمشغل السجل.
 2.11استقاللية النصوص وتضارب القوانين .تعتبر أحكام هذه االتفاقية مستقلة بذاتها ،وال يكون ألي عدم شرعية أو
نفاذ أي من األحكام أو البنود المنصوص عليها في هذه االتفاقية أي أثر على شرعية ونفاذ بقية هذه االتفاقية أو أي من األحكام الواردة
فيها ،وتظل سارية وواجبة النفاذ بالكامل .في حالة تحديد أي من بنود االتفاقية بأنها غير صالحة أو غير نافذة ،سوف يناقش األطراف
بحسن نية تعديل هذه االتفاقية للتأثير على القصد األصلي لألطراف بقدر اإلمكان .تلتزم  ICANNومجموعة العمل بالتعاون فيما
بينهما على وضع إجراء خاص بـ  ICANNمن أجل مراجعة  ICANNونظرها في التضاربات المزعومة بين القوانين المعمول بها
واألحكام غير المرتبطة بـ  Whoisفي هذه االتفاقية .وإلى أن يتم وضع هذا اإلجراء وتنفيذه من خالل  ،ICANNتلتزم ICANN
بمراجعة والنظر في التضاربات المحتملة بين القوانين المعمول بها واألحكام غير المتعلقة بـ  WHOISالمنصوص عليها في هذه
االتفاقية بطريقة تشبه إجراء  ICANNالخاصة بالتعامل مع تضاربات  WHOISمع قانون الخصوصية.
 2.12األحكام القضائية .تحترم  ICANNأي قرار صادر عن محكمة دائرة مختصة بما في ذلك أي قرارات من
أي دائرة لم يشترط فيها موافقة أو عدم معارضة الحكومة لتفويض  .TLDومع هذا فبموجب أي حكم لهذه االتفاقية ،لن يكون
تنفيذ  ICANNلمثل هذا الحكم خرقا لهذه االتفاقية
2.12

السرية

مع مراعاة أحكام البند (7.15ج) ،خالل مدة االتفاقية ولمدة ثالثة ( )3سنوات بعد ذلك ،يلتزم كل
(أ)
طرف ويلزم الشركات التابعة له ومسئوليه ومديريه وموظفيه ووكالئه بالحفاظ على السرية وعدم نشر أو اإلفصاح ألي جهة
أخرى ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،عن أية معلومات تمت اإلشارة إليها ،وأشار الطرف المفصح عنها بأنها ،أو تمت
اإلشارة خطيًا إلى الطرف المستلم لها بأنها" ،من األسرار التجارية السرية" ،أو "معلومات تجارية سرية" ،أو "معلومات مالية
سرية" (ويشار إليها جميعًا بلفظ "المعلومات السرية")  ،باستثناء الحاالت التي يكون فيها اإلفصاح مسموح به بموجب األحكام
المنصوص عليها في هذه االتفاقية.
ال تسري التزامات السرية المشار إليها في البند (7.15أ) على أي من المعلومات السرية التي
(ب)
( )1تكون أو تصبح بعد ذلك جزءًا من النطاق العام من خالل االستخدام العام أو النظر أو المعرفة العامة أو من يتم بدون أي خطأ
من جانب الطرف المتلقي للمعلومات بما يخالف هذه االتفاقية ،أو ( )2يمكن عرضها من خالل الوثائق أو من خالل إثبات كافي
بأنها كانت في حوزة الطرف المتلقي لها قبل اإلفصاح عنها من جانب الطرف المفصح عنها ،أو ( )3يتم الحصول عليها بعد ذلك
من خالل الطرف المتلقي لها عن طريق جهة أخرى ليست ملزمة بأي التزام بالحفاظ على السرية فيما يتعلق بهذه المعلومات ،أو
( )4تم نشرها من خالل جهة أخرى أو إذا دخلت حيز النطاق العام بدون أي إخالل أو مخالفة من جانب الطرف المتلقي لها ،أو
( )5يمكن إظهارها من خالل وثائق أو غيرها من اإلثباتات الكافية بأنها قد وضعت بشكل مستقل من خالل أو لصالح الطرف
المتلقي لها دون اإلشارة إلى المعلومات السرية الخاصة بالطرف المفصح.
يكون لكل طرف الحق في اإلفصاح عن المعلومات السرية إلى الحد الذي يكون فيه هذا اإلفصاح
(ج)
( )1يجرى ر ًدا على أمر صالح من محكمة ذات اختصاص قضائي ،أو إذا كان االستشاري القانوني للطرف المتلقي للمعلومات
ً
بداية
يري بصورة معقولة أن هذا اإلفصاح الزم وتقتضيه القوانين المعمول بها ،شريطة أن يقدم الطرف المتلقي للمعلومات
إشعارً ا إلى الطرف المفصح عن المعلومات وتقديم فرصة معقولة للطرف المفصح إللغاء هذا األمر أو الحصول على أمر
بالحماية أو أمر بالتعامل بسرية يطالب بأن تعامل المعلومات السرية المندرجة تحت هذا األمر أو القانون المعمول به اآلخر
بسرية من هذه المحكمة أو المتلقي الخارجي ،ما لم يكن الطرف المتلقي للمعلومات مسموح له بتقديم إشعار بموجب هذا األمر أو
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القانون المعمول به ،أو ( )2أن تقدم من خالل الطرف المتلقي لها أو أي من الجهات التابعة له إلى محاميه أو مدققيه أو استشارييه
أو مستشاريه أو مقاوليه أو جهات أخرى لالستخدام من خالل هذا الشخص أو الكيان حسبما يكون ضروريًا أو ً
مفيدا فيما يتصل
بأداء األنشطة بموجب هذه االتفاقية ،شريطة التزام ذلك الطرف بالتزامات السرية بنفس المستوى المنصوص عليه في هذه
االتفاقية على أقل تقدير ،سواء من خالل االتفاق الخطي أو من خالل معايير المسئولية المهنية.
[مالحظة :يسري البند التالي على المنظمات الحكومية الدولية والكيانات الحكومية فقط].
7.16

فقرة خاصة تتعلق بالمنظمات الحكومية الدولية أو األجهزة الحكومية.
تقر  ICANNبأن مشغل السجل هو هيئة خاضعة للقوانين الدولية العامة بما يتضمن المعاهدات
(أ)
الدولية المعمول بها لمشغل السجل (ويشار إلى هذه المعاهدات والقانون الدولي العام جميعًا فيما بعد بلفظ
"القوانين المعمول بها") .ال يوجد في هذه االتفاقية أو بالمواصفات المتعلقة بها ما يمكن اعتباره أو مقاطعته
لطلب مشغل السجل النتهاك القوانين المعمول بها أو منح التوافق بينهما .يتفق األطراف على موافقة مشغل
السجل للقوانين المعمول بها على أن ال يشكل ذلك خرقا لالتفاقية.
في حالة قرر مشغل السجل على نحو معقول أن أي فقرة أو مواصفات متعلقة بها أو أي قرار أو
(ب)
سياسات لـ  ICANNمشار إليها بهذه االتفاقية بما يتضمن مع عدم الحصر على ذلك السياسات المؤقتة
والسياسات التوافقية (مثل الفقرات والمواصفات والسياسات المشار إليها هنا بـ"متطلبات  )"ICANNقد
تتعارض أو تنتهك القانون المعمول بها (المشار إليه الحقا بالتعارض المحتمل) يتوجب على مشغل السجل أن
يقدم إشعارا تفصيليا (إشعار) عن هذا التعارض المحتمل إلى  ICANNمبكراً ما أمكن وفي حالة وجود
تعارض محتمل مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام للسياسة المقترحة ذات الصلة.
في حالة توصل مشغل السجل إلى وجود تعارض محتمل بين القانون المقترح المعمول به ومتطلبات
 ICANNفحينها يجب على مشغل السجل تقديم إشعار تفصيلي عن هذا التعارض المحتمل إلى ICANN
مبكرا ما أمكن في حالة وجود تعارض محتمل مع سياسة التوافق ذات الصلة لن تزيد على فترة التعليق العام
للسياسة المقترحة ذات الصلة.
بأسرع ما يمكن من الناحية العملية بعد هذه المراجعة ،يلتزم الطرفين بمحاولة حل التضاربات
(ج)
المحتملة عن طريق الوساطة بموجب اإلجراءات المنصوص عليها في البند  .5.1باإلضافة إلى ذلك ،يلتزم
مشغل السجل ببذل أقصى ما لديه من جهود للتخلص من أو تقليل التأثير الناتج عن هذا التعارض المحتمل بين
القوانين المعمول بها ومتطلبات  .ICANNإذا قام مشغل السجل بعد هذه الوساطة وحدد بأن التعارض
المحتمل يشكل تعارضا فعليا ألي من متطلبات  ICANNوالقوانين المعمول بها فجيب على  ICANNأن
تتنازل عن التوافق مع متطلبات ( NNAIIشريطة تفاوض الطرفين بيقين راسخ على أساس مستمر
للتخلص من تأثيرات عدم التوافق بـ  )ICANNما لم تحدد  ICANNعلى نحو معقول أن إخفاق مشغل
السجل للتوافق مع متطلبات  ICANNسيشكل تهديدا لألمان واالستقرار لخدمات السجل أو اإلنترنت أو
( DNSالمشار إليه الحقا بلفظ "قرار  .)"ICANNوبعد استالم اإلشعار من تحديد  ICANNفيجب على
مشغل السجل تحمل فترة ( )90يوما لحل هذا التعارض مع القانون المعمول به .إن ظهر التعارض مع
القانون المعمول به ولم يحل لنيل رضا  ICANNالكامل خالل تلك الفترة فيجب على مشغل السجل أن يقدم
خالل فترة ( )10أيام للتحكيم الملزم كما هو محدد بالقسم (د) أدناه .إذا لم يقدم مشغل السجل خالل تلك الفترة
األمر إلى التحكيم بما يتفق مع القسم الفرعي (د) أدناه ،فيجوز لـ  ICANNبعد إرسال إشعار لمشغل السجل
إنهاء االتفاقية بتأثير فوري.
إذا لم يوافق مشغل السجل على قرار  ،ICANNفيجوز لمشغل السجل تقديم األمر إلى التحكيم بما
(د)
يتفق مع أحكام البند  5.2باستثنا ء القضية الرئيسية المقدمة للمحكم سوف تكون عن ما إذا كان  ICANNقد
توصلت بشكل معقول وموضوعي لقرار  ICANNأم ال .ألغراض هذا التحكيم يجب على  ICANNأن
تقدم دليال للمحكم يدعم قرار  .ICANNإن حدد المحكم أن  ICANNلم تتوصل عن عمد لقرار ICANN
فيجب على  ICANNالتنازل عن توافق مشغل السجل ضمن موضوع متطلبات  .ICANNإن قرر
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المحكمون أو لجنة التحكيم التمهيدية أن  ICANNلم تصل إلى تحديد  ICANNفيجب عليها بعد إرسال
إشعار لمشغل السجل أن تنهي االتفاقية فورا.
وعليه يقدم مشغل السجل ويضمن ما يلي وفقا لما يعرفه وقت تاريخ تنفيذ االتفاقية عدم وجود
(هـ)
متطلبات لـ  ICANNتتعارض مع أية انتهاكات للقانون المعمول به.
مع عدم اإلخالل بأي حكم آخر ورد في هذا البند  7.16بعد تحديد  ICANNوقبل تمويل المحكم
(و)
وفقا للقسم (7.16د) أعاله يمكن لـ  ICANNبعد المشاورات المسبقة مع مشغل السجل اتخاذ إجراءات تقنية
مناسبة تراها ضرورية لضمان أمن واستقرار خدمات السجل واإلنترنت و .DNSويجب تنفيذ تلك
اإلجراءات التقنية من جانب  ICANNعلى أساس مؤقت حتى مجيء بداية تاريخ إنهاء إجراءات التحكيم
بالقسم (7.16د) المذكور أعاله أو تاريخ الوصول إلى قرار كامل للتعارض مع القوانين المعمول بها .في
حالة عدم موافقة مشغل السجل مع اإلجراءات التقنية المتخذة من جانب  ICANNفيمكن لمشغل السجل تقديم
األمر إلى التحكيم الملزمة بما يتفق مع فقرات القسم  5.2أعاله خالل العملية التي تستمر  ICANNفي
اإلجراءات التقنية الخاصة بها .في حالة اتخاذ  ICANNلإلجراءات يجب على مشغل السجل أن يدفع كافة
التكاليف الحادثة من جانب  ICANNكنتيجة لهذه اإلجراءات .إضافة إلى أنه في حالة اتخاذ  ICANNهذه
اإلجراءات فيجب على  ICANNاالحتفاظ بالحقوق وتعزيزها الخاصة بعمليات التشغيل المستمرة واألدوات
البديلة على النحو المعمول بها.
*****

26

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

شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء ال ُمخصصة
إعداد:

_____________________________
[_____________]
الرئيس والمدير التنفيذي
التاريخ:

[ ُمشغل السجل]

إعداد:

_____________________________
[____________]
[____________]
التاريخ:
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الملحق أ
الخدمات المعتمدة
يحدد دليل مقدم طلبات نطاقات ( gTLDالمتوفر على الموقع )http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
وسياسة  RSEPاإلجراءات الخاصة بالنظر في خدمات السجل المقترحة .يجوز لمشغل السجل توفير أي خدمات تقتضيها أحكام
هذه االتفاقية .باإلضافة إلى ذلك ،تم تحديد الخدمات التالية (إن وجدت) على وجه الخصوص بأنها معتمدة من  ICANNقبل
تاريخ سريان هذه االتفاقية ،ويجوز لمشغل السجل تقديم هذه الخدمات:
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مواصفة 1
تعيين سياسات اإلجماع والسياسات المؤقتة
.1

سياسات اإلجماع.

.1.1

"سياسات اإلجماع" هي تلك السياسات التي وضعت ( )1عمال باإلجراءات المنصوص عليها في لوائح
 NNAIIواإلجراءات القانونية الواجبة ،و ( )2تغطي تلك المواضيع المدرجة في القسم  1.2من هذه
المواصفة .يجوز مراجعة عملية تطوير سياسة اإلجماع واإلجراء المنصوص عليه في لوائح  ICANNمن
حين آلخر ،وف ًقا للعملية المنصوص عليها بهذا الشأن.

.1.2

يتم إعداد سياسات اإلجماع واإلجراءات التي يتم تطويرها وف ًقا لها ،لتحقيق إجماع من أصحاب المصلحة
على اإلنترنت -إلى أقصى حد ممكن ،بما في ذلك مشغلي  .gTLDيجب أن تنتمي سياسات اإلجماع إلى
نطاق أو أكثر مما يلي:
 1.2.1المشاكل التي يعد القرار المنتظم أو المُنسَّق ضروريًا فيها بشكل معقول؛ لتسهيل إمكانية تشغيل و/أو
أمان و/أو استقرار اإلنترنت أو نظام أسماء النطاقات (")"DNS؛
 1.2.2المواصفات الوظيفية واألداء لتقديم خدمات مشغل السجل؛
 1.2.3أمان واستقرار قاعدة بيانات السجل لنطاق TLD؛
 1.2.4سياسات السجل الضرورية بشكل معقول لتنفيذ سياسات اإلجماع المتعلقة بعمليات تشغيل السجل أو
مُسجلي السجل؛
 1.2.1حل النزاعات المتعلقة بتسجيل أسماء النطاقات (فيما يتعارض مع استخدام أسماء النطاقات هذه) أو
 1.2.3القيود المفروضة على الملكية المشتركة لمشغلي السجالت وأمناء السجالت أو موزعي أمناء
السجالت واللوائح والقيود فيما يتعلق بعمليات التسجيل والتسجيل ودمج استخدام بيانات التسجيل
والمسجل في حالة عدم وجود مشغل السجل وأمين السجل أو موزع ألمين السجل.

.1.3

وتشمل هذه الفئات من المسائل المشار إليها في القسم  1.2من هذه المواصفة؛ على سبيل المثال ال الحصر:
 1.3.1مبادئ تخصيص األسماء المسجلة في ( DLTمثل :أولوية التسجيل لمن يبادر بالحجز ،التجديد
المالئم ،منح فترة تعليق بعد انتهاء الصالحية)؛
 1.3.2وحظر مزودي االمتداد والمُسجلين من تخزين أسماء النطاقات بكميات كبيرة أو المضاربة فيها؛
 1.3.3وحجز األسماء المسجلة في  ،TLDالتي قد تكون غير مسجلة من األصل ،أو التي ال يتم تجديدها
ألسباب تتعلق مباشرة بأحد ما يلي )1( :منع إرباك المستخدمين أو تضليلهم ،أو ( )2الملكية
الفكرية ،أو ( )3اإلدارة الفنية لنظام أسماء النطاقات  TIDأو اإلنترنت (مثل ،وضع تحفظ على
األسماء من التسجيل)
 1.3.4واالحتفاظ بمعلومات دقيقة ومحدَّثة تتعلق بعمليات تسجيل أسماء النطاقات والوصول إليها ،والقيام
بإجراءات لمنع عرقلة عمليات تسجيل أسماء النطاقات التي ترجع لتعليق أو إنهاء عمليات التشغيل
بواسطة مُشغل سجل أو مُسجل؛ بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بتعيين المسؤولية عن تشغيل أسماء
نطاقات مسجلة في  TLDالذي تأثر بهذا التعليق أو اإلنهاء.
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.1.4

إضافة إلى قيود أخرى خاصة بسياسات اإلجماع ،يجب على سياسات اإلجماع أال:
ً
حدودا له؛
 1.4.1تضع سعرً ا لخدمات السجل ،أو تضع
 1.4.2تعمل على تعديل بنود أو شروط تجديد أو إنهاء اتفاقية السجل ،أو؛
 1.4.3تعديل القيود المفروضة على السياسات المؤقتة (المحددة أدناه) أو سياسات اإلجماع؛
 1.4.4تعمل على تعديل الشروط المتعلقة بالرسوم التي يدفعها مُشغل السجل لصالح  ،ICANNوالمبيَّنة
في اتفاقية السجل ،أو
 1.4.1تعديل التزامات  ICANNلضمان المعاملة العادلة لمشغلي السجالت والتصرف بطريقة منفتحة
وشفافة.

.2

السياسات المؤقتة .يجب أن يلتزم مُشغل السجل بكافة المواصفات أو السياسات التي وضعها مجلس اإلدارة ويقوم
بتنفيذها مؤق ًتا ،وذلك في حالة تبني مجلس اإلدارة لها بعد تصويت ثلثي أعضائه على األقل؛ ما دام مجلس اإلدارة يرى
أن هذه التعديالت أو التغييرات مبررة ،وأن وضع مواصفات أو سياسات مؤقتة حاليًا لموضوع معين ضروري للحفاظ
على استقرار خدمات السجل أو  DNSأو أمانهما ("السياسات المؤقتة").
.2.1

ويجب تخطيط هذه المواصفة أو السياسة بصورة محددة؛ لتعمل على تحقيق هذه األهداف بشكل مرن .وعند
وضع أية سياسة مؤقتة ،يجب أن يحدد مجلس اإلدارة فترة زمنية ،يتم خاللها تبني السياسة المؤقتة وتنفيذها
فور انتهاء عملية تطوير السياسة المؤقتة التي تنص عليها لوائح .ICANN
 2.1.1كما تلتزم  ICANNبإصدار بيان استشاري يحتوي على شرح تفصيلي ألهدافها من وراء تبني
السياسة المؤقتة ،وسبب اعتقاد مجلس اإلدارة ضرورة حصول هذه السياسة المؤقتة على دعم
اإلجماع من أصحاب المصلحة على اإلنترنت.
 2.1.2وإذا زادت الفترة الزمنية المحددة لتبني السياسة المؤقتة عن تسعين ( )81يومًا تقويميًا ،فعلى مجلس
اإلدارة إعادة تأكيد تبنيه للسياسة المؤقتة كل تسعين ( )81يومًا تقويميًا لفترة إجمالية ال تتجاوز عامً ا
( )1واح ًدا؛ للحفاظ على سريان هذه السياسة المؤقتة خالل هذه المدة ،حتى تتحول إلى سياسة
إجماع .وإذا انقضى العام الواحد ( ،)1أو لما تصبح السياسة المؤقتة سياسة إجماع خالل فترة العام
( )1هذه ،ولم يُعد مجلس اإلدارة تأكيدها؛ ال يكون مُشغل السجل مطالبًا بااللتزام بالسياسة المؤقتة
هذه أو بتنفيذها.

.3

اإلشعار والتعارضات .يجب أن يُمنح مُشغل السجل فترة زمنية معقولة بعد إشعاره بوضع سياسة إجماع أو سياسة
مؤقتة ،يمكنه خاللها االلتزام بهذه السياسة أو المواصفة ،مع أخذ أية ضرورات ملحة في االعتبار .وفي حالة وجود
تعارض بين خدمات ا لسجل وسياسات إجماع أو سياسات مؤقتة ،يجب تغليب سياسات اإلجماع أو السياسات المؤقتة،
وذلك فيما يتعلق بالموضوع محل التعارض فقط.
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مواصفة 1
متطلبات مستودع البيانات
سيعين مشغل السجل جهة مستقلة ليعمل كعميل لمستودع البيانات ("وكيل المستودع") لتقديم خدمات مستودع البيانات المتعلقة
باتفاقية السجل .المواصفات التقنية التالية المحددة في الجزء أ ،والمتطلبات القانونية المحددة في الجزء ب ،ستتضمنها أي اتفاقية
مستودع بيانات تبرم بين مشغل السجل ووكيل المستودع ،والتي ال بد فيها من تسمية  ICANNكطرف ثالث مستفيد .إضافة إلى
ً
شروطا أخرى ،ال تتعارض وال يُقصد بها اإلخالل بالشروط المطلوبة
المتطلبات التالية ،يمكن أن تتضمن اتفاقية مستودع البيانات
الواردة أدناه.
الجزء أ  -المواصفات الفنية
.1

.2

.3

اإليداعات .سوف يكون هناك نوعين من اإليداعات :كامل وتبايني .بالنسبة لكال النوعين ،فإن عالم األشياء الخاصة
بالسجل المقرر أن تكون مستودعًا للبيانات هي األشياء الالزمة من أجل عرض كفة خدمات السجل المعتمدة.
.1.1

"اإليداع الكامل" ويتألف من البيانات التي تعكس حالة السجل اعتبارً ا من  11:11:11بتوقيت UTC
(التوقيت العالمي المنسق) في تاريخ تقديم هذا اإليداع الكامل إلى وكيل المستودع.

.1.2

"اإليداع التبايني" ويقصد به البيانات التي تعكس كافة المعامالت التي لم يتم النظر فيها في اإليداع السابق
األخير سواء الكامل أو التبايني ،حسبما تكون الحالة .سيحتوي كل إيداع تبايني على كافة معامالت قاعدة
البيانات منذ اكتمال آخر إيداع كامل سابق بدءًا من  11:11:11بالتوقيت العالمي المنسق من كل يوم عدا
األحد .يجب أن تشتمل اإليداعات التباينية على سجالت مستودع كاملة كامل كما هو موضح أدناه والتي لم
ً
حديثا).
تتضمن أو تتغير منذ أحدث إيداع كامل أو تبايني (أي أسماء النطاقات المضافة أو تعديلها

جدول اإليداعات .يلتزم مُشغل السجل بتقديم مجموعة من ملفات المستودع يوميًا على النحو التالي:
.2.1

وكل يوم أحد ،يجب تقديم إيداع كامل إلى وكيل المستودع بحلول  23:18بالتوقيت العالمي المنسق.

.2.2

أما األيام الست ( )3األخرى من األسبوع ،يجب تقديم إيداع كامل أو إيداع تبايني مقابل إلى وكيل المستودع
بحلول الساعة  23:18بالتوقيت العالمي المنسق.

مواصفات تنسيق المستودع.
.3.1

تنسيق المستودع .األشياء الخاصة بالسجل ،مثل النطاقات وجهات االتصال وأسماء الخوادم وأمناء
السجالت إلخ ،سوف يتم تجميعها في ملف يتم إنشاؤه بالطريقة المشار إليها في
 ،draft-arias-noguchi-registry-data-escrowراجع الجزء أ ،البند  ،8المرجع  1من هذه
المواصفة و ،draft-arias-noguchi-dnrd-objects-mappingراجع الجزء أ ،البند  8المرجع 2
من هذه المواصفة (ويشار إليها جميعًا بلفظ "مواصفة  .)"DNDEوتصف المواصفة  DNDEبعض
العناصر بأنها اختيارية ،وسوف يقوم مشغل السجل بتضمين تلك العناصر في المستودعات إذا كانت متوفرة.
وإذا لم يكن مشغل السجل  RFCبالفعل ،فيلزم باستخدام أحدث نسخة تمهيدية لمواصفة  DNDEالمتاحة في
تاريخ السريان .ويجوز لمشغل السجل ،وف ًقا الختياره استخدام إصدارات أحدث لمواصفة  DNDEبعد تاريخ
السريان .وبمجرد نشر مواصفة  DNDEباعتبارها  ،RFCيلتزم مشغل السجل تنفيذ تلك النسخة من
مواصفة  ،DNDEبما ال يقل عن مائة وثمانون ( )191يومًا تقويمًا بعد ذلك .وسوف يتم استخدام ترميز
حروف .UTF-8
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.3.2

.4

.1

االمتدادات .في حالة عرض مشغل السجل خدمات سجل إضافية تقتضي تقديم بيانات إضافية غير مرفقة
أعاله ،يتم تعريف "مخططات التوسع" على أساس كل حالة على حدة لتمثيل تلك البيانات .ويتم تخصيص
"مخططات التوسع" هذه وف ًقا لما هو مذكور في الجزء أ ،البند  8المرجع  2من هذه المواصفة .أما البيانات
ذات الصلة "بمخططات التوسع" فيتم تضمينها في ملف اإليداع المشار إليه في الجزء أ ،من البند  3.1من
هذه المواصفة .تعمل  ICANNومشغل السجل المعني معًا لالتفاق على تلك مواصفات مستودع البيانات
الخاصة بتلك الموضوعات الجديدة.

معالجة ملفات اإليداع .يوصى باستخدام عملية الضغط من أجل تقليل وقت تحويل اإللكتروني للبيانات ،ومتطلبات سعة
التخزين .يستخدم تشفير البيانات لضمان خصوصية مستودع بيانات السجل .الملفات المعدة لضغط والتشفير تكون في
صيغة  OpenPGPثنائية حسب صيغة رسالة  ،RFC 4880 -راجع القسم  ،8المرجع  3من هذه المواصفة.
الخ وارزميات المقبولة لتشفير المفتاح العام ،والتشفير المتناسق العام ،والمزج والضغط هي عمليات التشفير المسردة في
 ،RFC 4880وغير المشار إليها بأنها منتقصة في سجل  IANAمن نوع  ،OpenPGPراجع الجزء أ ،البند ،8
المرجع  4من هذه المواصفة ،وهي أيضً ًً ا مجانية بدون رسوم .اإلجراءات المتبعة لتتبع ملف بيانات في صيغة نصية
أصلية هي:
()1

ملف  XMLالخاص بالمستودع وف ًقا لما هو مشار إليه في الباب أ ،القسم  ،8المرجع  1من هذه المواصفة
يجب تسميته بأنه ملف االحتواء وف ًقا لما هو مشار إليه في الباب  1ولكن بامتداد .XML

()2

ويتم تجميع ملف (ملفات البيانات) في ملف  tarغير مضغوط يسمى باالسم ( )1ولكن بامتداد .tar

()3

رسالة  OpenPGPالمضغوطة والمشفرة يتم إنشاؤها من خالل استخدام ملف  tarballكإدخال فردي.
أسلوب الضغط المقترح هو  ZIPحسب  .RFC 4880يتم تشفير البيانات المضغوطة باستخدام المفتاح
العام لوكيل المستودع .الخوارزميات المقترحة لتشفير المفتاح العام هي  Elgamalو RSAحسب RFC
 .880الخوارزميات المقترحة لتشفير المفتاح المتناسق هي  ،TripleDESو AES128وCAST5
حسب .RFC 4880

()4

يمكن تقسيم الملف إذا لزم األمر إن كان بعد ضغطه وتشفيره أكبر من الحد األقصى لحجم الملف الذي يسمح
به وكيل المستودع .كل قسم من أقسام أي ملف مقسم ،أو الملف كامالً إن لم يتم تقسيمه ،يسمى ملف معالج
ضمن سياق هذا القسم.

()1

يتم إنشاء ملف توقيع رقمي لكل ملف معالج باستخدام المفتاح الخاص بمشغل السجل .ويكون ملف التوقيع
الرقمي بصيغة  OpenPGPالثنائية حسب  RFC 4880القسم  ،8المرجع  3وال يتم ضغطه أو تشفيره.
الخوارزميات المقترحة للتوقيعات الرقمية هي  DSAو RSAحسب  .RFC 4880الخوارزمية المقترحة
للهاش في التوقيعات المقترحة هي .SHA256

()3

وبعد ذلك يتم تحويل الملفات المعالجة وملفات التوقيعات الرقمية إلى وكيل المستودع من خالل آليات
إلكترونية آمنة ،مثل  ،SFTPو ،SCPو HTTPSالخاصة بتحميل الملفات ،إلخ ،وف ًقا لما هو متفق عليه
بين وكيل المستودع ومشغل السجل .التسليم غير اإللكتروني من خالل وسيط مادي مثل أجهزة
 ،CD-ROMأو  ،DVD-ROMأو أجهزة تخزين  USBيمكن استخدامها إذا رخصت بها .ICANN

()7

بعد ذلك يقوم وكيل المستودع بالتحقق من كل ملف بيانات تم نقله (معالجته) من خالل استخدام اإلجراءات
المشار إليها في الجزء أ ،القسم  9من هذه المواصفة.

اصطالحات تسمية الملفات .تتم تسمية الملفات وفق االصطالحات التالية:
{  }gTLD}_{YYYY-MM-DD}_{type}_S{#}_R{rev}.{extحيث:
.1.1

{ }gTLDتستبدل باسم gTLD؛ في حالة  ،IDN-TLDيتم استخدام الصيغة المتوافقة مع ( ASCIIتسمية أ)؛

32

.1.2

يستبدل { }YYYY-MM-DDبالتاريخ المقابل للتاريخ المستخدم كعالمة مائية لتوقيت المعامالت؛ أي
بالنسبة لإليداع الكامل المقابل إلى  ،2009-08-02T00:00Zيكون النص المستخدم ""2009-08-02؛

.1.3

يتم استبدال { }typeبأي من التالي:
()1

" ،"fullإن كانت البيانات إليداع كامل؛

()2

" ،"diffإذا كانت البيانات تمثل إيداعًا تباينيًا؛

()3

" ،"thinإذا كانت البيانات تمثل مل ًفا تجميعيًا للوصول لبيانات التسجيل ،وف ًقا لما هو محدد في القسم
 3من المواصفة 4؛

.1.4

ً
واحدا ،فيتم استبدال الرمز
يتم استبدال { }#بموقع الملف ضمن سلسلة الملفات ،بدءًا من ""1؛ إن كان مل ًفا
بالرقم "."1

.1.1

يتم استبدال { }revبرقم المراجعات (أو إعادة إرسال) الملف بدءًا من ":"1

.1.3

يتم استبدال { }extبـ " "sigإذا كان مل ًفا للتوقيع الرقمي للملف شبه متجانس .أو يتم استبداله بـ ""ryde
خال ًفا لذلك.

.3

توزيع المفاتيح العامة .سيقوم كل مُشغل سجل ووكيل مستودع بتوزيع المفتاح العام الخاص به للطرف اآلخر (مُشغل
السجل أو وكيل المستودع ،حسب كل حالة) ،عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني يتم تحديده .وسيقوم كل
طرف بتأكيد استالم المفتاح العام من الطرف اآلخر ،عبر رسالة رد بالبريد اإللكتروني ،وبالتالي سيقوم الطرف
ِّ
الموزع بتأكيد مصاد قة المفتاح المستلم عن طريق وسائل غير مباشرة ،مثل االجتماعات الشخصية أو الهاتف أو
غيرها .وبهذه الطريقة يتم توثيق عمليات نقل المفتاح العام لمستخدم له القدرة على إرسال واستالم البريد عن طريق
كل من وكيل المستودع ومشغل السجل و ICANNتبادل
خادم بريد يتم تشغيله من خالل الطرف الموزع .وعلى ٍ
المفاتيح باتباع اإلجراء نفسه.

.7

اإلشعار باإليداعات .سيقوم مُشغل السجل -بالتزامن مع تسليم كل إيداع -بتسليم بيان خطي (قد يكون عبر بريد إلكتروني
مصادق عليه) إلى وكيل المستودع و( ICANNمن خالل استخدام  APIالمشار إليها في
 ،draft-lozano-icann-registry-interfacesراجع الباب أ ،القسم  8من المرجع  1في هذه المواصفة
("مواصفة الواجهة")) ؛ على أن يحتوي على نسخة من التقرير الذي تم إنشاؤه عند إنشاء اإليداع ،والحاالت التي تم فيها
مراقبة اإليداع بواسطة مُشغل السجل ،ويتميز بالكمال والدقة .يلتزم مشغل السجل بتضمين " "idالخاص باإليداعات
و"إعادة إرسال" الخصائص في البيان الخاص به .والخصائص موضحة بالتفصيل في الجزء أ ،البند  8المرجع  1من
هذه المواصفة.
وإذا لم يكن مشغل السجل  RFCبالفعل ،فيلزم باستخدام أحدث نسخة تمهيدية لمواصفة الواجهة في تاريخ السريان.
ويجوز لمشغل السجل ،وف ًقا الختياره استخدام إصدارات أحدث لمواصفة الواجهة بعد تاريخ السريان .وبمجرد نشر
مواصفة الواجهة باعتبارها  ، RFCيلتزم مشغل السجل تنفيذ تلك النسخة من مواصفة الواجهة ،بما ال يقل عن مائة
وثمانون ( )191يومًا تقويمًا بعد هذا النشر.

.9

إجراءات التحقق.
()1

يجري التحقق من ملف التوقيع الخاصة بكل ملف تمت معالجته.

()2

وإذا كانت الملفات المعالجة أجزاء من ملف أكبر ،يتم تجميع هذا الملف.

()3

يتم إلغاء تشفير كل ملف تم الحصول عليه في الخطوة السابقة وإلغاء ضغطه.
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()4

كل ملف بيانات مشمول في الخطوة السابقة يتم توثيقه بعد ذلك في مقابل التنسيق المحدد في الجزء أ ،القسم
 ،8المرجع  1من هذه المواصفة.

()1

إذا اشتمل الجزء أ ،القسم  ،8المرجع  1من هذه المواصفة على عملية توثيق ،فيتم تطبيق ذلك في هذه
الخطوة.

إذا تبين وجود أي تعارض في أي من هذه الخطوات ،يتم اعتبار المستودع غير كامل.
.8

المراجع.
()1

مواصفة مستودع بيانات أسماء النطاقات (العمل الجاري)،
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-registry-data-escrow

()2

تخطيط أشياء بيانات تسجيل أسماء النطاقات )،(DNRD
http://tools.ietf.org/html/draft-arias-noguchi-dnrd-objects-mapping

()3

تنسيق رسائلhttp://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880.txt ،OpenPGP

()4

معلمات ،OpenPGP
http://www.iana.org/assignments/pgp-parameters/pgp-parameters.xhtml

()1

واجهات  ICANNللسجالت ووكالء مستودعات البيانات،
http://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces
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الجزء ب  -المتطلبات القانونية
.1

وكيل المستودع .قبل إبرام اتفاقية مستودع ،يجب على مُشغل السجل إشعار  ICANNفيما يتعلق بهوية وكيل
المستودع ،ويزود  ICANNبمعلومات جهة االتصال ونسخة من اتفاقية المستودع ذات الصلة ،وكل التعديالت
المعنية .باإلضافة إلى ذلك ،قبل إبرام أي اتفاقية مستودع ،يتعين على مشغل السجل الحصول على الموافقة من
 ICANNمن أجل (أ) استخدام وكيل المستودع المحدد ،و(ب) إبرام صيغة اتفاقية المستودع المتوفرة .ويتعين تحديد
 ICANNصراحة في االتفاقية بأنها جهة أخرى مستفيدة من اتفاقية المستودع .تحتفظ  ICANNبالحق في االمتناع
عن تقديم موافقتها على أي وكيل مستودع ،أو اتفاقية مستودع ،أو أي تعديل عليها ،وف ًقا لتقديرها وحدها.

.2

الرسوم .يجب أن يدفع مُشغل السجل -أو يدفع آخر نيابة عنه -رسومًا لوكيل المستودع مباشر ًة .وإذا فشل مُشغل السجل
في دفع أية رسوم في التاريخ (التواريخ) المحدد ،فسيقدم وكيل المستودع إشعارً ا خطيًا إلى  ICANNبعدم الدفع هذا،
ويمكن أن تدفع  ICANNالرسم (الرسوم) المستحقة من قبل ،خالل خمسة عشرة ( )11يومًا تقويميًا بعد استالم
اإلشعار الخطي من وكيل المستودع .وبعد دفع  ICANNللرسوم المستحقة من قبل ،يجب أن تطالب  ICANNمُشغل
السجل بهذا المبلغ ،الذي سيكون عليه إرساله إلى  ICANNإضافة إلى قيمة دفع الرسوم التالية ،بموجب اتفاقية السجل.

.3

الملكية .تظل المستودعات خالل مدة صالحية اتفاقية السجل مل ًكا لمشغل السجل طوال الوقت .وبعد ذلك ،يعين مشغل
السجل أي حقوق ملكية (ومنها حقوق الملكية الفكرية ،حسب ما تتطلبه الحالة) فيما يخص هذه المستودعات إلى
 .ICANNوخالل مدة اتفاقية السجل ،إذا تم نقل أي إيداع من المستودع إلى  ،ICANNتصبح أي حقوق ملكية فكرية
خاصة بمشغل السجل في اإليداعات مرخصة تلقائيًا إلى  ICANNأو أي طرف تحدده  ICANNكتابة بأسلوب غير
خصري ودائم وغير قابل للرجوع عنه وبدون أية مصروفات ومدفوع بالكامل ألي استخدام يتعلق بتشغيل أو صيانة أو
تحويل نطاق .TLD

.4

التكامل والسرية .سيكون وكيل المستودع مطالبًا بما يلي )1( :حيازة إيداعات واالحتفاظ بها في مرفق آمن ومقفل
ومحمي بيئيًا ،يمكن لممثلين عن وكيل المستودع مصرَّح لهم فقط بالوصول إليها ،و( )2حماية تكامل وسرية اإليداعات
باستخدام كل المقاييس التجارية المعروفة ،و( )3الحفاظ والمحافظة على كل إيداع لمدة عام ( )1واحد .يتم تزويد
 ICANNومُشغل السجل بحق االطالع على السجالت المنطبقة لوكيل المستودع بعد إشعار مسبق في موعد معقول،
وأثناء ساعات العمل الرسمية .يُمنح مشغل السجل و ICANNالحق في تعيين مراجع طرف ثالث لمراجعة امتثال
وكيل المستودع للمواصفات التقنية وشروط الصيانة الواردة في المواصفة  2هذه من حين إلى آخر.
إذا استلم وكيل المستودع مذكرة إحضار أو أي أمر محكمة أو أمر قضائي يتعلق بالكشف عن أو إخراج اإليداعات،
يقوم وكيل المستودع على الفور بإبالغ مشغل السجل و ICANNإال إن حظر القانون هذا األمر .بعد إبالغ مشغل
السجل و ،ICANNيجب أن يتيح وكيل المستودع وق ًتا كافيًا لمشغل السجل أو  ICANNلالعتراض على هذا األمر،
وتكون مسؤولية مشغل السجل أو ICANN؛ بشرط أال يكون وكيل المستودع قد تنازل عن حقوقه فيما يخص هذا
األمر .سيتعاون وكيل المستودع مع مشغل السجل أو  ICANNلدعم الجهود لتفادي أي أوامر إحضار ،على حساب
هذا الطرف .أي طرف يطالب بمساعدة إضافية يدفع لوكيل المستودع المصروفات االعتيادية أو المحددة بعد تقديم
طلب مفصل.

.1

النسخ .يجوز السماح لوكيل المستودع بنسخ أي إيداع؛ من أجل االلتزام ببنود وشروط اتفاقية المستودع.

.3

تحرير اإليداعات .يلتزم وكيل المستودع بتوفير تحميل إلكتروني (ما لم يتم طلب شيء آخر) إلى  ICANNأو ممثلها
في غضون أربع وعشرين ( )24ساعة -وعلى نفقة مُشغل السجل -كل اإليداعات الموجودة في حيازة وكيل المستودع،
في حالة تلقي وكيل المستودع لطلب من مُشغل السجل إلتمام هذا التسليم إلى  ،ICANNأو يتلقى أحد اإلشعارات
الخطية التالية ،التي تنص فيها  ICANNعلى أي مما يلي:
.3.1

انتهت صالحية اتفاقية السجل بدون تجديد ،أو تم إنهاؤها ،أو

35

.3.2

لم تتلقى  ICANNإشعارً ا وف ًقا لما هو مشار إليه في الجزء ب ،القسم  ،7.1و 7.2من هذه المواصفة من
وكيل المستودع في غضون خمسة ( )1أيام تقويمية بعد تاريخ التسليم المحدد لإليداع( ،أ) قدمت ICANN
إشعارً ا إلى وكيل المستودع ومشغل السجل بهذا اإلخفاق ،و(ب) لم تتلقى  ،ICANNفي غضون سبعة ()7
أيام تقويمية بعد هذا اإلشعار ،أي إشعار من وكيل المستودع

.3.3

أو إذا تلقت  ICANNإشعارً ا وف ًقا لما هو مشار إليه في الجزء ب ،القسم  7.1و 7.2من هذه المواصفة من
وكيل المستودع بفشل توثيق أحدث إيداع للمستودع ،وأن يكون اإلشعار لإليداع الذي يجب أن يتم يوم األحد
(أي إيداع كامل)؛ (أ) قدمت  ICANNإشعارً ا إلى مشغل السجل بهذا االستالم ،و(ب) لم تتلقى  ICANNفي
غضون سبعة ( )7أيام تقويمية بهذا هذا اإلشعار أي إشعار وفق ما هو مشار إليه في الجزء ب ،القسم 7.1
و 7.2من هذه المواصفة من وكيل المستودع بتوثيق نسخة معدلة من هذا اإليداع الكامل

.3.4

أو إذا تقلت  ICANNخمسة إشعارات من وكيل المستودع في غضون الثالثين ( )31يومًا تقويميًا األخيرة
مشعرً ا  ICANNإما بفقد أو فشل إيداعات المستودع التي كان من المفترض القيام بها يوم االثنين حتى السبت
(أي اإليداع التبايني) و(س)  ICANNقدمت إشعارً ا إلى مشغل السجل باستالم هذه اإلشعارات و(ص) لم
تتسلم  ICANNإشعارً ا في غضون سبعة ( )7أيام تقويمية بعد تسليم هذا اإلشعار إلى مشغل السجل ،وذلك
من وكيل المستودع بتوثيق نسخة معدلة من هذا اإليداع التبايني

.3.1

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

.3.3

إذا تعرض مشغل السجل لتوقف وظائف السجل الحيوية وأكدت  ICANNعلى حقوقها بموجب البند 2.13
من هذه االتفاقية

.3.7

أو قامت محكمة مختصة أو هيئة تحكيم أو هيئة قضائية أو هيئة حكومية بتفويض  ICANNبتحرير
اإليداعات

.3.9

أو بموجب عمليات تقديم التوافق التعاقدي والتشغيلي وف ًقا لما هو منصوص عليها في البند  2.11من هذه
االتفاقية.

وما لم يكن وكيل المستودع قد قام من قبل بتحرير إيداعات مُشغل السجل لصالح  ICANNأو ممثلها ،فسيقوم وكيل
المستودع بتقديم كل اإليداعات إلى  ICANNبعد إنهاء أو انتهاء اتفاقية السجل أو اتفاقية المستودع.
.7

التحقق من اإليداعات.
.7.1

خالل أربع وعشرون ( )24ساعة بعد استالم كل إيداع أو إيداع مصحح ،يجب أن يقوم وكيل المستودع
بالتحقق من صحة تنسيق واكتمال كل إيداع ،وأن يسلم إلى  ICANNإشعارً ا يتم إنشاؤه لكل إيداع .ويتم تسليم
التقارير إلكترونيًا باستخدام  APIالمشار إليها في ،draft-lozano-icann-registry-interfaces
راجع الجزء أ ،القسم  ،8المرجع  1من هذه المواصفة.

.7.2

إذا تبين لوكيل المستودع أن أي إيداع قد فشل في إجراءات التوثيق أو أن وكيل المستودع ال يتلقى أي إيداع
مقرر ،فيتعين على وكيل المستودع إشعار مشغل السجل سواء عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو
الهاتف و( ICANNمن خالل استخدام  APIالمشار إليه في
 ،draft-lozano-icann-registry-interfacesراجع الجزء أ ،القسم  ،8المرجع  1من هذه
المواصفة) بعدم االلتزام أو عدم االستالم في غضون أربع وعشرين ( )24ساعة من استالم اإليداع غير
المتوافق أو الموعد النهائي لهذا اإليداع حسبما ينطبق .وبعد اإلشعار بفشل هذا التحقق أو التنفيذ ،يجب أن يبدأ
مُشغل السجل في تطوير التعديالت والتحديثات والتصحيحات وطرق إصالح اإليداع األخرى الالزمة لتسليم
وتمرير اإليداع في إجراءات تجاوز التحقق ،وتقديم طرق اإلصالح هذه إلى وكيل المستودع ،بأسرع ما
يمكن.
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.9

التعديالت .يلتزم وكيل المستودع ومشغل السجل بتعديل شروط اتفاقية المستودع لتتفق مع هذه المواصفة  2خالل عشر
( )11أيام تقويمية من أي تعديل على المواصفات  2هذه .وفي حال وجود أي تعارض بين المواصفات  2واتفاقية
المستودع ،يعمل بالمواصفة .2

.8

الضمان .يلتزم وكيل المستودع بتعويض مشغل السجل و ICANNودفع الضرر عنهم ومديريهم وموظفيهم ووكالئهم
وأعضائهم وأصحاب المصالح ("أصحاب الحق في التعويض") بشكل كامل ودائم ضد أي مطالبات أو إجراءات أو
خسائر أو قضايا أو مسؤوليات أو التزامات أو تكلفة أو رس وم أو أي نفقات ،ومنها أتعاب المحاماة المقبولة والتي يمكن
أن يطالب بها الطرف الثالث أي من المضمونين فيما يتعلق بإساءة التمثيل أو اإلهمال أو إساءة التصرف من قيل وكيل
المستودع أو مديريه وموظفيه ووكالئه ومقاوليه.
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مواصفة 1
تنسيق التقرير الشهري لمشغل السجل ومحتواه
يلتزم مشغل السجل بتوفير مجموعة واحدة من التقارير الشهرية لكل نطاق  ،gTLDوذلك باستخدام  APIالمشار إليه في
 ،draft-lozano-icann-registry-interfacesراجع المواصفة  ،2الجزء أ ،القسم  ،8المرجع  1مع المحتوى التالي.
ويجوز لـ  ICANNأن تطلب في المستقبل تسليم هذه التقارير عن طريق وسائل أخرى وباستخدام تنسيقات أخرى .تستخدم
 ICANNجهوداً تجارية معقولة؛ لالحتفاظ بسرية المعلومات الواردة بالتقارير حتى ثالثة ( )3أشهر من نهاية شهر تقديم
التقرير .وما لم يتم النص على ذلك في هذه المواصفة  ، 3فإن أي إشارة إلى وقت محدد هي إشارة إلى التوقيت العالمي المنسق
( .)UTCتتألف التقارير الشهرية من بيانات تعكس حالة السجل في نهاري الشهر (.)UTC
.1

رقم
الحقل
11

تقرير المعامالت لكل أمين سجل .يتم وضع هذا التقرير في ملف بتنسيق قيمة منفصلة بفاصلة وف ًقا لما هو محدد في
المواصفة  .RFC 4180وتتم تسمية الملف " ،"gTLD-transactions-yyyymm.csvحيث إن " "gTLDهي
اسم  ،gTLDوفي حالة  ،IDN-TLDيتم استخدام التسمية-أ؛ و" "yyyymmهي سنة وشهر تقديم التقرير .يجب أن
يحتوي الملف على الحقول التالية لكل أمين سجل:
الوصف

اسم الحقل
registrar-name

اسم شركة أمين السجل بالكامل كما هو مسجل مع IANA
في الحاالت التي يعمل فيها مشغل السجل بصفة أمين سجل (أي
دون استخدام أمين سجل معتمد من  )ICANNيجب استخدام
 ،9999أو يجب استخدام معرف  IANAلمعرف أمين السجل
الراعي وف ًقا لما هو محدد في
http://www.iana.org/assignments/registrar-ids
إجمالي أسماء النطاقات قيد الرعاية في أي حالة  EPPولكن
بانتظار اإلنشاء والتي لم يتم تطهيرها حتى اآلن

12

iana-id

13

total-domains

14

total-nameservers

إجمالي خوادم االسم (سواء كانت عناصر مضيف أو مضيفين
لخادم االسم باعتباره خصائص ألسماء النطاقات) المرتبطة بأسماء
النطاقات المسجلة لنطاق  TLDفي أي حالة  EPPولكن بانتظار
اإلنشاء والتي لم يتم تطهيرها حتى اآلن

11

net-adds-1-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها سنة ( )1واحدة (وعدم الحذف داخل
فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي
تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.

13

net-adds-2-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها سنتان (( )2وعدم الحذف داخل فترة
السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة اإلضافة.

17

net-adds-3-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها ثالث ( )3سنوات (وعدم الحذف
داخل فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر
الذي تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.
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19

net-adds-4-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها أربع ( )4سنوات (وعدم الحذف داخل
فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي
تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.

18

net-adds-5-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها خمس ( )1سنوات (وعدم الحذف
داخل فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر
الذي تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.

11

net-adds-6-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها ست ( )3سنوات (وعدم الحذف داخل
فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي
تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.

11

net-adds-7-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها سبع ( )7سنوات (وعدم الحذف داخل
فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي
تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.

12

net-adds-8-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها ثماني ( )9سنوات (وعدم الحذف
داخل فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر
الذي تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.

13

net-adds-9-yr

14

net-adds-10-yr

عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها تسع ( )8سنوات (وعدم الحذف داخل
فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي
تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.
عدد من النطاقات المسجلة بنجاح (أي ليست في حالة انتظار إنشاء
 )EPPمع فترة مبدئية مدتها عشر ( )11سنوات (وعدم الحذف
داخل فترة السماح المضافة) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر
الذي تنتهي فيه فترة مهلة اإلضافة.

11

net-renews-1-yr

13

net-renews-2-yr

عدد من النطاق التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها سنة واحدة (( )1وليس حذف داخل فترة سماح الجديد
أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.
عدد من النطاق التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها عامان (( )2وليس حذف داخل فترة سماح الجديد أو
التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي فيه
فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.

17

net-renews-3-yr

عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها ثالث ( )3أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح الجديد
أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.
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19

net-renews-4-yr

عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها أربع ( )4أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح الجديد
أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.

18

net-renews-5-yr

عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها خمسة ( )1أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح
الجديد أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي
تنتهي فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.

21

net-renews-6-yr

عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها ستة ( )3أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح الجديد
أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.

21

net-renews-7-yr

عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها سبعة ( )7أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح الجديد
أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.

22

net-renews-8-yr

عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها ثمانية ( )9أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح الجديد
أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.

23

net-renews-9-yr

24

net-renews-10-yr

عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها تسعة ( )8أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح الجديد
أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي تنتهي
فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.
عدد من النطاقات التي جرى تجديدها بنجاح (أي ليست في حالة
انتظار إنشاء  )EPPإما تلقائيا ً أو عن طريق األمر مع تجديد فترة
جديدة مدتها عشرة ( )11أعوام (وليس حذف داخل فترة سماح
الجديد أو التجديد التلقائي) .يجب اإلبالغ عن معاملة في الشهر الذي
تنتهي فيه فترة مهلة التجديد أو التجديد التلقائي.

21

transfer-gaining-successful

عدد من تحويالت النطاقات التي يقوم أمين السجل والتي تم االنتهاء
منها بنجاح (سواء بصورة صريحة أو تمت الموافقة عليها تلقائيًا)
ولم يتم إلغاؤها في غضون فترة مهلة التحويل .يجب اإلبالغ عن
معاملة في الشهر الذي تنتهي فيه فترة مهلة التحويل.

23

transfer-gaining-nacked

عدد عمليات تحويل النطاقات التي تمت بمعرفة أمين السجل هذا
والتي تم رفضها (على سبيل المثال،
 )" EPP transfer op="rejectمن خالل أمين سجل آخر
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27

transfer-losing-successfully

عدد من تحويالت النطاقات التي يقوم أمين سجل آخر والتي تم
االنتهاء منها بنجاح (سواء بصورة صريحة أو تمت الموافقة عليها
تلقائيًا)

29

transfer-losing-nacked

عدد عمليات تحويل النطاقات التي تمت بمعرفة أمين سجل آخر
والتي تم رفضها أمين السجل هذا (على سبيل المثالEPP ،
)"transfer op="reject

28

transfer-disputed-won

عدد نزاعات النقل التي كسبها أمين السجل هذا (والتي تم اإلبالغ
عنها في الشهر الذي تقرر حدوثها فيه)

31

transfer-disputed-lost

عدد نزاعات النقل التي خسرها أمين السجل هذا (والتي تم اإلبالغ
عنها في الشهر الذي تقرر حدوثها فيه)

31

transfer-disputed-nodecision

عدد نزاعات النقل التي تضم أمين السجل هذا بقرار منقسم أو بدون
قرار (والتي تم اإلبالغ عنها في الشهر الذي تقرر حدوثها فيه)

32

deleted-domains-grace

النطاقات التي تم حذفها في غضون فترة سماح اإلضافة (وال تشمل
األسماء التي تم حذفها في حالة  EPPالمقرر إنشاؤها) .يجب
اإلبالغ عن حذف في الشهر الذي يتم فيه تحرير االسم.

33

deleted-domains-nograce

النطاقات التي تم حذفها خارج فترة سماح اإلضافة (وال تشمل
األسماء التي تم حذفها في حالة  EPPالمقرر إنشاؤها) .يجب
اإلبالغ عن حذف في الشهر الذي يتم فيه تحرير االسم.

34

restored-domains

أسماء النطاقات المستردة من فترة االسترداد

31

restored-noreport

العدد اإلجمالي لألسماء المستعادة التي فشل المُسجل في تقديم تقرير
استعادة بها

33

agp-exemption-requests

العدد اإلجمالي لـ ( AGPإضافة فترة سماح) طلبات اإلعفاء

37

agp-exemptions-granted

العدد اإلجمالي لـ ( AGPإضافة فترة سماح) طلبات اإلعفاء

39

agp-exempted-domains

العدد اإلجمالي لألسماء المتضررين الممنوحة من ( AGPإضافة
فترة سماح) لطلبات اإلعفاء

38

attempted-adds

عدد محاوال أوامر إنشاء أسماء نطاقات (الناجحة والفاشلة)

يتضمن السطر األول أسماء الحقول تماما ً كما هو موضح في الجدول أعاله بأنه "خط رئيسي" كما هو موضح في القسم  2من
 .RFC 4180ويجب أن يشتمل السطر األخير من كل تقرير كل عمود في جميع المسجلين؛ الحقل األول من هذا الخط يجب
قراءة "اإلجمالي" في حين أن الحقل الثاني يجب أن يترك فارغا ً في هذا السطر .ال تصف خطوط أخرى الخط الموصوف أعاله
والذي يتعين إدراجه .وسوف تكون فواصل السطور < > U+000A،U+000Dوف ًقا لما هو محدد في .RFC 4180
.2

تقرير نشاط وظائف السجل .يتم وضع هذا التقرير في ملف بتنسيق قيمة منفصلة بفاصلة وف ًقا لما هو محدد في
المواصفة  .RFC 4180تتم تسمية الملف "" ،gTLD-activity-yyyymm.csvحيث إن " "gTLDهي اسم
 ،gTLDوفي حالة  ،IDN-TLDيتم استخدام التسمية-أ؛ و" "yyyymmهي سنة وشهر تقديم التقرير .يجب أن
يحتوي الملف على الحقول التالية:
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رقم الحقل

الوصف

اسم الحقل

11

operational-registrars

عدد أمناء السجالت التشغيليين في نهاية فترة اإلبالغ

12

ramp-up-registrars

عدد أمناء السجالت الذين حصلوا على كلمة مرور للوصول إلى
 OT&Eفي نهاية فترة اإلبالغ

13

pre-ramp-up-registrars

عدد أمناء السجالت الذين طلبوا الوصول ،ولكن لم يدخلوا حتى اآلن
في فترة القوة في نهاية فترة اإلبالغ

14

zfa-passwords

عدد كلمات المرور لملفات المنطقة النشطة في نهاية فترة اإلبالغ

11

whois-43-queries

عدد استعالمات ( WHOISالمنفذ )43-التي تم الرد عليها خالل
فترة اإلبالغ

13

web-whois-queries

عدد استعالمات  Whoisالمستندة إلى الويب والتي تم الرد عليها
خالل فترة اإلبالغ ،وال يشمل ذلك  Whoisالقابلة للبحث

17

searchable-whois-queries

عدد استعالمات  Whoisالقابلة للبحث والتي تم الرد عليها خالل
فترة اإلبالغ ،إن عرض ذلك

19

dns-udp-queries-received
dns-udp-queries-responde
d

عدد استعالمات  DNSالواردة عبر نقل  UDPخالل فترة اإلبالغ
عدد استعالمات  DNSالواردة عبر نقل  UDPوالتي تم الرد عليها
خالل فترة اإلبالغ

11

dns-tcp-queries-received

عدد استعالمات  DNSالواردة عبر نقل  TCPخالل فترة اإلبالغ

11

dns-tcp-queries-responded

عدد استعالمات  DNSالواردة عبر نقل  TCPوالتي تم الرد عليها
خالل فترة اإلبالغ

12

srs-dom-check

13

srs-dom-create

عدد طلبات "فحص" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ
عدد طلبات "إنشاء" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

14

srs-dom-delete

عدد طلبات "حذف" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

11

srs-dom-info

عدد طلبات "معلومات" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي
واجهة أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

13

srs-dom-renew

17

srs-dom-rgp-restore-report

عدد طلبات "تجديد" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ
عدد طلبات "استعادة" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) لتقديم تقرير استعادة والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

19

srs-dom-rgp-restore-request

عدد طلبات "استعادة" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) لـ  RGPوالتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

18

srs-dom-transfer-approve

عدد طلبات "نقل" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
للموافقة على عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

21

srs-dom-transfer-cancel

عدد طلبات "نقل" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) إللغاء عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

21

srs-dom-transfer-query

عدد طلبات "نقل" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) لالستعالم عن التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

18
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رقم الحقل

الوصف

اسم الحقل

22

srs-dom-transfer-reject

عدد طلبات "نقل" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) لرفض عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

23

srs-dom-transfer-request

عدد طلبات "نقل" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) لطلب عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

24

srs-dom-update

عدد طلبات "تحديث" أسماء نطاقات ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) (وال يشمل ذلك طلبات استعادة  )RGPوالتي تم الرد عليها
خالل فترة اإلبالغ

21

srs-host-check

عدد طلبات "فحص" مضيف ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

23

srs-host-create

عدد طلبات "إنشاء" مضيف ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

27

srs-host-delete

عدد طلبات "حذف" مضيف ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

29

srs-host-info

عدد طلبات "معلومات" مضيف ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

28

srs-host-update

عدد طلبات "تحديث" مضيف ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

31

srs-cont-check

عدد طلبات "فحص" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

31

srs-cont-create

عدد طلبات "إنشاء" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

32

srs-cont-delete

عدد طلبات "حذف" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

33

srs-cont-info

عدد طلبات "معلومات" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

34

srs-cont-transfer-approve

عدد طلبات "نقل" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
للموافقة على عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

31

srs-cont-transfer-cancel

عدد طلبات "نقل" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
إللغاء عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

33

srs-cont-transfer-query

عدد طلبات "نقل" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) لالستعالم عن التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

37

srs-cont-transfer-reject

عدد طلبات "نقل" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
لرفض عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

39

srs-cont-transfer-request

عدد طلبات "نقل" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة أخرى)
لطلب عمليات التحويل والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

38

srs-cont-update

عدد طلبات "تحديث" جهة اتصال ( SRSأي  EPPوأي واجهة
أخرى) والتي تم الرد عليها خالل فترة اإلبالغ

43

يتضمن السطر األول أسماء الحقول تماما ً كما هو موضح في الجدول أعاله بأنه "خط رئيسي" كما هو موضح في القسم  2من
 .RFC 4180ال تصف خطوط أخرى الخط الموصوف أعاله والذي يتعين إدراجه .وسوف تكون فواصل السطور
< > U+000A،U+000Dوف ًقا لما هو محدد في .RFC 4180
بالنسبة لنطاقات  gTLDالتي تعد جزءًا من نظام السجل المشترك أحادي المثال ،قد يشتمل تقرير نشاط وظائف السجل على
جهات االتصال الكاملة أو معامالت المضيف لكافة نطاقات  gTLDفي النظام.

44

مواصفة 2
خدمات نشر بيانات التسجيل
.1

خدمات دليل بيانات التسجيل .وإلى أن تتطلب  ICANNبروتوكوالً مختل ًفا ،يلتزم مشغل السجل بإدارة خدمة نشر
بيانات السجل المتوفرة عبر كل من المنفذ  43وبما يتفق مع المعيار  RFC 3912وموقع الويب على العنوان
< >whois.nic.TLDموفرة بذلك وصول عام مجاني مستند إلى االستعالم للعناصر التالية على األقل بالتنسيق
التالي .تحتفظ  ICANNالحق في تحديد األشكال والبروتوكوالت البديلة ،وبناء على هذه المواصفات ،فإن المسجل
ينفذ مثل هذه المواصفات البديلة في أقرب وقت ممكن عمليا.
ينبغي تنفيذ مشغل السجل معيارً ا جدي ًدا ليدعم عملية الدخول على بيانات تسجيل اسم النطاق ( )SAC 051بعد ما ال
يتجاوز مائة وخمسة وثالثون ( )131يومًا بعد ما تقوم  ICANNبتقديم الطلب إذا )1 :ينتج  IETFمعيارً ا (مثل ،تم
نشره ،على األقل ،كمعيار مقترح  RFCكما هو محدد في )RFC 2026؛ و )2تنفيذه معقول تجاريًا في محتوى
اإلجمالي لعملية المسجل.
.1.1

يجب على تنسيق االستجابات اتباع شكل النص شبه حر المخطط أدناه ،يليه سطر فارغ وإخالء المسؤولية
القانونية تحديد حقوق مُشغل المسجل ،وللمستخدم االستعالم عن قاعدة البيانات.

.1.2

ويكون تمثيل كل كائن البيانات كمجموعة من أزواج مفتاح/قيمة ،مع األسطر التي تبدأ مع مفاتيح ،متبوعا
بنقطتين ومساحة كمحددات ،تليها قيمة.

.1.3

يجب أن يتم إتاحة الحقول حيث يوجد أكثر من قيمة واحدة ،متعددة مرقمة المفتاح/القيمة أزواج مع نفس
المفتاح ( على سبيل المثال إلى قائمة خوادم األسماء متعددة) .أول مفتاح/قيمة الزوج بعد سطر فارغ ينبغي
النظر في بداية رقما قياسيا جديدا ،وينبغي اعتبار تحديد هذا السجل ،ويستخدم لتجميع البيانات ،مثل أسماء
المضيفين وعناوين  ،IPأو اسم النطاق ومعلومات المسجل  ،معا.

.1.4

تقوم الحقول المحددة أدناه بتعيين الحد األدنى من المخرجات .قد يخرج مشغل السجل حقول بيانات باإلضافة
إلى تلك المحددة أدناه ،شريطة موافقة  ،ICANNعلى أنه ال يجوز االمتناع عن تقديم هذه الموافقة لسبب غير
معقول.
بيانات اسم النطاق:
 1.4.1تنسيق االستفسارwhois EXAMPLE.TLD :
 1.4.2تنسيق الرد:
اسم النطاقEXAMPLE.TLD :
معرف النطاقD1234567-TLD :
خادم WHOIS: whois.example.tld
رابط  URLلإلحالةhttp://www.example.tld :
تاريخ التحديث2009-05-29T20:13:00Z :
تاريخ اإلنشاء2000-10-08T00:45:00Z :
تاريخ انتهاء السجل2010-10-08T00:44:59Z :
أمين السجل الراعيEXAMPLE REGISTRAR LLC :
معرف  IANAألمين السجل الراعي1111111 :
حالة النطاقclientDeleteProhibited :
حالة النطاقclientRenewProhibited :
حالة النطاقclientTransferProhibited :
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حالة النطاقserverUpdateProhibited :
معرف المسجل5372808-ERL :
اسم المسجلEXAMPLE REGISTRANT :
منظمة المسجلEXAMPLE ORGANIZATION :
شارع المسجلEXAMPLE STREET 123 :
مدينة المسجلANYTOWN :
والية/مقاطعة المسجلAP :
الرمز البريدي للمسجلA1A1A1 :
دولة المسجلEX :
هاتف المسجل+1.5555551212 :
الهاتف الداخلي للمسجل1234 :
فاكس المسجل+1.5555551213 :
الفاكس الداخلي للمسجل4321 :
البريد اإللكتروني للمسجلEMAIL@EXAMPLE.TLD :
معرف المدير5372809-ERL :
اسم المديرEXAMPLE REGISTRANT ADMINISTRATIVE :
منظمة المديرEXAMPLE REGISTRANT ORGANIZATION :
شارع المديرEXAMPLE STREET 123 :
مدينة المديرANYTOWN :
والية/مقاطعة المديرAP :
الرمز البريدي للمديرA1A1A1 :
بلد المديرEX :
هاتف المدير+1.5555551212 :
الهاتف الداخلي للمدير1234 :
فاكس المدير+1.5555551213 :
الفاكس الداخلي للمدير:
البريد االلكتروني للمديرEMAIL@EXAMPLE.TLD :
معرف الفني5372811-ERL :
اسم الفنيEXAMPLE REGISTRAR TECHNICAL :
منظمة الفنيEXAMPLE REGISTRAR LLC :
شارع الفنيEXAMPLE STREET 123 :
مدينة الفنيANYTOWN :
والية/مقاطعة الفنيAP :
الرمز البريدي للفنيA1A1A1 :
بلد الفنيEX :
هاتف الفني+1.1235551234 :
الهاتف الداخلي للفني1234 :
فاكس الفني+1.5555551213 :
الفاكس الداخلي للفني83 :
البريد اإللكتروني للفنيEMAIL@EXAMPLE.TLD :
خادم االسمNS01.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
خادم االسمNS02.EXAMPLEREGISTRAR.TLD :
signedDelegation :DNSSEC
unsigned :DNSSEC
>>> آخر تحديث لقاعدة بيانات 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS
.1.1

بيانات المسجل:
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 1.1.1تنسيق االستعالمwhois "registrar Example Registrar، Inc." :
 1.1.2تنسيق الرد:
اسم المسجلExample Registrar, Inc. :
الشارعAdmiralty Way 1234 :
المدينةMarina del Rey :
الوالية/المقاطعةCA :
الرمز البريدي81282 :
البلدUS :
رقم الهاتف+1.3105551212 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
البريد اإللكترونيregistrar@example.tld :
خادم whois.example-registrar.tld :WHOIS
رابط  URLلإلحالةhttp://www.example-registrar.tld :
جهة اتصال اإلدارةJoe Registrar :
رقم الهاتف+1.3105551213 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
البريد اإللكترونيjoeregistrar@example-registrar.tld :
جهة اتصال المديرJane Registrar :
رقم الهاتف+1.3105551214 :
رقم الفاكس+1.3105551213 :
البريد اإللكترونيjaneregistrar@example-registrar.tld :
جهة اتصال الفنيJohn Geek :
رقم الهاتف+1.3105551215 :
رقم الفاكس+1.3105551216 :
البريد اإللكترونيjohngeek@example-registrar.tld :
>>> آخر تحديث قاعدة بيانات 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS
.1.3

بيانات ملقم االسم:
 1.3.1تنسيق االستعالمwhois "nameserver ،whois "NS1.EXAMPLE.TLD" :
(اسم خادم االسم)" ،أو "(عنوان whois "nameserver (IP
 1.3.2تنسيق الرد:
اسم الخادمNS1.EXAMPLE.TLD :
عنوان 192.0.2.123 :IP
عنوان 2001:0DB8::1 :IP
أمين السجلExample Registrar, Inc. :
خادم whois.example-registrar.tld :WHOIS
عنوان  URLلإلحالةhttp://www.example-registrar.tld :
>>> آخر تحديث قاعدة بيانات 2009-05-29T20:15:00Z :WHOIS

.1.7

تنسيق مجاالت البيانات التالية :حالة النطاق ،األسماء الفردية والتنظيمية ،عنوان ،الشارع ،المدينة،
الوالية/المقاطعة ،الرمز البريدي ،والبلد ،أرقام الهاتف والفاكس (سيتم توفير االمتداد كما هو موضح أعاله)
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وعناوين البريد اإللكتروني وينبغي تأكيد البيانات واألوقات على الخرائط المحدد في EPP RFC
 5734-5730لذلك عرض هذه المعلومات (أو القيم التي يتم إرجاعها في ردود  )WHOISيمكن معالجتها
بشكل موحد وفهمها.
.1.9

لكي يكون مطاب ًقا لواجهة  ICANNالشائعة لـ ) ،WHOIS (InterNICينبغي أن يكون مخرج WHOIS
في تنسيق النص المبين أعاله.

.1.8

القدرة على البحث .تقديم قدرات إمكانية البحث على خدمات الدليل هي أمرً ا خياريًا لكن إذا تم تقديمه من
خالل مشغل المسجل ،فيوجب االمتثال مع المواصفات الموصوفة في هذا القسم.
 1.8.1سيقدم مشغل السجل إمكانية البحث في خدمة الدليل المعتمدة على شبكة اإلنترنت.
 1.8.2سيقدم مشغل السجل إمكانيات تطابق جزئية ،على األقل في أحد الحقول التالية :اسم النطاق وبيانات
االتصال واسم المسجل و عناوين بريد المسجل ،بما في ذلك جميع الحقول الفرعية الموصوفة في
( EPPمثل ،شارع أو مدينة أو دولة أو مقاطعة إلخ).
 1.8.3سيقدم مشغل السجل إمكانيات التطابق الكامل ،على األقل في أحد الحقول التالية :معرف أمين
السجل ،اسم خادم االسم وعناوين  IPخادم االسم (فقط ما يطبق على عناوين  IPالمخزنة من قبل
السجل ،على سبيل المثال سجالت الملصق).
 1.8.4يوفر مشغل السجل إمكانيات بحث بولياني على األقل المشغالت المنطقية التالية لالنضمام إلى
مجموعة من معايير البحث التالية :و ،أو ،أم ال.
 1.8.1ستضمن نتائج البحث أسماء النطاق التي تتطابق مع معايير البحث.
 1.8.3سيقوم مُشغل السجل )1 :تنفيذ اإلجراءات المناسبة لتجنب إساءة استخدام هذه الميزة (على سبيل
المثال ،ما يحد من الوصول إلى مستخدمين معتمدين) ،و )2ويوضح الطلب االمتثال ألية قوانين أو
سياسات خاصة مطبقة.

 .1.11ينبغي على مشغل السجل توفير رابط على الموقع األساسي لـ ( TLDمثل ،الموقع المقدم إلى ICANN
للنشر في موقع  )ICANNإلى صفحة شبكة اإلنترنت المخصصة من قبل  ICANNالتي تحتوي سياسة
 WHOISوالمواد التعليمية.
.2

الوصول لملفات المنطقة
.2.1

وصول الطرف الثالث
 2.1.1اتفاقية الوصول لملف المنطقة .سيدخل مشغل السجل في اتفاقية مع أي مستخدم لإلنترنت األمر
الذي سيتيح للمستخدم الوصول إلى ملقم إنترنت مضيف أو ملقمات مصممة خصيصا بواسطة
مشغل السجل وتنزيل بيانات ملف المنطقة .سيتم توحيد االتفاقية وتيسيرها وإدارتها من قبل موفر
دخول بيانات المنطقة المركزية ،التي قد تكون  ICANNأو من ينوب عنها (مقدم .)CZDA
سيوفر مشغل السجل (بشكل اختياري من خالل مقدم  )CZDAالدخول إلى بيانات ملف المنطقة
لكل قسم  2.1.3من هذه المواصفات ،والقيام بذلك من خالل استخدام تنسيق الملف الموصوف في
قسم  2.1.4من هذه المواصفات .مع عدم اإلخالل بما سبق( ،أ) يجوز لمقدم  CZDAرفض طلب
الدخول على أي مستخدم ال يلبي طلبات االعتماد في قسم  2.1.2أدناه؛ (ب) قد يرفض مشغل
السجل طلب الدخول إلى أي مستخدم ال يوفر اعتمادات صحيحة أو شرعية بموجب القسم 2.1.2
أدناه أو في المكان الذي ستخالف فيه المعتقدات المعقولة لمشغل السجل شروط قسم 2.1.1

48

الموضحة أدناه ،و (ج) قد يلغي مشغل السجل الدخول إلى أي مستخدم إذا كان لدى مشغل السجل
دليل لدعم أن هذا المستخدم قد انتهك شروط قسم  2.1.1الموضحة أدناه.
 2.1.2متطلبات االعتماد .سيطلب مشغل السجل ،من خالل تسهيل مقدم  ،CZDAمن كل مستخدم تزويده
بمعلومات كافية لتحديد المستخدم بشكل صحيح وموقعه .وسوف تشمل معلومات المستخدم هذه،
دون حصر ،اسم الشركة ،اسم االتصال والعنوان ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني
وعنوان بروتوكول اإلنترنت.
 2.1.3منح حق الوصول .كل مشغل سجل (بشكل اختياري من خالل مقدم  )CZDAسيوفر ملف المنطقة
( FTPأو غيرهم من السجالت المقدمة) خدمة لـ  URLالخاص بـ  ICANNوإدارته (على وجه
الخصوص gro.nnzii.adz.>DLT< ،حيث <>DLTهي  DLTالمسؤول عنها السجل)
خاص بالمستخدم للوصول إلى أرشيفات بيانات منطقة السجل .يمنح مشغل السجل للمستخدم حق
وصول محدود وغير مباشر وغير قابل للنقل لملقم مشغل السجل ولنقل نسخة من ملفات مناطق نطاقات
المستوى األعلى (أي خوادم اختيارية لمقدم  )CZDAوأي ملفات اختباريه مشفرة مقترنة خاصة بها
وليس بأكثر من  1لكل مدة  24ساعة باستخدام  FTPأو غيرها من بروتوكوالت النقل األخرى التي قد
تحددها  .ICANNلكل خادم للوصول إلى ملف المنطقة ،ملفات المنطقة في دليل المستوى األعلى
تسمى < ،.zone.gz >zoneمع < .zone.gz.md5 >zoneو<.zone.gz.sig >zone
للتحقق من التنزيالت .إذا كان مشغل السجل (أو مقدم  )CZDAيوفر البيانات التاريخية ،فإنه يستخدم
نمط تسمية < ،yyyymmdd.zone.gz->tldوما إلى ذلك.
 2.1.4معايير تنسيق الملفات .سيوفر مشغل السجل (بشكل اختياري من خالل مقدم  )CZDAملفات
المنطقة باستخدام تنسيق فرعي لتنسيق الملف األساسي القياسي كما هو محدد في ،RFC 1035
قسم  ،1بما في ذلك جميع السجالت الموجودة في المنطقة الفعلية المستخدمة في  DNSالعامة.
التنسيق الفرعي على النحو التالي:
.1

يجب أن يتضمن كل سجل جميع الحقول في سطر واحد على النحو التالي>domain-name< :
>.<TTL> <class> <type> <RDATA

.2

يجب أن تستخدم الفئة والنوع االستذكار القياسي ويجب أن يكون في الحالة العليا.

.3

 TTLيجب أن يمثل عدد عشري صحيح.

.4

يُسمح باستخدام  X/و DDD/داخل أسماء النطاق المسموح به.

.1

ويجب أن تكون جميع أسماء النطاق في حالة عليا.

.3

يجب استخدام تبويب واحد كفاصل للحقول داخل السجل.

.7

يجب أن تكون جميع أسماء المجال مؤهلة بالكامل.

.9

ال توجد توجيهات للمنشأ.

.8

ال يوجد استخدام للعالمة "@" للداللة على األصل الحالي.

.11

ال يوجد استخدام "ألسماء النطاقات الفارغة" في بداية السجل لالستمرار في استخدام اسم المجال في السجل
السابق.

.11

ال توجد توجيهات مضمنة.
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.12

ال توجد توجيهات .TTL

.13

ال يوجد استخدام لألقواس ،على سبيل المثال ،االستمرار في قائمة الحقول في سجل عبر خط الحدود.

.14

ال فائدة من التعليقات.

.11

ال أسطر فارغة.

.13

سجل  SOAواحد ينبغي تقديمه في أعلى (مضاعف) ملف المنطقة ونهايته.

.17

مع استثناء سجل  ،SOAيجب أن تكون جميع السجالت في ملف مرتبة حسب الترتيب األبجدي.

.19

منطقة واحدة لكل ملف .في حالة تقسيم  TLDلبيانات  DNSفي مناطق متعددة ،بعضها يذهب إلى ملف
منفصل اسمه على النحو الوارد أعاله ،مع كل الملفات المجمعة باستخدام  tarمجتمعة في ملف يسمى
<.zone.tar >tld
 2.1.1استخدام البيانات من جانب المستخدم .سيسمح مشغل السجل للمستخدم باستخدام ملف المنطقة
لألغراض الشرعية شريطة أن (أ) أن يتخذ المستخدم كل الخطوات المعقولة للحماية ضد الوصول
غير المرخص واستخدام البيانات والكشف عنها و(ب) تحت أي ظرف من الظروف سيتم فيها طلب
أو يؤذن لمشغل السجل للسماح باستخدام البيانات (خ) للسماح أو تمكين أو بطريقة أخرى دعم
اإلرسال عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الصورة الضوئية لإلجمالي المختصر أو اإلعالن
التجاري أو التوسل لهيئات خالف العمالء الحاليين للمستخدم؛ أو (ذ) تمكين مستوى عالي من
العمليات اإللكترونية أو التلقائية التي ترسل استعالمات أو بيانات إلى أنظمة مشغل السجل أو أي
مسجل معتمد من .ICANN
 2.1.3شرط االستخدام .سيوفر مشغل السجل ،من خالل  ،CZDAلكل مستخدم الوصول إلى ملف
المنطقة لفترة من الوقت ال تقل عن ( 3ثالثة) أشهر .سيسمح مشغل السجل للمستخدم بتجديد منح
وصولهم.
 2.1.7ال توجد رسوم على الوصول .سيوفر مشغل السجل ،وسييسر مقدم  ،CZDAعملية الوصول لملف
المنطقة للمستخدم دون مقابل.

.2.2

التعاون
 2.2.1المساعدة .يتعاون مشغل السجل ويوفر المساعدة المعقولة إلى  ICANNوموفر  CZDAلتسهيل
الوصول الفعال لبيانات ملف المنطقة من خالل المستخدمين المسموح لهم على النحو المتوقع
بموجب هذا الجدول.

.2.3

وصول  .ICANNيقدم مشغل السجل الوصول الكبير إلى ملفات المنطقة من أجل  TLDإلى  ICANNأو
من يعينه على أساس مستمر بطريقة معقولة يتسنى لـ  ICANNمن خاللها التحديد من وقت آلخر .ستتوفر
عملية الوصول يوميًا .ستشمل ملفات المنطقة بيانات  SRSالتي تم االلتزام بها في اقرب وقت ممكن
لـ .UTC 11:11:11

.2.4

الوصول لمشغل الطوارئ .يقدم مشغل السجل وصوالً تجميعيًا إلى ملفات المنطقة من أجل  TLDإلى مشغلي
الطوارئ المعينين من قبل  ICANNعلى أساس مستمر بطريقة معقولة يتسنى لـ  ICANNمن خاللها
التحديد من وقت آلخر.
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.3

وصول بيانات التسجيل الكبيرة إلى ICANN
.3.1

الوصول الدوري إلى بيانات تسجيل الرقيق .من أجل التحقق وتأكيد االستقرار التشغيلي لخدمات السجل
باإلضافة إلى تيسير فحوصات االمتثال على المسجلين المعتمدين ،سيوفر مشغل السجل لـ  ICANNعلى
أساس أسبوعي (اليوم الذي تم تعيينه من قبل  )ICANNمع بيانات تسجيل محدثة على النحو المحدد أدناه.
ستشمل البيانات تلك البيانات الملتزم بها اعتبارً ا من  UTC 11:11:11في اليوم السابق لليوم المخصص
لالسترجاع من قبل .ICANN
 3.1.1المحتويات .يوفر مشغل السجل على األقل ،البيانات التالية لكافة أسماء النطاقات المسجلة :اسم
النطاق ومعرف كائن المستودع ( )roidومعرف أمين السجل ( )IANA IDوالحاالت وآخر
بيانات محدثة وتاريخ اإلنشاء وتاريخ انتهاء الصالحية وأسماء ملقم االسم .بالنسبة ألمناء السجالت
الرعاة ،يوفر على األقل ما يلي :اسم أمين السجل ومعرف كائن مستودع أمين السجل ()roid
وأسماء المضيفين لملقم  Whoisأمين السجل و URLألمين السجل.
 3.1.2التنسيق .سيتم توفير البيانات بتنسيق محدد في مواصفات  2لمستودع البيانات (بما في ذلك التشفير
واإلشارة ،إلخ) لكن تشمل الحقول التالية المذكورة في القسم السابق ،على سبيل المثال ،سيحتوي
الملف فقط على كائنات النطاق وأمين السجل مع المجاالت المذكورة أعاله .لدى مشغل السجل
خيارً ا لتوفير ملف مودع كامل بدالً من المحدد في المواصفات .2
 3.1.3الوصول .سيكون لدى مشغل السجل ملف (ملفات) متوفرة للتنزيل اعتبارً ا من UTC 11:11:11
في اليوم المخصص لإلحالة من قبل  .ICANNسيتوفر الملف (الملفات) للتنزيل من قبل SFTP
على الرغم أن  ICANNفد تطلب وسائل أخرى في المستقبل.

.3.2

الوصول االستثنائي إلى بيانات تسجيل الرقيق .في حالة فشل أمين السجل ،عدم االعتماد ،أمر من المحكم،
إلخ ،التي تحفز النقل المؤقت أو النهائي ألسماء نطاقاته ألمين مسجل آخر ،بناءًا على طلب ،ICANN
سيوفر مشغل السجل لـ  ICANNمع البيانات المحدثة ألسماء النطاقات الخاصة بفقد أمين المسجل .يتم توفير
البيانات بتنسيق محدد في المواصفات رقم  2الخاصة بمستودع البيانات .سيحتوي الملف على البيانات فقط
المتعلقة بأسماء النطاقات الخاصة بفقد أمين المسجل .سيوفر مشغل السجل على بيانات في أقرب وقت ممكن
عمليًا وتجاريًا ،لكن في أي حال من األحوال سيكون في وقت الحق بداية من خمسة ( )1أيام من طلب
 .ICANNما لم يتفق على خالف ذلك من قبل مشغل السجل و ،ICANNسيتاح الملف للتنزيل من قبل
 ICANNباألسلوب نفسه مثل البيانات المحددة في قسم  3.1من هذه المواصفات.
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مواصفة 2
جدول األسماء المحجوزة
باستثناء المدى الذي تجيز عنده  ICANNصراحة وخال ًفا لذلك خطيًا ،ومع مراعاة أحكام وشروط هذه المواصفة ،يحتفظ مشغل
السجل باألسماء التالية من التسجيل (أي بخالف التجديد) األولي داخل نطاق  .TLDوفي حالة استخدام التخصيص الذاتي ،يجب
على مشغل السجل عرض التسجيل في  .RDDSوفي حالة أسماء ( IDNوف ًقا لما هو مشار إليه أدناه) ،يتم تحديد متغيرات
 IDNبما يتفق مع سياسة تسجيل  IDNلمشغل السجل ،متى ما انطبق ذلك.
.1

مثال .يتم حظر عالمة  ASCIIباسم " "EXAMPLEمن التسجيل أو تخصيصها إلى مشغل سجل في المستوى الثاني
وفي كافة المستويات األخرى داخل نطاق  TLDوالتي يعرض فيها مشغل السجل تسجيالت (ويشار إلى هذا المستوى
الثاني وكافة المستويات األخرى جميعًا بلفظ "جميع المستويات" في هذه االتفاقية") .ويجوز تفعيل هذه التسمية في نظام
 ،DNSوال يجوز تحريرها للتسجيل ألي شخص أو جهة خالف مشغل السجل .عند االنتهاء من تعيين مشغل السجل
باعتباره مشغالً للسجل الخاص بنطاق  ،TLDينبغي نقل جميع مثل هذه المعرفات المحمية أو المخصصة بما يتفق مع
تعليمات  .ICANNيجوز لمشغل السجل تخصيص هذا االسم ذاتيًا وتجديده دون استخدام أمين سجل معتمد من
 ،ICANNوهو ما لن يعد معامالت ألغراض البند  3.1من هذه االتفاقية.

.2

عناوين من حرفين .يتم حظر جميع مسميات  ASCIIالمكونة من حرفين عن التسجيل أو تخصيصها إلى مشغل
السجل في المستوى الثاني داخل نطاق  .TLDوال يجوز تنشيط هذه التسميات في نظام  ،DNSوال يجوز إطالقها
للتسجيل ألي شخص أو كيان بخالف مشغل السجل ،شريطة جواز إطالق هذه السالسل للتسميات المكونة من حرفين
إلى الحد الذي يتوصل فيه مشغل السجل من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المعنية ومدير رمز الدولة للسلسلة وف ًقا لما
هو محدد في المعيار  .ISO 3166-1 alpha-2يجوز لمشغل السجل أيضً ا اقتراح إطالق هذه الحجوزات استنادا
إلى تنفيذ اإلجراءات وذلك لتجنب حدوث ارتباك مع رموز البلد المتطابقة ،مع مراعاة الحصول على الموافقة من
 .ICANNعند االنتهاء من تعيين مشغل السجل باعتباره مشغالً للسجل الخاص بنطاق  ،TLDينبغي نقل جميع هذه
المعرفات التي تظل ممنوعة من التسجيل أو تخصيصها لمشغل السجل بما يتفق مع تعليمات  .ICANNيجوز لمشغل
السجل تخصيص هذه األسماء ذاتيًا وتجديده دون استخدام أمين سجل معتمد من  ،ICANNوهو ما لن يعد معامالت
ألغرض البند  3.1من هذه االتفاقية.

.3

الحجوزات الخاصة بعمليات السجل.
.3.1

يجب حظر مسميات  ASCIIالتالية من التسجيل أو التخصيص على مشغل سجل في كافة المستويات
لالستخدام فيما يتصل بتشغيل السجل لنطاق  WWW :TLDو RDDSو .WHOISيجب تخصيص
تسمية  ASCIIالتالية على مشغل سجل في كافة المستويات لالستخدام فيما يتصل بتشغيل السجل لنطاق
 .TLD: NICيجوز لمشغل السجل تنشيط  ،WWWو ،RDDSو WHOISفي نظام  ،DNSولكن يجب
تنشيط  NICفي نظام  ،DNSحسب الضروري لتشغيل نطاق  .TLDوال يجوز إطالق أي من  ،WWWأو
 ،RDDSأو  WHOISأو  NICأو تسجيلها ألي شخص (بخالف مشغل السجل) أو جهة أخرى .عند
االنتهاء من تعيين مشغل السجل باعتباره مشغالً للسجل الخاص بنطاق  ،TLDينبغي نقل جميع هذه األسماء
المحمية أو المخصصة بما يتفق مع تعليمات  .ICANNيجوز لمشغل السجل تخصيص هذه األسماء ذاتيًا
وتجديده دون استخدام أمين سجل معتمد من  ،ICANNوهو ما لن يعد معامالت ألغرض البند  3.1من هذه
االتفاقية.

.3.2

ويجوز لمشغل السجل التنشيط في نظام  DNSوفي جميع المستويات ما يصل إلى مائة ( )111اسم
(باإلضافة إلى متغيرات  IDNالخاصة بها ،متى انطبق ذلك) والالزمة لتشغيل أو تعزيز نطاق  .TLDيجب
أن يتصرف مشغل السجل بصفته حامل االسم المسجل لهذه األسماء حيث إن هذا اللفظ محدد في اتفاقية اعتماد
أمين السجل ( )RAAالحالية في ذلك الوقت لـ  .ICANNوتعتبر عمليات التنشيط هذه بمثابة معامالت
ألغراض البند  3.1من هذه االتفاقية .يجب على مشغل السجل إما ( )1تسجيل هذه األسماء من خالل أمين
سجل معتمد من  ،ICANNأو ( )2التخصيص الذاتي لهذه األسماء وفيما يتعلق بهذه األسماء أن يقدم إلى
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 ICANNوتحمل المسئولية أمامها عن التوافق مع سياسات اإلجماع الخاصة بـ  ICANNوااللتزامات
المنصوص عليها في البنود الفرعية  3.7.7.1إلى  3.7.7.12من اتفاقية  RAAالسارية في ذلك الحين (أو
أي فقرة أخرى بديلة عنها تنص على األحكام الخاصة باتفاقية التسجيل بين أمين سجل وحامل اسم مسجل).
ووف ًقا لتقدير مشغل السجل وبما يتفق مع كافة األحكام المنصوص عليها في هذه االتفاقية ،يجوز إطالق هذه
األسماء للتسجيل لشخص أو كيان آخر.
.3.3

.4

ويجوز لمشغل السجل االمتناع عن التسجيل أو تخصيص أسماء مشغل السجل (بما في ذلك متغيرات IDN
الخاصة بها ،متى انطبق ذلك) في كافة المستويات بما يتفق مع البند  2.3من االتفاقية .ويجوز تفعيل هذه
األسماء في نظام  ،DNSولكن يجوز تحريرها للتسجيل ألي شخص أو جهة أخرى وف ًقا لتقدير مشغل
السجل .عند االنتهاء من تعيين مشغل السجل باعتباره مشغالً للسجل الخاص بنطاق  ،TLDينبغي نقل جميع
هذه األسماء التي تظل ممنوعة من التسجيل أو تخصيصها لمشغل السجل بما يتفق مع تعليمات .ICANN
وبموجب طلب من  ،ICANNيلتزم مشغل السجل بتقديم قائمة بكافة األسماء المحجوزة أو المخصصة على
مشغل السجل بموجب البند  2.3من االتفاقية .يجوز لمشغل السجل تخصيص هذه األسماء ذاتيًا وتجديده دون
استخدام أمين سجل معتمد من  ،ICANNوهو ما لن يعد معامالت ألغرض البند  3.1من هذه االتفاقية.

أسماء المقاطعات والبلدان .يتم حجز أسماء البلدان والمقاطعات (بما في ذلك متغيرات  IDNالخاصة بها ،متى انطبق
ذلك) والواردة في القوائم التالية المعترف بها دوليًا من التسجيل أو التخصيص لمشغل السجل في كافة المستويات:
.4.1

االختصار (باللغة اإلنجليزية) لكافة أسماء البلدان والمقاطعات الواردة في قائمة  ،ISO 3166-1 listوتعديالت
ذلك من حين إلى آخر ،بما في ذلك االتحاد األوروبي ،وهي المحجوزة بشكل استثنائي على قائمة
 ،ISO 3166-1ونطاقها الممتد في أغسطس  1888على أي طلب يحتاج إلى تمثل اسم االتحاد األوروبي
<http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166>1_decoding_table.htm؛

.4.2

مجموعة الخبراء التابعين لألمم المتحدة فيما يتعلق باألسماء الجغرافية ودليل المرجع التقني لمقاييس األسماء
الجغرافية وأسماء الجزء الثالث من بلدان العالم؛ و

.4.3

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

شريطة ،أن حجز أسماء خاصة للبلدان والمقاطعات (بما في ذلك متغيرات  IDNبما يتفق مع سياسة تسجيل IDN
الخاصة بمُشغل السجل ،متى ما كان منطب َقا) يجوز إطالقها إلى حد وصول مشغل السجل التفاق مع الحكومة
(الحكومات) المعنية .ال يجب على مشغل السجل تنشيط هذه األسماء في نظام  ،DNSشريطة أنه يجوز لمشغل السجل
اقتراح إطالق هذه الحجوزات ،مع مراعاة المراجعة من جانب اللجنة االستشارية الحكومية لـ  ICANNوالحصول
على الموافقة من  .ICANNعند االنتهاء من تعيين مشغل السجل باعتباره مشغالً للسجل الخاص بنطاق  ،TLDينبغي
نقل جميع هذه األسماء التي تظل ممنوعة من التسجيل أو تخصيصها لمشغل السجل بما يتفق مع تعليمات .ICANN
يجوز لمشغل السجل تخصيص هذه األسماء ذاتيًا وتجديده دون استخدام أمين سجل معتمد من  ،ICANNوهو ما لن
يعد معامالت ألغرض البند  3.1من هذه االتفاقية.
.1

اللجنة األوليمبية الدولية ،وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر .وف ًقا للتعليمات التي ترد من  ICANNمن حين إلى آخر،
فإن األسماء (بما في ذلك متغيرات  IDNالخاصة بها ،أينما كان مناسبًا) المتعلق باللجنة األوليمبية الدولية ،وحركة الصليب
األحمر الهالل األحمر المدرجة على  http://www.icann.org/en/resources/registries/reservedسوف
تحظر من عملية التسجيل أو تخصيصها على مشغل سجل في المستوى الثاني داخل نطاق  .TLDيجوز إضافة األسماء
اإلضافية لكل من اللجنة األوليمبية الدولية وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر (بما في ذلك متغيرات  )IDNإلى القائمة
بموجب إشعار مدته عشرة ( )11أيام تقويمية من  ICANNإلى مشغل السجل .ويجوز تفعيل هذه األسماء في نظام ،DNS
وال يجوز تحريرها للتسجيل ألي شخص أو جهة خالف مشغل السجل .عند االنتهاء من تعيين مشغل السجل باعتباره مشغ ً
ال
للسجل الخاص بنطاق  ،TLDينبغي نقل جميع هذه األسماء الممنوعة من التسجيل أو تخصيصها لمشغل السجل بما يتفق مع
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تعليمات  .ICANNيجوز لمشغل السجل تخصيص هذه األسماء ذاتيًا وتجديده دون استخدام أمين سجل معتمد من ،ICANN
وهو ما لن يعد معامالت ألغرض البند  3.1من هذه االتفاقية.
.2

المنظمات الحكومية الدولية .بحسب التعليمات التي تصدر بين الحين واآلخر من قِبل  ،ICANNينبغي لمشغل السجل تنفيذ
آلية الحماية المحددة من قِبل مجلس إدارة  ICANNالمرتبطة بحماية المعرفات للمنظمات متداخلة الحكومات .وتتوفر قائمة
باألسماء المحجوزة لهذا البند  3على  .http://www.icann.org/en/resources/registries/reservedيجوز
إضافة األسماء اإلضافية (بما في ذلك متغيرات  )IDNإلى القائمة بموجب إشعار مدته عشرة ( )11أيام تقويمية من
 ICANNإلى مشغل السجل .يجب عدم تفعيل أي من هذه المعرفات المحمية للمنظمات الحكومية الدولية في  ،DNSويجب
عدم تحريرها للتسجيل ألي شخص أو جهة خالف مشغل السجل .عند االنتهاء من تعيين مشغل السجل باعتباره مشغل
السجل لـ  ،TLDينبغي نقل جميع مثل هذه المعرفات المحمية بحسب تعليمات  .ICANNيجوز لمشغل السجل تخصيص
هذه األسماء ذاتيًا وتجديده دون استخدام أمين سجل معتمد من  ،ICANNوهو ما لن يعد معامالت ألغرض البند  3.1من
هذه االتفاقية.
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مواصفة 2
التشغيل التوافقي للسجل ومواصفات االستمرارية
.1

التوافق مع المعايير
.1.1

 .DNSيلتزم مشعل السجل ويخضع اللتزامات  RFCالحالية وتلك التي تنشر مستقبالً من قبل قوة مهام
هندسة اإلنترنت ( )IETFبما في ذلك كل المعايير والتعديالت واإلضافات الالحقة المتعلقة بكل من DNS
وعمليات خادم األسماء ومنها على سبيل المثال ال الحصر التزامات  RFCرقم  ،1134و،1131
و ،1123و ،1892و ،2191و ،2192و ،2371و ،3223و ،3183و ،3187و ،4343و.1833
يجوز أن تتضمن تسميات  DNSفقط على شرطات بالموضع الثالث والرابع إذا كانت تمثل أسماء نطاق
 IDNصالحة (وفقا لما هو محدد أعاله) في تشفير  ASCIIالخاص بها (على سبيل المثال،
".)"xn--ndk061n

.1.2

 .EPPيلتزم مشغل السجل ويخضع اللتزامات  RFCالحالية وتلك التي تنشر مستقبالً من قبل قوة مهام
هندسة اإلنترنت ( )IETFبما في ذلك كل المعايير والتعديالت واإلضافات الالحقة المتعلقة بكل من توفير
وإدارة أسماء النطاقات باستخدام بروتوكول التوفير الممتد ( )EPPبما يتفق مع التزامات  RFCرقم
 ،1811و ،1731و ،1731و( 1732في حالة استخدام أدوات المضيف) 1733 ،و .1734إذا قام مُشغل
السجل بتنفيذ فترة مهلة سجل ( ،)RGPفيلتزم بما جاء في معيار  RFC 3915وما يأتي بعده .إذا احتاج
مشغل السجل إلى استخدام الوظيفة خارج التزامات  RFCاألساسية لـ  ،EPPفيتعين على مشغل السجل
توثيق امتدادات  EPPفي تنسيق مسودة إنترنت متبعًا اإلرشادات التوجيهية الواردة في .RFC 3735
ويلتزم مشغل السجل بتوفير وتحديث المستندات ذات الصلة لكافة عناصر وامتدادات  EPPالمدعومة إلى
 ICANNقبل النشر.

.1.3

 .DNSSECعلى مشغل السجل التوقيع على ملفات منطقة  TLDالخاصة به لتنفيذ تقنية امتدادات أمان
نظام اسم النطاق (" .)"DNSSECوخالل الفترة الزمنية لسريان االتفاقية ،يخضع مشغل السجل لكل من
 RFCرقم  ،4133و ،4134و ،4131و 4118وما يأتي بعدها ،واتباع أفضل الممارسات الموضحة في
 RFCرقم  4341وما يأتي بعدها .إذا قام مُشغل السجل بتنفيذ رفض التواجد المعتمد المبعثر لتقنية امتدادات
أمان  ،DNSفعليه التوافق مع  RFC 5155وما بعده .يتعين على مشغل السجل قبول مواد المفتاح العام من
أسماء النطاقات الفرعية بطريقة آمنة حسب أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال .كما ينشر السجل أيضً ا
على موقع الويب الخاص به بيانات ممارسات ( DNSSECأو  )DPSليصف عناصر وإجراءات األمان
الحيوية للتخزين المادي األ ساسية ،والوصول واستخدام المفاتيح الخاصة به وتأمين قبول مواد المفتاح العام
للمسجلين .ويلتزم مشغل السجل بنشر  DPSالخاصة به متبعًا التنسيق المشار إليه في .RFC 6841

.1.4

 .IDNإذا كان المسجل يقدم أسماء النطاقات الدولية (" ،)"IDNفيلتزم بمراعاة كل من  RFCرقم ،1981
و ،1981و 1983 ،1982وما يأتي بعدها .ويلتزم مشغل السجل بإرشادات  ICANNالتوجيهية حول IDN
على < ،>http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htmحسب
ما يتم تعديله أو تنقيحه أو إلغاؤه من حين إلى آخر .ال بد أن يقوم مشغل السجل بنشر وتحديث جداول  IDNوقواعد
تسجيل  IDNالخاصة به في مستودع  IANAلممارسات  IDNكما هو محدد في توجيهات  ICANNبشأن .IDN

.1.1

 .IPv6ال بد أن يتمكن مشغل السجل من قبول عناوين  IPv6كسجالت مرفقة في نظام سجالته ونشرها في
 .DNSال بد أن يعرض مشغل السجل نقل  IPv6العام على األقل الثنين من خوادم أسماء السجالت الواردة
في منطقة الجذر فيما يتعلق بعناوين  IPv6المسجلة مع  .IANAيجب على مشغل السجل اتباع "تعليمات
 DNSالتشغيلية لنقل  "IPv6كما هو موضح في  BCP 91والتوصيات واالعتبارات المشار إليها في
 .RFC 4472يقوم مشغل السجل بعرض نقل  IPv6عام بخصوص خدمات نشر بيانات التسجيل كما هو
معرف في المواصفة  4من هذه االتفاقية؛ مثل  Whoisلـ ( ،)RFC 3912خدمة  Whoisالقائمة على
الويب .وال بد أن يعرض مشغل السجل نقل  IPv6العام لنظام التسجيل المشترك ( )SRSإلى أي مسجل ،في
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فترة ال تزيد عن ستة ( )3أشهر بعد استالم أول طلب كتابة كم مسجل معتمد من  gTLDيرغب في العمل
على  SRSعلى .Pv6
.2

.3

خدمات السجل
.2.1

خدمات السجل .يتم تعريف "خدمات السجل" ضمن سياق اتفاقية السجل هذه ،كاآلتي( :أ) تلك الخدمات التي
تعتبر عمليات للسجل بالغة األهمية للمهام التالية :استالم البيانات من المسجلين والخاصة بتسجيالت أسماء
النطاقات وخوادم األسماء؛ تزويد المسجلين بمعلومات الحالة المعنية بخوادم منطقة TLD؛ نشر ملفات منطقة
TLD؛ تشغيل خوادم  DNDالخاصة بالسجل؛ ونشر معلومات االتصال وغيرها من المعلومات الخاصة
بتسجيالت خادم اسم النطاق في  TLDكما تتطلبه هذه االتفاقية؛ (ب) المنتجات أو الخدمات األخرى والتي
يطالب مشغل السجل بتقديمها بسبب وجود سياسة اإلجماع المعرفة في المواصفات 1؛ (ج) أي منتجات أو
خدمات أخرى فقط يستطيع مشغل السجل تقديمها ،نتيجة لوضعه كمشغل سجل؛ و(د) التغييرات المادية على
أي خدمة سجل ضمن نطاق (أ) أو (ب) أو (ج) أعاله.

.2.2

حظر أحرف البدل .بالنسبة ألسماء النطاقات التي لم يتم تسجيلها ،أو لم يقدم المسجل سجالت سليمة بشأنها
مثل سجالت  NSأو ليتضمنها ملف منطقة  ،DNDأو إن كانت حالتهم ال تسمح لهم بنشرهم في  ،DNSفإنه
يحظر استخدام سجالت الموارد العشوائية كما سبق وصفه في  RFCرقم  1134و 4182أو أي وسيلة أو
تقنية لموالفة سجالت موارد  DNSأو استخدام إعادة التوجيه ضمن  DNSمن قبل السجل .عند إرسال
استعالم بشأن أسماء النطاقات هذه ،ال بد أن ترجع خوادم األسماء المصرح بها االستجابة ""Name Error
(والتي تعرف أيضًا بـ  ،RCODE 3 )NXDOMAINكما تم وصفه في  RFC 1035وأرقام RFC
ذات الصلة .تنطبق تلك البنود على كل ملفات منطقة  DNSعلى كافة المستويات في هيكل  DNSالذي
يحتفظ مشغل السجل (أو أي جهة تابعة تعمل في خدمات التسجيل) ببياناته ويرتب لصيانتها ،أو توليد العوائد
من عمليات الصيانة.

استمرارية السجل
.3.1

التوافر العالي .سيقوم مُشغل السجل بإجراء عمليات التشغيل الخاصة به باستخدام التنوع الجغرافي والخوادم
المتوفرة على نطاق واسع (بما في ذلك وفرة مستوى الشبكة ووفرة مستوى المحطة النهائية وتنفيذ نظام
موازنة الحمل وف ًقا لما ينطبق)؛ لضمان جودة الخدمة في حالة الفشل الفني (العام أو المحلي) أو أي حادث
غير معتاد أو ظروف خارجة عن إرادة مُشغل السجل .يجب أن تتوافر إدارة عمليات الطوارئ لدى مشغل
السجل في جميع األوقات من أجل الرد على الحوادث غير االعتيادية.

.3.2

األحداث غير العادية .سيستخدم مُشغل السجل جهو ًدا معقولة تجاريًا الستعادة الوظائف الحساسة للسجل خالل
أربع وعشرين ( )24ساعة من انتهاء الحدث الخارج عن إرادة مُشغل السجل ،وسيستعيد تشغيل النظام
بالكامل خالل مدة ال تزيد عن ثمانية وأربعين ( )49ساعة بعد هذا الحدث ،وذلك وف ًقا لنوع الوظيفة الحساسة
المعنية .ال تعد عمليات االنقطاع الناتجة عن هذا الحدث عدم توفر للخدمة.

.3.3

االستمرار التجاري .يحتفظ مشغل السجل بخطة لمواصلة األعمال ،والتي تنص على الحفاظ على خدمات
السجل في حالة األحداث غير العادية بما يتجاوز نطاق سيطرة مشغل السجل أو تعطل أعمال مشغل السجل،
وقد تشمل تعيين موفر لمواصلة خدمات السجل .إذا اشتملت هذه الخطة على تعيين موفر لمواصلة خدمات
السجل ،يلتزم مشغل السجل االسم ومعلومات االتصال لهذا الموفر بمواصلة خدمات السجل إلى .ICANN
وفي حالة حدوث حدث غير عادي خارج عن إرادة مُشغل السجل ،بحيث يتعذر الوصول إلى مُشغل السجل؛
يوافق مُشغل السجل على جواز اتصال  ICANNبمزود خدمة االستمرارية لخدمات السجل الذي قام بتعيينه،
إن وجد .على مُشغل السجل إجراء اختبار الستمرارية خدمات السجل مرة سنويًا على األقل.
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.4

.1

.3

تخفيف االعتداء
.4.1

جهة اتصال إساءة االستخدام .يقدم مشغل السجل لـ  ICANNوينشر على موقعه اإللكتروني تفاصيل
اتصال دقيقة تتضمن بريد إلكتروني سليم وعنوان بريد صحيح وأيضًا الشخص المسئول الرئيسي عن التعامل
مع االستعالمات الخاصة بإساءة التعامل مع  ،TLDويقدم إلى  ICANNإشعارً ا سريعًا بأي تغييرات تطرأ
على معلومات االتصال هذه.

.4.2

االستخدام الضار لسجالت الملصق المعزولة .يلتزم مشغل السجل باتخاذ إجراء للتخلص من سجالت
الملصق المعزولة (وف ًقا لما هو محدد على http://www.icann.org/en/committees/-
 )security/sac048.pdfعند التزويد بأدلة في شكل مكتوب على أن هذه السجالت موجودة فيما يتعلق
بالسلوك الخبيث.

فترات التسجيل األولية والخاصة بالتجديد المدعومة
.1.1

فترات التسجيل األولية .يجوز القيام بتسجيل أسماء مسجلة في السجل بزيادات مرة كل عام واحد ( ،)1حتى
عشر ( )11سنوات كحد أقصى .لتجنب حدوث أي شك ،ال يجوز زيادة عمليات التسجيل األولية عن عشرة
( )11أعوام.

.1.2

فترات التجديد .يجوز القيام بتجديد األسماء المسجلة بزيادات مرة ( )1كل عام ،حتى عشر ( )11سنوات
كحد أقصى .لتجنب حدوث أي شك ،ال يجوز زيادة عمليات تجديد األسماء المسجل لفترة التسجيل عن عشرة
( )11أعوام اعتبارً ا من وقت التجديد.

إدارة حاالت تصادم األسماء
.3.1

فترة عدم التنشيط .ال يجوز لمشغل السجل تنشيط أي من األسماء في منطقة  DNSلنطاق  TLDالخاص
بالسجل (باستثناء ما يكون لـ " )"NICحتى انقضاء  121يوم تقويمي على أقل تقدير بعد تاريخ سريان هذه
االتفاقية .يجوز لمشغل السجل تخصيص أسماء (مع مراعاة البند الفرعي  3.2أدناه) أثناء هذه الفترة فقط إذا
أطلع مشغل السجل السجلين بوضوح على عدم القدرة على تنشيط األسماء حتى انتهاء فترة عدم التنشيط.

.3.2

تقييم حاالت تصادم األسماء
 3.2.1ال يجوز لمشغل السجل تنشيط أي من األسماء في منطقة  DNSلنطاق  TLDالخاص بالسجل
باستثناء ما يكون متس ًقا مع تقييم لحوادث تصادم األسماء المقدمة من  ICANNفيما يتعلق بنطاق
 TLDللسجل .يلتزم مشغل السجل إما (أ) بتنفيذ تدابير التخفيف المشار إليها في تقييم حوادث
تضارب األسماء الخاصة به قبل تنشيط أي أسماء نطاقات من المستوى الثاني ،أو (ب) حجب
أسماء النطاقات تلك من المستوى الثاني المذكور بشأنها تدابير التخفيف المشار إليها في تقييم
حواد ث تضارب األسماء لم يتم تنفيذها ومتابعة عملية التنشيط غير المذكورة في التقييم.
 3.2.2مع عدم اإلخالل بأحكام البند الفرعي  ،3.2.1يجوز لمشغل السجل متابعة عملية تنشيط األسماء في
منطقة  DNSدون تنفيذ التدابير المشار إليها في البند  3.2.1فقط إذا (أ) قررت  ICANNأن
نطاقات  TLDللسجل مؤهل لهذا المسار البديل لتنشيط األسماء ،و(ب) يحظر مشغل السجل كافة
أسماء النطاقات من المستوى الثاني المحدد بمعرفة  ICANNوالمنصوص عليها في
<http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announce
> ment-2-17nov13-enحيث قد يتم تعديل هذه القائمة بمعرفة  ICANNمن حين إلى آخر.
ويجوز لمشغل السجل تنشيط األسماء بموجب هذا البند الفرعي وبعد ذلك تنشيط األسماء بما يتفق
مع البند الفرعي .3.2.1
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 3.2.3مجموعات األسماء الخاضعة للتخفيف أو الحجب بموجب األقسام  3.2.1و 3.2.2سوف تكون
مستندة على تحليل  ICANNلمعلومات  DNSبما في ذلك بيانات "يوم في حياة اإلنترنت" التي
يقدمها مركز عمليات وتحليل وأبحاث  DNSوالمعروف باسم ( )DNS-OARCعلى
<.>https://www.dns-oarc.net/oarc/data/ditl
 3.2.4ويجوز لمشغل السجل المشاركة في التطوير من خالل مجتمع  ICANNلعملية من أجل تحديد
قرار وكيفية إطالق هذه األسماء المحظورة.
 3.2.1وإذا قررت  ICANNبأن نطاق  TLDغير مؤهل للمسار البديل لتنشيط األسماء ،فيجوز
لـ  ICANNاختيار عدم تفويض نطاق  TLDالذي ينتظر إجمال التقييم النهائي لحوادث تضارب
األسماء لنطاق  ،TLDوإكمال مشغل السجل لكافة تدابير التخفيف الالزمة .يفهم مشغل السجل أن
تدابير التخفيف التي تشترطها  ICANNكشرط لتنشيط األسماء في منطقة  DNSلنطاق  TLDقد
تشتمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،تدابير التخفيف مثل التدابير المشار إليها في البند  3.2من
خطة إدارة حوادث تضارب أسماء نطاقات  gTLDالجديدة التي اعتمدتها لجنة برنامج gTLD
الجديدة التابعة لـ  ICANNأو ( )NGPCفي  7أكتوبر  2113كما هو منشور على
<http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-newgtld-annex-1-07oct13-en.pdf>.
.3.3

تناول تقارير تضارب األسماء
 3.3.1خالل العامين األولين بعد تفويض نطاق  ،TLDتلتزم إدارة عمليات الطوارئ لدى مشغل السجل
بالتوافر لتلقي التقارير ،التي ترحلها  ،ICANNوالتي تدعي بشكل واضح وجود ضرر كبير من
التضاربات مع االستخدام المتداخل لألسماء خارج نظام  DNSالمرخص.
 3.3.2ويلتزم مشغل السجل بوضع عملية داخلية للتناول السريع للتقارير التي ترد بموجب البند الفرعي
 3.3.1والذي بموجبه يجوز لمشغل السجل ،وإلى الحد المناسب والالزم ،إزالة أي اسم تم تنشيطه
مؤخرً ا من منطقة  TLDلفترة تصل إلى عامين من أجل السماح للطرف المتضرر من إجراء
التعييرات على النظم الخاصة به.
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مواصفة 2
الحد األدنى لمتطلبات آليات حماية الحقوق
.1

آليات حماية الحقوق .ينفذ مشغل السجل ويلتزم بآليات حماية للحقوق (" )"RPMالمنصوص عليها في هذه المواصفة.
وباإلضافة إلى تلك اآلليات ،يجوز لمشغل السجل تطوير وتطبيق آليات إضافية لحماية الحقوق تعيق أو تمنع تسجيل
أسماء النطاقات التي تنتهك أو تسيء استخدام الحقوق القانونية لطرف آخر .يضمّن مشغل السجل كافة آليات RPM
الالزمة بموجب المواصفة  7وأية آليات  RPMإضافية يتم تطويرها وتنفيذه من خالل مشغل السجل في اتفاقية
السجل-أمين السجل التي تم إبرامها من خالل أمناء السجالت المعتمدين من  ICANNوالمرخصين لتسجيل األسماء
في نطاق  .TLDويلتزم مشغل السجل بالتنفيذ بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها هنا لكل آليات  RPMاإللزامية
المنصوص عليها في دار مقاصة العالمات التجارية اعتبارً ا من تاريخ هذه االتفاقية ،ووف ًقا لما هو منشور على
"( http://www.icann.org/en/resources/registries/tmch -requirementsمتطلبات دار مقاصة
العالمات التجارية") ،والتي يجوز مراجعتها في الجوانب غير المادية بمعرفة  ICANNمن حين إلى آخر .وال يجوز
لمشغل السجل تفويض أي مالك لحقوق الملكية الفكرية المنطبقة باستخدام أي من مجموعات معلومات العالمات
التجارية ،أو اإلشعارات أو خدمة التوثيق باإلضافة إلى أو بدالً من دار مقاصة العالمات التجارية المعينة من
 .ICANNوإذا كان هناك تضارب بين األحكام والشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية ومتطلبات دار مقاصة
العالمات التجارية ،يتم األخذ والعمل باألحكام والشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

.2

آليات فض المنازعات .يلتزم مشغل السجل باآلليات التالية لفض المنازعات حيث قد تتم مراجعتها من حين إلى آخر:
أ.

إجراء حل نزاع ما بعد التفويض للعالمات التجارية ( )PDDRPواإلجراءات المقترحة لحل نزاعات قيود
التسجيل ( )RRDRPالتي اعتمدتها ( ICANNوالمنشورة على http://www.icann.org/en/-
 resources/registries/pddrpو http://www.icann.org/en/resources/registries/-
 ،rrdrpعلى التوالي) .يوافق مشغل السجل على تنفيذ وااللتزام بأية تعويضات تفرضها ( ICANNوالتي قد
تشتمل على أي من التعويضات المعقولة ،بما في ذلك لتجنب حدوث أي شك ،إنهاء اتفاقية السجل بموجب البند
(4.3هـ) من االتفاقية) بعد قرار من هيئة  PDDRPأو  RRDRPمع اإلقرار بااللتزام بهذه القرار

ب .ونظام التعليق السريع الموحد (" )"URSالذي اعتمدته ( ICANNوالمنشور على
 ،)http://www.icann.org/en/resources/registries/ursويشمل ذلك تنفيذ القرارات الصادرة
من خالل مراجعي .URS
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مواصفة 2
أداة العمليات المستمرة
.1

تنص أداة العمليات المستمرة (أ) على موارد مالية كافية لضمان استمرار التشغيل لوظائف التسجيل األساسية المتصلة
بـ  TLDوالمنصوص عليها في البند  3من المواصفة  11في هذه االتفاقية لمدة ثالثة ( )3سنوات بعد أي إنهاء لهذه االتفاقية
في أو قبل مرور خمسة أعوام اعتبارً ا من تاريخ السريان ولمدة عام واحد ( )1فقط ولكن قبل أو في موعد مرور ستة ()3
أعوام من تاريخ السريان ،و(ب) أن تكون في صورة ( )1خطاب اعتماد جاهز وغير قابل للرجوع فيه ،أو ( )2إيداع نقدي
غير قابل للرجوع فيه ،على أن يفي كل منهما بالمتطلبات المنصوص عليها في البند (11ب) من المرفق بالوحدة  - 2أسئلة
ومعايير التقييم  -في دليل مقدمي طلبات  ،gTLDوف ًقا لم هو منصوص ومستكمل بمعرفة  ICANNقبل تاريخ هذه االتفاقية
(والمضمن بموجب ذلك باإلشارة إليه في هذه المواصفة  .)9يبذل مشغل السجل قصارى جهده التخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة للحفاظ على استمرار أداة العمليات المستمرة لمدة ست ( )3سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذه ،والحفاظ على ICANN
بوصفها الطرف الثالث المستفيد منه .وإذا اختار مشغل السجل الحصول على خطاب اعتماد قائم وغير قابل للرجوع فيه ولم
يكن من الممكن تحقيق البند أعاله ،فيجوز لمشغل السجل الحصول على خطاب اعتماد بمدة عام واحد و"ومركز أخضر"
ينص على التمديدات السنوية ،وبدون تعديل ،ولعدد غير محدد من الفترات اإلضافية إلى أن يقوم البنك المصدر بإشعار
 ICANNباالنتهاء األخير أو إلى أن تحرر  ICANNخطاب االعتماد وف ًقا لما يثبت خطيًا ،وإذا كان خطاب االعتماد
يستوفي المتطلبات المنصوص ليه في البند (11ب) من المرفق بالوحدة  - 2أسئلة ومعايير التقييم  -في دليل مقدمي طلبات
 ،gTLDوف ًقا لما نشرته ووفرته  ICANNقبل تاريخ هذه االتفاقية ،شريطة أنه إلى قام البنك المصدر بإشعار ICANN
بانتهاء خطاب االعتماد المذكور قبل مرور ستة ( )3أعوام اعتبارً ا من تاريخ السريان ،يجب أن ينص هذا الخطاب الخاص
باالئتمان على أحقية  ICANNفي سحب األموال المضمونة بموجب خطاب االعتماد قبل هذا االنتهاء .ويجب أن يشترط
خطاب االعتماد من البنك المصدر تقديم إشعار إلى  ICANNمدته ثالثون ( )31يومًا تقويميًا على أقل تقديم بأي من هذا
االنتهاء أو عدم التجديد .وفي حالة انتهاء صالحية خطاب االعتماد أو إنهاء في أي وقت قبل مرور ست ( )3سنوات من
تاريخ السريان ،فيتعين على مشغل السجل الحصول على مستند عمليات متواصلة بديل .ويجوز لـ  ICANNسحب األموال
بموجب خطاب االعتماد األصلي ،إذا لم يتم العمل بمستند عمليات متواصلة بديل قبل انتهاء خطاب االعتماد األصلي .على
مشغل السجل تقديم نسخ إلى  ICANNمن جميع الوثائق النهائية المتعلقة باستمرار أداة العمليات مع الحفاظ على إخبار
 ICANNبما يستجد من تطورات لمواد تتعلق بأداة العمليات المستمرة .عدم موافقة مشغل السجل أو السماح بأي تعديل أو
تنازل أو استمرار للعمليات المستمرة أو غيرها من الوثائق المتعلقة بها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من قِبل هيئة
( ICANNمثل هذه الموافقة ال تحجب بشكل غير معقول).

.2

ومع عدم اإلخالل باستخدام أفضل الجهود المبذولة من قِبل مشغل السجل للوفاء بالتزاماته بموجب الفقرة السابقة ،في حالة انتهاء
أداة العمليات المستمرة من قبل طرف آخر في هذه االتفاقية ،كليا أو جزئيا ،ألي سبب من األسباب ،وذلك قبل الذكرى السنوية
السادسة لتاريخ السريان ،فإنه يتعين على مشغل السجل ( )1إخطار  ICANNبهذا االنتهاء أو اإلنهاء وأسبابه و( )2الترتيب
ألداة بديلة تنص على موارد مالية كافية لضمان استمرار تشغيل وظائف السجل األساسية ذات الصلة بنطاق  TLDالمنصوص
عليها في البند  3من المواصفة  11في هذه االتفاقية لمدة ثالث ( )3بعد أي إنهاء لهذه االتفاقية في أو قبل مرور خمس سنوات
على تاريخ السريات أو لمدة عام واحد ( )1بعد أي إنهاء لهذه االتفاقية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السريان ولكن قبل
أو في الذكرى السنوية السادسة ( )3لتاريخ السريان (والمشار إليها بلفظ "المستند البديل") .يكون المستند البديل وفقا لشروط ال
تقل تفضيال عن  ICANNأكثر من استمرار أداة العمليات أو أن يكون في شكل مضمون ومقبول لـ .ICANN

.3

ومع عدم اإلخالل بأي شيء منصوص عليه هذه المواصفات  9وتعارض مع ذلك في أي وقت ،يجوز لمشغل السجل
االستعاضة عن مستند العمليات المستمرة بمستند بديل ( )1ينص على موارد مالية كافية لضمان استمرار عمليات وظائف
السجل الحيوية ذات الصلة بـ  TLDوالمنصوص عليها في القسم  3من المواصفة  11المرفقة بهذه االتفاقية لمدة ثالث ()3
سنوات تعقب إنهاء هذه االتفاقية أو قبل يوم الذكرى السنوية الخامسة من تاريخ السريان ،أو لمدة عام واحد ( )1بعد أي إنهاء
لهذه االتفاقية بعد مرور خمس سنوات اعتبار من تاريخ السريان ولكن قبل أو في يوم مرور ست ( )3سنوات اعتبارًا من تاريخ
السريان ،و( )2يتضمن شروط ال تقل تفضيال بالنسبة لـ  ICANNعن مستند العمليات المستمرة أو في شكل ومادة مقبولة لدى
 ICANNبشكل معقول .في حالة قيام مشغل السجل باستبدال مستند العمليات المستمرة إما بموجب الفقرة  2أو هذه الفقرة ،3
فإن األحكام الواردة في المواصفة  9لن تسري بعد ذلك فيما يخص أداة العمليات المستمرة األصلية ،ولكن تسري بعد ذلك على
المستند (المستندات) البديلة ويعتبر هذا المستند بعد ذلك مستند العمليات المتواصلة ألغراض هذه االتفاقية.
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مواصفة 2
مدونة سلوك مشغل السجل
.1

فيما يتعلق بتشغيل السجل لنطاق  ،TLDال يجوز لمشغل السجل وال يجوز له السماح ألي من الشركات األم أو
الشركات الفردية أو المقاولين من الباطن أو الجهات األخرى ذات الصلة ،إلى الحد الذي يشارك فيه أي طرف في
خدمات السجل فيما يتعلق بنطاق ( TLDويشار إلى كل منها بلفظ "الطرف المرتبط بالسجل") من أجل:
أ.

إظهار أي أفضلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو توفير أي من التعويضات الخاصة إلى أي أمين سجل
فيما يتعلق بالوصول التشغيلي إلى نظم السجل وخدمات السجل ذات الصلة ،ما لم تتم إتاحة فرص مقابلة
للتأهل لهذه التفضيالت أو التعويضات إلى سائر أمناء السجالت وف ًقا لشروط مشابهة إلى حد كبير ومع
مراعاة الشروط المشابهة لها؛

ب .تسجيل أسماء النطاقات وف ًقا لحقه الخاص ،باستثناء األسماء المسجل من خالل أمين السجل المعتمد من
 ،ICANNويشترط على الرغم من ذلك ،جواز قيام مشغل السجل (أ) بحجز األسماء عن التسجيل بموجب
البند  2.3من االتفاقية و(ب) يجوز االمتناع عن التسجيل أو التخصيص لمشغل السجل بما يصل إلى مائة
( )111اسم بموجب البند  3.2من المواصفة 1؛
ج .تسجيل األسماء في نطاق  TLDأو النطاقات الفرعية للنطاق  TLDاستنا ًدا إلى الوصول ذي الملكية الخاصة
لمعلومات حول عمليات البحث وطلبات الحل من خالل المستهلكين ألسماء النطاقات التي لم يتم تسجيلها حتى
اآلن (والمعروفة اصطالحً ا باسم "التشغيل األمامي")؛
د .السماح ألي أمين سجل مرتبط باإلفصاح عن المعلومات الشخصية حول المسجلين لمشغل السجل أو أي من
األطراف المرتبطين بالسجل ،باستثناء ما هو ضروري بصورة معقولة لإلدارة والعمليات الخاصة بنطاق
 ،TLDما لم يتم إعطاء كافة األطراف األخرى غير المرتبطة (بما في ذلك مشغلي السجل) وصوالً مكافئاً
لبيانات المستخدم تلك وف ًقا لنفس الشروط تقريبًا ومع مراعاة نفس األحكام أيضًا.
.2

في حالة قيام مشغل السجل أو أي طرف مرتبط بالسجل بالعمل كموفر لخدمات أمين السجل أو خدمات الموزع-أمين
السجل ،فيلتزم مشغل السجل سواء بنفسه أو من خالل آخرين بضمان تقديم هذه الخدمات من خالل كيان اعتباري
منفصل عن مشغل السجل ،والحفاظ على السجالت المنفصلة للحسابات فيما يتعلق بأمين السجل الخاص بها أو عمليات
الموزع-أمين السجل.

.3

في حالة قيام مشغل السجل أو أي طرف مرتبط بالسجل بالعمل كموفر لخدمات أمين السجل أو خدمات الموزع-أمين
السجل ،فيلتزم مشغل السجل بإجراء عمليات مراجعة داخلية مرة واحدة على األقل كل عام تقويمي واحد لضمان
التوافق وااللتزام بموجب السلوك .في غضون عشرين ( )21يومٌا تقويميًا بعد نهاي كل عام تقويمي ،يقدم مشغل السجل
النتائج الخاص بكل مراجع داخلية ،باإلضافة إلى شهادة محررة بمعرفة المسئول التنفيذي في مشغل السجل تثبت التزام
مشغل السجل بمدونة السلوك ،من خالل البريد اإللكتروني على العنوان المقدم من ( .ICANNويجوز أن تحدد
 ICANNفي المستقبل شكل ومحتويات هذه التقارير أو تلك التقارير المقدمة من خالل وسائل أخرى معقولة) .يوافق
مشغل السجل على جواز قيام  ICANNبنشر هذه النتائج والشهادة للجمهور ،ويشترط على الرغم من ذلك عدم إفصاح
 ICANNعن المعلومات السرية الواردة في هذه النتائج باستثناء ما يتفق مع البند  7.11من هذه االتفاقية.

.4

لن تمثل البنود الواردة هنا )1( :تقيي ًدا على  ICANNمن إجراء الفحوصات على دعاوى عدم االلتزام من مشغل
السجل بمدونة السلوك هذه ،أو ( )2توفير األسس لمشغل السجل من أجل رفض التعاون مع تحريات ICANN
لدعاوى عدم امتثال مشغل السجل بمدونة السلوك.
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.1

ال تحتوي هذه االتفاقية على ما يحد من قدرة مشغل السجل أو أي طرف مرتبط بالسجل من إبرام معامالت متساوية في
المسار العادي لألعمال مع أي أمين سجل أو موزع في ما يتعلق بالمنتجات والخدمات غير المتعلقة في كافة الجوانب
بنطاق .TLD

.3

يجوز لمشغل السجل طلب إعفاء لهذه المدونة الخاصة بالسلوك ،ويجوز منح هذا اإلعفاء من خالل  ICANNوف ًقا
لتقدير  ICANNالمعقول ،إذا أوضح مشغل السجل وبما يحقق رضا وقناعة  ICANNالمعقولة أن ( )1كافة تسجيالت
أسماء النطاقات في  TLDمسجلة ومحفوظة لمشغل السجل لالستخدام الحصري لمشغل السجل أو الجهات التابعة له،
و( )2أن مشغل السجل ال يبيع أو يوزع أو ينازل عن حق الملكية والرقابة أو استخدام التسجيالت في نطاق  TLDإلى
أي جهة أخرى ليست تابعة لمشغل السجل ،و( )3تطبيق مدونة السلوك على نطاق  TLDغير الزم لحماية المصلحة
العامة.

62

مواصفة 12
مواصفات أداء السجل
.1

.2

التعريفات
.1.1

 .DNSيشير إلى نظام أسماء النطاقات كما هو معرف في  RFCرقم  1131 ،1134وأرقام  RFCذات
الصلة.

.1.2

الحل المناسب لـ  .DNSSECهناك سلسلة ثقة صحيحة من  DNSSECمن مرساة ثقة الجذر إلى اسم
نطاق خاص ،على سبيل المثال نطاق  ،TLDعبارة عن اسم نطاق مسجل بموجب  ،TLDإلخ.

.1.3

 .EPPيشير إلى البروتوكول  Extensible Provisioning Protocolالمعرف في RFC 5730
وأرقام  RFCذات الصلة.

.1.4

عنوان  .IPيشير إلى  IPv4أو عناوين  IPv4دون أي تمييز بينهما .عندما يكون هناك حاجة إلى إجراء
تمييز ،يتم استخدام عناوين  IPv4أو اإلصدار .IPv6

.1.1

تحقيقات .تستضيف الشبكة المستخدمة ألداء ( ،EPP ،DNSإلخ) اختبارات (أنظر أدناه) التي تقع في
مواقع عالمية مختلفة.

.1.3

 .RDDSتشير خدمات دليل بيانات التسجيل إلى خدمات  WHOISوخدمات  WHOISالمستندة إلى
الويب المجمعة وف ًقا لما هو محدد في "المواصفة  "4من هذه االتفاقية.

.1.7

 .RTTزمن الرحلة الكاملة أو  RTTيشير إلى الزمن المقاس من إرسال أول بت من أول حزمة من سلسلة الحزم
الالزمة إلجراء طلب حتى استالم آخر بت من آخر حزمة من السلسلة الالزمة الستقبال االستجابة .إذا ال يتلقى
العميل التسلسل كاملة من الحزم الالزمة للنظر في استجابة كما وردت ،سيتم النظر في طلب لم يتم الرد عليها.

.1.9

 .SLRمتطلبات مستوى الخدمة هو مستوى الخدمة المتوقع لمعلمة معينة يجري قياسه في اتفاقية مستوى
الخدمة (.)SLA

مصفوفة اتفاقية مستوى الخدمة
المعامل

DNS

RDDS

EPP

توفر خدمة DNS
توفر خادم أسماء DNS
 RTTحل TCP DNS
 RTTحل UDP DNS
زمن تحديث DNS
 RDDSتوافر
توافر RTT RDDS
 RDDSوقت التحديث
توفر خدمة EPP
 RTTأمر جلسة EPP
 RTTأمر استعالم EPP
 RTTأمر تحويل EPP

( SLRشهر ًيا)
زمن توقف الخدمة  1دقيقة =  %111توفر
≥  432دقيقة زمن توقف الخدمة ()%88 
≥  1111ميللي ثانية ،لنسبة  %81من االستعالمات على األقل
≥  111ميللي ثانية ،لنسبة  %81من االستعالمات على األقل
≥  31دقيقة ،لنسبة  %81من التحديثات على األقل
≥  934دقيقة زمن توقف الخدمة ()%89 
≥  2111ميللي ثانية ،لنسبة  %81من االستعالمات على األقل
≥  31دقيقة ،لنسبة  %81من التحديثات على األقل
≥  934دقيقة زمن توقف الخدمة ()%89 
≥  4111ميللي ثانية ،لنسبة  %81من األوامر على األقل
≥  2111ميللي ثانية ،لنسبة  %81من األوامر على األقل
≥  4111ميللي ثانية ،لنسبة  %81من األوامر على األقل
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يفضل أن يقوم مشغل السجل بالصيانة لمختلف الخدمات في جميع األوقات والتواريخ التي تشير اإلحصائيات إلى قلة عدد المستخدمين
حينها لكل خدمة .ولكن يراعى أنه ال توجد شروط لعمليات انقطاع مخطط لها أو فترات مشابهة من عدم توافر أو بطء الخدمة ،أي
وقت تتوقف فيه الخدمة ،سواء بسبب الصيانة أو خطأ بالنظام ،سيعتبر ببساطة توقف عن الخدمة ألغراض .SLA
.3

DNS
.3.1

توفر خدمة  .DNSيشير إلى قدرة مجموعة خوادم أسماء محددة على أنها مرخصة السم نطاق معين (مثل
 ،)TLDلإلجابة على استعالمات  DNSمن تحقيقات  .DNSلكي يتم اعتبار الخدمة متوفرة في فترة زمنية
معينة ،ال بد على األقل أن يكون الثنين من خوادم األسماء المسجلة في  DNSنتائج معرفة من "اختبارات
 "DNSإلى كل من "عناوين  "IPالمسجلة في  DNSوالتي قوم خادم االسم بحلها .إذا كان أكثر من %11
من اختبارات  DNSتشير عدم توافر الخدمة خالل فترة زمنية معينة ،فتعتبر خدمة  DNSغير متوفرة.

.3.2

توفر خادم اسم  .DNDيشير إلى قدرة "عنوان  "IPالمسجل  DNDالعام لخادم أسماء معين محدد على أنه
مرخص السم النطاق ،على اإلجابة على استعالمات  DNDمن مستخدم اإلنترنت .كافة "عناوين "IP
مسجل  DNSعام لكل خوادم األسماء السم النطاق الذي تتم متابعته سيتم اختبارها بشكل فردي .إذا كان
 %11أو أكثر من "اختبارات  "DNSتحصل على نتائج غير معرفة/غير مجاب عنها من "عنوان "IP
لخادم االسم خالل مدة زمنية محددة ،فإن "عنوان  "IPلخادم االسم لن يعتبر متاحً ا.

.3.3

وقت  RTTلحل  .UDP DNSيشير إلى  RTTلسلسلة من حزمتين ،استعالم  UDP DNSواستجابة
 UDP DNSذات الصلة .إذا كانت  RTTأكبر  1مرات من  SLRالمقابلة ،فسيتم اعتبار  RTTغير
معروف.

.3.4

وقت  RTTلحل  .TCP DNSيشير إلى  RTTلسلسلة من الحزم من بداية اتصال  TCPحتى نهايته ،بما
في ذلك استقبال استجابة  DNSالستعالم  DNSواحد .إذا كانت  RTTأكبر  1مرات من  SLRالمقابلة،
فسيتم اعتبار  RTTغير معروف.

.3.1

وقت  RTTلحل  .DNSيشير إما إلى "وقت  RTTلحل  "UDP DNSأو "وقت  RTTلحل TCP
."DNS

.3.3

زمن تحديث  .DNSيشير إلى الوقت المقاس من استقبال تأكيد  EPPألمر نقل على اسم نطاق ،حتى تجيب
كل خوادم األسماء السم النطاق األم على "استعالمات  "DNSببيانات تتسق مع التغيير الحادث .هذا ينطبق
فقط على التغييرات على معلومات .DNS

.3.7

اختبار  .DNSيعني استعالم  DNDواحد غير متعدد أرسل إلى "عنوان ( "IPمن خالل  UDPأو .)TCP
إذا كان  DNSSECمتاحً ا في منطقة  DNDالمستعلمة ،لكي يعتبر االستعالم أنه تمت اإلجابة عليه ،ال بد
أن تكون التوقيعات محققة إيجابيًا مقابل سجل  DSتم نشره في المنطقة األصل ،إن لم يكن األصل موقعًا
مقابل مثبت ثقة مهيأ بشكل ثابت .ال بد أن تتضمن إجابة االستعالم على المعلومات المعنية من نظام السجل،
وإال سيتم االستعالم لم تتم اإلجابة عليه .االستعالم الذي يتضمن " RTTحل  "DNSأكثر  1أضعاف من
 SLRالمقابل ،سيعتبر لم تتم اإلجابة عليه .النتائج المحتملة الختبار  DNSهي :رقم بالميللي ثانية يقابل
" RTTحل  "DNSأو ،غير معرف/غير مجاب.

.3.9

قياس معلمات  .DNSفي كل دقيقة ،سوف يقوم كل تحقيق  DNSبإجراء "اختبار  "DNSلكل من UDP
أو  TCPلكل "عنوان  "IPمسجل في  DNSعام لخوادم االسم الخاصة باسم النطاق الذي يجري مراقبته.
إذا كانت نتيجة "اختبار  "DNSغير معروف/لم يتم الرد عليها ،سيتم اعتبار عنوان  IPالمختبر غير متوفر
من هذا التحقيق إلى أن يحين وقت إجراء اختبار جديد.
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.3.8

جمع النتائج من تحقيقات  .DNSالحد األدنى لعدد مجسات اختبارات بالموقع للنظر في القياس الصحيح هو
 21في أي فترة قياس معينة ،وإال سيتم تجا هل القياسات وسينظر غير حاسمة ،وخالل هذا الوضع أي خطأ
سوف يتم وضع عالمة مقابل متطلبات مستوى الخدمة.

 .3.11توزيع استعالمات  UDPو .TCPتقوم تحقيقات  DNSبإرسال  UDPأو " TCPاختبار  "DNSبما
يقارب توزيع هذه االستعالمات.
 .3.11وضع اختبارات  .DNSاختبارات قياس معامالت  DNSسيتم وضعها في أقرب مكان ممكن من محلالت
 DNSعلى الشبكات التي يتواجد بها أكبر عدد مستخدمين في مناطق جغرافية مختلفة؛ وال بد من الحرص
بحيث ال تنفذ االختبارات خلف وصالت متأخرة مثل وصالت األقمار الصناعية.
.4

RDDS
.4.1

توافر  .RDDSيشير إلى قدرة كل خدمات  RDDSالخاصة بـ  ،TLDعلى االستجابة إلى االستعالمات
الواردة من مستخدم اإلنترنت بالبيانات المناسبة من نظام السجل المعني .إذا  %11أو أكثر من مجسات
اختبارات  RDDSنرى أي من الخدمات  RDDSأنه غير متوفر خالل فترة زمنية معينة ،سيتم النظر في
 RDDSمتوفر.

.4.2

 RTTاستعالم  .WHOISيشير إلى  RTTلسلسلة الحزم من بدء اتصال  TCPإلى نهايته ،بما في ذلك
استقبال استجابة  .WHOISإذا كانت  RTTهو  1مرات أو أكثر من  SLRالمقابلة ،فسيتم اعتبار RTT
غير معروف.

.4.3

 RTTاستعالم  WHOISالمعتمد على الويب .يشير إلى  RTTلسلسلة الحزم من بداية اتصال  TCPإلى
نهايته ،بما في ذلك استقبال استجابة  HTTPلطلب  HTTPواحد .إن قام مشغل السجل بتنفيذ عمليات
متعددة الخطوات للحصول على المعلومات ،يتم فقط قياس آخر خطوة .إذا كانت  RTTأكثر  1مرات أو أكثر
من  SLRالمقابلة ،فسيتم اعتبار  RTTغير معروف.

.4.4

 RTTاستعالم  .RDDSيشير إلى " RTTاستعالم  "WHOISو" RTTاستعالم  "WHOISالمستند
إلى الويب م ًعا.

.4.1

وقت التحديث  .RDDSيشير إلى الوقت الذي تم قياسه من استالم رسالة تأكيد  EPPألمر التحويل على
اسم ،مضيف النطاق أو اتصال ،حتى تعكس ملقمات الخدمات  RDDSالتغييرات التي تم إجراؤها.

.4.3

اختبار  .RDDSيعني استعالم واحد أرسل إلى "عنوان  "IPخاص من واحدة من خوادم واحدة من الخدمات
 .RDDSتكون االستعالمات عن كائنات موجودة في نظام السجل وال بد أن تحتوي االستجابات على
المعلومات ذات الصلة ،وإال سيتم االستعالم لم تتم اإلجابة عليه .االستعالمات ذات  RTTالتي تكون أعلى
 1مرت من  SLRالمقابلة تعتبر لم يتم الرد عليها .النتائج المحتملة الختبار  RDDSهي :عدد بالميللي ثانية
يقابل  RTTغير معرف/غير مجاب.

.4.7

قياس معلمات  .RDDSكل  1دقائق ،سوف تختار تحقيقات  RDDSعنوان  IPواحد من كافة "عناوين
 "IPالمسجلة لنظام  DNSالعام التي يجري مراقبة خوادم  RDDSلها وإجراء "اختبار  "RDDSعلى كل
واحد .إذا كان اختبار  RDDSالنتيجة هي غير معروف/لم يتم الرد عليها ،وسيتم اعتبار خدمة RDDS
المقابلة أنه غير متوفر من أن التحقيق حتى حان الوقت إلجراء اختبار جديد.

.4.9

جمع النتائج من تحقيقات  .DNSالحد األدنى لعدد مجسات اختبارات بالموقع للنظر في القياس الصحيح هو
 11في أي فترة قياس معينة ،وإال سيتم تجاهل القياسات وسينظر غير حاسمة ،وخالل هذا الوضع أي خطأ
سوف يتم وضع عالمة مقابل متطلبات مستوى الخدمة.
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.4.8

.1

وضع تحقيقات  .RDDSتوضع مجسات لقياس المعلمات  RDDSداخل الشبكات مع معظم المستخدمين
عبر المناطق الجغرافية المختلفة ،كما يجب الحرص على عدم نشر المجسات وراء وصالت االنتشار في
التأخير ،مثل وصالت األقمار الصناعية.

EPP
.1.1

توافر خدمة  .EPPيشير إلى قدرة خوادم  TLD EPPكمجموعة على االستجابة إلى األوامر الواردة من
مسجلين لدى سجل معتمد ،والذي سبق مصادقتهم على الخوادم .ال بد أن تتضمن االستجابة على بيانات من
نظام السجل .أمر  EPPمع "أمر  EPPلـ  "RTTأكبر  1مرات أعلى من  SLRالمطابق سوف يعتبر لم
يتم الرد عليه .إن كانت أكثر من  %11من اختبارات  EEPأثبتت عدم توفر خدمات  EEPخالل فترة
زمنية معينة ،فتعتبر  EEPغير متوفرة.

.1.2

 RTTأمر جلسة  .EPPيشير إلى  RTTلسلسلة الحزم التي تتضمن إرسال أمر جلسة إضافة إلى استقبال
استجابة  EPPألمر جلسة  EPPواحد .بالنسبة ألمر تسجيل الدخول ،هو يحتوي على الحزم الالزمة لبدء
جلسة  .TCPبالنسبة ألمر الخروج ،هو يحتوي على الحزم الالزمة إلغالق جلسة  .TCPأوامر جلسة
 EPPهي األوامر المشار إليها في البند  2.8.1من  .EPP RFC 5730إذا كانت  RTTهو  1مرات أو
أكثر من  SLRالمقابلة ،فسيتم اعتبار  RTTغير معروف.

.1.3

 RTTأمر استعالم  .EPPيشير إلى  RTTلسلسلة الحزم التي تتضمن إرسال أمر استعالم إضافة إلى
استقبال استجابة  EPPألمر استعالم  EPPواحد .ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو إغالق أي جلسة
من جلسات  EPPأو  .TCPأوامر استعالم  EPPهي األوامر المشار إليها في البند  2.8.2من EPP
 .RFC 5730إذا كانت  RTTهو  1مرات أو أكثر من  SLRالمقابلة ،فسيتم اعتبار  RTTغير معروف.

.1.4

 RTTأمر تحويل  .EPPيشير إلى  RTTلسلسلة الحزم التي تتضمن إرسال أمر تحويل إضافة إلى استقبال
استجابة  EPPألمر تحويل  EPPواحد .ال يحتوي على الحزم الالزمة لبدء أو إغالق أي جلسة من جلسات
 EPPأو  .TCPأوامر نقل  EPPهي األوامر المشار إليها في البند  2.8.3من  .EPP RFC 5730إذا
كانت  RTTهو  1مرات أو أكثر من  SLRالمقابلة ،فسيتم اعتبار  RTTغير معروف.

.1.1

 RTTأمر  .EPPيشير إلى " RTTأمر جلسة  ،"EPPأو " RTTأمر استعالم  "EPPأو " RTTأمر
تحويل ."EPP

.1.3

اختبار  .EPPيعني إرسال أمر  EPPواحد إلى "عنوان  "IPمعين ألحد خوادم  .EPPأوامر االستعالم
والتحويل ،باستثناء األمر "إنشاء" ،ال بد عن تختص كائنات موجودة في نظام السجل .ال بد أن تتضمن
االستجابة على بيانات من نظام السجل .النتائج المحتملة الختبار  EPPهي :رقم بالميللي ثانية يقابل "RTT
أمر  "EPPأو ،غير معرف/غير مجاب.

.1.7

قياس معلمات  .EPPكل  1دقائق ،سوف تختار تحقيقات  EPPواحد من "عنوان  "IPلخوادم EPP
الخاصة بنطاق  TLDالذي يجري مراقبته وإجراء "اختبار "EPP؛ يجب عليها التغيير كل يوم بين األنواع
الثالثة  3المختلفة من األوامر وبين األوامر داخل كل فئة .إذا كانت نتيجة اختبار  EPPغير معروف/لم يتم
الرد عليها ،يتم اعتبار خدمة  EPPغير متوفرة من هذا التحقيق حتى حان الوقت إلجراء اختبار جديد.

.1.9

جمع النتائج من تحقيقات  .EPPالحد األدنى لعدد مجسات اختبارات بالموقع للنظر في القياس الصحيح هو
 1في أي فترة قياس معينة ،وإال سيتم تجاهل القياسات وسينظر غير حاسمة ،وخالل هذا الوضع أي خطأ
سوف يتم وضع عالمة مقابل متطلبات مستوى الخدمة.

.1.8

وضع تحقيقات  .EPPيتم وضع اختبارات قياس معامالت  EPPداخل أو بالقرب من نقاط وصول
المسجلين إلى اإلنترنت على مستوى مناطق جغرافية مختلفة؛ وال بد من مراعاة عدم وضع االختبارات خلف
وصالت متأخرة ،مثل وصالت األقمار الصناعية.
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.3

عتبات الطوارئ

تمثل المصفوفة التالية عتبة الطوارئ والتي إذا تم الوصول إليها من خالل أي من الخدمات المشار إليها أعاله لنطاق ،TLD
فستتسبب انتقال طارئ للسجل لنطاقات  TLDوف ًقا لما هو منصوص عليها في البند  2.13من هذه االتفاقية.
عتبة الطوارئ

وظيفة حاسمة
خدمة ( DNSجميع الخوادم)

-4ساعات إجمالي وقت تعطل  /أسبوع

الحل المناسب لـ DNSSEC

-4ساعات إجمالي وقت تعطل  /أسبوع

EPP
WHOIS/WHOIS( RDDS
المستند إلى الويب)

-24ساعات إجمالي وقت تعطل  /أسبوع
-24ساعات إجمالي وقت تعطل  /أسبوع

مستودع البيانات

مخالفة اتفاقية السجل وف ًقا لما هو مشار إليه في المواصفة  ،2الجزء ب ،البند .3

.7

تصعيد الطوارئ

التصعيد بشكل حازم لغرض إشعار والتحري عن المشكالت الممكنة والمحتملة فيما يتعلق بالخدمات المراقبة .بدء أي تصعيد
والتحريات التعاونية التالية ال تنطوي في حد ذاتها على أن الخدمة المراقبة قد فشلت في متطلبات األداء الخاص بها.
يتم تنفيذ عمليات التصعيد بين  ICANNومشغلي السجالت ،وأمناء السجالت ومشغل السجل ،وأمناء السجالت و.ICANN
ويتعين على مشغلي السجالت و ICANNتوفير األقسام المشار إليه لعمليات الطوارئ .يجب الحفاظ على االتصاالت الحالية بين
 ICANNومشغلي السجالت ونشرها إلى أمناء السجالت ،متى ما كان ذلك مرتبط بدورهم في عمليات التصعيد ،قبل أي معالجة
لتصعيد الطوارئ من خالل كافة األطراف المعنية ،والحفاظ على تحديثها في جميع األوقات.
.7.1

بدء تصعيد الطوارئ بمعرفة ICANN

￼عند الوصول إلى نسبة  %11من عتبات الطوارئ وف ًقا لما هو مشار إليه في البند  3من هذه المواصفة ،تقوم عمليات
الطوارئ في  ICANNببدء عملية تصعيد طوارئ مع مشغل السجل المعني .وتألف عملية تصعيد الطوارئ من العناصر التالية
كحد أدنى :اإللكتروني (أي البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة  )SMSو/أو إشعار االتصاالت الصوتية إلى إدارة عمليات
الطوارئ لدى مشغل السجل مع المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمسألة التي يجري تصعيدها ،ويشمل ذلك دليل حول فشل المراقبة
بين فريق  ICANNومشغل السجل ،وااللتزام بالبدء في عملية تصحيح المشكالت سواء من خالل خدمة المراقبة أو الخدمة التي
يجري مراقبتها.
.7.2

بدء تصعيد الطوارئ بمعرفة أمناء السجالت

ويلتزم مشغل السجل بإقامة إدارة لعمليات الطوارئ تكون على استعداد للتعامل مع طلبات الطوارئ من أمناء السجالت .وفي
حالة عدم قدرة أمين السجل على إجراء معامالت  EPPمع السجل لنطاق  TLDبسبب خطأ في خدمة السجل وعدم قدرته على
االتصال (من خالل الطرق المفوضة من  ICANNلالتصال) بمشغل السجل ،أو عدم قدرة مشغل السجل أو عدم رغبته في
التعامل مع المشكلة ،فيجوز ألمين السجل البدء في عملية تصعيد طوارئ إلى إدارة عمليات الطوارئ في  .ICANNويجوز
لـ  ICANNالبدء في عملية تصعيد طوارئ مع مشغل السجل وف ًقا لما هو موضح أعاله.
.7.3

إشعارات التعطل والصيانة

في حالة تخطيط مشغل سجل للصيانة ،يلتزم بتقديم إشعار إلى إدارة عمليات الطوارئ في  ،ICANNقبل عملية الصيانة تلك
بأربع وعشرين ( )24ساعة على أقل تقدير .وسوف تراعي إدارة عمليات الطوارئ في  ICANNأوقات الصيانة المخطط لها،
وتعليق خدمات تصعيد الطوارئ للخدمات المراقبة أثناء فترة تعطل الصيانة المتوقعة.
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وإذا أعلن مشغل السجل عن حالة تعطل ،وف ًقا اللتزاماته التعاقدية مع  ،ICANNعلى الخدمات المندرجة تحت اتفاقية لمستوى
الخدمة ومتطلبات مستوى األداء ،فيلتزم بإشعار إدارة عمليات الطوارئ لدى  .ICANNوأثناء هذه الفترة المعلنة للتعطل،
تراعي إدارة عمليات الطوارئ لدى  ICANNوتقوم بتعليق خدمات تصعيد الطوارئ للخدمات المراقبة المشمولة.
.9

تعهدات قياس األداء
.9.1

عدم التدخل .يلتزم مشغل السجل بعدم التدخل في تحقيقات القياس ،ويشمل ذلك أي شكل من أشكال المعاملة
التفضيلية للطلبات الخاصة بالخدمات المرصودة .يلتزم مشغل السجل بالردع على اختبارات القياس المشار
إليها في هذه المواصفة وف ًقا لما تقوم به ألي طلب آخر من أي مستخدم إنترنت (لنظام  DNSو )RDDSأو
أمين سجل (لـ .)EPP

.9.2

أمين سجل االختبار من  .ICANNيوافق مشغل السجل على أن يكون لـ  ICANNأمين سجل اختبار
يستخدم ألغراض قياس متطلبات مستوى الخدمة  SLRالمشار إليها أعاله .يوافق مشغل السجل على عدم
توفير أية معاملة تمييزية ألمين سجل االختبار غير عدم تقديم فواتير للمعامالت .ال يجوز لـ ICANN
استخدام أمين السجل لتسجيل أسماء النطاقات (أو عناصر السجل األخرى) لنفسه أو لآلخرين ،باستثناء ما
يكون ألغراض توثيق التوافق التعاقدي مع الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية.
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مواصفة 11
التزامات المصلحة العامة
 .1يلتزم مشغل السجل باستخدام أمناء السجالت المعتمدين من  ICANNفقط على أن يكون من األطراف
الموقعة على اتفاقية اعتماد أمين السجل المعتمدة من خالل مجلس إدارة  ICANNفي  27يونيو  2113في
تسجيل أسماء النطاقات .ويجب االحتفاظ بقائمة بأمناء السجالت هؤالء من خالل  ICANNعلى موقع
 ICANNعلى الويب.
 .2ويلتزم مشغل السجل بتشغيل السجل لنطاق  TLDبما يتفق مع كافة االلتزامات وبيان العزم وخطط األعمال
الواردة في األقسام التالية من طلب مشغل السجل إلى  ICANNللحصول على  ،TLDعلى أن يتم توحيد هذه
االلتزامات وبيانات النية وخطط األعمال بموجب ذلك باإلشارة إليها في هذه االتفاقية .تسري التزامات مشغل
السجل بموجب هذه الفقرة بمعرفة  ICANNومن خالل عملية فض منازعات المصلحة العامة التي أقرتها
( ICANNوالمنشورة على ،)http://www.icann.org/en/resources/registries/picdrp
والتي يجوز مراجعتها في الجوانب غير المادية بمعرفة  ICANNمن حين إلى آخر (".)"PICDRP
ويلتزم مشغل السجل بـ  .PICDRPويوافق مشغل السجل على تنفيذ وااللتزام بأية تعويضات تفرضها
 ( ICANNوالتي قد تشتمل على أي من التعويضات المعقولة ،بما في ذلك لتجنب حدوث أي شك ،إنهاء
اتفاقية السجل بموجب البند (4.3هـ) من االتفاقية) بعد قرار من أي هيئة  PICDRPمع اإلقرار بااللتزام
بهذه القرار
[يجب على مشغل السجل إدراج أقسام خاصة للطلب هنا ،إذا كان مطاب ًقا]
 .3يوافق مشغل السجل على أداء التزامات الخاصة التالية بخصوص المصلحة العامة ،على أن تكون هذه
االلتزامات نافذة بمعرفة  ICANNومن خالل  .PICDRPويلتزم مشغل السجل بـ  .PICDRPيوافق
مشغل السجل على تنفيذ وااللتزام بأية تعويضات تفرضها ( ICANNوالتي قد تشتمل على أي من
التعويضات المعقولة ،بما في ذلك لتجنب حدوث أي شك ،إنهاء اتفاقية السجل بموجب البند (4.3هـ) من
االتفاقية) بعد قرار من أي هيئة  PICDRPمع اإلقرار بااللتزام بهذه القرار.
أ.

يلتزم مشغل السجل بإدراج حكم في اتفاقية السجل-أمين السجل تشترط على أمناء السجالت إدراج
أحكام اتفاقيات التسجيل الخاصة بهم تحظر على حاملي اسم المسجل من توزيع البرامج الضارة أو
شبكات بوتنت التشغيلية الضارة أو رسائل التصيد أو القرصنة أو العالمات التجارية أو التعدي على
حقوق المؤلف أو الممارسات االحتيالية أو المضللة أو التزوير أو االنخراط في أنشطة خالف ذلك
تتعارض مع القوانين المعمول بها وتزويد (بما يتفق مع القوانين المعمول بها وأي إجراءات ذات
صلة) عواقب لمثل هذه األنشطة بما في ذلك تعليق اسم المجال.

ب .يلتزم مشغل السجل بإجراء تحليل فني دوري لتقييم ما إذا كانت النطاقات في نطاق  TLDالخاص
به يجري استخدامه في ارتكاب تهديدات لألمن أم ال ،مثل السطو على مواقع الويب ،واالحتيال،
والبرامج الضارة ،وشبكات بوتنت .كما يلتزم مشغل السجل بالحفاظ على تقارير إحصائية حول
عدد تهديدات األمان المحددة واإلجراءات التي يتم اتخاذها نتيجة لفحوصات األمن الدورية .ويلتزم
مشغل السجل بالحفاظ على هذه التقارير طوال مدة هذه االتفاقية ما لم يقتضي القانون فترة أقصر أو
الموافقة عليها من جانب  ،ICANNوتقديمها إلى  ICANNلدى طلبها.
ج .ويلتزم مشغل السجل بتشغيل نطاق  TLDبطريقة شفافة بما يتسق مع المبادئ العامة لالنفتاح وعدم
التمييز من خالل إقرار ونشر وااللتزام بسياسات تسجيل واضحة.

د .يجوز لمشغل السجل صاحب نطاق  TLDمن "السلسلة العامة" فرض معايير تأهل لتسجيل األسماء
في نطاق  TLDوالتي تقيد التسجيالت بشكل حصري على شخص أو كيان واحد و/أو "الجهات
التابعة" لهذا الشخص أو الكيان (وف ًقا لما هو مبين في البند (2.8ج) من اتفاقية السجل) .يقصد
باللفظ "سلسلة عامة" أي سلسلة تتألف من كلمة أو لفظ يوضح أو يصف فئة عامة من السلع ،أو
الخدمات ،أو المجموعات ،أو المنظمات ،أو األشياء في مقابل تمييز فئة محددة من السلع ،أو
الخدمات ،أو المجموعات ،أو المنظمات أو األشياء عن ما يخص اآلخرين من هذه األشياء.

المواصفة 11
سياسات تسجيل المجتمع
يلتزم مشغل السجل بتنفيذ ومراعاة سياسات تسجيل المجتمع المنصوص عليها أدناه و/أو المرفقة بهذه المواصفة .12
[أدخل سياسات التسجيل]

