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 وتقدير شكر

أشنرر لنّل ااين اي البي ن ت التن  لن ا لهن  النّدو  الإبينر حن  إ  ن ت  ين     وجنل عن  هللا بعند منن
س هم ح  إنج ح م جستير   ظيم اال ص الت من المع يين ب امر،  من وعلوم  ومه  ا  ... و للّ 

 جميعرم لإم عل  واجب الّشرر والّتقدير والعرح ا.

 أسنهم أسنت ّّي  البحنث، وعلن معن  وأنّّي ج ةينة حن  إنجن   هنذا  والّشنرر موونول لإنّل منن سن هم
 الّدكتو  إب ت عويشق وااست ّ الّدكتو  س م اّله.  من كلّ  الرس لة لهذه الم  قَشين
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 قائمة المصطلحات
 

 

 info Afilias Afilias.السجل المسؤول عن إاا ة ال ط ق 

ال ظ م اامرير  المو د لتب ال المعلوم ت: 
  رمي  اابجدية الروم نية بسبع بت ت

ASCII 
American Standard Code For 

Information  Interchange 

ال طنن ق ااعلنن  للرمنن  القطننري: مننن أمثلتننه 
)الم نينننن (،  )للمملإننننة المتحنننندة( و 

  )لسو ية(أو 

ccTLD Country Code Top Level Domain 

المتننوقعين الف نن ةيين الننذين يعتمنندوا علنن  
التوقعننن ت لإسنننب اامنننوال  ينننث ي ننن  أوا 

بّسم ت ال ط ق ت
CYPERQUATTERS CYPERQUATTERS 

نظنننننن م أسننننننم ت ال ط قنننننن ت: يتننننننرجم أسننننننم ت 
ال ط قنننننننننن ت إلنننننننننن  ع نننننننننن وين برو ولننننننننننوالت 

اإلنترنت
DNS Domain Name System 

أسننننننم ت ال ط قنننننن ت العلينننننن  الع مننننننة، يمرننننننن 
التسننننجيل حيهنننن  بغننننض ال ظننننر عننننن الموقننننع 

 و  و  الجغراحنننننننن   مثننننننننل 
.و   و

gTLD Generic Top Level Domain 

 IANAهيئة اا ق م المخصصة لإلنترنت
Internet Assigned Number 

Authority 

قواعنند هيئننة اإلنترنننت المسننؤولة عننن وضننع 
 ICANNإلاا ة أسم ت وأ ق م اإلنترنت

Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers 

أسنننننم ت ال ط قننننن ت الدولينننننة: ع ننننن وين علننننن  
الشننننننبرة الع لميننننننة )الويننننننب(  سننننننتخدم حئننننننة 
مغننننن يرة لرمنننننو  ال ظننننن م اامريرننننن  المو ننننند 

لتب ال المعلوم ت
IDN Internationalized Domain Name 

 IETF Internet Engineering Task Forceالفرقة الع ملة المع ية به دسة االنترنت 

 NeuLevel NeuLevelالسجل المسؤول عن ال ط ق 

هيئننننننننننة التسننننننننننجيل: هيئننننننننننة مصننننننننننرح لهنننننننننن  
منننننننننننننن مؤسسنننننننننننننة  سنننننننننننننجيل “( معتمننننننننننننندة)”

 ببيع/ سجيل أسم ت نط ق ت ب سم المؤسسة

Registrar Registrar 
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التسنجيل: شنرلة أو م ظمنة  حنتف  مؤسسة 
بق عننندة بي نننن ت  سنننجيلية مرل ينننة لل ط قننن ت 

 العلي  مسؤولة عن إاا ة أسم ت ال ط ق ت

Registry Registry 

الخننننننواام الجذ يننننننة: خننننننواام  حتننننننوى علنننننن  
مؤشنننننننننننرات لخنننننننننننواام ااسنننننننننننم ت الرسنننننننننننمية 
المسننننننتخدمة مننننننن أجننننننل جميننننننع ال ط قنننننن ت 

 العلي . 
 

Root servers Root servers 

نظ م  قديم أسم ت ال ط قن ت إلن  المسنجلين 
ير ننب لننل ق ةمننة بشننرل عشننواة  ويسننتخدم 
القرعننننننة حنننننن  لننننننل او  الختينننننن   أولوينننننن ت 

 المسجلين

Roundrobin Roundrobin 

سي سننة مع  ضننة العامننة التج  يننة حنن  حتننرة 
البنندت التنن  قنند  ننؤاي إلنن  نقننل اسننم ال طنن ق 

 إل  المّدع 

STOP 
Start-up Trademark Opposition 

Policy 

نهننج المر لننة الخ وننة مؤلننف مننن المر لننة 
الخ وننننننة التنننننن   عطنننننن  ااولويننننننة لننننننبعض 

الموجهنننة لعمنننوم الجهننن ت والمر لنننة الث نينننة 
 ال  س

Sunrise\LandRush Sunrise\LandRush 

 TLD Top Level Domain نط ق أعل 

 UDRP السي سة المو دة لفض ال  اع ت
Uniform Dispute Resolution 

Process 

برو ولول لإلج بة عل  االستفس  ات موجه 
للمعنننن مات ومسننننتخدم علنننن  نطنننن ق واسننننع 

اإلعاميننننننة لمسننننننتخدم  لتقننننننديم الخنننننندم ت 
 اإلنترنت.

WHOIS WHOIS 

 WIPO الم ظمة الع لمية للملإية الفإرية
World Intellectual Property 

Organization 
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 ملخص تنفيذي:

 يُث أّا شبرَة اإلنترنت ه  ع لمّيٌة بطبعه  وانتش  ه  حابّد مْن أْا  إوَا ق ا ًة عل  اعِم 
العنن َلِم الحّينة، وأال  إننوَا ه نن َة هيم ننٌة مننن قبنِل اّللغننة اإلنإلي ّيننة علنن  شننبرِة جمينِع أو معظننم لغنن ِت 

ومنننن ه ننن  َنمنننْت حإنننرُة إنشننن ِت نط قننن ٍت عْلوّينننٍة ُ مّثنننل الم طقنننَة العرأّينننَة، و نننّم  نننداوله  لعننندِة  اإلنترننننت.
واقعنًة بن عتراٍف  س واٍت، و صلت عل  الّدعم من أهّم الم ّظمن ِت الع لمّينة والعرأّينة، لُتصنبي  قيقنةً 

ع لم ٍّ ب لهوّيِة العرأّية، و قِّ لّل عرأّ  ح  الّتواجِد عل  شبرة اإلنترنت برنلِّ الّصنو  الفّع لنة لهنذا 
الّتواجنند، حمننن  ننقِّ لننّل عرأننّ  اسننتخداَم لغتننه العرأّيننة م ننُذ بنندِت  شننغيِل الح سننِب و تّنن  ووننولِه إلنن  

ق حتَننه و  نن  َ ه و   يَخننه بلغتننه ااّم، وأال  بقنن  اّللغننُة المعلومننة التنن  يريننُده ، ومننن  ّقننه أْا ي شننَر ث
ع ةقً  يقُف ح  وجِه استف ا ه من شبرة اإلنترنت الت  أوبحت أس سً  حن   طنّو  الّشنعوب واامنّم، 

 بْل وأوبحت نسبُة الّ ف ّ إليه  مؤشرًا لتطّو  الّدولة اقتص ايً  و ق يً .

ِِ منن أين    حن   ICANNحن  هنذا المجن ل ق منت و تويجً  للجهوِا الع لمّية والعرأّينِة  الخن م
وهن  الجنذ   ول حن  م طقنةِ لين  لرمنو  الندّ عُ  نط قن تٍ  أسنم تِ  ل ثاثنةِ أوّ  إا اجِ ب 2010من هذا الع م 

ط عْرُض هذه الّ ط ق ت الّطلَب عل  أسنم ِت .اإلماراتو مصر.و عوديةالسّ . . ومن الُم تظر أْا ُي شِّ
الّ ط قنن ت، وأْا يلّبنن  ا تي جنن َت الم طقننِة العرأّيننِة م هنن ، ممنن  يع نن  خلننق ُحننرٍ  لبيننرٍة لاسننتثم  ، 

لوجّ  وأ  َت الُقد ات و ع ي  ُحر  الَعَم لة ح  الم طقة العرأّية، ب إلض حة إل   حقيِق الّتطّوِ  الّتإ و 
 والعلمّ  للمجتمع العرأّ . 

ومع هذه المّي ات لّله  لْن يغيَب عّ   ظهوُ  الّ  اعن ِت بصندِا أسنم ت هنذه الّ ط قن ت، والتن  
، ححّت  اآلا وخ ّوة حيم  يتعّلُق بحقوِق الملإّية الفإرّيةسُتثيُر مس ةَل جَدلية لثيرة َ ستوجُب الحّل، 

سن ةِل أسنم ت الّ ط قنن ِت ومن  أث   نه منْن إشنر الٍت ق نونّينة، لننذل  ال يوجنُد  شنريع ٌت شن ِملة ن ِظمنة لم
يتوّجننُب علي نن  العمننل والبحننث عننن أح ننِل الُمم  سنن ت و طويرهنن  لتإننوَا ماةمننًة لطبيعننِة المجتمننع 

 ICANNالعرأننّ  بشننرل عنن م، والمجتمننع الّسننو ي بشننرٍل خنن  ، وأمنن  يتواحننُق مننع سي سنن ت هيئننة 
حننن  إطننناِق الّ ط قننن ت  الإبينننرل تنننّوَج اإلنجننن َ  واا قننن م المخّصصنننة، المسنننؤولة عنننن إاا ِة ااسنننم ت 

وق ةيٍة   مُن أْان   دٍّ  العْلوّية العرأّية ب ج ٍح يتجّل  عل  أ ِض الواقع، من خال اّ خ ّ إجراتاتٍ 
 من المش كِل والّ  اع ت. 

التنن    ننمُن ومننن ه نن   ننّ   ضننرو ة بننذِل الّجهننوِا لوضننِع العديننِد مننن الّسي سنن ت الواضننحِة 
بنّكبِر قندٍ  منن التّننوا ِا واالسنتقرا ، بخنذين بعننين االعتبن   أْا  إنوَا هننذه  .ســوريةإطناَق الّ طن ق 

الّسي س ِت ش ملًة لإلِّ م  من شّنه أْا ُيث   الِخاُف عليه، وأْا  إوا هذه الّسي س ت معّدة  وج ه ة 
 ق قيننَد قبننل إطنناق الّ طنن ق ل ننتمّرَن مننن  ننلِّ المشنن كِل قبننَل أْا ُ صننبَي أكثننَر  عقينندًا مننع وضننع الّ طنن
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. ب لّت ل  يجُب أا نعّد سي س ت  هتم عل  سبيل المث ل بشروط أهلّية ط لِب  االستخداِم وأشرٍل   ٍّ
الّتسجيِل، والّطريقة المقبولة الستخداِم اسم الّ ط ق، وشروِط نقنل أسنم ت الّ ط قن ت و نذحه ، وبلّين ت 

 لب  الّتسنننجيل، وبلّينننة حنننّض الّ  اعننن ت، والمح حظنننة علننن  الخصوونننّية، و نننوحير معلومننن ت عنننن طننن
و تنن  سي سننة  طننوير الّسي سنن ت نفسننه ، و يرهنن  مننن الّسي سنن ت وااسننم ت المحجننو ة،  التسننجيل ،

المتعنننداة والإثينننرة، وحننن  مقدمنننة لنننّل هنننذه الّسي سننن ت  نننّ   الّسي سنننة التننن  يجنننُب اّ ب ُعهننن  حننن  حتنننرِة 
طلب  م يَة أوح ب الحقنوِق  حنَت اإلقاع، والت   عتبُر أكثر الفتراِت  س سّيًة ووعوأًة،  يُث يُ 

 وطِّة اإلقب ِل الإبيِر عل   سجيِل أسم ِت الّ ط ق ت.

ال سنبيَل أح نل لتحقينِق ّلن  منن م هجّينة المر لنِة أ ةالب  ث تومن خال هذا البحث وجدَ 
 بشنرلٍ   عل   قوِق الملإّيِة الفإرّيةبحيُث يتّم المح حظة  .سوريةالخ ّوة ع د بدت إطاِق الّ ط ِق 

سنواًت للجهن ِت الّرسنميِة أو اونح ِب  ةيس ٍّ من خاِل  جِ  أسم ِت الّ ط قن ت اونح ِب الحقنوِق، 
العام ِت الّتج  ية أو للمؤّلفين أو  يرهم من أوح ب الحقوق. ومن ثّم  ّ   المر لة الع ّمنة التن  

 يروا حيه   سجيُل أسم ت الّ ط ق ت ُمت  ً  للجميع.

يجُب العمل أي ً  عل  سي سة ااسم ِت المحجو ة والمحجوأِة، والت  ولتتمٍة لهذه الّسي سة 
يجنننننُب أْا  ت نننننمَن ااسنننننم ت الدي ّينننننة والم ننننن طَق الّجغراحّينننننة والعبننننن  اِت المخّلنننننة بننننن آلااِب وأ لّ ظننننن م 
الع م...و يرهننن  منننن ااسنننم ِت التننن  يمرنننُن أْا  ت نننّم ه  هنننذه الق ةمنننُة بحينننُث ن نننمُن منننن خالهننن  

 علنن  الحقننوق اوننح به  وللمع يننين بنن امر، اوَا أْا يغيننَب عّ نن  أهمّيننة أْا  إننوَا المح حظننَة أي نن ً 
ق ةمنننة ااسنننم ِت المحجنننو ة ق بلنننَة للتغيينننر والتحنننديث منننن وقنننت إلننن  بخنننر علننن  أسننن ِس ا تي جننن ِت 

 ومتطّلب ِت  طّو  المجتمع.

وأخيننرًا، وأشننرٍل عنن م إّا عمليننَة إطنناِق نطنن ٍق اوَا قيننوٍا سننتؤّاي حنن  نه يننِة المطنن ِف إلنن  
ع وِف المستخدميَن ع ه، والحَذُ  الّ اةد ح  عمليِة  و يع الّ ط ق ت ال يبدو  ريمنً  أي نً ، حنإطاُق 

نحتن ُج إلن  إيجن ِا  نط ٍق جديٍد يع   موا َا جديدة، يجنُب اسنتغاُله  وعندُم  جِ هن  اوَا ح ةندة، لنذل 
الطريقنِة الُمثلن  التنن    نمُن المرونننَة حن   قسننيِم أسنم ِت الّ ط قنن ت و حدينِد ااولوّينن ت حن   قسننيمه ، 

ومننع سي سنن ت  ICANNللووننوِل إلنن  وننيغة  واحقّيننة   ننمُن انسننج م أااِت الّسننجات مننع معنن يير 
 وقوانين الّدولة.
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 مقدمة عامة: 1-1

حنن  نننواٍح    علن  الننّر م منن انتشنن   اسنتخدام شننبرة اإلنترنننت منن قبننل شنعوب العنن لم ق طبنةً 
كثينرٍة مننن الحين ة، و حّولهنن  إلن  أااٍة أس سننيٍة ُيعتمند عليهنن  حن   طننو  الّشنعوب واامننم، وعلن  الننّر م 

ّية، من ووول خدم  ه  إل  بيوت الّ  س من مختلف ااعراق وااج  س و غلغله  ح   ي  هم اليوم
وعلننن  النننّر م منننن  نننوّحر أنظمنننِة  شنننغيِل الح سنننِب و برامجنننه و واجه  نننه بلغننن ِت العننن لم ل حنننًة و نننوّحر 

بصننرف الّ ظننر عننن اخننتاف نسننب هننذا المحتننوى بننين لغننة  –محتننوى شننبرة اإلنترنننت لننذل  اامننر
تب ب ا رف إال أّا الحقيقَة المّرَة م  الت  تمثُل ح  أّا ع  وين مواقع اإلنترنت م  الت  إ -وأخرى 

الا ي ية حقط. ويعوا الّسبب ح  ّل  إل  نشِّة اإلنترنت    يخيً  والتن  ل ننت حن  الوالين ت المّتحندة 
والننذي ال ( bits 7)المب نن  علنن  سننبِع خ ننن ت    ASCIIاامريريننة،  يننث  ننّم اعتمنن ا نظنن م الّترمينن  

 ةقننً  لبيننرًا يحننوُل اوَا اسننتف اِة يندعُم سننوى الحننروِف و الّرمننو  اإلنجلي يننة. و ُ عتبننر هننذه المشننرلة ع
 يِر الّ ن طقين ب ّللغنة اإلنإلي ينة والنذين ال يجيندونه  منن خندم ت شنبرة اإلنترننت، بنل و يحند  لثينرًا 
من خي  ا هم ح  الوووِل إل  المواقع،  يث يتوّجُب عليهم معرحُة و فُ  التهجئِة الا ي ية اسم ت 

العرأننّ  ب لّشننرل الّصننحيي  تنن  يتمر ننوا مننن الووننول إلنن   الّ ط قنن ت، ب إلضنن حة إلنن   خمننين االسننم
 1الموقع المطلوب.

 سننع   -وم هنن  الننّدول العرأّيننة  -واّا الإثيننَر مننن الننّدول  يننر الّ  طقننة ب ّللغننة اإلنجلي يننة  
 ينننث  ;جنن اًة حننن   يننن اة أعننداِا مسنننتخدم  شنننبرِة اإلنترنننت حننن  إطننن   االنتقنن ِل لمجتمنننع المعلومننن ت

تشن ِ  اإلنترنننت حن  النّدول مننن مؤشنرات  طنوِ  الّدولنة اقتصنن ايً  و ق ينً ، بنر ت أهمّيننة  عتبنُر نسنبُة ان
إيج ِا الحلوِل والّتق ي ت اّلا مة الت   مرِّن الجميَع من االستف اة القصوى من اإلنترنت، وه    برُ  

(  IDN)      أهميننة أسننم ت ال ط قنن ِت  يننر اّلا ي يننة أو أسننم ت ال ط قنن ت الع لمّيننة لمنن   عننرف    

Internationalized Domain Name
2  . 

                                                           
1 http://arabic-domains.org/?page_id=2 
                      )ال وم ا, عبد الع ي   مد(،2004، ال ط ق ت العلوية العرأية، المؤ مر الس بع عشر للح سب اآلل ، ج معة المل  عبد الع ي ، المدي ة الم و ة.2

 IDN : ه  وسيلة لتمثيل أسنم ت ال ط قن ت بنّي لغنة منع اال تفن ه برونهن   خن ا حن  خ امن ت ال ط قن ت بن فِ الطريقنة  الدا جنة )اا نرف
 اإلنترنت الق ةمة   ليً  . الا ي ية( ، وه  ق بلة للتطبيق مب شرة اوا أي إعدااات خ وة و ب ستخدام ّات الب ية التحتية لشبرة
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وقد ل َا لجهوِا الّدول العرأيِة المستمرة ومط لب  ه  الّداةمنة بحنّق مسنتخدميه  حن  الوونوِل 
َِ حنن  مسنن ندِة مط لبننة المجتمعنن ِت ااخننرى حنن   قننوِق  إلنن  مواقننع اإلنترنننت بلغننتهم ااّم ااثننَر البنن ل

  لننن  الجهنننوِا أخينننرًا حننن   حقينننق الهننندِف الم شنننوا، حقننند أعل نننت مسنننتخدميه  أي نننً ، وقننند أثمنننرت لنننل  
ICANN  (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) هيئننة اإلنترنننت ،

لألسننم ت واا قنن م المخّصصننة المسننؤولة عننن إاا ة مصنن ا  اا قنن م وااسننم ت علنن  اإلنترنننت، عننن 
أمنن َم الننّدول الّرا بننِة بتسننجيل  لرمننو  النندولط قنن ت العلينن  حننتِي المسنن   الّسننريع الخنن ّ ِ بتسننجيِل ال ّ 

، 2010أينن    5، و ننّم مننؤخرًا حنن  2009مننن  شننرين الثنن ن   16نطنن ٍق عْلننوي بلغتهنن  المحلّيننة حنن  
ول حنن  م طقننة الجننذ  لينن  لرمننو  النندّ ة عُ وحنن  نفننِ اللحظننة، إا اُج أّول ثاثننِة أسننم ت نط قنن ت عرأّينن

ت، وأوبي من الممرنن اسنتخدام هنذه ااسنم ت علن  اإلنترننت. وهنذه الخ ّوة ب ظ م أسم ت الّ ط ق 
اولنة اإلمن  ات العرأينة المّتحندة  جمهو ينة مصنر العرأينة ، ، المملإنة العرأّينة الّسنعواية الندول هن 

 3مصر(..مسّجلًة  حت الّ ط ق ت العلي  ).السعواية( ، ).إم  ات( ، )

ويت  ول هذا البحث بعض الّسي س ت المّتبعة من قبل بعِض الّسنجات حن   سنجيل أسنم ت 
، وعلن  وجنه الخصنو  حن  ccTLDأو اولية  gTLDالّ ط ق ت، سوات ل نت هذه الّ ط ق ت ع مة 

حتننننرِة إطنننناِق الّ طنننن ق وحيمنننن  يخننننص  ااسننننم ت المحجننننو ة والمحجوأننننة. حننننا يمرننننن  سننننجيل أسننننم ت 
الّ ط ق ت بدوا قيوا، وإال سيؤاي ّلن  حن  نه ينِة المطن ف إلن  عن وِف المسنتخدمين ع هن . و تّن  
نصننل إلننن  سي سنننة مقبولننة ُنطّبقهننن  علننن  الّ طننن ق العلننوي العرأننن  .سنننو ية البننّد منننن ا اسنننة  جننن  ِب 
 الّسنننجاِت الّسننن بقة واسنننتخا  العبنننر م هننن ، لتجّ نننِب  إنننرا  ااخطننن ت التننن  وقعنننت حيهننن ، واعتمننن اِ 

 أح ِل المم  س ِت الت   تواحُق مع قوانين بلدن .

  

                                                           
3 http://blog.icann.org/category/languages/arabi 
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 مشكلة البحث: 1-2

ِِ  للمّرة ااول  يتم  إطاُق نط ق ٍت عْلوية عرأّية،  وُيعد هذا أ د اإلنج  اِت المهّمة ح   ن  ي
 اإلنترنت، و تويٌج لعمٍل ش ٍق  مَّ إنج  ه من قبل مجموع ٍت مختلفٍة من جميِع أنح ت الع لم، بم  ح 

ّل  العمل الّتق   الذي ق َم بنه حرينُق عمنل ه دسنة اإلنترننت لتطنوير برو ولنوالت أسنم ت الّ ط قن ت 
، ولنذل  الهيئن ت التن  عملنت علن  وضنع IETF (Internet Engineering Task Force)الّدولينة 

  4و طوير الّسي س ت.

بتطبيننٍق عملنننٍ   ب لتّنن ل  و تنن  ال   ننيع لننّل هنننذه الجهننوا، البننّد مننن  تنننويج هننذا اإلنجنن  
وحيٍي عل  أ ض الواقٍع يتاتُم مع سي س ِت وقوانيِن البلند منن جهنة، ويتواحنُق منع سي سن ت هيئنة 

ICANN  منننن جهنننٍة أخنننرى، ومنننن ه ننن  يتر ّنننُب علننن  ع ِ ق ننن   حلينننَل الّتجننن  ِب والَبحنننِث عنننن أح نننِل
العرأنن  السننو ي  المم  سنن ت، ومننن ثننمَّ  طويرهنن  ل صننَل إلنن  سي سننٍة   ننمُن إطنناق ال طنن ق العلننوي 

.سو ية بّان   دٍّ من المش كل، مع المح حظة عل   قوق الملإّينة الفإرّينة سنوات للجهن ت الّرسنمية 
أو اوننح ب العامنن ت الّتج  يننة أو للمننؤلفين أو  يننرهم مننن أوننح ب الحقننوق، وللمنن  لنن ا اامننُر 

و نل  المشن كِل قبنَل وقوعهن  استب قيً  لن ا أح نل، اا الّت بنَؤ ب لمشن كِل هنو نصنُف الّطرينِق لحلهن ، 
 ُيإ حئ انعدامه .

 وعليه يمرن  لخيص مشرلَة البحِث ب لسؤاِل الّرةيس  الت ل :

من  هنن  الّسي سن ت الُمقتر ننة إلطناق الّ طنن ق .سنو ية بمنن  ي نمُن  ننّدًا أانن  مننن الّشننر وي 
هن  أسن ُس الّ  اعن ت علن   والّ  اع ت، وح  الّد جة ااول  حيم  يتعلُق بحقنوِق الملإّينِة الفإرّينِة التن 

 أسم ت ال ط ق ت.

  

                                                           
4 http://blog.icann.org/category/languages/arabic/ 
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 أهداف البحث: 1-3

 يهدف هذا البحث إل   حقيِق اآل  :

 الوقوف عل  أهمّية إطاق الّ ط ق ت العلوّية العرأّية. -1

  ص يف ت الّسي س ت الُمختلفة المّتبعة ع د إطاق نط ق عْلوي جديد. -2

لّسنننجات حننن  حتنننرة إقننناِع نط قننن ٍت عْلوينننٍة جديننندٍة الوقنننوف علننن  النننُ هج التننن  اّ بعتهننن  بعنننُض ا -3
 و حليله .

 الوقوف عل  سي سِة ااسم ت المحجو ة والمحجوأة المتَّبعة من قبِل بعِض الّسجات. -4

 ليفية اختي   أح ل المم  س ت و طويره  الّ ب عه  ع د إطاق .سو ية.  -5

  

 أهمية البحث: 1-4

، أول  من نوعه إل  أهمّية إطاِق الّ ط ق ت العْلوّية العرأّية ح  خطوٍة   عوُا أهمّية الَبحثِ  
وأهمّية وضع سي س ت وحيحة م ذ البداية، وقبل أْا  صبَي الّ ط ق ُت قيَد االستخدام وأشنرٍل  ن ٍّ 
ومب شر. حبقدِ  م   إوُا الّسي س ُت الموضوعُة وحيحًة ومد وسًة م ُذ البداية نإنوا علن  الّطرينِق 

عسنفية. لّسليم ح  ضم ِا  قوق الملإّي ت الفإرّينة، وحن   اِع أكبنِر عندٍا ممرنٍن منن الّتسنجيات التّ ا
 يث أّنه من الّصعب استرج ع الم ض  لتصحيحه بعد أْا  صبَي الّ ط ق ُت قيَد االستخداِم، لنذل  

 يجُب االهتم م ب لّسي س ت الواجب اّ ب عه  قبَل الوووِل إل  هذه المر لة.

 هذا البحث ُيسهُم ح   وحيِر عدٍا من الّتووي ت والمقتر  ِت الت  يمرن اّ ب عه  ع َد ولعلّ 
إطنناِقِ  الّ طننن ق .سنننو ية، وأشنننرل خننن  ب حيمننن  يتعلنننُق بسي سنننة مر لنننِة اإلقننناع وسي سنننة ااسنننم ت 

 المحجو ة والمحجوأة. 
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 منهج البحث: 1-5

 الوونف  المن هجُ  اسنتخدام  نمّ   حقيقهن  إلن  يسنع  التن  وااهندافِ  الَبحنث طبيعنةِ  ضوت ح 

الواقنع،  حن  هن  كمن  الظن هرة أو الواقنع ا اسنة علن  يعتمندُ  والنذي الّتحليلن  )إّا ونّحت الّتسنمية(،
 .و طويره الواقعِ  َحهم ح  ُ سهم است ت ج ت إل  خص ةصه  وووالً  و وضيي بووفه  ع ه  ويعّبرُ 

 منن ُيمّر نه والنذي البحنث، هنذا لمثنل الم  سنبُ  المن هجُ  اّننه المن هج هنذا الب  نثُ  واسنتخدم

 و قديم مس همة لحل إشر ليته. البحث لتحقيق أهدافِ  اّلا مة المعلوم ت الحصول عل 

 

 :البحث مجتمع 1-6

الّ ط قنن ت الّسننجات المسننؤولة عننن إاا ة الّ ط قنن ت العْلويننة الع ّمننة أو  هننو البحننث مجتمننع
 .العْلوية لرمو  الّدول

 

 :البحث عّينة 1-7

مرّوننة  عّي نة الب  نث أخنذ البحنث هنذا  ّم اختي   بعض الّسنجات منن مجتمنع الَبحنث، وحن 
، ومنن (info , .biz , .name.)وهن :  gTLDثاثِة سنجاٍت مسنؤولٍة عنن نط قن ت عْلوّينٍة ع منة  من

 ae.)وه :  ccTLDأ أعِة سجات عرأّية مسؤولٍة عن الّ ط ق ت العلوية الّدولية الخ ّوة ببلدانه  

, .eg  , .jo ) .السعواية, . مصر. ، 
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 مصطلحات البحث: 1-8

 : Domain nameاسم الّ ط ق 

هنننو عبننن  ة عنننن  منننوٍ   رحّينننة )أي مرنننوا منننن أ نننرف وأ قننن م ( ُ مثنننل ع نننواا جهنننة علننن  
رنت، ُيستخدم بدل الع ن وين الّرقمينة للمواقنع لتسنهيل الوونول إليهن ، ويتإنّوا اسنُم الّ طن ِق منن اإلنت

 www.google.com.5 مق طَع  فصُل بي ه  نق ط. مث ل:

 

 :Arabic Domain nameاسم الّ ط ق العرأ  

هو ع واا موقنع إنترننت ولإنن مرتنوب ب ّللغنة العرأّينة ، مثن ل : موقنع .السنعواية، ويعتمند   
ّلننن  علننن  حإنننرة بسنننيطة  تمثنننل حننن  أْا يرنننوَا السنننم الّ طننن ق العرأنننّ   رميننن  مق بنننل لنننه ُيخنننّ ا حننن  

، والذي ال  قبل الخ ام ت  يره ، بي من  يبقن  اسنُم الّ طن ِق حن  ( ASCII)خ ام ت الّ ط ق ت ب ظ م 
 6واجهة المستخدِم مرتوأً  ب ّللغة العرأّية .

 

 :ICANNهيئة اإلنترنت لألسم ت واا ق م المخّصصة 

 وه  الم ّظمة المسؤولة عن إاا ة مص ا  اا ق م وااسم ت عل  االنترنت.

 

 :ccTLDالّ ط ق ت العْلوّية الدولّية 

لهن  بحنرحين االنين علن  البلند و ع   نط ق المستوى العْلنوي اسنم ت اإلنترننت والتن  ُيرمن  
  sy.. مث ل: ، وُ مّثل  موَ  الدوِل ب ستخدام الّترمي  الّدول 7المع  

                                                           
                       )ال وم ا, عبد الع ي   مد(،2004م، ال ط ق ت العلوية العرأية، المؤ مر الس بع عشر للح سب اآلل ، ج معة المل  عبد الع ي ، المدي ة الم و ة.5
6 http//:www.nic.net.sa/page>php? page=97&lang=0 
7 http://www.aeda.ae/ar/policies/AEDA-POL-001_Common_Definitions-ar.pdf 
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 :gTLDالّ ط ق ت العْلوّية الع ّمة 

ه  نط ق ٌت ع لمّية يمرُن الّتسجيُل  حته  اي جهٍة بغّض الّ ظِر عنن موقعهن  الّجغراحن . 
 com. 8مث ل: 

 

 :Registryالّسجل 

سلطةة ، IANA (Internet Assigned Number Authority)يُمثّل الّجهة المعتمدة من قبلل  

هننو بمث بننِة مسننتواٍع  سننم ٍّ لجميننع تخصلليأ قاقللإلم انتتاتللة ندااة التّةللإلي العطدلل،  الم للّدد  ،
لِة علن  مسنتوى الّ طن ق العلنوي  ، أو علن  TLDالمعلوم ِت اّلا مة لتحليل أسم ِت الّ ط قن ِت المسنجَّ

)مثنن ل:  -يسننتخدم المسننتوى الثّنن ن  للّ ط قنن تلنن ا هننذا الّسننجل إّا - SLDالمسننتوى الثّنن ن  للّ طنن ق
co.uk بن إلاا يين و الّتق ينين السنم الّ طن ق، والمح سنبين،  (. لم  َيحَف  الّسجل معلوم ت االّ صن ل

 9والمسّجل الذي ق َم بتسجيل اسم الّ ط ق.

 
 :Registrarالمسّجل 

المسنننّجل يع ننن  شنننخص أو جهنننة ُيمر هننن ، بموجنننب عقنننٍد مبنننَرٍم منننع إاا ة الّسنننجل،  نننوحيَر  
. ب إلضنن حة إلنن  أّا المسننّجل يننوّحر الخنندم ت 10خنندم ِت  سننجيل أسننم ت الّ ط قنن ت لطنن لب  الّتسننجيل

لطنن لب   سننجيل أسننم ت الّ ط قنن ت حهننو يقننّدم أي ننً  المعلومنن ت المطلوأننة للسننّجل، وهننذه المعلومنن ت 
واال صن ل(، ويجنوُ  للمسنّجل أْا ُيقنّدم خندم ت  الفنوا ير تعلق ب لّ ط ق )مث ل: معلوم ت الخواام و 

 مثل البريد اإللإترون  واست  حة المواقع و يره .القيمة الُم  حة إل  ط لِب الّتسجيل، 

 
 :Registrantط لب التسجيل 

11هو المستخدُم الّ ه ة  الذي يطلُب  سجيَل اسِم ال ط ق. 
 

 
                                                           

                       )ال وم ا, عبد الع ي   مد(،2004م، ال ط ق ت العلوية العرأية، المؤ مر الس بع عشر للح سب اآلل ، ج معة المل  عبد الع ي ، المدي ة الم و ة.8
9 http://www.nsrc.org/netadmin/wenzel-cctld-bcp-02.html 
10 http://www.aeda.ae/ar/policies/AEDA-POL-001_Common_Definitions-ar.pdf 
11 http://www.nsrc.org/netadmin/wenzel-cctld-bcp-02.html 
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 : DNSال ط ق  اسم نظ م

وهنو بمث بنة الينل  .اإلنترننت أنحن ت جمينعِ  حن  طنريقهم علن  العثنو ِ  علن  المستخدمين ُيس عد
الهنن  ف ب ل سننبة لمواقننع اإلنترنننت،  يننث اليننُل الهنن  ِف يجمننُع بننيَن اسننم الّشننخِص و قننم ه  فننه، أّمنن  

DNS  حيجمُع بين اسم الّ ط ِقDomain Name  وع وااIP الخ ّ  به. ب لتّن ل  يمرنُن القنول بّّننه 

 يمرنن  207.151.159.3  كت بنة منن حبندالً الع ن وين،   نذّلرِ  الّسنهلِ  منن يجعنلُ  ب لنّذاكرةِ  متعّلقٌ  جه  ٌ 

  www.internic.netكت بة 
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  مقدمة -

 اواحع لت بة أسم ت مواقع اإلنترنت ب للغِة العرأّية  -

 مفهوم الّ ط ق ت العْلوّية الع ّمة و الّدولّية  -

 إاا ة الّ ط ق ت العْلوّية -

  الّسي س ت المستخدمة اسم ت الّ ط ق ت -
 الستخدام الّ ط ق ت العرأّيةااهداف اإلسترا يجية  -

 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للبحث
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 مقدمة : 1-2
إّا اال اينننن َا المتننننوال  حنننن  أعننننداا مسننننتخدم  اإلنترنننننت بننننين اامننننِم  يننننِر الّ  طقننننة ب ّللغننننة 

مختلنِف أنحنن ِت اإلنإلي ينة، و ين اة المواقنِع المرتوأنِة ب ّللغن ت الُمختلفنة، احننَع العدينَد منن الّجهن ت حن  
العننن لِم للبحنننث عنننن  لنننول و ق يننن ٍت  جعنننُل منننن اسنننتخداِم ع ننن وين اإلنترننننت بلغننن ٍت مختلفنننٍة َمطلبنننً  
ع لمّيً . ولقد اّلت اإل صن ةي ت علن  هنذه ال ين اة  ينُث بلغنت نسنبُة مسنتخدم  اإلنترننت الّ ن طقين 

، بي م  وولت 1:4م 1996ية ع م ب ّللغِة اإلنإلي ية إل  المستخدمين  ير الّ  طقين ب للغة اإلنإلي  
  12. 1:0.6م إل  2002ح  ع م 

ومن ما ظِة  ي اة عدِا مستخدم  اإلنترنت  ينر الّ ن طقين ب ّللغنة اإلنإلي ينة  بنر  أهمّينُة 
إيج ِا الحلول والتق ي ِت الا مِة الت   مّرُن لل شنعوب العن لِم وعلن  اخنتاف لغن  هم منن االسنتف اِة 

بشرٍل ع م، و مّر    لعرٍب بشرل خ ّ ٍ من استخداِم لغت   العرأّية للووول  الُقصوى من اإلنترنت
إلنن  المعلومننة بيسننٍر وسننهولة، ومننن هننذه الحلننول  ينن اُة المحتننوى العرأننّ  علنن  اإلنترنننت واسننتخداُم 
اّللغننة العرأّيننة حنن  لت بننِة أسننم ِت مواقننع اإلنترنننت.  يننُث ُ عتبننر  ينن اُة المحتننوى العرأننّ  خطننوًة ه مننًة 

% من محتوى اإلنترننت 0.01جدًا، وخ وًة أّا "المحتوى العرأّ   ير موجوا عملّيً  وهو أقل  من 
% مننننن مسننننتخدم  2.5علنننن  الننننّر م مننننن أّا ااشننننخ   الننننذين يتإّلمننننوا اّللغننننة العرأّيننننة يمّثلننننوا 

 تّن  ينتمرن  ، ولإن  ّت   إتمَل الف ةدَة البّد أي ً  من اسنتخداِم الع نواا ب ّللغنة العرأّينة13اإلنترنت"
المسنننتخدَم العرأننن َّ منننن الوونننوِل إلننن  المحتنننوى العرأنننّ . ب لتّننن ل  المطلنننوب هنننو  مرنننين المسنننتخدم 
العرأّ  من اسنتخدام لغتنِه العرأّينة م نُذ بندِت  شنغيِل جهن   الح سنِب  تن  الوونول إلن  أّي معلومنٍة 

 عل  اإلنترنت. 

و ينننُث أّا الّر بنننة ب سنننتخدام لغننن ٍت محلّينننة  ينننر اإلنإلي ينننة هننن    بنننٌة ع ّمنننة وَ هنننم  جمينننَع 
أونننح ِب لغننن ِت العننن لِم الحيَّنننة، حيجننندُ  الّت بينننه والّتّكيننند علننن  أهمّينننة الّت سنننيق بنننين الجهنننوا العرأّينننة 

ينؤّاي  بّ ن   والّجه ت ااخرى لوضنع ضنوابط ومعن يير ث بتنة  تواحنق منع المعن يير الدولّينة،  تن  ال

                                                           
12 http://arabic-domains.org/?page_id=117 
13 Ayman El-Sherbiny D.Ebaa Oueichek .)2007( .Evaluation of the current status of Arabic Domain Names System .

ESCWA. 
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 لوٍل  ير معي  يٍة إل  ع ِل الُمستخدِم العرأ ِّ من شبرة اإلنترننت الع لمّينة، أو إلن  خلنِق شنبر ٍت 
  14عرأّيٍة م فصلٍة عن شبرة اإلنترنت الع لمّية، ومع ولة عن بعِ ه  الَبعض.

 

 دوافع كتابة أسماء مواقع اإلنترنت باّللغة العربّية: 2-2

م  اَل الوونول إلن  أّي موقنٍع يتطّلنب إاخن َل ع نواا الموقنع بن ا رف اّلا ي ينة  ّت  اآلا   
 تّنن  وإا لنن ا المحتننوى ب ّللغننة العرأّيننة، وهننذا ُيعنند  مننن المعوقنن ت الّرةيسننّية النتشنن ِ  اإلنترنننت حنن  

تّنن  العنن لم العرأنن ، وعلنن  الننّر م مننن أّا  ينن اَة المحتننوى العرأننّ  يعتبننُر خطننوة ه مننة جنندًا، ولإننْن  
 إتمنل الف ةنندة حابننّد أي ننً  منن اسننتخدام الع ننواا ب ّللغننة العرأّيننة  تن  يننتمّرن المسننتخدُم العرأنن ِّ مننن 

ه ن َة عندُة اواحنٍع وحواةند  ندعون  لندعِم اّللغنِة العرأّينِة ٍ  وأشنرٍل عن م الوووِل إلن  المحتنوى العرأنّ .
 لإت بة ع  وين مواقع اإلنترنت حيه ، نذلر م ه :

 ة على اللغة العربية وعدم التخلي عنها:المحافظ 2-2-1

اّللغة العرأّية من أعَرِق اّللغ ت وأسنم َه ، لنذل  يتحنّتم علن  ااّمنة العرأّينة المح حظنَة عليهن    
وعنندِم اسننتبداله  بننّّي لغننٍة ل نننت  حننت أّي ظننرف، بننل العمننل علنن   طويننع الّتق يننة والحلننول الف ّيننة 

 لدعمه . 

 تحّدثون لغات  أخرى غير العربّية:قلة عدد العرب الذين ي 2-2-2

%، وهنن   10حمننن جهننٍة ال يتجنن وُ  عنندُا المّتحنندثين ب ّللغننة اإلنإلي يننة حنن  الننوطن العرأننّ  
نسبٌة ضئيلٌة جدًا إّا م  ق  ن ه  بعدا المستخدمين المتوّقع اخولهم إل  ع لِم اإلنترنت مع اسنتخداِم 

ل ا معَظنُم الّطلبنة حن  العن لِم العرأنّ  يبند وا  -يبٍ و ّت  وقٍت قر -اّللغة العرأّية، ومن جهٍة أخرى 
 عل م اّللغِة اإلنإلي ينِة حن  مرا نل الّتعلنيم العلين ، ب لتّن ل  حنإا اّللغنة  شنّرل  ن ج ًا أمن م االسنتف اِة منن 

  15اإلنترنت ح  مرا ل الّتعليم ااول .

                                                           
  )ال وم ا, عبد الع ي   مد(،2004م، ال ط ق ت العلوية العرأية، المؤ مر الس بع عشر للح سب اآلل ، ج معة المل  عبد الع ي ، المدي ة الم و ة14
15 http://arabic-domains.org/?page_id=117 
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 :اّللغة اإلنكليزية عاجزُة عن تمثيل األحرِف العربيِّة 2-2-3

المستخدُم العرأّ  وعوأًة ب لغًة ح  الوووِل إل  موقع جهنٍة من  يرينده ،  ينُث يتحنّتم يجُد 
عليه إّم  معرحُة اسِم هذه الجهة ب ّللغة اإلنإلي ية وأا يرتبنُه بشنرٍل إماةن  ونحيي، أو معرحنُة اسنم 

ّلا ي ينة، وطبعنً  الّجهة مختصرًا، أو أْا يخّمَن بشرٍل وحيٍي ليفيَة لت بِة االسِم العرأنّ  بن ا رِف ا
 ه  ة ا تم الت عّدة لإيفية لت بة االسم العرأّ  ب ا رِف اّلا ي ية.

وااطرُف من للِّ هذا اسنتخداُم اا قن ِم لتمثينِل بعنض الحنروِف العرأّينة حن  لت بنِة الإلمن ت 
، ولنذل  ″3“بن لرقم ثاثنة ” ع“العرأّية بن ا رِف اّلا ي ينة، حعلن  سنبيل المثن ل: ُيرمنُ  للحنرِف عنين 

 16(، وهذا م ح  خطير يجب  احيه.Sa3udi( ب لشرل الّت ل  )Saudiيتّم  مثيُل للمِة )

 الحاجة إلى استخدام األسماء العربّية المشهورة: 2-2-4

كثيٌر من الّجه ِت المعروحِة والمشهو ِة بشرٍل واسٍع عل  الّ ط ق المحلّ  أو العرأنّ ، سنوات 
هنن ت  يننر  أحّيننة،  ننوا  المح حظننَة علنن  اسننمه  العرأننّ ، واسننتخداِمه ك نننت  ج  ّيننة أو  رومّيننة أو ج

 ح  جميع أنواِع وس ةط نشِر المعلوم ت وم ه  اإلنترنت.

 حّق المستخدم العربّي في استعمال لغته: 2-2-5

حإم  أّا للمستخدِم ااج بّ  الحّق ح  استخداِم لغتنه التن  يتحندُب بهن  لوسنيلِة  واونٍل منع 
جميِع المسنتوي ت، سنوات لن ا ّلن  عبنر الّرسن ةِل البريدينِة أو ع نواٍا بريندي أو اسنٍم اآلخرين وعل  

  17لموقٍع معّين عل  الّشبرة، حإّا للمستخدِم العرأّ  نفِ الحّق ح  ّل .

  

                                                           
16 (Abdoulaziz-Zoman, Raed Al-Faaiz, Anas Assiri), 2001, Domain Names:When is it going to be Arabic, International 

Arab Conference on information Technology 
17 http://arabic-domains.org/?page_id=117 
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 :تشجيع المستخدم العربيّ  2-2-6

العرأننن َّ علننن  اسنننتخداِم إّا اسنننتخداَم أسنننم ِت اإلنترننننت ب ّللغنننِة العرأّينننِة سيشنننّجُع المسنننتخدَم   
اإلنترنننت ولسننِر  نن جِ  اّللغننة.  يننُث أّا اسننتخداَم اّللغننِة العرأّيننِة حنن  لت بننة أسننم ِت المواقننِع سيسننّهُل 

  18الوووَل إليه .

ويننرى الب  ننُث أا اّللغننة سننتبق   نن ج ًا يم ننُع انتشنن َ  اسننتخدام اإلنترنننت بننين العننرب، وي يننُد 
حير المنن اِة )المحتننوى( والّسننبيِل )الع ننواا( ب ّللغننة العرأّيننة، بننْل إّا مننن الفجننوة الرقمّيننِة منن  لننم يننتم   ننو 

َع أوننح َب المحتننوى العرأننّ  علنن   ينن اِة  كت بننَة أسننم ِت الّ ط قنن ت ب ّللغننِة العرأّيننة مننن شننّنه أْا ُيشننجِّ
و طننوير هننذا المحتننوى،"اّا قيمننَة أّي محتننوى علنن  اإلنترنننت  إُمننن أس سننً  حنن  عنندا الّ نن س الننذين 

 19يعوا الوووَل إل  هذا المحتوى".يستط

 

 : ccTLDوالّنطاقات العْلوية لرموز الّدول  gTLDمفهوم الّنطاقات العْلوّية العاّمة  2-3

يمرُن  مثيُل أسم ت ال ط ق ِت عل  هيئِة شنجرٍة جنذُ ه  حن  ااعلن ، ويتفنّرع إلن  عنّدة حنروٍع 
 (، وُ قَسُم هذه الّ ط ق ت إل  مجموعتين: 1 مّثُل الّ ط ق ت العْلوّية لم  ح  الّشرل )

 :gTLDالّنطاقات العْلوّية العاّمة  2-3-1

ٍة بغّضِ الّ ظِر عنن موقعهن  الّجغراحن ، ه  نط ق ت ع لمّية يمرُن الّتسجيل  حته  اّي جه
 و قسم إل  ج َأين :

وأإمرن ا  com  .biz  .org.…: مثنل نطاقات عْلوّية عاّمـة مفتوحـة الّتسـجيل 2-3-1-1
 أّي حرا أوجهة  رومّية أو  ج  ّية أو اولة الّتسجيل  حَت هذه الّ ط ق ت.

وهنذه  int  .mil   .gov..…: مثنل نطاقـات عْلوّيـة عاّمـة محـدودة الّتسـجيل 2-3-1-2
مخّصننص للجهنن ِت الّدولّيننة مثننل  int.الّ ط قنن ت مخّصصننة لجهنن ٍت محننّداة، حمننثًا الّ طنن ق 

                                                           
18 (Abdoulaziz-Zoman, Raed Al-Faaiz, Anas Assiri), 2001, Domain Names:When is it going to be Arabic, International 

Arab Conference on information Technology 
19 Ayman El-Sherbiny D.Ebaa Oueichek .)2007( .Evaluation of the current status of Arabic Domain Names System .

ESCWA. 
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، والّ طننن ق  wipo.intوالم ّظمنننة الع لمّينننة للملإّينننة الفإرّينننة   un.intم ّظمنننة اامنننم المّتحننندة 
.mil .20مخّصص للجه ت العسررية 

  

 

 

 

 Error! No text of specified style in document.-1 ( شجرة أسماء النطاقات1الشكل )

 

 

 

 ( شجرة أسم ت الّ ط ق ت الع ّمة والّدولّية1الشرل )

 

 عمنلِ  طريقنةِ  علن   نؤّثر أا المتوّقنع منن  ينرِ   gTLD عندا حن  لهن  الُمخطنط الّ ين اة إاّ 

 ح  الّ  سِ  طريقةَ  ُ غّير أاْ  المحتملاالبتإ  ، وأ لّت ل  من  من جديدةً  موجًة  ولإّ ه  ستفتيُ  اإلنترنت،

 .اإلنترنت عل  المعلوم ت عل  العثو ِ 

 :ccTLDالّنطاقات العْلوّية الّدولّية  2-3-2

  …ae  .sa   .sy. وُ مّثُل  موَ  الّدول ب ستخداِم الّترمي  الّدول . مث ل:   

  

                                                           
  )ال وم ا, عبد الع ي   مد(،2004م، ال ط ق ت العلوية العرأية، المؤ مر الس بع عشر للح سب اآلل ، ج معة المل  عبد الع ي ، المدي ة الم و ة20
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 ( :2موّضحة ح  الّشرل )ويمرُن  صّو  شجرة أسم ِت الّ ط ق ت العرأّية لم  ه  

 

 

  

 

 

 gTLD لنطاقات العْلوية العامةا                                                ccTLD النطاقات العْلوية الّدولية

 

 أسم ت الّ ط ق ت العرأّية الع ّمة والّدولّية( شجرة 2الشرل )

 

 إدارة الّنطاقات العْلوّية: 2-4

ُ عتبننُر أسننم ت الّ ط قنن ِت مننن البي ننن ِت المهّمننة علنن  شننبرِة اإلنترنننت التنن  يجننُب اإلشننراُف 
 عليه  وإاا  ه  والّتّكد من عدِم  إرا ه .

ة مسنؤولة عنن  حننديث وإاا ة حن  بداينِة نشنِّة اإلنترننت لن َا منن الّطبيعن  وجنوا جهنة وا ند
والذي ل ا يحتوي عل  ق ةمة بّسم ِت الّ ط ق ت وأ ق ِم ااجهن ة  (hosts.txt)ملف ع  وين اإلنترنت 

المر بطننننة ب لشننننبرة. ومننننع  وّسننننِع انتشنننن ِ  اإلنترنننننت أوننننبحت إاا ُة بي ننننن ِت أسننننم ت وأ قنننن م ع نننن وين 
 IANAاإلنترنت موّ عة عل  عنّدة جهن ت، ينتم   خويلهن  منن قبنِل هيئنة أ قن م اإلنترننت المخصصنة 

 يِع المه ِم اإلاا ية والّتق ية لتإوَا أكثَر حع لّية. بهدِف  و   1985م ذ ع م 

الّجهننننة المشننننرحة علنننن  ع نننن ويِن اإلنترنننننت، و لهنننن  ل مننننل الّصننننا ّية حنننن   IANAو عتبننننر 
لم  و حتف  بق عدة بي نن ت موثوقنٍة  21اإلشراف عل  إاا ة أعم ِل وإجراتات نظ م أسم ت الّ ط ق ت.

                                                           
  )ال وم ا, عبد الع ي   مد(،2004م، ال ط ق ت العلوية العرأية، المؤ مر الس بع عشر للح سب اآلل ، ج معة المل  عبد الع ي ، المدي ة الم و 21

 تجاري  عرب امارات سورية مصر السعودية دولي تونس
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حننن  ّلننن  ااشنننخ   اإلاا ينننين والّتق ينننين النننذين يمرنننن  عنننن مفوضنننّ   منننوِ  الّ ط قننن ت الُعليننن ، بمننن 
22اال ص ل بهم، و سجيل ع  وين المواقع.

 

لإنننن  قننُع وظيفُتهنن    لّيننً  بصننفة إاا ّينننة هنن  الّسننلطة ااعلنن  لإلنترنننت،  IANAو  ننَم أّا 
م،  1999التننن   نننّم إنشننن ُ ه  عننن م ( ICANN)ضنننمن هيئنننة اإلنترننننت لألسنننم ت واا قننن م المخّصصنننة 

ه  الّجهة المشنرحة والمسنُؤولة عنن  -مؤسسة نفع ع م  ير  أحية  - ICANNبر   ليً   يث  عت
ل م ِا أّا لنل ع نواا منن الع ن وين ُيعند  حريندًا، وأّا  ( DNS)  نظ م أسم ت الّ ط ق تإاا ة ومراقبة 

لن  منن خنال  جميع مستخدم  شبرة اإلنترنت يمر هم العثو  علن  جمينِع الع ن ويِن الّصنحيحة، ّو
، وأسننم ت الّ ط قنن ت. لمنن  أّنهنن  IP addressesاإلشننراف علنن   و يننِع ع نن وين برو ولننول اإلنترنننت 

23ع واا البرو ولول الصحيي.  مُن أّا لّل اسِم نط ق يصُل إل  
 

وأشرٍل ع م ع د إطناِق نطن ٍق عْلنويٍّ اولنّ  يجنُب أْا نّخنَذ بعنين االعتبن   المسن ةل ااس سنّية 
 الّت لّية:

ِِ البلننند ويقنننيم حيهننن . أّمننن   - أْا يرنننوَا المسنننؤوُل اإلاا ّي عنننن الّ طننن ق العْلنننوّي النننّدولّ  منننن نفننن
خ  ِج النباا بشنرٍل مؤّقنت، وُيفّ نل أا يصنبي المسؤوُل الّتق ّ  حمن الممرِن أْا يروا من 

 .ال قً  من ااخِل البلد
ينتم بحيث أْا  إوَا القواعُد واللواةُي ع الًة وم صفًة وأا ُيع مل الّجميع عل  قدم المس واة.  -

ِِ القواعد و مع لجة جميع الّطلب ت بطريقٍة  ير  ميي ّية .   طبيُق نف

ط ق ت الع ّمة لتجّ نب الّ  اعن ت التن  يمرنُن أْا   شنّ مَن المستحسِن عدُم  سجيل أسم ِت ال ّ  -
 من  سجيل هذه ااسم ت الت   شّرل نقطَة خاٍف  ةيسية.

يجنننب أْا  إنننوا الرسنننوُم ع النننًة وم صنننفة وأال  تجننن و  الّ فقننن ت بشنننرل لبينننر، وخ ّونننة أّا  -
دف لتحقينق سّجل الّ ط ق العْلوّي الّدولّ  هو ُ إمً  محتإر من قبل جهنة وا ندة، ولإّ نه يهن

 .مصلحة المجتمع 

هنل إّا ل ننت م  سنبة للبلند . ) (UDRP)الّسي سنة المّو ندة لتسنوية الم   عن ت  يمرن اّ بن ع -
  الحرم الخ  ج  ي  سب البلد.(

                                                           
22 http://www.nsrc.org/netadmin/wenzel-cctld-bcp-02.html 
  )ال وم ا, عبد الع ي   مد(،2004م، ال ط ق ت العلوية العرأية، المؤ مر الس بع عشر للح سب اآلل ، ج معة المل  عبد الع ي ، المدي ة الم و 23

http://www.icann.org/ar/faq/#dns
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الحفنن ه علنن  عاقنن ٍت  ع قدّيننٍة بننين الّسننجل والمسننّجلين،  ت ننمن وجننوب  قي نند المسننّجلين  -
24ب لمب ائ الت  نّص عليه  الّسجل.

 

 

  :الّسياسات المستخدمة ألسماء الّنطاقات 2-5

 يمكن أن نصنّف الّسياسات المستخدمة عند إطالق النّطاق العْلوي وفق مايلي:

 :سياسة الّتعريفات العاّمة 2-5-1

  لبنننً  مننن  ُيصنننِدُ  الّسنننجل وثيقنننًة  حنننّدُا المصنننطلح ت المسنننتخدمة حننن  سي سنننِة إاا ِة أسنننم ت 
  اإلنترنت. نط ق ت

 مث ل:

المسننّجل: هننو الّشننخص الّطبيعنن  أو المع ننوي الننذي قنن َم أو يقننوُم، مب شننرًة أو عبننَر طننرٍف  -
بخننر، بطلننِب خنندم ِت  سننجيل مننن المرلنن  الّسننعواي لمعلومنن ت الشننبرة. لمنن  ُيعنند  مسننّجًا 

  25الّشخص الح ول عل  اسِم نط ٍق ق ةم.
 أسننننم ت نطنننن ق المسننننّجل:  ع نننن  شننننخص أو جهننننة ُيمر هنننن ، بموجننننِب عقننننٍد مبننننرٍم مننننع إاا ةِ  -

 ،  وحيَر خدم ِت  سجيٍل إل  أوح ب الّتسجيات. ae.اإلنترنت 

و  ُب  سجيل:  ع   الّشخص أو المؤسسة المسّجلة ح  ق عدة بي ن ت الّسنجل لشنخٍص  -
 26مفّوٍض الستخدام اسِم نط ٍق معّين وحقً  لترخيص اسم نط ق.

 :المسّجل-اتفاقية الّسجل 2-5-2

لإننلٍّ منننن إاا ة  ل هنن  التننن  ُ حننّدا اااوا  والمسنننؤولّي ت الُم  طننةالمسنننجّ  -اّ ف قّيننة الّسننجل
 .الّطرحين نط ق أسم ت االنترنت والمسّجل . و عّد هذه الوثيقة اّ ف قية ق نونّية بين

  

                                                           
24 http://www.nsrc.org/netadmin/wenzel-cctld-bcp-02.html 
25 http://nic.net.sa/docs/ADN/Ar_Arabic_Domain_Name_Registration_Regulation_For_Saudi_IDN_ccTLD_V1.0.pdf 
26 http://www.aeda.ae/ar/policies/AEDA-POL-002_Acceptable_Use_Policy-ar.pdf 

http://nic.net.sa/docs/ADN/Ar_Arabic_Domain_Name_Registration_Regulation_For_Saudi_IDN_ccTLD_V1.0.pdf
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 مث ل:

يجننوُ  إلاا ِة الّسننجل إنهنن َت االّ ف قّيننة بي هنن  وأننين المسننّجل، اوَا الح جننِة إلشننع   المسننّجل  -
مسؤولّيٍة  ج هه، ح    ل عدم  لبية المسّجل لشروط ااهلّية، أو ح    ل عندم واوَا أّي 

 احعِه للّرسوم.
يجننُب علنن  المسننّجل أْا يتصننّرف بُحسننِن نّيننة حنن  جميننع  ع ما ننه مننع اإلاا ة والمسننّجلين  -

 27اآلخرين وأوح ب )ط لب ( الّتسجيات.

 :سياسة االستخدام المقبول 2-5-3

 ينث ُيشنترط  .الّ ظن م ِد من استخداِم نظ م الّسجل وليفينة الّتف عنل منعالهدُف م ه   حديُد القص
عل  ط لب  الّتسجيل استخدام اسم الّ ط ق وحَق سي سِة االسنتخدام المقبنول النذي سنّجلوه ب إلضن حة 

 إل  المحتوى الذي سيروا مت  ً  للعموم. 

 مث ل :

 28أو للّ ظ م الع م. أا ال يروا اسُم الّ ط ق العرأّ  ومحتواه مخ لفً  لآلااب -
الحفنن ُه علنن  أمننِن وسننامِة الّشننبرة مننن خننال  ظننر انتهنن ة أمننن الّشننبرة، ل لمراقبننِة  يننر  -

 29المشروعِة، أو إ راُق الّشبرة برس ةل  حّرم اإلنترنت، أو   ويُر   ِم البي ن ت...

 :سياسة الخصوصية 2-5-4

أسننننم ت نطنننن ق  الّسننننجل )إاا ةُ  صننننُف ليفيننننة اسننننتخداِم المعلومنننن ِت التنننن  يحَصننننل عليهنننن  
 االنترنت(. 

 مث ل:

يجنننو  للمسنننّجل أو اّي شنننخٍص بخنننر االسنننتف اة منننن خدمنننة معلومننن ت المسنننّجلين أو أّي  -
خدمٍة أخرى ُيقدمه  المرل  السعواي لمعلوم ت الشبرة، شريطَة أْا يروَا لغنرِض الّتحّقنق 

                                                           
27 http://aeda.ae/ar/policies/AEDA-AGR-001_Registry_Registrar_Agreement-ar.pdf 
28  http://nic.net.sa/docs/ADN/Ar_Arabic_Domain_Name_Registration_Regulation_For_Saudi_IDN_ccTLD_V1.0.pdf 
29 http://www.aeda.ae/ar/policies/AEDA-POL-003_Zone_File_and_Registry_Database_Access_Policy-ar.pdf 

http://nic.net.sa/docs/ADN/Ar_Arabic_Domain_Name_Registration_Regulation_For_Saudi_IDN_ccTLD_V1.0.pdf
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السِم نط ٍق معين. وال يجنوُ  من  وّحر اسِم الّ ط ق، أو للحصوِل عل  معلوم ِت الّتسجيل 
حننن  إ سننن ِل اإلعانننن ت الّتج  ينننة أو  -علننن  سنننبيل المثننن ل-اسنننتخداُم معلومننن ِت المسنننّجلين

 30الّتسويقّية، أو إ س ل الّرس ةل  ير المر وَأة أو االقتح مية.

 :الّنطاق سياسة جمع وعرض بيانات خدمة معلومات أسماء 2-5-5

وليفينننة  يجنننُب جمعهنن  عنننن أّي مسنننتخدٍم للّ طننن ق،هننذه الّسي سنننة  صنننُف المعلومنن ت التننن  
 الع ّمة . Whois عرضه  ح  خدمة الن

 مث ل:

 البي ن ت الت  يجوُ  اإلحص ُح ع ه  ب لّ سبة لجميع الّ ط ق ت ح  اولة اإلم  ات ه :  -
اسُم الّ ط ق، بخر  عنديل،  من   عرينل المسنّجل، اسنُم المسنّجل،   لنة الّتسنجيل، ون  ُب 

 عريل و  ب الّتسجيل، اسم مسؤول االّ ص ل بص  ب الّتسجيل، البريد الّتسجيل،  م  
اإللإتروننن  لصنن  ب الّتسننجيل، نننوع ااهلّيننة، اسننم ااهلّيننة،  مننُ  ااهلّيننة، اسننُم المسننؤوِل 

 31الّتق ّ ، البريد اإللإترونّ ، خ ام ااسم ت.

 :سياسة األسماء المحجوزة والمحجوبة 2-5-6

أو اّنهنن   م ت التنن  ُيم ننع  سننجيله  اسنب ٍب  تعلننق بتشننريِع الّدولنة،ُ حنّدا هننذه الّسي سننة ااسن
 م  حية للع اات والّتق ليد الّس ةدة.

 مث ل:

يجوُ  للمرل  الّسعواي لمعلوم ت الّشبرة إنش ت قواةم ب لمق طِع المحجو ِة أو  ير الُمت  ة  -
للّتسنجيِل حنن  أسنم ت الّ ط قنن ت، والتن   شننمُل علنن  سنبيل المثنن ل ال الحصنر المقنن طع التنن  
 مّثل أ ق م أو أسنم ت جغراحّينة أو أسنم ت اااين ا والمنذاهب أو للمن ت  ت نمُن  عنّديً  علن  

                                                           
30 http://nic.net.sa/docs/ADN/Ar_Arabic_Domain_Name_Registration_Regulation_For_Saudi_IDN_ccTLD_V1.0.pdf 
31 http://www.aeda.ae/ar/policies/AEDA-POL-005_WhoIs_Data_Collection_and_Display_Policy-ar.pdf 
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ن أو الننوطن أو القننيم ااخاقّيننة أو أّي مقطننٍع بخننر يعتبننره المرلنن  أنننه  يننر مر ننوب الننّدي
 32حيه، أو يت  ح  مع المصلحِة الع ّمة أو  يِر م  سٍب للّتسجيل.

 :سياسة أهلّية اسم الّنطاق 2-5-7

المحننَدا حنن  المسننتوى  هننذه الّسي سننة  حننّدُا القواعننَد المتعّلقننة بمنن ِي  ننرخيِص نطنن ِق اإلنترنننت
 .)الّث ن  أو الّث لث( لرم  أسم ت الّ ط ق العْلويّ 

 مث ل:

ال  وجننُد  قننوق ملإيننة حنن  نظنن م أسننم ت الّ طنن ق. وال يمتلننُ  ونن  ُب الّتسننجيل اسننَم نطنن ٍق  -
ولإّ نننه يحنننوُ  علننن   نننرخيٍص  صنننريٍّ ب سنننتخدام اسنننم الّ طننن ِق لفتنننرٍة محنننّداٍة، ووحقنننً  للب نننوا 

 33م الّ ط ق.والّشروط الت  ُ  ّظم  رخيص اس

 :سياسة ضمانات صاحب الّتسجيل 2-5-8

ُ حننّدا هننذه الّسي سننة الّ ننم ن ت التنن  يجننُب أْا يوّحرهنن  مسننتخدم الّ طنن ق ع نند  قديمننه طلننب 
  سجيل اسم الّ ط ق.

 مث ل:

يلتنن ُم المسننّجل بننّّا جميننع المعلومنن ت الخ ّوننة ب سننِم الّ طنن ِق أو طلننِب الخدمننِة هنن  ل ملننٌة  -
يلت ُم بإباِغ المرل  ح  أقنرِب وقنٍت ممرنٍن عنن أّي  حنديٍث أو  صنويب واقيقٌة ومحّدثٌة، و 

 34قد يطرأ عل  المعلوم ت.
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ور اسم الّنطاق 2-5-9  :سياسة كلمة مر 

 االنترنت. ُ حّدا هذه الّسي سة  خصيص واستعم ل واسترج ع للمَة سرِّ اسم نط ق

 مث ل:

الّتسننجيل المع ننّ  مننن ِقَبننل  يجننُب  خصننيُص للمننِة مننرو  السننِم الّ طنن ق الخنن ّ  بصنن  ب -
 35المسّجل ح  الوقت الذي يتم  حيه  سجيل اسم الّ ط ق.

 :تغيير المسّجل -سياسة نقل اسم الّنطاق  2-5-10

 المسّجل. ُ حّدا هذه الّسي سة الّطريقة الت  يستطيُع به  مستخدم اسم نط ق نقل

 مث ل:

المبنن اَئ الّت ليننة حنن  ل حننِة  يجننُب علنن  ل حننِة المسننّجلين الّتّكنند مننن وجننوا نصننو   عرننِ -
 اّ ف قي ت أوح ب الّتسجيل الخ ّوة برل م هم:

يتمّتع أوح ُب الّتسجيِل بن لحقِّ حن  االختين   عنن علنم ومعرحنة بشنّا نقنل  رخيصن ت  •
أسم ت الّ ط ق الخ ّوة بهم ح  أي وقت خال حترة  رخيص اسم الّ ط ق، اوا حقداا 

 الوقت المتبق  لفترة  رخيص الّ ط ق.

يتمتننُع ونن  ُب الّتسننجيل بنن لحقِّ حنن  معرحننة ل حننة الب ننوا والّشننروط اله ّمننة بعمليننة الّ قننل  •
بم  حيه  أّي  إ ليف أو مص  يل ّات ِوَلة قبَل مواحقتهم عل  الُم ّ  حن  إجنراتات 

 الّ قل.

ال يجوُ   حَت أّي ظرٍف للمسّجل الم قوِل لُه أو المسّجل الّ  قنل أْا يفنرَض أّي  سنوٍم  •
 و  ب الّتسجيل المع ّ  عن ّل  الّ قل.عل  

 36يمت ُع المسّجل الّ  قل عن إع قِة أو م ِع ّل  الّ قل. •
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 :تغيير صاحب الّتسجيل -سياسة نقل اسم نطاق  2-5-11

 إل  بخر. ُ حّدا هذه الّسي سة الّطريقَة المسمو َة ل قِل اسم نط ٍق من و  ب  سجيل

 مث ل:

 إلن  م لنٍ  جدٍيند ،  تن  ينتّم  حوينُل ملإينة اسنِم الّ طن قjo. حيمن  يخنّص الّ طن ق اا انن   -

 يجُب أْا  تحّقق اامو  الّت لية:

علن  م لنِ  االسننِم ااونلّ   ّكينند   َبتنه ب السننتغ  ِت عنن االسننم، واإلحصن ِح عننن نقلنِه إلنن   •
 م لٍ  جديٍد برس لٍة  سمّية. 

•  ِِ شنروط  سنجيِل نطن ٍق جديند، ويحنق  للمرلن   حنَض الّتسنجيل  َيخ ُع الم لنُ  الجدينُد لن ف
 إّا ل ا مخ لفً  للّشروط. 

ُيقنننننّدم الم لنننننُ  الجدينننننُد بعننننند مواحقنننننِة المرلننننن  طلبنننننً  جديننننندًا لتسنننننجيل االسنننننم نفسنننننه والّسنننننير  •
 ب إلجراتاِت  سِب ااوول. 

 37يتطّلب هذا الّ قل  سديد  سوِم اشتراٍة جديد. •

 :نطاق وتعليقه سياسة رفض وحذف اسم 2-5-12

 الّ ط ق ت. ُ حدا هذه الّسي سة القواعد الت   حرم  حض و ذف و عليق أسم ت

 مث ل:

يجو  للمرل  الّسعواي لمعلوم ت الّشنبرة حن  أّي وقنٍت  حنَض طلنِب خدمنٍة أو  نذف اسنم  -
 نط ٍق ق ةم أو  عليقه ح  الح الت الّت لية )أمثلة وليِ لل الح الت(:

ً  من المعلوم ِت المقّدمنة منن المسنّجل  ينر ونحيحة أو  ينر اقيقنة إّا ثبَت للمرل  أّا أيّ  •
 أو  ير محّدثة.

 إّا لْم يوّحر المسّجل الوث ةَق الت  طلبه  المرل . •
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 إّا لْم يقِم المسّجل بسداِا الّرسوم أو المستحّق ت الم لّية للمرل . •
ّلنننن  أي جهننننة إّا  لّقنننن  المرلنننن  أمننننرًا مننننن جهننننة  رومّيننننة سننننعواية مختّصننننة، بمنننن  حنننن   •

 38ق  ةّية.

 :سياسة معالجة الّشكاوي  2-5-13

 ُ حدا هذه الّسي سة اإلجراتات المّتبعة لمع لجة الّشر وي المتعّلقة بّسم ت الّ ط ق.

 مث ل:

ُ قنننّدُم ل حنننة الّشنننر وي مب شنننرًة إلننن  المسنننّجل )النننذي  نننم  سنننجيل أو  جديننند اسنننم الّ طننن ق منننن  -
( الم شنننو ة Whoisت أسنننم ت الّ طننن ق )خالنننه(  سنننبم  يظهنننر اسنننمه حننن  خدمنننة معلومننن 
 للع ّمة. وع ده  يقوُم المسّجل بّ ِد اامو  الت لية:

 حويُل الّشروى إل  اإلاا ة حن   ن ل ل ننت الّشنروى متعّلقنة ب سنم نطن ق أو للمنة أو عبن  ة  •
 موجواة عل  ق ةمِة ااسم ِت المحجو ة.

 اهلّية إّا ل نت الّشنروى متعّلقنة بّهلّينة يّتبُع المسّجل الب وَا الخ ّوة ب لّشر وي المتعّلقة ب •
 ُمقّدم الّطلب أو و  ب الّتسجيل. 

يتم   طبيُق عملينة مع لجنة الّشنر وي الّداخلينة الخ ّونة ب لمسنّجل إّا ل ننت الّشنروى  تعلنُق  •
 39بتصرح ِت وليِل البيِع الّت بع للمسّجل.

لن  وحقنَ  لل نوابِط النوا اِة  يجوُ  اّي شنخٍص طبيعنّ  أو مع نوّي  قنديَم اعتنراٍض للهيئنة، - ّو
 40 ح  الةحة قواعِد وإجراتات االعتراض عل  أسم ت الّ ط ق ت الّسعواية.

 :سياسة تسوية نزاعات أسماء الّنطاق 2-5-14

السي سننة  والمسننتمدة   لبننً  مننن ُ حننّدا هننذه الّسي سننة طريقننَة  سننويِة ن اعنن ت أسننم ت الّ طنن ق
  (WIPO). الع مة للم ظمة الع لمية للملإية الفإرية 
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 مث ل:

ال ُيعند  المرلن  الّسنعواي  َرمنً  حنن  أّي نن اٍع قند ي شنّ  ننوَل أ قّينِة  سنجيِل أّي اسنم نطنن ق،  -
كم  أّا المرلَ   يُر مل ٍم بتقريِر م  إّا ل ا طلُب الخدمِة أو استخداُم اسِم نطن ٍق بواسنطة 

 41ل  عّديً  عل   قوِق طرٍف ث لث.المسّجل قد يشرّ 
لن نش  َة نحن )إاا ة سجل الّ ط ق ت ح  اإلم  ات( أو أّي مسّجل بنّّي طريقنٍة ل ننت حن   -

أّي ن اٍع بي إم )ط لب الّتسجيل( وأين أّي طرٍف )ب ستث  ت المسّجل واسنتث  ة  ( بخصنوِ  
عنندَم إضنن حِة اسننم   أو أّي  سننجيٍل أو اسننتخداٍم السننم الّ طنن ق الخنن ّ  برننم. ويجننب علننيرم 

اسننم أّي مسننّجل لطننرٍف أو بننّّي وننفٍة أخننرى حنن  أّي إجننراٍت مننن هننذا القبيننل. وحنن   نن ل 
إقح م اسم   أو اسم أّي مسّجل لطرٍف ح  مثل هذا اإلجنرات حإن ن  والمسنّجل نحنتف  بحّق ن  

 إجننراٍت حنن  اّللجننوت إلنن  أّي احنن ع، وإلنن  لننل الننّدحوع ت التنن   عتبننُر م  سننبة،  وأْا نّتخننَذ أيّ 
 42بخر نراُه ضرو يً  للّدح ع عن أنفس  .

 :قواعد سياسة تسوية نزاعات أسماء النطاق 2-5-15

 . ُ حّدا هذه الّسي سة القواعَد الخ ّوة بسي سة  سوية ن اع ت أسم ت الّ ط ق

 :قواعد الممارسة 2-5-16

المسنّجلين المعتمندين، و  حديند الّتبعن ت هذه الّسي سة ُ فينُد  حدينِد أاواِ  و قنوق والت امن ت 
 الت  يواجهه  المسّجلين المعتمدين ح    ل انته ة هذه الّسي سة .

 مث ل:

يلت ُم المسّجلين اسم ت نطن ق اإلنترننت حن  اإلمن  ات ب المت ن ع عنن  خن ين أسنم ت نطن ق  -
محننّداة اإلنترنننت، أي  سننجيل عنندا لبيننر مننن أسننم ت نطنن ق اإلنترنننت اوَا  لّقنن   عليمنن ت 

 43بذل  من قبِل ط لب  الّتسجيل.
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 خصائص أسماء الّنطاق: 2-5-17

 ُ حّدا هذه الّسي سة الّشروَط الواجب  وّحره  ح  أسم ت الّ ط ق ِت ليتمَّ  سجيله .

 مث ل:

 :   jo.من الّشروط الواجِب  وّحره  ح  أسم ت الّ ط ق اا ان   -
ال يجننوُ  السننِم الّ طنن ق أْا يتإننوا مننن أ قنن ٍم حقننط، بننْل يجننُب أا يحننوي علنن   ننرٍف علنن   •

 ااقل. 
أّول  مٍ  يجب أْا يروَا  رحنً , وبخنُر  منٍ  يمرنن أا يرنوا  نرف أو  قنم, ولإنْن ال يجنوُ   •

 يَة أو نه يَة االسِم الُمخت  . ( أا  إوا بدا-لعامة الشرطة)

يجُب أْا يروَا االسُم المطلوِب  سنجيله ُمط بقنً  أو مشنتّقً  منن اسنِم المؤسسنِة المسنّجلة حن   •
ااةرة مراقبة الّشرل ت, أو أْا يرنوَا مختصنرًا بمجمنوع أ نرِف اسنم الّشنرلة لن مًا )نطقنً  ال 

  44لة له . رجمة(، أو أْا يروَا أ د العام ت الّتج  ّية المسجّ 

 سياسة الّرسوم: 2-5-19

ُ حّدا هذه الّسي سة الّطريقنة التن  ينتم  حيهن  اسنتيف ت الّرسنوم علن  أسنم ت الّ ط قن ت، ومقندا   
هنننذه الّرسنننوم، ويمرنننُن للسنننّجل أْا ُيعنننّدل هنننذه الّرسنننوم علننن  أْا ُيبّلنننِ أونننح ب )طننن لب ( الّتسنننجيل 

 ب اسع   الجديدة.

 مث ل:

ألننف ا هننم علنن  ااقننل ل ننم ا للتسننديد علنن  شننرل مبنن لِ  30ِ حنن  اإلمنن  ات ُيؤخننُذ مبلنن -
خ لصننننة ويجننننب أا يننننواع حنننن   سنننن ب يحننننداه سننننجل اإلاا ة. وُيسننننتخدُم ضننننم ا الّتسننننديد 
 صرّيّ  للوح ت ب لت ام ت المسّجل بموجب أّي مع ملة مع اإلاا ة  ت مُن  سنومً  مسنتوجبَة 

 الّدحِع من المسّجل لإلاا ة.
-  ِِ  ضم ا الّتسديد ح   سن ب اإلاا ة وينتم  الّسنحب علينه منن قبنل اإلاا ة يتم  اال تف ُه بمب ل

 45 سب الح جة ح  نه يِة لّل شهر.
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 ح  اا اا ُ تبع اإلجراتات الت لية حيم  يخص الّرسوم: -

 الّتجديد يروا س ويً  لاشتراك ت، ويمرن للعميل الّتجديد اكثر من س ة احعة وا دة.  •

( يومننً  مننن  نن  يِ االسننتحق ق الّسنن وي لتجدينند 90ُيعطنن  ونن  ُب اسننم الّ طنن ق مهلننة ) •
االشننتراة، وإّا لننْم يقننِم العميننُل ب لّتسننديد خنناَل هننذه المننّدة سننيقوم المرلنن  بإلغنن ِت االسننم 

 مستفيد جديد اوا إعام المستفيد ااول. وعرضه للتسجيل ل

 الّرسوم المدحوعة  ير مستراة .  •
ُيجّدا االشتراة  لق ةيً  لس ة جديدة إال إّا استلم المرل  طلبً  ب إللغ ت من و  ب اسم  •

 46الّ ط ق.
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 األهداف اإلستراتيجية الستخدام الّنطاقات العربّية: 2-6

 نط ق ٍت ب ّللغة العرأّية من شّنه أْا يس هَم ح :إّا إيج َا وإنش ت أسم ت 

نشُر استخداِم اإلنترنت ح  الّدوِل العرأّية عن طريق إ الة الَعواةِق اّللغوية الت   واجنه المسنتخدم  -
العرأننّ ، لُيصننبي اإلنترنننت سننهَل الم نن ِل للّ نن طقين ب ّللغننة العرأّيننة، وعلنن  جميننع مسننتوي ت  علننيمهم 

 وأعم  هم.

  47نتش ِ  الّثق حِة العرأّية عل  شبرة االنترنت الع لمّية.اعُم ا -

نشُر اسنتخداِم اّللغنة العرأّينة علن  شنبرِة اإلنترننت، حإمر نينُة لت بنِة أسنم تِّ المواقنع ب للغنة العرأّينة  -
ه  الت   شّجع عل   ي اة المحتوى العرأّ  الّرقم  ولنيِ العرنِ، اّا قيمنَة هنذا المحتنوى  تحنّدا 

َِ حقط بوجواِه عل  الّشبرة.بعدا الق  48 ا ين عل  الّ ف ّ إليه، ولي

إيجنن ُا ُحننرٍ  لبيننرٍة لاسننتثم   حنن  مجنن ِل ونن  عة أسننم ِت الّ ط قنن ت حنن  الم طقننة العرأّيننة،  يننث  -
  عوُا ب لف ةدِة الم اّية للمسّجلين والّسجات من ن  ية ومن ن  ية أخرى لط لب  الّتسجيل. 

المجتمِع العرأّ  والّثق حِة العرأّينة، وخ ّونًة بعند أا  نّم االعتنراف ب لهوّينة   لبيُة وإشب ع ا تي ج ت -
 العرأّية وا  خّذ القراُ  بدعمه .

 حقيق الّتطو  التإ ولوج  والعلم  للمجتمع، عن طريق  ع ي  قد ة ااقطن   العرأّينة علن  ب ن ِت  -
 ب إلض حة إل  انتش ِ  العرِب ع لمّيً .و شغيل ح  تات إنترنت محلّية وإقليمية معترف به  ع لميً ، 

 ع يننُ  و حسننين حننر  نفنن ّ الم طقننة العرأّيننة إلنن  الّشننبرِة الع لمّيننة، ممنن  ُيسنن هم حنن   حننِع مسننتوى  -
 المعرحة لدى المجتمع العرأّ ، و ذليل الفجوة الرقمّية ووواًل إل  مجتمع المعلوم ت.

العرأّينننة، منننن خنننال االسنننتف اة منننن القننند ات  ب ننن ُت الُقننند ات و ع يننن  ُحنننر  العم لنننة حننن  الم طقنننة -
والموا ا البشرّية المتوحرة محلّيً ، وإكس به  الخبرة والمعرحة اّلا مة لتشغيل أسنم ت الّ ط قن ت العرأّينة 

 ع لمّيً  عبر مش  لته  الخبرة مع المجتمع الّدولّ .

                                                           
47 http://www.arabic-domains.org/?page_id=11 
48 Ayman El-Sherbiny D.Ebaa Oueichek .)2007( .Evaluation of the current status of Arabic Domain Names System .

ESCWA.  
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العننن لم، منننن خنننال  ع يننن  هوّينننة خدمنننُة الّثق حنننِة العرأّينننة والمجتمنننع العرأنننّ  واللغنننة العرأّينننة  نننول  -
المجتمع العرأّ ، و نوحير وسن ةل حّع لنة ال صن ل أحنراا هنذا المجتمنع منع اآلخنرين ب سنتخداِم هنوّيتهم 

 49المستقّلة وعام  هم الّتج  ّية ونط ق  هم العرأّية.

 

 أّا أهمّيننة اسننتخداِم الّ ط قنن ت العرأّيننة  ننّ   مننن لونهنن  ع صننرًا أس سننيً  حنن   ننرى الب  ثننةُ و 
الّت ميننة للووننوِل بنن لعرِب إلنن  مجتمننِع المعلومنن ِت وأّسننرِع منن  يمرننن حنن  عصننٍر  إثُننر حيننه الّتغيننرات 
والّتطو ات ح  أ م ة قي سّية، ح نًا عنن أهمّينة اسنتخدام اسنم الّ طن ق العرأنّ  لهوينة للّتعرينِل عنن 

لمجتمعن ت المختلفنة التن  الم طقة العرأّية لج تٍّ من مجتمع ت الع لم، إسنوًة ب لثق حن ت المتعنّداة و ا
ُ سنننّوق لوجواهننن  علننن  شنننبرِة اإلنترننننت وأشنننرٍل مت ايننند، منننن خنننال وضنننِع عامننن ِت وجواهننن  علننن  
الشننبرة. ولننيِ أ ننوج مننن الم طقننِة العرأّيننِة لتعريفهنن  لجنن ٍت مننن  لننَ  المجتمعنن ت ووضننع عامنن ت 

 وجواه  أي ً  عل  شبرة اإلنترنت الع لمية.

أهمّينة  حلينل الّسي سن ت التن  اّ بعتهن  الّسنجات الع لمّينة السننتخا  وأ لتن ل   تجّلن  ه ن  
ط ق ت ب ّللغة العرأّية ب ج ح إاا ة هذه سي سة    سب الوضع العرأّ ، ل توج نج ح إطاق أسم ت ال ّ 

 الّ ط ق ت.

 

  

                                                           
49 http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ictd-09-tech2.pdf 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته

 األول: سياسة اإلقالعالمبحث 

 

 "حيث تتعارض المصالح تنشأ النزاعات" مقدمة: 3-1

 ،بيع   دوب    حِ عليه الطّ  لذل  ل ا منالمحدواة  ط ق ت من الموا اِ ال ّ  أسم تُ   عتبرُ 
 ملحننوه بشننرلٍ  يهنن عل اعنن ت  ّ ال ا ااات ااخيننرةِ  حنن  الفتننرةِ  أوننبحت ّات قيمننة اقتصنن اية أعنند أاْ و 

  ه.نترنت للّ اإل اقتص اَ  اُ  هدّ ثرة الإَ أوبحت من بحيث 

  اعِ بنن ل ّ  اامننرُ  قُ ع نندم  يتعّلنن ةً خ ّوننو لبيننر  دة إلنن   نندٍّ معّقننبّنهنن   عمومنن ً نترنننت ن اعنن ت اإل صننفُ  تّ و 
منن  لبينرٍ  علن  قند ٍ  أ ند ااطنرافِ  ع ندم  يرنواُ   عقينداً  اامنرُ  ين اااُ  ولمن   ،تط ق  ّ ال أسم تِ   ولَ 
 أنهن التن   نرى  هن تِ بنين الجّ   ةِ أو الممّين  اعن ت علن  ااسنم ت المشنهو ةِ  ّ ال  حدبم   و  لب ً  هرة.الش  

 . به  أ قّ 

هير الّشنن facebookض لهنن  موقننع  عننرّ  التنن مشننرلة اله لّلنن العنن لمُ   نن بعَ  م ننذ حتننرةٍ : (1) مثــال
بننه، وحن  نه يننة  طن ق الخن ّ  وج وأهن   نول اسننم ال ّ  ن اعننً  طنويًا حن  شننم ل اا ضِ  والنذي خن َض 

                ة ة الفإرّيننننننننللملإّيننننننن الع لمّينننننننةمنننننننة ين اوليننننننننين منننننننن الم ظّ إَمنننننننالموقنننننننع علننننننن   ُ   صنننننننلَ  المطننننننن فِ 
" WIPO"World Intellectual Property Organization    لننه بموجبهمنن  الحصننول علنن   يحننق

علننن   facebookرل ننندا، حفننن  هنننذه ااخينننرة  صنننل إينطننن قين يحمننناا اسنننمه حننن  اولتننن  أسنننترالي  و 
 2007بدايننة عنن م  حنن طنن ق ق مننت بحجنن  ال ّ   والتنن talkbeans mediaطنن ق مننن شننرلة ة ال ّ ّيننأ قّ 

 ضندّ  علن   رنمٍ  facebook استرالي  ححصلَ     حأمّ  ،2007 بب  ح ي  ج    ل سموق مت بتسجيله 
ة القننن  ّ   ه حننناسنننمَ  يحمنننلُ  يطننن ق النننذاسنننم ال ّ   حننن للموقنننع الحنننقّ   ااسنننترالية يعطننن callverseشنننرلة 

 facebook.com.au.50وهو  غيرة،الّص 

ننالّطنن صنن ليِ ل اامننرُ  ي تهنن  رو ة أاْ لننيِ ب لّ ننو : (2) مثــال مننع  لمنن   صننلَ  هرةرف ّو الش 
 أاْ  اسنتط عَ  - ي   يو فِ الّسنرض لنذي  ّعنالن - myspaceموقنع أّا ، ح جد مثًا  facebook موقع

ق منننت  لاسنننمِ  الم لإنننةَ  شنننرلةَ الّ  إال أاّ  ،اسنننم نطننن ق يحمنننل اسنننمه  تنننه حنننبّ قيّ  علننن   رنننمٍ  حصنننلَ ي

                                                           
50 http://www.arabwebtalk.com/news/articles-action-show-id-152.htm 
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 جن ه قبننل وجنوا منن   قند  ننمّ لنن ا طن ق ال ّ   يننث أاّ  ،طن قة ال ّ إنم و صننلت علن  أ قّيننالحُ  ب سنتئ  فِ 
 51.أواً  myspaceبن يسم  

 نطنن قٍ  اسنمِ جهتنين  ت   عن ا  نول ط قن ت علن  أسنم ت ال ّ  اعن ت ال ّ  حن  نجندُ  عن مٍ  بشنرلٍ و 
  قننوقَ  يمتلنن ُ  حطننرفٌ  ، تط قننة وأسننم ت ال ّ ج  ّينن لعامنن ت التّ ب اع هننذا الّ نن منن  يننر بطُ  و  لبنن ً ، دامّحنن

 طن بق حن  اسنمه لن ّص المُ طن ق ة ال ّ اآلخنر يمتلن   قنوق ملإّينرف والّطن، لةة المسنجّ ج  ّينالعامنة التّ 
طن ق لجهنة ال ّ  اسنمِ   خصنيصِ  قبلَ   اعُ ال ّ  وسوات  دبَ  .ث   المشراتومن ه    ُ ، ةج  يّ العامة التّ 

 . اعننن تال ّ  ومع لجننةِ  االعتراضننن تمحنننداة لتقننديم  ةٍ بلّينن بنن عا ّ  حيجنننبُ  ه،منن  أو  نندب بعننند  خصيصنن
ة اة خ ّونن  منن خنال المحن كم أو منن خنال إجنراتات محندّ إّمن  اعن تال ّ هنذه  مثنلِ  حنض   ينتم  وعن اًة 

رحين حإننا الّطنن الحنن الت، لننلِّ   حنن بسننيط ً   نناً   تط قننقنن نوا أسننم ت ال ّ م وال يقنندِّ  ، تط قننبّسننم ت ال ّ 
جن ه ا ّ   بهن  حن و ندحعُ  منن الحنلّ  المشرلةَ  بُ قرّ واضحة  ُ  ومع ّل  ه  ة نق طٌ  ه،بحقوقِ  يتمس ُ    لب ً 
 ن.معيّ 

  حن ي   يو ااكثنر شنيوع ً هنو الّسن ة""القرون ة اإللإترونّين ط قن تال ّ  أسنم تِ  ا نتالَ  كم  وأاّ 
" ، الننذين يعتمنندوا cybersquattersين" عين الف نن ةيّ المتننوقّ   يننث يبقنن  ،ط قنن ت اعنن ت  ننول ال ّ ال ّ 

علن  أهبنة االسنتعداا لتسنجيل ويبقنوا  ،ط قن تم ت ال ّ ّسنب ُي ن  أوا  اامنوال وقع ت لإسنبِ عل  التّ 
 ُ  حننرِ يَ  ي   يو قنندْ وحنن  هننذا الّسنن ،لأح نن بسننعرٍ  ال قنن ً  ة بيعننهِ مرنن هم إعنن اَ ه يع ننواا منن  إّا  وقعننوا أّننن

ٌِ  شخٌص  ن ينلِ عل  ال ّ  م  ح أو ، ةرعيّ العامنة الّشن ه م لن ُ بهن  م  حُسن عُ يتمتّن  التن يبنةِ الطّ  معةِ منن الس 
 و  لبن ً  ،العامنة رلة الم  حسنة ون  بةِ الّشن علن  اسنمِ  ه اعتمن ااً م تج ِ ن  صنريلِ  ت  االستف اة من 

االسنم  م لن ُ  يقنومَ  أاْ  طن ق علن  أمنلِ ال ّ  بشنرات أسنم تِ  قن مَ   اعن ت شخصن ً وع من ال ّ هذا ال ّ  م  ي مُ 
ه ااخينر علن  خطِئنلوة هنذا الّسن أاَّ  والحقيقنةُ  ،بشنراةه قن مَ  يط ق الذيه عن ال ّ  خلّ  نظيرَ  حع لهُ ب لدّ 
ه طننن ق وأ َعننناسنننم ال ّ  وال ات نظينننرَ عشنننرات الننندّ  هم احنننعَ حبعُ ننن ط ةلنننة اونننح به، مر سنننبَ  قّ  ّقنننقننند 

 .العامة وال ات حيم  بعد لم ل ِ بعشرات اآلالف من الدّ 

 5000ب منن علن  من  يقنرُ ل مسنجّ  صنلَ  ، المشنهو ةيئة سّ ال الح التِ  أ د ح : (3) مثال
 ةّينننف قا ّ  ول ننننتة. ة شنننرعيّ عامننن ت  ج  ّيننناوا   Afiliasلسنننجل ة الخ ّوننن حننن  المر لنننةِ  سنننجيل 

ن سجيلالتّ  قند سن همت  ةج  ّينة العامن ت التّ منن ونحّ  حققِّ لين بن لتّ جل وال المسنجِّ الت  لم ُ ل م ال السِّ
 لننْ  Afilias بّاّ لين المسجّ  بين عموم ً معروف ل ا حقد . االستخدام وع من إس تةِ هذا ال ّ ح   ي اة 

 الننذين سنجيلطنن لب  التّ   أّمن.  فعيلهنن  قبنلَ  ةالخ ّونن منة حنن  المر لنةِ المقدّ  لبنن تِ منن الطّ  قحقّ بنن لتّ   قنومَ 

                                                           
51 http://www.arabwebtalk.com/news/articles-action-show-id-152.htm 
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 اسننمٍ  مننن اكتسنن بِ  دةالف ِةننّا بنن  م منن ً  ُينند لواَ حقنند لنن نوا  ة منن وّ ال ج  يننةعامنن  هم التّ بي ننن ت موا قنندّ 
 . ويرالتّ  اكتش فِ  ع دَ  ال ق ً  هحقدانِ  خطرَ  وا اُ يجدًا ال  حيهِ  مر وبٍ 

ة، ج  ّينالتّ  علن  العامن تِ  المفروضنةِ  اإللإترونية لتل َ  للمواقعِ  الحم يةِ   ل  وح   ي بِ ب لتّ 
 ة   سنجيلَ ج  ّينعامتهن  التّ   ينر المشنروعة أو اسنتغالِ  رل ت لتفن اي الم  حسنةِ عل  الشّ  هل يجبُ 

هننل أم ؟  ه مننع ع وانهنن  تشنن بَ  التنن  يمرننن أاْ  علنن  شننبرة اإلنترنننت ع نن وين المواقننعِ  العشننرات مننن
 ؟سجيل ح  التّ  ا أسبقيتهملمجرِّ  رعيةَ عين الف  ةيين الشّ ف المتوقّ  صرّ  يرتسبُ 

 ب لعامن تِ  ط قن ت وعاقتهن ق نونّينة  ن ّظُم  سنجيَل أسنم ِت ال ّ  قواعندَ  إيجن اَ  أاّ   رى الب  ثةُ و 
اة التنن   ننّدع  أ ّقّيتهنن  حنن  المتعنندّ  لحننّل الّ  اعنن ت الّ  شننئة بننين ااطننرافِ ضننرو ٌة الّتج  ّيننة  وااسننم تِ 

 ُننول   أاْ   يننُث  بقنن  مسننّلة  م يننة الملإّيننة الفإرّيننة مننْن أَهننمِّ المواضننيع التنن  يجننبُ اسننم الّ طنن ق، 
 ب قّية  جُ بً  للمشن كلِ بهدف اّ خ ِّ  لوٍل استط ق ت الجديدة، سي س ت إقاع ال ّ  وضعِ  االهتم م ع دَ 

  ّله  ع دةٍذ . الت  يمرن أْا  حدب بعد الّتشغيل والت  سيصعبُ 

 

 التجارب )الُنُهج( السابقة: 3-2

قنن م مجلننِ إاا ة اإلنترنننت بفنننتي بنن ب الّتسننجيل علنن  الّ ط قنن ت العْلوّينننة  2000حنن  عنن م 
 و نمّ  biz  .info  .name  .museum  .coop  .areo  .pro.الع ّمة، وق م ب ختي   سبعِة عنروٍض وهن  

  biz  .info.، و مّين ت سنجات الّ ط قن ت 2002و  2001 ينط قن ت خنال العن مهنذه ال ّ   فعينلُ 

.name : ب لم هجّية الت  اّ بعّته  لّل م ه  وه 

 :(Sunrise/LandRush) ةنهج المرحلة الخاّص  3-2-1

ة التنن  ُ عطنن  حيهنن  المر لننة الخ ّونن إلنن  مننر لتين، اإلقنناعِ  حتننرةَ   قسننيمُ  هج  ننمّ حنن  هننذا النن ّ 
هننة لعمننوم الموجّ  نيننة الثّ  معي ننة، والمر لننة هنن ت وااحننراا الننذين يحققننوا شننروط ً ة لننبعض الجّ ااولوّينن

 . سال ّ 

 يل : ويمرن  عريل ه  ين المر لتين لم 

 ة:المرحلة الخاّص  3-2-1-1

 ايّ  مفتو نننةً  ضنننوابط معي نننة، وال  إنننواُ   لبننن ت التننن    طبنننق عليهنننهننن  مر لنننة  قنننديم الطّ    
 روط اوا مع لجة أو  سجيل.حيه  استقب ل طلب ت من   طبق عليهم الشّ  ، ويتمّ شخصٍ 
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 ة:المر لة الخ ّو الهدف من 

ة ة أو شنننبه الحرومّينننهننن ت الحرومّينننة أو الجّ ج  ّينننهننن ت ّات العامننن ت التّ  فننن   قنننوق الجّ   -1
ة لتلننن  سنننميّ الرّ  ااسنننم تِ   سنننجيلِ  ة مننن هم بطلبننن تِ أ قّيننن  ّ منننن هنننو أقنننلّ  مِ للحيلولنننة اوا  قننند  

 .ه تالجّ 

 العامن تِ  ن أونح بَ ، مرّ Afiliasمن قبل  (Sunrise) ة مث ل: اعتم ا مفهوم المر لة الخ ّو 
منن خنال قند  هم  ،طو اإللإترون عامة من السّ  29,000ب من م  يقرُ  ة من  م يةِ ج  يّ التّ 

مت هنذه المجموعنة ا جنة أكبنر ريقنة قندّ ة، وأهنذه الطّ عل   سجيل عام  هم قبل المر لنة الع ّمن
 UDRP(Uniform  اع تال ّ  فّضِ لدة ي سة المو ّ بعت إط   السّ من الحم ية حيم  لو ل نت قد ا ّ 

Dispute Resolution Process)   
ط قننن ت ل نننم ا  قنننديم الخدمنننة ع ع ننند بداينننة حنننتي  سنننجيل أسنننم ت ال ّ غط المتوّقننن قلينننل الّ ننن -2

 رل ااح ل.ميع وأ لشّ للجّ 

 .سجيل الفعل التّ  خطيط لحله  قبلِ  اع ت والتّ اكتش ف ال ّ  -3

 .UDRPدة ي سة المو ّ ب ع م هجية السّ من ا ّ  أقلّ  أسرع وأرلفة بشرلٍ  العملُ  -4

 ة:المرحلة العامّ  3-2-1-2

 أو مع ننويّ   قيقنن ّ  شننخصٍ  ط قنن ت ايّ  سننجيل أسننم ت ال ّ  حيهنن  حننتيُ  هنن  المر لننة التنن  يننتم  
 سم .مط بقته لاسم الرّ  بشرطِ  الطلبِ   قييدِ  طلب  ه اواَ   قديمَ  أو حراٍ  جهةٍ  ايّ   يث يمرنُ 

ومنن قبننل  ،( .info) المسنؤولة عننن إاا ة الّ طن ق Afiliasمننن قبنل  Sunrise/LandRushاعُتمند نهنج 
 ).السعواية(المسؤولة عن إاا ة الّ ط ق  السعواية

 Afilias:52 كيف طبقته 3-2-1-3

و مر لننة  (Sunrise)ة مر لننة خ ّونن –مننر لتين  ةيسننيتين مننن  info.لننن  دتِ الَبنن ةُ فننت خّطنن ّلّ 
 (Land Rush) ة ع مّ 

جنننوالت ، وأ لقنننت بعننند أ أنننع 2001ِ  ينننراا  25حننن   info.لنننن ةالمر لنننة الخ ّونننتحنننت احتُ 
 ةج  ّيننننالعامننننة التّ  ونننن  بُ  اسننننتط عَ  ،ةالخ ّونننن المر لننننةِ  . خننننالَ 2001بب  31، حنننن  (أسنننن بيع)

ل يسننجّ  أاْ  ،2000 شننرين ااول  2 ونند ت قبننلَ  والتنن  لة علنن  المسننتوى الننوط  ّ مسننجّ ال ةالفعلّينن
                                                           

52 http://www.icann.org/net/tlds/new-gtld-eval-31aug04.pdf 
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ه اّننن /لف وننل / 2000 شننرين ااول  2اختينن    ننمّ وقند   لنن  العامننة. لإلمنن تِ  مطنن بقٍ  نطنن قٍ  اسنمَ 
، والنذي وّوننف info. ويّ طن ق العْلنمنن هيئنة اإلنترننت  شننغيل ال ّ  Afilias ت حيننهطلبنالنذي   يِ تّنال

 لّ لننن عنننن Afilias  لنننناوال  سننن وي ً  5.75دحع بننن لينالمسنننجّ وُألننن م  .الُمّتبعنننةة الخ ّوننن المر لنننةِ  ةَ بلّيننن
 10أاننن   و  حنندب لسنن وات  5 بهن  المسننموحُ  ةُ المنندّ   ينث ،ةالخ ّونن مر لننةِ حن  ال نطنن قٍ  اسننمِ   سنجيلِ 
 أقص .  حدب لس وات 

 ة،ج  ّينن ليننة: اسننم العامننة التّ ل بتننوحير البي ننن ت التّ ة أو المسننجّ ج  ّيننالعامننة التّ  م لنن ُ  وُألنن مَ 
ة بي نننن ت حننن  هنننذه الحقنننول  ت نننمن أّيننن قننن  ير التننن  لنننمْ التّ  و   يخهننن ، وموط هننن  و قمهننن .  ينننث أاّ 

 ت مع لجته .ة بي ن ت ح  هذه الحقول  مّ أيّ  توالتق  ير الت    م ّ  ،ُ ح ت

يمرنن لن ا  Afiliasحن  نط قن ت  ةالمر لنة الخ ّونحن   مشنبوهٍ   سجيلٍ  وح    ل وجوا أيّ 
 26قبنل  االعتنراُض  يرنواَ  علن  أاْ  ، اعن تال ّ  حنّض من خنال سي سنة  اال تج ج ث لثٍ  طرفٍ  ايّ 

، ل ا علينه إثبن ت المعترُض  و ت  يفو َ ،  WIPO للناوال   295دحع يُ  أاْ و  ،2001ك نوا ااول 
 : أاّ 

   لي ً  ةً  ج  يّ  عامةً  ال يمل ُ  سجيلِ ط لب التّ  -1

 )عل  مستوى لل الوالي ت اامريرية( عل  المستوى الوط  ّ  لم يتمّ  سجيلالتّ  -2

 ةج  يّ ط ق ليِ مط بقً  للعامة التّ ال ّ   ن  من اسمِ المستوى الثّ  -3

ُِ وهو  2000 شرين ااول  2بعد  ود َ  ةِ ج  يّ التّ  ل العامةِ سجّ  -4  الفصل.    ي

نظننننننن م  Afiliasة، طبقنننننننت المر لنننننننة الخ ّوننننننن  لنننننننت، التننننننن  ةخنننننننال المر لنننننننة الع ّمنننننننأمننننننن  
"roundrobin ّ مننن ااسننم ت  ل يقنندم ق ةمننةل مسننجّ  يننث لننلين. لنن  المسننجّ ط قنن ت إ" لتقننديم أسننم ت ال

 عن عماةه. الت  يسع  لتسجيله  ني بةً 

 لنننل او حننن  رعنننة القُ  عنننن اسنننتخدامِ  ، ح ننناً بشنننرٍل عشنننواة ٍّ  ق ةمنننةٍ  لنننلّ   ر ينننبَ  Afiliasت أعننن اَ  
الذي  نّم اختين  ه ليرنوا اوَ ه ااّول حن  جولنة من ، منن  ل، بحيث المسجّ الختي   أولوي ت المسجلين

  تن   نمّ   round robinت المواونلة بنإجرات  ّمنو  الُمسنتبعِد أْا يرنوَا هنو نفسنه حن  الجولنِة الّت لينة.
 53ح  لل ق ةمة. اسمٍ  ّكد من إ   ة للّ التّ 

                                                           
53 http://www.icann.org/net/tlds/new-gtld-eval-31aug04.pdf 
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ط قننن ت بهنننذه منننن أسنننم ت ال ّ  306,017 مننن يُ   نننمّ منننن هنننذه المر لنننة  المطننن فِ  وحننن  نه ينننةِ 
اسنم  1,500م ح بتسنجيل أكثنر منن الّسن  نمّ حقند ة  نينة منن المر لنة الع ّمنح  الفترة الثّ أم  ريقة. الطّ 

 نط ق إض ح . 

 :السعودية كيف طبقته  3-2-1-4

 (Sunrise)ة مر لنة خ ّون –منر لتين  ةيسنيتين  مننة البدت لن .السنعواية خطّ  أي ً   تّلفُ 
 (Land Rush) و مر لة ع مة

ة ة وشنبه الحرومّينه ت الحرومّينللجّ ة اا قيّ  ةالمر لة الخ ّو عواية خال  يث ُ عط  السّ 
ة المط بقنننة ط قننن ت العرأّينننأسنننم ت ال ّ   سنننجيلِ  طلبننن تِ  ج  ينننة حننن   قنننديمِ هننن ت ّات العامننن ت التّ والجّ 

 لِ السننننجّ  حننن  شننننه اةِ  ة، لمنننن  و اَ لغنننة العرأّيننننب لّ  ةج  ّيننننأو العامننننة التّ  جننن  يّ أو التّ  سننننم ّ السنننمهم الرّ 
ة ة وشنبه الحرومّينهن ت الحرومّينسنبة للجّ سنم  ب ل ّ ة أو االسنم الرّ ج  ّينالتّ  العامنةِ  ج  ي أو شنه اةِ التّ 

ة وشنننبه رومّينننهننن ت الحلطلبننن ت الجّ  ااولوينننة أو  رجمنننة(. وسنننتإواُ  أو اختصننن  ٍ   عنننديلٍ  )منننن  ينننرِ 
) سننب  ةٍ  سنميّ  أو اقٍ  لمننن لدينه أقندمَ  طن ق العرأن ِّ ال ّ  اسنمِ   خصننيُص  ة وم عندا ّلن  حسنيتم  الحرومّين

ط بقنة لن فِ االسنم ة( بحينث  إنوا مُ ج  ّينج  ي أو    يِ شه اة العامة التّ جل التّ    يِ شه اة السّ 
 54المراا  سجيله.

 حيهنن  ومننن ثننمّ  هنن  والبننت  لمت خالَ لبنن ت التنن  اسننتُ مع لجننة الطّ  وأعنند نه يننة هننذه المر لننة  ننتمّ 
 ط ق ت ح    ل قبول الطلب ت .و  فعيل ال ّ  مين ب ل تيجةِ المتقدّ إعام ُ 

 حيمرن ايّ عواية ح  نط ق ت السّ ة ح  المر لة الخ ّو  مشبوهٍ   سجيلٍ  أيّ  وجواِ  وح    لِ 
 اعتنراضٍ  ظر ح  أيّ    قبل الهيئة ال ّ  تّ و ، ال  اع تحض من خال سي سة  طرف ث لث اال تج ج

 ة: ليّ ق موضوع االعتراض بّ د المواضيع التّ يجب أا يتعلّ 

 سنجيل  ة ونريحة لشنروط وأ رن م لنواةيِ مخ لًفن مخ لفٌ  االعتراضِ  محلَ  ط قِ ال ّ  يروا اسمُ  أاْ  -1
 واإلجراتات المعتمدة.عواية و يره  من القواعد ط ق ت السِّ أسم ت ال ّ 

                                                           
  حننننت العرأيننننة ال ط قنننن ت أسننننم ت علنننن  للتقننننديم ”الخ وننننة المر لننننة“ إ نننناق وننننب    10:00 السنننن عة وأتمنننن م م2010   يننننراا 12 االث ننننين يننننوم  ننننم 54
 نطن ق اسنم أي بتسنجيل خ   طلب أي استقب ل يتم لن وأذل . للعموم مسبق  ع ه  ب إلعاا الشبرة لمعلوم ت السعواي المرل  ق م والت ( السعواية).

 إلإترون  بشرل يتم التقديم بّا علم  م،2010 أيلول 27 االث ين يوم وب ح من 10:00 الس عة من ستبدأ والت  ”الع مة المر لة“ انطاق مع إال عرأ 
 .الموقع خال من  را ال طلب ت أي ح  ال ظر يتم ولن( www.nic.net.sa) االنترنت عل  المرل  موقع خال من حقط
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ٍِ  أو يشننن به إلننن   ننندٍّ  االعتنننراض مم ثنننلٌ  محنننلَ  ال طننن قِ  يرننوا اسنننمُ  أاْ  -2  ع ةننندٍ  نطننن قٍ  السنننمِ  ملنننب
 اسننننمِ  أو اسننننتخدامُ  ة، بشننننرط أا يرننننوا  سننننجيلُ ج  ّيننننجنننن  ي أو لعامتننننه التّ للمعتننننرض أو السننننمه التّ 

ة علنن  سننبيل المثنن ل  لّينن  التّ  نند اامننوِ القينن م بّ ،  يننث ُيعنند  سننيئةٍ  ةٍ ب ّينن االعتننراض  ننمَّ  طنن ق محننلَ ال ّ 
 ة سيئة:ط ق أو استخدامه ب يّ ال ّ  وليِ الحصر اليًا عل   سجيل اسمِ 

 منن ااشنر ل لصن ليِ  شنرلٍ  ه بّيّ ط ق أو  ّجيره أو نقلِ ال ّ  اسمِ  بيعِ  لغرضِ  سجيل  مَّ التّ  أاّ  -
 طن ق، أو لصن ليِ مق بنل السنم ال ّ   جن  يّ  ة أو اسنمٍ عامة  ج  ّين ه و  بُ بصفتِ  المعترضِ 

 ٍِ  للمعترض. م  ح

 اسننمِ  مننن  سننجيلِ  ة أو اسننم  جنن  يّ ونن  ب عامننة  ج  ّينن م ننعِ  لغننرضِ  سننجيل لنن اَ التّ  أاّ  -
 ج  ي.ة أو االسم التّ ج  يّ لتل  العامة التّ  مق بلٍ  نط قٍ 

 أو االستخدام ل ا إلع قة نش ط المعترض. للتسجيلِ  ااس س ّ  الغرَض  أاّ  -

مسننننتخدم  اإلنترنننننت أو  اجتننننذابِ  لنننن ا بقصنننندِ  الغننننرض مننننن التسننننجيل أو االسننننتخدامِ أا  -
 هنذا الموقننع  حنت إشننرافِ  بحيننث ينوهم أاّ  ،علن  شننبرة اإلنترننت موقنعٍ   حنويلهم إلن   ينن  ةِ 

  بعة له .ة التّ ج  يّ من العام ت أو ااسم ت التّ  عاقة به أو بّيّ  المعترض أو لهُ  و ع يةِ 

اوا  قييننند  جهنننة أو حنننراٍ  ط قننن ت ايّ  سنننجيل أسنننم ت ال ّ  حنننتيُ  ينننتم  ح ع منننةالمر لنننة الأمننن  خنننال 
 55الرسم . الطلب بشرط مط بقته لاسمِ 

 :)التقييم( النتيجة 3-2-1-5

ة ج  ّيننالعامنن ت التّ  أوننح بِ  حّع لننة عمومننً  حنن   م يننةِ  Afiliasع نند  اإلقنناعِ  ةُ ظهننرت بلّينن
 سجيل التعسف .التّ  طو اإللإترون  و يره  من أشر لِ السّ  ضدّ 

 أمن قاعدة البيانات:

بحينث ل ننت إلن   ق عندة البي نن ت ح   حقيق أمنِ  تس عد Afilias ي سة الت  اعتمد ه السّ 
  ً م  حسنن أا يصننبيَ  شننخصٍ  أيّ   ننقّ  ،مننن ن  يننةٍ ح اا ينن ا. منن   حننوي بي ننن ت وننحيحة أ لننبَ   نندٍّ 

  ااعنننً  لط لنننبِ  سنننيرواُ  ،ةج  ّينننالعامنننة التّ   قنننوقَ    إّا لننن ا يملننن ُ ظنننر عّمننن)معتنننرض( بصنننرف ال ّ 
 ه ن ة طنرفٌ  وهنو ُيند ة أاّ  ل ّبنةٍ  يحوي بي ن تٍ   سجيلٍ  بطلبِ  لن يتقدم  شخٌص  بحيثُ  ،سجيلالتّ 

 سنننوم اعتنننراض ع لينننة نسنننبيً   حنننرَض  حنننإاّ  ،ومنننن ن  ينننة أخنننرى  .أننننه لننن ّب وسيرشنننفه ث لنننث يعنننرفُ 
حن  االسنم، حمنن  لنيِ لنه  نقّ  لمنن ااعنً   سيرواُ ا تم ل خس   ه  و عل  المعترض  اوال ( 295)

                                                           
55 http://nic.net.sa/docs/ADN/Ar_Regulation_for_Opening_Arabic_Domain_Name_Registration_V1.0.pdf 
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علن   سنجيله  اً قن ا   نْ م  لنم يرن الدوال ات لاعتراض عل  اسمٍ  مئ تُ  شخٌص   فقَ يُ  ي أاْ المرجّ   يرِ 
 . ل فسه

 :حماية العالمات التجارية

 العامنننن تِ  أوننننح بَ  ننننت رّ م Afiliasالتنننن  اعتمنننند ه   Sunriseة حتننننرة المر لننننة الخ ّونننن إاّ         
ِِ  لة قبننلَ مسننجّ الة ج  ّينن)العامننة التّ رطين المطلننوأين ة الننذين يحققننوا الّشننج  ّيننالتّ  ، احننع الفصننلِ   نن  ي
ل   م ينة ةيسنية لتلن  العامنة. وأ لتن ّ للع  ونر الرّ  مطن بقٍ  نطن قٍ  من  سنجيل اسنمِ بة( سوم المتر ّ الرّ 

د  هم علن   سنجيل عامن  هم منن خنال ُقن ،اإللإترونن طو عامة من السّ  29,000م  يقرب من 
مت هذه المجموعة ا جة أكبر من الحم ية حيم  لو ل نت قد ريقة قدّ ة، وأهذه الطّ الع مّ  المر لةِ  قبلَ 

  UDRP .دةي سة المو ّ بعت إط   السّ ا ّ 

العامنن ت  مننع هننذه الحم يننة، حقنند لنن ا عنندا االعتراضنن ت التنن  قنندمه  أوننح بُ  فننقُ وأمنن  يتّ 
)منننع سنننجيات منننن التّ  (%3.05)أي:  51,764منننن أونننل  1,579نسنننبيً ، حقنننط  ة قلينننلٌ ج  ّينننالتّ 

علن  نقنل االسنم،  سنجيل والحصنولِ حن  التّ  عننَ الطّ  ث لنثٍ  طنرفٍ  ايّ  ه ح  البداية ل ا يحنقّ العلم أنّ 
، حنةم قّ الي سنة سّ المت حن  إطن   عتراضن ت التن  ُقندّ اال أمن . ة( ج  ّين عامنةً   ت  ولو ل ا اليمل ُ 

َِ  ،ةشنننرعيّ  ةً  ج  ّيننن عامنننةً عتنننرض امنننتاة المُ  اشنننترطتالتننن  و   477لننن ا م هننن   775  عنننداه بلننن
قنننرا  حقنننط  78ومنننن هنننذه االعتراضننن ت ال  جحنننة، وننند   (.61.5%اعتنننراض نننن جي أي ب سنننبة )

العامنننن ت  ح بِ ط قننن ت اوننننال ّ  أسننننم تِ  ق نننن  ب قنننلِ  - ً نسنننبة مئويننننة ونننغيرة نسننننبيّ  - %(16.4)
 56ة.المر لة الخ ّو   سجيلِ  إل  إلغ تِ  تأاّ ( 83.7%  لة أخرى ) 399و  ة المشروعةج  يّ التّ 

 :وضوح البيانات المطلوبة من طالبي التسجيل

 المر لننةِ  الَ خننبعنندم الوضننوح، ح Afiliasمننن طنن لب  الّتسننجيل ع نند  المطلوأننةُ  البي ننن تُ   مّينن تِ 
ط قنن ت. أسننم ت ال ّ مننن   51,764ت  حننومَ  طلننب  سننجيل،  Afilias  80,951 ت لّقنن ةالخ ّونن

 لتسنجيات المشن  ِ ل رَ إبينال عنداَ ال أاّ  لللنسجّ  أوبي واضح ً  سرع ا م ، ةالمر لة الخ ّو أعد حترة و 
لننن  يعنننواُ  موجنننواة لنننم  إننننْ  خدمنننةٍ  أو عامنننةِ  ةٍ  ج  ّيننن عامنننةٍ  معلومننن تِ  هنننو بسنننببِ  إلينننه  أونننًا، ّو

  لألسب ب الت لية:

 لنمْ  النذينة المشنروعة ج  يّ العام ت التّ  طّ، مثل أوح بِ مت عن طريق الخَ دّ قُ  ق  يرالتّ  بعُض  -1
 الننذين أاخلننوا لينإبننت مننن قبننل المسننجّ ا  ُ  أخطنن ت لمنن  ُوجنند. المطلوأننة البي ننن ت هنن  منن  يفهمننوا

 .وحيي   يرِ  حيحة بشرلٍ البي ن ت الّص 
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 ننننوحير البي ننننن ت  منننننل لنننن ا أسننننهَ ّلنننن   لَ ْعننننحِ  ااّ  ،عمننننداً ُونننن عت خننننرى اا خطنننن تِ اا بعننننُض  -2
 الطلبن ت حن  المر لنةِ ف منن اآلال عشنرات ينلمسنجّ ال أ ندُ م قندّ  :حيحة. علن  سنبيل المثن لالّص 

  شنننرين ااول 2 مننننقبنننل ينننوم وا ننند أي ") 2000\10\1" لننننمنننع معلومننن ت مط بقنننة  ةِ الخ ّوننن
" us حندةو "الوالين ت المتّ  ةج  ّينالتّ  عامن تِ لل  يِ ( حن  جمينع  قنول التّن   يِ الفصنل ،2000

 العامننن تِ  أونننح بِ  معظنننمَ  أاّ  شنننف ال قننن ً ج  ينننة. وقننند اكتُ بلننند العامننن ت التّ   قنننولحننن  جمينننع 
 حقننولِ ال بتصننميمِ  قنن مَ  لسننجّ مال لإنننّ ل، سننجّ مال إلنن بي ننن ت وننحيحة وا مقنندّ  الحقيقيننين ةج  ّيننالتّ 

مننع  يننةً ف قا ّ  عوّقنن إال أاْ ل لنن ا مننن المسننجّ و منن  بهننذه الطريقننة بسننبب مشنن كل ه دسننية ااخليننة. 
Afilias الموجننواة اةفننة ال ّ  المعلومنن تِ  تصننحييِ بهننذه االّ ف قّيننة  ت لننهسننمح عتننراف بّخط ةننه،لا

المر لننننة بعننند  أشننننهر 6ة لمننندة رةيسنننيّ البي ننننن ت الق عننندة ُأقفلنننت . )و Afiliasحننن  ق عننندة بي ننننن ت 
 .(ةالخ ّو 

 علنن  الحصننولِ  ة مننن أجننلِ ج  ّيننالتّ  العامنن تِ بي ننن ت  لين بتلفيننقِ المسننجّ  قنن مَ خننرى، حنن   نن الت أُ  -3
 ."fashion.info" و"star.info" مثل "ةالع مّ ااسم ت مة محتملة، والسيم  "قيّ  أسم تٍ 

 :ات مختلفةاستخدام آليّ تأثير 

ن والمحتملنين سنجيل الفعلينيّ التّ  طن لب ّ ين بن  ةلبينر  حوضن  إلن  مختلفة بلّي تٍ  أّاى استخدامُ 
وطننن لب  ن يلالمسنننجّ علننن   حقننند  ر ّنننب جديننندة.ال ط قننن تبعننند إطننناق ال ّ لرنننل لين، والمجتمنننع والمسنننجّ 

وحنن  الوقننت نفسننه   تٍ ة بلّيننعننن عنندّ منن  وإنّ  وا نندة جدينندة ةبلّيننعننن حقننط  لننيِ الم ينندِ  معرحننةَ  سننجيلالتّ 
ح  هنذه الب ينة، منن ف هم واول والتّ لم ل التّ  بشرل جيد لعملِ ا  م اِ لو و طّلب ّل  بدو ه،  . قريب ً 
فنن هم تّ وال واونلالتّ  منن مم ثلنة وأصننو ةٍ خنرى أُ  جهنةٍ ، ومنن ن المشنن  لينليمسنجّ والجل الّسن بنينَ  جهنةٍ 
 . ملين وعماةهالمسجّ  هؤالت بين

 ةوالع ّمننننن ةحننننن  المر لنننننة الخ ّوننننن منننننةواإلجنننننراتات الم ظّ  القواعننننندِ  إبننننناغَ  Afilias ت  ولننننن
 57االنترنت. عل  موقعه  عل  وأجوأةٍ  ة وأسئلةٍ إ ش ايّ  ب تٍ لتيّ  لين من خالِ مسجّ لل

 واححصنو  متطلبن تال واحهمن Tuonome.itمثنل  غيرين من همالّصن لين، ال سيم المسجّ  بعُض 
 لنمبخنرين  أاّ  . بيندِ  Afilias ع ند سنجيلللتّ   قبنل  قنديمه  منتقنٍ  بشرلٍ ة ج  يّ العام ت التّ معلوم ت 

 ب شننرِ  نليمسننجّ ال بعننُض قنن م الجهننل، بسننبب أو  عمننداً  سننواتو ، أو اختنن  وا  ج هلهنن . دقواعننال وايفهمنن
 ل منرةٍ هنم أوّ أنّ  لين،المسنجّ  لة. وهنذا يع ن ، ب ل سنبة لنبعضِ م نلّ  وإعانن تٍ   ينر ونحيحةٍ  معلوم تٍ 

ع ندم  ل ننت ة حن  المر لنة الخ ّونأسنم ت الّ ط قن ت ة لتسنجيل هلّينلأله ن ة معن يير  أاّ حيه   أا لوا
 .  WIPOللن همضدّ  اعتراض ت تمدّ قُ 
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 :IP (The Intellectual Property Protection)  ةة الفكريّ حماية الملكيّ نهج  3-2-2

ولنن ا  .ة مرا ننليحمنن  المشنن  لين علنن  عنندّ  ةِ ة الفإرّيننالملإّينن نظنن م لحم يننةِ  اعتمنن اُ  وحيننه  ننمّ 
ينننة الملإّ  أونننح بِ  جمينننعِ لالف ةننندة  هنننو  حقينننقُ ة ة الفإرّينننخدمنننة المط لبنننة ب لملإّينننالهننندف منننن  قنننديم 

 العامنن تِ   سننجيلِ مننن  مسننتمدةً  مه قننوقُ ل نننت   إّا ظننر عّمننال ّ  بغننّض  ،ة علنن  قنندم المسنن واة الفإرّينن
 علن  أسن س. ةةيّ ً  اسنتث  من هم  قوقن وا ندٍ  أيَّ  إعطن تِ  اواَ  ،)العنرف( الع مِّ  الق نواِ من ج  ية أو التّ 
َِ ج  يّ التّ  العامةِ  و  بَ  أاّ   هنذه العامنة استخدام ح   ظرِ   قب  أيّ  لديهِ  ة أو عامة الخدمة لي

  .من اإل أ ة والت ليل ي إل    لةٍ سيؤاّ  بخر من ج نبٍ  ه مُ ااستخد إال إّا ل اَ بشرل ع م، 

  NeuLevel :58كيف طبقته   3-2-2-1

 نظنن م  م يننةِ  ة حنن   صننميمِ ااسننبقيّ   biz.المسننؤول عننن الّ طنن ق  NeuLevel للسننّجلكنن ا 
" بنن سنّمَ  و  ،الّتسنجيات المخّصصنة لألعمن ل الّتج  ينة منع طبيعنةِ  يتاتمُ ، والذي ةة الفإريّ الملإيّ 

 ة."ة الفإريّ خدمة المط لبة ب لملإيّ 

 أونح بِ   م ينةِ  مر لنةِ  من نظن مِ ، NeuLevel لنسجيل عملي ت التّ  بدتِ  إقاعِ ة خطّ  فت ّلّ 
 ااطننرافِ  مننن قبننلِ  سننم تِ اا طلبنن تِ  مُ يقنندهنن   بموجبِ   ننمَّ  ةٍ ع ّمنن مر لننةٍ ونظنن م ، ةة الفإرّينن قننوق الملإّينن

 وأشرل عشواة . ط ق تعل  أسم ت ال ّ  للحصولِ  واَ الذين ل نوا يسعَ 

 :حماية الملكية الفكريةنظام  3-2-2-1

 لم  يل :مة مقسّ  مرا ل ةِ ي طوي عل  عدّ ظ م هذا ال ّ 

 :خالل المرحلة األولى

 عامنننن  هم ين حنننن   م يننننةِ المهتّمنننن خدمننننةِ ال  تِ عامننننة و ج  ّيننننالتّ   تِ العامنننن أوننننح بِ  جميننننعُ 
ج الهذه ح   سجيلالتّ  هممر يُ   دعوى(الن) طلنبهذا الو ة"، ة الفإريّ  لملإيّ ب المط لبةخدمة بتعبئة "نمّو
لع للّسن ن وونف ً ت نمّ ي أاْ ة، و ج  يّ تّ ال عامةِ لل  ً ط بقمُ  يرواَ  يجب أاْ  biz.ل ط ق ت ة ة الفإريّ  لملإيّ ب

َِ و ، عامننةال والخنندم ت التنن   سننتخدمُ  لنن  ب ل ِّسننبة لجميننعِ  جنن  ةحنن  التّ  للعامننةِ  اسننتخدامٍ  لِ أوّ   نن  ي  ّو
 .سجيلالبلد و قم التّ حُيطلب أي ً   لةلعام ت المسجّ لسبة ب ل ِّ  العام ت عل   ّد سوات، أّم 
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 biz. المتعلقنننة بننننة ة الفإرّينننالملإّينننعلننن  مط لبننن ت )اّاعننن تات(  المواحقنننةَ  NeuLevelبننندأت 
  منن ، أو  تّ مختلفةٍ  نفسه من أطرافٍ  ط قال ّ  مط لب ت السمِ ة عدّ   قديمّ  يتمّ  أاْ  ول ا من الممرنِ 

 ط لب نفسه. المُ 

 21بنين  الواقعنةِ  ح  الفترةِ ة ة الفإريّ الملإيّ عل  مط لب ت هذه المر لة من المواحقة  تف ّلّ و 
َِ  ة ة الفإرّينملإّينلل مطلنبٍ  عن للّ  اً اوال   90 برلفةِ  و 2001ب ب 8 و  ت  2001أي    والتن  بلن

ج 80,008مجموعه    حن   عليم  نه للمطن لبين أشن  َ  جلالّسن أاّ  منع العلنمِ ينوم.  80بعد حتنرة  نمّو
 إلخطننن  ا وسنننيلة مجنننرّ  ه سنننجيل هنننذا االسنننم، ولإ ننن يع ننن  الة ة الفإرّينننب لملإّيننن المط لبنننةِ  إ مننن مَ  ّاّ بننن

ونن  ب  إننلّ ح ،(المطنن لبين) أطننراف ُأخننرى   قننوق   تهنن َ ي يمرننن أاْ  سننجيلهم  مت بعننةَ  ّاّ بننخننرين اآل
 سنجيل  طلبن تمنن " أكثنرأو  اً وا ند ميقندّ  يجنب علينه أاْ  نطن قٍ   ِ سنع  لتسنجيل اسنمِ ية ة حإرّينملإيّ 
 جل.السّ  ع د" ط قال ّ اسم 

 :وفي المرحلة الثانية

وع ند  .ةالفإرّينة  لملإّينبمط لبن ت ال جمينعِ  منع  تط ق ّ ال أسم ت طلب تِ  جل جميعَ سّ ال ق  اُ يُ 
 ّاّ بن أي ن ً  هلومسنجّ  نطن قٍ  عل  اسنمِ  لحصولَ ا الذي يريدُ سجيل التّ  م طلبمقدِّ  إباغُ  تم  ي كلِّ  ش بهٍ 

  نولَ  معلومن تٍ  اإلخطن  ُ  نُ ت نمّ يو . طن قهنذا ال ّ  اسنمِ ح  ة ة الفإريّ حقوق الملإيّ ب يّدع بخر  طرح ً 
 دم ً م ن  ُقنسيمن  إّا لن ا حي  َ يقنرّ  أاْ طن ق  ّ ال لب اسمِ طم مقدّ  لمس عدةِ  ةِ ج  يّ التّ  ةِ  لعامب المط لبةِ 

وجنوا  م منن علن  النرّ  طن قال ّ  اسنمِ حن   سنجيل  قندم ً  م الطلنب الم ن ّ قندِّ مُ   َ قنرّ إّا حسجيل. ح  التّ 
 ."ح  االنتظ  " يوم 30سم لمدة اال  ج ُ  ع ده  سيتمّ  ة،ة الفإريّ ب لملإيّ  مط لبةٍ 

  :وفي المرحلة الثالثة

جميننع  بإخطنن  ِ  جلالّسنن يقننومُ   عليننق يننوم 30وخننال حنن  طلبننه  سننجيلالتّ  ط لننبُ  اسننتمرّ إّا 
  ُيعَطن ا اإلخطن  وأمجنرَّ . (الهنوإ )ومعلوم  نه  سنجيلالتّ  ط لنبِ ة هوّين عنة ة الفإريّ الملإيّ  أوح بِ 

حن  اعتراضنه منن خنال  سيستمرُ    إّا ل احيم  ّ يقرّ يوم ل 20ة( ة الفإريّ )المط لب ب لملإيّ ع  المدّ 
ة ج  ّينالعامنة التِّ  سي سنة مع  ضنةِ  a Start-up Trademark Opposition Policy( STOP) ةإجراةّين

  ط ق إل  المّدع . ال ِّ اسم  ي إل  نقلِ الت  قد  ؤاّ  ،ح  حترة البدت

منن واًا ا حنندّ عليننه أا ي يجننبُ ، حإنننه بنن العتراض قنندم ً    الم نن ّ قننرّ  قنند ع المنندّ  إّا لنن اَ حنن
ِِ التّ   سنننننمَ  دحعَ ينننننن وعلننننن  المنننننّدع  أاْ  .NAFأو  WIPO  ّمننننننإ ، وهمننننن STOPلعملينننننة              سنننننجيل البنننننن ل

ي سنننننة خننننن ّ إجننننراتات السّ مننننع ا ّ  اامننننرُ مثلمننننن   - NAFلننننن  1501 $أو WIPOللننننن اوال   $0015
أكثنننر منننن م إّا قننندّ  أمننن  .المط لينننب  صنننفُ التننن  لة مفّصنننالشنننروى ال  قنننديمِ  قبنننلَ  - UDRP دةالموّ ننن
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عيند  ر ينب  ُ  NeuLevel  حنإاّ  ت ن  ع علينه،المُ  المجن لِ  ة السنمِ ة الفإرّينب لملإّين  تٍ مط لبن وا دٍ  طرفٍ 
  نن ّ مُ لللمطنن لبين لسننبة ب ل ّ  ت ولوّيننر يننب العشننواة  اابهننذا التّ ا حنندّ  ُ و  ةبطريقننة عشننواةيّ لبنن ت  طمُ ال
م  .STOPح  إجرات  دم ً قُ  ِِ  مط لبن تٍ  ةَ عندّ ة ة الفإرّينالملإّين بعنض أونح بِ وقند ُيقندِّ منن االسنم  لن ف

رف النذي ُيقنّدم ، حن لطّ STOPإلنيهم وحنق إجراةينة طن ق اسنم ال ّ   قنلحروة لل الحصول عل  أوّ  أجلِ 
 ح  الحصول عل ااولوية  لهليروا حروة أح ل سُيعط    ةة الفإريّ  لملإيّ بمن المط لب ت  اً م يد

 . STOPح  اعوى  للفو أول حروة 
 

 59:ةالمرحلة العامّ نظام  3-2-2-3

  تسننما طلبنن تٍ  إلنن   قننديمِ  .biz حنن  نطنن قٍ  اسننمِ  التنن   سننع  إلنن   سننجيلِ  عيننت ااطننرافُ اُ 
 يسنتطيعُ ولن ا  ،منواع طلنبٍ  اوال  عنن لنلّ  2 رسمِ ب 2001 أيلول 25و  أي   25بين   تط ق ّ ال

  ينث للمن  لن ا عنداُ  بنه، ير نبُ  اسنمٍ  العندا النذي يرينده منن الطلبن ت لإنلّ  أْا يقّدم سجيلالتّ  ط لبُ 
االسننم  الحصننول علنن  أح ننل حنن  حروننة طنن قال ّ  لط لننب  سننجيل اسننمِ لنن ا  مننة أكثننرالمقدّ  طلبنن تِ ال
 ر وب به.مال

هنننذه منننن  1,278,498لننن ا لنننن  لبننن ت طّ منننن ال 2,401,609مننن  مجموعنننه  ومنننن أونننل
هننذه م  مقنندّ  إبنناغُ  . و ننمّ  قننديمه  ة التنن   ننمّ ة الفإرّيننالملإّيننمننن مط ليننب  مق بننل 80,000لبنن ت الطّ 
 . ه تسجيلل الت  يهدحوا ج  ية العامة التِّ هم ح   قّ  وا يؤلدِّ ة ة الفإريّ  لملإيّ مط لبين ب ّاَّ بلب ت الطّ 

  نننمّ بع نننه   ينننث  ،سنننجيلالتّ  عملينننة حننن  الطلنننبِ  مُ قننندِّ مُ  يسنننتمْر لنننم    لنننة 198,085 ُوِجننندَ 
الطلنب لنم  مقندّ مُ  ااّ  جلمنن قبنل الّسن  هإلغن   نمّ  خنروأع نه  اآل ،نفسنه م الطلبمقدِّ من قبل   هإلغ 

وا حنن  اسننتمرّ مين المتقنندِّ مننن  61,629 ، وسننجيل حنن  عمليننة التّ دم ً ُقنن  نن ّ حنن  المُ  ر ننبُ ي هه أّننن ننوِّ يُ 
منن    لنة 801حن  و بعد ّلن  حن  االنتظن  . جل السِّ  ه ، والت  وضعالت  طلبوه سم ت اا  سجيل
 .Nafأو  Wipoعن طريق  STOPاعوى  ةة الفإريّ الملإيّ  أوح بُ  مَ قدّ  تح الهذه ال

لمنن  هننو  عشننواة ّ  سننجيل بشننرلٍ التّ  ط لننبِ  اختينن  ِ  ةَ عملّينن NeuLevel""جننت حنن  البدايننة ع لَ 
سنننُيعط  طننن ق علننن  اا جننني  ّ ال اسننمِ أكثنننر لننن فِ  طلبننن تٍ   قنننديمُ  لنن اَ الي نصنننيب، لنننذل   الحنن ل حننن 

 .تسجيل هذا االسم أح ل ل ةً حرو
 سنننم يل  برحنننع اعنننوى ع منننة ني بنننًة عننننايفيننند سنننروت قننن م  ،2001  منننو  23ينننوم حننن  و 
 من خال وس ةلَ  يتم   العلي  ال ط ق تِ   و يعَ  أاّ ة حجّ ب ،لي  ح  ل ليفو ني للمحرمة العُ  biz.مسجلين 
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ظ م هو "ضم ا المس واة ال ّ  هذا من الهدفَ  أاّ  NeuLevel  ا  ول ا ي نصيب  ير مشروع.  لُ شرّ  ُ 
ب االسنتغال منن ج ننب رل ت الإبينرة والصنغيرة "، و"  ج  نط ق ت للشَّ ح  الحصول عل  أسم ت ال ّ 

ن ال  هاّنن ،اوال  2سنم البن لِ عوى االعتنراض علن  الرّ ت الندّ   نم ّ لمن  . " ةرينثّ الج  ينة التّ  رل تالشَّ
  م مننن أاّ علنن  الننرّ  ة، مرننرّ اللبنن ت طّ المننن  لبيننرةٍ  أعنندااٍ   س مننن  عبئننةِ لتثبننيط الّ نن  ااعنن  ل حينن ً عتبننر يُ 

ICANN التننن  يتوقعهننن  إننن ليف  لتّ ب ق يتعّلنننو  ،معقنننوله بّّنننن سنننمعنننن هنننذا الرّ  مراحع  هننن حننن   ااحعنننت
 .  ت اإلقاععمليّ إاا ة ح   جلالسّ 

 مننن يِ  قننفِ لوَ  NeuLevelضننند   ً أولّينن  ً ق ننن ةيّ  اً أمننر  المحرمنننةُ  ْت عوى أونند َ ونتيجننة لهننذه الننندّ 
 بعندَ منر ااهنذا  ُأبطنل ، ولإننلبن ت عليهن الطّ منن  العديندَ    لّقن  نمّ سجيات لجمينع ااسنم ت التن  تّ ال

 .المطلوأة الوث ةق  ّمينعين ح  المدّ حشل  بسبب أي مٍ  ةِ عدّ 

لبنن ت الطّ  سننوم إعنن اة مايننين اوال  ) شننمل  3حننوال  ب ةِ ة الق ننيّ ويَ ْسنن َ  NeuLevel  ْت قننرّ 
 متقّسن، عوى الندّ  هنذهأسنبب و  ممرنن. وقنتٍ  أسرعِ  ط ق ح إطاق ال ّ  بهدفِ واحع أ ع ب المح م ة( 

NeuLevel  ّأ أع مجموع ت إل ه   لقتّ لب ت الت  الط: 

 ه م ضننندّ قننندَّ ولنننم يُ ، عليهننن  طلنننب وا ننندسنننوى  ال يوجننندط قننن ت التننن  ال ّ  أسنننم تُ  :1Aالمجموعـــة • 
 .ةفإريّ الة ملإيّ ع تات ب لااِّ 
 ه  وا نند أوم ضنندّ دِّ وُقنن، طلننب وا نند عليهنن سننوى  ال يوجنندط قنن ت التنن  ال ّ  أسننم تُ  :1B المجموعــة• 

 .ط قال ّ  اسمَ  ة الت   ط بقُ الفإريّ ة مط لب ت الملإيّ أكثر من 
 وا نننند.  قبننننل طننننرفمننننن عليهنننن   اةٍ متعنننندّ  طلبنننن تٍ  يوجنننندُ التنننن    تط قننننال ّ  أسننننم تُ  :2Aالمجموعــــة • 
 .عّدة أطرافٌ  مه قدّ الت  و  لب ت عليه الطّ من  العديدُ يوجد الت    تط قال ّ  أسم تُ  :2Bالمجموعة • 

   شنننرين ااول 1حننن   ااسنننم تِ  منننع لنننلّ  "Live" التشنننغيل قيننندَ  جلالّسننن يرنننواَ    أاْ ولننن ا منننن المقنننرّ 
بندأ  2001 شنرين الثن ن   7. حن  1A لمجموعنة بق حيم  يتعلّ مر ً  حقط ّل  مُ ل ا  ، ولإنْ 2001

 رة )أيْ المتنوحِّ  سنبة لألسنم تب ل ّ " م أوالً ، يخدَّ "من يصل أوالً  بطريقةِ سجيات عل  التّ  المواحقةَ  جلالسّ 
جن ت ليسنت ، أو STOP  لندعوى ب ّدع  عليهن أو لنيِ ُمنل،  ْ لة منن قنبَ مسجّ  ااسم ت الت  لم  إنْ 

 ".بشرل مب شر " 2Bمن المجموعة 

عنندم  بسننببِ  2001  شننرين ااول 25حنن   سننم يل  الق نن ة ّ  مننرِ اا إبطنن لِ  م مننن وعلنن  الننرّ 
  تن  2Bمجموعنة ال ّجيل إطاق  NeuLevel  تقرّ  ،الوث ةق المطلوأة من  ّمينعين المدّ  نِ  مرّ 

 .دم ً ُقننبهن    ن ّ أح نل طريقنة للمُ  تحدينندِ ل  ICANNمنع هيئننة اإلنترننت  شن و ِ علن  التّ  ةً قن ا    إنواَ 
 أاّ  م اِ  نل وسيلةٍ  إيج اَ  أ اات  هاوال ، ولإ ّ  2 الب لغة لبالطّ   سومِ  ةإع اَ  NeuLevel ت قرّ كم  
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لنن نوا  15حنن  لين مننن المسننجِّ  ْت طلَبننلننذل  . سننجيلطنن لب  التّ إلنن   سننومسننيعيدوا هننذه الرّ لين المسننجِّ 
 ة: المت مّ  (لالمسجِّ  -جلالسِّ ) ةيّ ف قعديل ح  ا ّ تّ الوقيع عل  لتّ ا  2001 ااول

  .سم تاا تو يعِ لقتر ة لمُ ا round-robinة عمليّ  اعتم اَ  -

 .لب تالطّ   سوم ّا ل المسجِّ  أاّ  وشه اةِ  -

 .Afilias لِ بَ ستخدمة من قِ المُ  مم ثلة لتل َ  round-robin اختي  ِ  ول نت عمليةُ 

 
 STOP UDRP &:60&61مفهوم عملية  3-2-2-4

 ةة الفإرّينالملإّين أونح بِ  بين ااطرافِ  اع ت ال ِّ  حلّ ل يص ً خّص  تنشئأُ  STOP إجراةّية إاّ 
 منن  لعمنننلِ  إلنن   نندٍّ  مشنن بهةٌ وهنن   شننغيل.التّ  بنندتِ  حتننرةِ  ة أث نن تَ ة الفإرّينندعوى الملإّيننبنن وامدّ  قنن والننذين

 بي هم  بم  يل : الفرقُ   يُ ويتّ ، UDRP دةالمو ّ  ي سةِ السّ 
 
 تطن بقين، حن   نينمُ  طن قِ ال ّ  ة واسمَ الّتج  يّ  العامةَ  ُيظهر أاّ  عل  المّدع  أاْ  STOP ح  ظلّ  -

 متشنن بهين إلنن   نندب  طنن قِ ال ّ  ة واسننمَ الّتج  ّينن العامننةَ  ُيثبننت حقننط أاّ  أاْ  عليننهِ  UDRPأّنننه حنن  ظننّل 
 لِبِ. مُ 

، ةنّين بسوتِ  عملَ استُ  أو سمِ اال  سجيلَ   مّ  ه قدثبت أنّ يُ  عل  المّدع  أاْ  STOPإجراةية  إط  ِ  ح  -
 .الع صرين ال ثبتَ ي عليه أاْ  حيجبُ  UDRP ي سة المو دةح  إط   السّ ه أنّ ح   ين 

 ي سنة المو ندةالسّ أّا ح   ين ، ةالفإريّ  ةالملإيّ   م يةِ  حترةِ  خالَ  STOPإجراةية   اللجوت إل تم  يَ  -
UDRP   ة. الع مّ  المر لةِ  اللجوت إليه  ح  حترةِ  حيتم 

 ِ بُلنة ه ن ة  إن ليف إضن حيّ  لإننْ هن  نفسنه ،  UDRPدة ي سة المو ّ لسّ وا  STOP إجراةية  إلفة  -
 ة. الفإريّ  ةِ  لملإيّ ب اّاع ت ة عن للِّ ج  يّ التّ  ةِ العام و  بُ  يدحعه  اوال  90

 
 ط لنننبِ  يلتحننندّ  - قنننً   ولنننيِ - رونننةً ة حُ ة الفإرّيننن لملإّينننب ط لنننبِ لمُ   لاوال 90 النننن مقننندِّ  ُ  :مالحظـــة

مط لبننة اعننوى  وامقنندّ  الننذيناآلخننرين  عننداِ علنن  بنندو ه  توقننف  روننة فُ هننذه الو ، لسننجيل المحتمننالتّ 
مننننن  اً م ينننندرف الننننذي ُيقننننّدم والّطننننااولويننننة.  ّو المط لننننبِ  علنننن ة لنننن فِ االسننننم، و ة الفإرّينننن لملإّيننننب
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ااولوينة، ولنه  ّوالمط لنب  ه ينة هنوليروا حن  ال ّ أح ل  روةً حُ عط  يُ ة ة الفإريّ  لملإيّ بالمط لب ت 
 .STOPح  اعوى  للفو ِ  ل حروةٍ أوّ 

ي هنذه من وا (NAF ،WIPO )لنن ثبنت علينه أا يُ ، STOP اعنوى حن  ع  المندَّ   يفنو  و تّن
 62:م  يل  الخدمة

 
بهنننذه  حننقّ اللديننه  لمنننعامننة الخدمننة لة أو ّيننج   لتّ ا للعامننةِ طنن بق مُ  ت نن  ع عليننهالمُ  ال ِّطنن قاسننم • 

 ، وأاّ  العامة

 ، وة ح  االسمشرعيّ مصلحة أو   قّ  أيّ  سم ال يمتل ُ االل الذي سجّ  عليه  عَ المدَّ • 

 .سيئة ةب يّ ط ق ال ّ  استخدمَ ل أو سجّ قد    عليهِ عَ المدَّ  أاّ • 

 طنننن ق  ّ ال اسننننمِ   قننننلِ سننننيقوم با منننن وِّ ال حننننإاّ  للمعنننن يير المطلوأننننة، مسننننتوحي ً   عِ دّ الُمنننن إّا لنننن اِ 
  قنننننننننننوق مشنننننننننننروعة حننننننننننن   لنننننننننننهُ  أاّ  ثبنننننننننننتَ يُ  أاْ    علينننننننننننهِ عَ دَّ الُمننننننننننن اسنننننننننننتط عَ  وحننننننننننن   ننننننننننن لِ . لنننننننننننه

 منننننننننن  م يننننننننندٍ بم ح الّسننننننننن روى وعننننننننندمِ الّشننننننننن رحضِ ا بنننننننننالمننننننننن وّ  سنننننننننيقومُ منننننننننن ّلننننننننن   بننننننننندالً حسنننننننننم، اال
 علنننننننننننن   قنننننننننننن ا ٍ   يننننننننننننرَ    عليننننننننننننهِ عَ ع  والمنننننننننننندَّ مننننننننننننن المنننننننننننندَّ  لننننننننننننل   . وإّا لنننننننننننن اَ STOP اعنننننننننننن وي 

  سننننننننننننننننننننننننتبع ا ب سننننننننننننننننننننننننيقومُ ا  وِّ ُمننننننننننننننننننننننننال السننننننننننننننننننننننننم، حننننننننننننننننننننننننإاّ ب  المشننننننننننننننننننننننننروعِ  هِ   ّقننننننننننننننننننننننننإثبنننننننننننننننننننننننن تِ 
 .STOP اعوى )الت ل ( لتقديم  قبل  المُ ة للمّدعِ عط  ااولويّ سيُ ، رو ةالّ  روى، وع د الشّ 

دة ي سنننة الموّ نننالسّ  جنننوت إلننن ة اللّ ة الفإرّيننن لملإّينننب المط لبننن ت ونننح بِ ا لننن ا منننن الممرننننِ و 
 .STOP اعوى  عن طريقِ  ّات ولةٍ  اعوى   عليقيتم  لمْ ه أنّ ، ط لم  UDRP لتسوية الم   ع ت
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  :)التقييم(النتيجة  3-2-2-5

 NeuLevelس هَم  قديُم خدمة المط لبنِة ب لملإّينِة الفإرّينة ب إلضن حة إلن  القينوا التن  سن َّته  
 حننننننننننننننننننننننن   اِع الُم ننننننننننننننننننننننن  أين. بحينننننننننننننننننننننننث ُ نننننننننننننننننننننننّدات الّ ط قننننننننننننننننننننننن ت الُعليننننننننننننننننننننننن   biz.علننننننننننننننننننننننن  

 للّتسننننننننننننجيات المسننننننننننننتخدمة أو الُمننننننننننننراا اسننننننننننننتخدامه  بننننننننننننّْا  إننننننننننننوَا " لألعمنننننننننننن ل التج  ّيننننننننننننة أو 
ِا البيننننننننننننننِع أو التّننننننننننننننداول ا ننننننننننننننراٍض  ج  ّيننننننننننننننة ". أّمنننننننننننننن  الّتسنننننننننننننن  جيات التنننننننننننننن  ل نننننننننننننننت لمجننننننننننننننرَّ

 حقد ل نت محظو ة. 

 جارية:حماية العالمات التِّ 

 ةة الفإريّ ب لملإيّ  المط لبةِ  خدمةَ  ن ل   بّاّ يتبيّ biz. ح  ال ط ق NeuLevel من خال  جرأةِ   
حم ينة رونة لحُ سنوات  علن   ندّ لة المسنجّ  لة و ينرِ المسنجَّ ج  ينة التِّ  العامن تِ  أونح بِ  جميعِ ل متقدَّ 

علنن  ، ةج  ّينلهنذه العامن ت التّ  المق بنلِ طن ق ال ّ  اسنمِ   سنجيلِ حن   الحنقّ  علن  لحصنولِ وا ،عامن  هم
يت  حسوا    أاْ ل ا عليهم إمّ ، حقد ةالمطلوأ العامةِ   سجيلَ لهم   منْ   لمْ  ةالعمليّ   ل َ   م من أاّ الرّ 

 . STOP، أو الفو  ح  اعوى UDRPوحق  ةالع مّ  المر لةِ  س للتسجيل خال ة ال ّ مع ع مّ 

 :ةج  يّ العام ت التّ  أوح بِ  ة ح   م يةِ ة الفإريّ نج ح عملية المط لبة ب لملإيّ  اتمؤشر 

ة انتهنننت حننن  اجنننراتات ة ااولّينننة الفإرّيننن لملإّينننبحقنننط منننن جمينننع المط لبننن ت  % 1  قيقنننة أاّ  -1
STOP (801  إجراتSTOP  80,008 الب لغة ةة الفإريّ الملإيّ  ع تاتمجموع ااّ من  ) ُ   بن  و: 

 ة وج  ّينالمرااحنة لعامن  هم التِّ  ااسنم تِ  استط عوا  سنجيلَ  ةِ الفإريّ  ةِ الملإيّ  أوح بَ إّم  أّا  -
 ،ت  ط لبوا بحم يته الّ 

المعتمند حن   اإلخطن  ِ  نظ مِ  المحتملين من خالِ  سجيلط لب  التّ   اعَ  استط عواأّنهم أو   -
NeuLevel. 

عندا طن لب    منننسنبي ً  اً ونغير  اً عندا إال لنوا يمثِّ ال  ،أوناً  ةة الفإريّ الملإيّ  أوح بَ  أو أاّ  -
 .الإل ّ  سجيلالتّ 

العامنن ت الّتج  ّيننة مننن  قننديم  حنن  ث ننّ  أوننح بِ علنن  الّ حننو الم شننوا  لَ ِمننأو أّا الّ ظنن م عَ  -
 اعتراض ت عل   سجيات ال  تعّدى أوًا عل  عام  هم الّتج  ّية.

 WIPOحنن    بهنن واحنن    تنن الّ مننن أكثننر  ة  نن التٍ ة الفإرّيننالملإّيننطنن لب  مُ  رَ ِسننخَ  اامننرِ  حنن  واقننع  -2
 ة.الفإريّ ة الملإيّ  أوح بَ  لثة وليِ حقط الثّ  ااطرافِ   قوقَ  أي  ً   م ظ م ل ّ ا عل  أاّ  يدل  مم  
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غنننت نسنننبته   ينننث بلَ . UDRP دةي سنننة الموّ نننق ننن ي  السّ ب قحيمننن  يتعّلننن نسنننبي ً  قلينننلٍ  عنننداٍ وجنننوا  -3
لمن   . com, .net ,.org.جات ة ببن ق  الّسنمنن ال سنب الخ ّون %50ب سنبة  % وه  أقنلّ 0.017

  ظنروف إلن  UDRPدة ي سنة الموّ نالسّ  حن  ظنلّ  biz. ع ند مؤشنرِ هنذا ال ُيعن ى انخفن ُض  ويمرن أاْ 
 .الواليننن ت المتحننندةحننن    ننن  أين حننن  اإلنترننننتضننند المُ ت  ّ شنننريع ت التننن  ُسنننوالتّ  ،رةوق المتغّينننالّسننن

 ةِ ج  ّينالتّ  العامن تِ  ونح بَ أ اّ ا ،انتشن  اً  أقنلّ لن ا  biz.طو اإللإترونن  حن  السّ  أاب إلض حة إل  
  com ..net .org ح  لم  هو الح لط ق ت الجديدة  ّ لل بينمتعقّ  لن يرونوا

  أمن قاعدة البيانات:

 سننن عدَ  STOPإجراةينننة و  اإلخطننن  ِ  ة وة الفإرّينننب لملإّيننن ط لبنننةِ المُ  إجنننراتاتِ  بنننين منننعَ الجّ  إاّ 
التننن  و  ،ت ننن  ع عليهننن المُ ط قننن ت أسنننم ت ال ّ  أمننننِ  حننن   حقينننقِ ة ة الفإرّينننالملإّيننن  ِ منننن أونننح بِ  اً عننندا

 أونننح ب المط لبننن تأّمننن  .  أنهننن  ل ننننت   تهننن   قنننوق العامننن ت التج  ينننة الخ ونننة بهنننم وا يعتقننند
( لعامنن  هم لنم  إننن مط بقننةالتنن  )أو  ةالع ّمننلحم يننة ااسنم ت  يسننعوا  والن نذين اّلننة ة الفإرّينن لملإّينب

 . نج   ً  قلّ أ عموم ً ك نوا 

 :سجيالت التعسفيةالتّ 

 أقننلّ   NeuLevelصننميم لنن ا نظنن م  سننب التّ و ، ينجنن  يالتّ  سننجيلالتّ  طنن لب ّ  biz. هدفَ اسننت  
عب منن الّصنإن ا ح. Sunriseة الخ ّون المر لةِ  عسفية مم  هو عليه ح  حترةِ التّ  سجياتِ لتّ لعرضة 

ت   ع عليه  من قبنل المُ  بين ااسم ت الفصلُ  يتم    يثة ة الفإريّ  لملإيّ المط لبة بمع نظ م  باعُ التّ 
 .للخدمة ام وِّ  ث لثٍ  طرفٍ 

 :ات واإلجراءاتوتعقيد العمليّ  نفيذسالسة التّ 

ٍِ  بشننرلٍ   فيننذُ تّ ال  ننمّ    مننن و .  NeuLevelالتنن  اعتمنند ه   دةمعّقننال عمليننةلل ب ل سننبةِ  نسننبي ً  سننل
النذي سنم اال روة لتسجيلِ حُ  ةٍ  ج  يّ  عامةٍ ب مط لبةً  ال  مل ُ الت   طرافُ اا عطيتأُ ة ظريّ   ية ال ّ ال ّ 

، حن  االسنم مشروعةِ ال مصلحةِ الأو  حقِّ ال لديه  بعُض  أاّ  ثبتَ  ُ  أاْ   ستطيعُ ه  حيه، ط لم  أنّ   ر بُ 
 جل.وهذه نقطة إيج بية ُ ذلر للسّ  .ة س  ب يةٍ   عملُ ه  أنّ و 
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 :أمثلة

عنننن طرينننق البريننند  مب شنننرٍ  بشنننرلٍ  هُ إخطننن  َ   نننبَّ أ هة أّننننج  ّينننالعامننن ت التّ  أونننح بِ  ح أ ننندُ ونننرّ  -
أث ن  علن  و  ،ةة الفإرّين لملإّينب لمط لبتنه ة المق بلنةالمحتملنسنجيات عنن التّ  ةٍ منرّ  اإللإترونن  حن  لنلِّ 

 .ة" ب لطريقة  ير المب شر "  مّي  الذي  ق جل االستبموقف السّ 

أكثننر  لنن اَ  و، جينندٍ  بشننرلٍ عقينند مننع هننذا التّ   ع مننل جلالّسنن أاّ  اعتقنندَ  ة بخننرة حإرّيننونن  ب ملإّينن -
 .ه ة ّ ة للمستخدم ال ّ حع ليّ 

سننننبة ل نننننت "معقنننندة للغ يننننة ب ل ّ  ةَ العملّينننن حنننن   ننننين أاّ  هأّننننن ةج  ّيننننلعامنننن ت التّ لمحنننن م   وأشنننن  َ  -
 ل ننت متواحقنة منعهن  انّ ، ةم هجينة المر لنة الخ ّونأح ل منن  تل نه  لإ ّ ع م "  بشرلٍ  للمستخدمِ 

 63.الع مة ج  يّ العام ت التّ  ق نوا 

 واسنننعةِ  دع يننةٍ ب NeuLevel ق منننتالّتعقينند  نتيجننةَ  الح ونننلِ  منننن اإل أنن ةِ  الّتخفيننفِ  وأهنندفِ 
 اإلعااِ   إلفةَ  وجدت أاّ  يث -واإلّاعة  المطبوعةِ  اإلعان تِ  ت ح  معظمه  عل  و لّ  ،ط قال ِّ 

 نة منن لن نوا علن  بيّ ذين  س اّلنالّ ن  حتّنالم شوا، ح الهدفَ   حققِّ  ه  لمْ لإ ّ  -منالثّ  ب هظةَ  التلف يون ّ 
ة ة الفإرّينة  م ينة الملإّينعملّينووفت   Wipo أاّ    تّ  اب. ير جذَّ  بشرلٍ  دٌ معقّ  هُ أنّ  واوجد ظ مِ ال ّ 

 ،ةً مرهقنل ننت  STOP ةإجراةيّ  بّاّ نفسه    NeuLevelت أقرّ لذل  و  ،"  ً دة نسبيّ "معقّ  ه بّنّ  biz.ح  
 ة.ة الفإريّ الملإيّ  وح بِ الين و لمسجّ ل  ً فمرثّ   ً  عليميّ   ً برن مج تبو طلّ 

إال ، النذي اعتمد نهالمعّقند هج ح  ال ّ  NeuLevelالذي مّي    فيذالتّ   م من ساسةِ وعل  الرّ 
ة، ة الفإرّيننعمليننة المط لبننة ب لملإّينن حهننمِ  وننعوأةِ حنن   بوضننوحٍ ت  جّلننو  ،ْب ِغنن َ  لننمْ  لبيةَ الّسنن قنن طَ ال ّ  أاّ 

ه أّنن  ،  تّناً دمعقّ  اةِ المتعدّ  المرا لِ  نظ مُ  حقد ل اَ . STOPة إجراةيّ أو ، ط ق ّ اللب ت السم و قديم الطّ 
ة حنن   يننرة. وعنناوَ إننين المح ّ سننجيل مننن طنن لب  التّ  العدينندَ و ة ج  ّيننالعامنن ت التّ  بعننض محنن م ّ أوقننع 

  قنديمِ  من  إلفةِ  أكبرَ  STOP ةِ ة وإجراةيّ ة الفإريّ ب لملإيّ  ة للمط لبةِ اإلجم ليّ  إلفةُ التّ  ل نت ،عل  ّل 
ة مننة للملإّينناوال  عننن لننل مط لبننة مقدّ  90احننع  ،  يننث يننتم  UDRPدة ي سننة الموّ ننوحننق السّ  طلننبٍ 
 .STOPة اوال  إلجراةيّ  1300و بحدوا ة الفإريّ 

أوح ب العام ت  وقلقِ  بسبب ا  ب ةِ  ةحترة المر لة الع مّ   خالَ  عقيدُ التّ   ااَ  ومن جهة أخرى 
 ّل  إل   ندٍّ  ، ويرجعُ لمر لةح  هذه اين( والمحتمل ين)الفعليّ  سجيلالتّ  وط لب ّ لين ة والمسجّ ج  يّ التّ 

  .Smiley سم يل  ة الت   حعه عوة الق  ةيّ الدّ إل   -بشرٍل  صريّ  ليِ و -كبير
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  :متجلّية ح   اإل أ ة أسب بُ  إ نتح

  .(ةوعب مر لة) بعملي ت الّتسجيل بعد البدتِ  الق  ة ّ  ب لحرمِ سجيل التّ  إيق ف -

 لإنننلّ   م ننن ّ  وجننندولٍ  مختلفنننة  تٍ عملّينننمنننع  سنننجيل إلننن  أ أنننع مجموعننن تٍ التّ  طلبننن تِ   قسنننيمُ  -
  .مجموعة

 بلّينننة حننن  طريقتهننن   غيينننر علننن  NeuLevel َأجبنننرَ  الق ننن ة ّ  الحرنننمَ  أاّ  بسنننببِ  اإل أننن ةُ   ااَ  -
 هننذا و حننت .Round-robin نظنن م إلنن  للننّدو  العشننواةّية الّصننو ة مننن ااسننم ت  خصننيصِ 

ننجل قنن مَ  الّ ظنن م  Round-robin بطريقننة و عشننواةّي ً  مسننّجلٍ  لننلّ  ق ةمننةِ  مننن اسننمٍ  ب ختينن  ِ  السِّ
 .المطلوأة الّ ط ق تِ  جميعِ  م يُ   مَّ   ت 

حيم  يخص  قنواةم المّسنجلين  ةح  حترة المر لة الخ ّو  info.  وس المستف اة منأ ستخدام الدّ و 
رونة حُ علن   حن  الحصنولِ من  لن ا ّلن  أح نل للّ  ل أقصنرالمسنجّ  ق ةمةُ  م  ل نت يث للّ الُمقّدمة، 

 المط لبنن تِ  أوننح بِ  ت هوّينن معرحننةِ  يل مننن أجننلِ للتسننجّ  طلبنن تٍ  مِ يقنندبت مغنن مرٌ  لٌ مسننجِّ  قنن مَ ، جنن حِ لل ّ 
 مسن عدةَ الل المسنجّ  هنذا عنرَض ، ينده  ل  المعلوم ت ح  مت  ولِ  وع دم  أوبحت. ةة الفإريّ  لملإيّ ب

 تِ علنن  أسننم  روننهم حنن  الحصننولِ حُ  تحسننينِ ل -ةة الفإرّينن لملإّيننبالمط لبنن ت أوننح ب -هننؤالت علنن  
 .القصيرة من مّي ة القواةمِ  من خال االستف اةِ  المر وأةِ  الّ ط ق ت

  

 DR (The Defensive Registration):64فاعي سجيل الدّ التّ نهج   3-2-3

ة أو ج  ّيننننالتّ  صننننل ب لعامنننن تحيمنننن  يتّ  ةة الفإرّيننننالملإّينننن اوننننح بِ حنننن  هننننذا الننننّ هج  سننننمييُ 
طن بق المُ  طن قال ّ السنم  DR " ً اح عين  سنجياً  وا "ميقندِّ  أاْ  علن  المسنتوى النوط  ّ عامن ت الخدمنة 

  ننمّ   قنندْ ه أّننن منن  يع نن وإنّ  ،طنن قال ّ  اسننمِ   سننجيلَ  يع نن  ال ح ع ل النندِّ سننجيالتّ  اهننذو . ةج  ّيننلعامننتهم التّ 
 .يهعل من الحصولِ  اآلخرينَ  ع مُ و  نٍ معيّ  اسمٍ  ج  َ 

 :DR الّتسجيل الّدفاعي المرحلة األولى من 3-2-3-1

 ُ ؤخذ بعين االعتب   ال ق ط الت لية: خال هذه المر لة 

 .ة للعامةصيّ ال ّ  الع  ورَ  ُيط بقَ  أاْ  ح ع سجيل الدِّ عل  التّ  يجبُ   -

 ط  . إوا العامة عل  المستوى الوَ  أاْ  يجبُ  -

 .جل ت السِّ عمليّ  تِ بد قبلَ  امةِ الع  سجيلُ  قد  مّ  يرواَ  يجب أاْ  -
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 :DRفاعي دّ السجيل تّ الالمرحلة الثانية من  3-2-3-2

ن  حقينقرو ي ه لنيِ منن الّ نحإّننخاَل هذه المر لة     يسنتطيعُ  لين اٍ  ّيّ حن، السن بقة روطالش 
 من ااسم ت. أو مجموعةٍ ، اسم أيّ  لحم يةِ  اح ع ٍّ   سجيلٍ عل   للحصولِ  مَ قد  التّ 

 سيحصنلُ   ً سبقً  محم  اح عّينمُ ل ا  اسمٍ لتسجيل  سجيل الذي يسع التّ  لط لبِ  سبةِ   ب ل ّ أمّ 
 ط لننبُ  إّا لنن او . طنن ق محمنن ّ ال ّ  اسننمَ  ُيخطننره بننّاَّ  بننه الخنن ّ ِ ل المسننجّ   ِ ن طريننقِ عنن إنننذا ٍ علنن  

 :ينخي    لديه سيرواُ ح،   ٍل من اا وال بّيّ سجيل ح  التّ  ير بُ  ر قبِ سجيل المُ التّ 

حن   يطعننَ  يمرنن أاْ  كمن ذل بدالا أو . 65ح ع دّ السجيل التّ  ط لب مواحقة مب شرة من طلبَ ي أنْ  إّما
 (ERDRP)ة شننننروط ااهلّينننن سي سننننة  سننننوية م   عنننن ت حنننن  ظننننلّ  ح ع ّ النننندِّ  سننننجيلالتّ  ط لننننبِ ة أهلّينننن

Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy.  الحصنول علن   طنرفٍ  ايِّ  ال يجنو ُ و
 المواحقة.  م يِ  قرا ِ ب عاقة لهُ   عويضٍ  أيّ 

)أو ع نواا البريند  طن قال ّ  اسنمِ   سجيلِ  مواولةَ  لهُ  يجو ُ ح، ط لب الّتسجيل حدي ّ  إّا نجيَ 
ن منن أعد عندا معنيّ و  ".طع ةعل  " قد  صلَ  ح ع ِّ دّ ال سجيلِ التّ  ط لبُ ع ده  يروا و  ،(اإللإترون 

   ح ع .سجيل الدّ التّ لغ  يُ ( سالّتسجيل الّدح ع ل وع   بع ً ) الّطع  ت

  Global Name Registry:66 كيف طبقته 3-2-3-3

بتن  يِ  Global Name Registry( GNR)ااسنم ت العن لم   وسنجل   ICANN هيئنةُ  وّقعنت
، وأنشننّت  .name شننغيل الّ طن ق   نقَّ  GNRالّسنجل  ICANN حيهنن   من يُ  ةً ا ف قّين  2001بب  1

ة المر لننة الع ّمنن ة و  خصننيَص ة الفإرّيننالملإّينن تنن   شننملُ ، والّ لبنندت عملينن ت الّتسننجيلِ  ةً ة خّطنناال ف قّينن
 .ح ع ّ الدّ  سجيلِ التّ  عل  نهجِ  ةً ُمعتمدَ 

ِِ  اختي  ُ   مَّ  من التسجيل الّدح ع ّ  ااول  المر لةِ  خالَ   قبنلَ  عامةِ ال لتسجيلِ  الفصلِ     ي
   يِ ال يمرنن إجنرات  سنجيل احن عّ  لهن هنذا التّن بعندَ  ُمسّجلةٍ  عامةٍ  للّ  ،  يثُ 2001 نيس ا 16

وحن   .لن فٍ  بشنرلٍ  سنجيلالتّ  عملين تِ  قبنل بندتِ لن َا    سنبً  اّننهُ    يخنً  مُ  ، وقد لن اَ ح  هذه المر لة
 .المعلوم ت مراجعةَ ين دلين المعتمَ المسجّ  عل  جل والل السِّ مشغِّ عل  ال لم يترّ ب هذه المر لة 

                                                           
 صننبي هننذه اإلجننراتات أكثننر  عقينندًا إّا لنن ا ه نن ة طنن لب   سننجيل احنن عيين متعننداين، و مواحقننة بعننض و حننض الننبعض اآلخننر لمنن ي  65

 ، مع احع  سوم االعتراض.ERDRPالطلب. ح  مثل هذا الوضع ُيجبر جميع ط لب  الّتسجيل الدح عيين عل  إجراتات 
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هننذه  وخننالَ ، 2002   يننراا 13بعنند حإ نننت  ح ع دّ الننسننجيل تّ ال نيننة مننن المر لننة الثّ  أّمنن 
 . م ه  قلتحقّ لمعلوم ت  يوجد ال ل  ة، وأ لتّ ألهليّ ل  ً ه  ة شروط المر لة لم  إنْ 

 
 :ح  لّل مستوى، حإّم  أا يروا  ظرحَ لا عّدة مستوي ت، بحيث يختلفُ   ح عدّ السجيل لتّ لول ا 

 ( anything.blocked :ط ق )مث ل ّ ال  ن  من اسمِ المستوى الثّ عل   -1

 ( blocked.anything : لث )مث ل المستوى الثّ  عل  أو -2

 (. blocked.blocked : مث ل) مع ً  المستويينأو عل   -3

 سنننننننننجيل اوا  يحنننننننننولَ  لننننننننننْ  ّلننننننننن  حنننننننننإاَّ   ن ،حقنننننننننط علننننننننن  المسنننننننننتوى الثّننننننننن  نننننننننّم اإل ننننننننناقإّا حننننننننن
"blocked.anything.name " 

يم نننننننننع مننننننننننن  سننننننننننجيل  لنننننننننننْ ّلننننننننن    لننننننننننث، حننننننننننإاَّ المسنننننننننتوى الثّ علنننننننننن  حقنننننننننط   نننننننننّم اإل نننننننننناقإّا و 
"anything.blocked.name" 

 ن  والمستوى ح ع  شرات المستوى الثّ الدّ  الّتسجيل ط لبِ  ي بغ  عل أكثر،  عل   م يةٍ  للحصولِ و 
 المستوي ت.  عل  للِّ و   م م ً   ً عو  مالمق بل م الّ ط ق اسمُ  يرواُ  ، بحيثُ اح ع ٍّ  تسجيلٍ ل لث الثّ 

 – م منننن اسنننمهعلننن  النننرّ و - لنننث  ن  والثّ الثّننن يينالمسنننتو الّتسنننجيِل النننّدح ع  علننن  بنننين  الجمنننعُ  أّمننن 
م  . حقطط ِبق المُ ط ق  ّ الم ع اسم يس اّنهة من الحم يّ  م  يمرن أقلّ  حسوف ُيقدِّ

 : مث ل

،  لننثن  والثّ علنن  المسننتويين الثنن ّ " att" سننّجلت AT&T صنن التشننرلة اال ّ  علنن  حننرض أاّ 
وع مننن علنن  هننذا الّ نن طلننقَ يُ  .ين  و حظننم  ايرونسنن" att.jane"و  " jane.att"سننوات  علنن   نندٍّ حإّنننه و 

المسننّجل أّمنن  ، $ 1,000بننن لين لمسننجّ ل . وقنند بيننعاحنن ع  اسننتث  ة   سننجيلٌ  premium""سننجيل تّ ال
 عشر س وات.   ولمدةِ اوال   قريب ً  2,000 نب لط لب  الّتسجيله  عبَ ح

الّتسنننجيل  سنننيمَ عُ ح ، لنننث ن  والثّ الثّننن يينالمسنننتو النننّدح ع  علننن   الّتسنننجيلِ  منننع بنننينَ الجّ حننن   ننن ل  أّمننن 
َِ ، حقنننننننط att.att.name منننننننن  سنننننننجيللين المسنننننننجّ " att.att"النننننننّدح ع    يم نننننننعَ  منننننننن شنننننننّنه أاْ  ولننننننني

"att.jane.name" أو "jane.att.name"  . 
 150لين المسجّ  فُ إلِّ . يُ القي س  ح ع دِّ السجيل تّ ال" standard"  يسمّ  خي  ٌ  بي هم  هو معُ الجّ هذا 
 عشر س وات.  اوال  لمدةِ  500 -ب لمفرق –ع م  بشرلٍ  سجيلف ط لب  التّ يرلّ  و، اوال 

 :مالحظة



 

64 
 

 تٍ  سنجيا وة ح عّينالدّ  سنجياتِ التّ بنين    ن  ب واِ ُوجن ح    ل الّدح ع ّ  الّتسجيلُ  ال ُيم يُ 
 .أو للمة محجو ة أو سلسلة ق ةمةٍ 

أّيننننننً  مننننننن      مرننننننن  سننننننجيلُ يُ  حع ننننننده  ال ،اً ُمَسننننننجَّ  "jane.smith.name" بفننننننرض أاّ مثنننننن ل :   
everything blocked.smith"         " أو "jane.everything blocked"  اح عيّ  سجيًا ً  . 

 
التننن  و ، ةالمر لنننة الخ ّونننحتنننرة حإ ننننت االسنننتعداااُت لهننن  مت ام نننًة منننع  المر لنننة الع منننةأّمننن  
خصنية الع  وين الشّ  لتسجيلِ  ااحرااُ حيه   ع َ اُ  و ،2001 ل نوا ااول 14و  بب 15وقعت بين 

خصننن ، الشّ  البريننند اإللإترونننن ّ ع نننواا ، أو www.jane.smith.name :علننن  شنننبرة اإلنترننننت، مثنننل
 . jane@smith.name :مثل

نن سننتخدمَ ا ةالمر لننة الع ّمنن حتننرةِ  وخننالَ   يقننومُ  الننذي العشننواة "  ننلالرّ "نظنن م  (GNR) جلالسِّ
) يننر  فرينندةال لبنن تالطّ  امننجُ  تمّ ينن  يننث . ةإننرّ المُ  لبنن تالطّ  مننن صِ للننتخل  انتظنن    ق ةمننةِ  لننلّ  بتصننفيةِ 

 تم  لين سنني إننرا ات بننين المسننجِّ  أيّ ومننن أجننل . وا نندة حنن  مجموعننةٍ ل مننة مسننجِّ ق ةِ لننل مننن  ة( المرننرّ 
  ةٍ مّينن ه نن ة أيّ  يرننوا  لنننْ   ل حنن  نفننِ المجموعننة. وأ لتّنن هُ إاخ لنن ويننتم   عشننواةي ً  حرينندٍ  طلننبٍ اختينن   
 لٍ مسننجِّ  حنن  ق ةمننةِ  يوجنندَ  أح ننل أاْ  يرننواَ  ولنننْ أوننغر،  لٍ مسننجِّ  حنن  ق ةمننةِ  لننبالطّ  وجننواِ ل ما مننةٍ 

ط لنب ليرنوا  ة ه ن ة مّينبق  َ ومع ّل  . وا دٍ  عٍ ح   جمّ  سُتدمجُ ااح لي ت  جميعَ  أاَّ  ،  يثُ أكبر
ِِ  يتواجندَ  وهن  أاْ  ،طن ق ابحنً  ويحصنل علن  اسننم ال ّ التسنجيِل   عننداٍ  أكبنرِ  مِ الوقنت حن  قنواةِ  حن  نفنن

جلى  ّ  لقّ  .لينمن المسجِّ  ممرنٍ   67. ً  سجيًا اح عيّ  212,1 البدتِ  خال حترةِ  GNR السِّ

  

                                                           
67 http://www.icann.org/net/tlds/new-gtld-eval-31aug04.pdf 



 

65 
 

 :)التقييم(النتيجة  3-2-3-4

 ُنذلر حن   م ينِة  ونعوأ تٍ  لم يوجدْ  name.ط ق سجيل ح  ال ّ ة ط لب  التّ  لخصوويّ نظراً 
بعنه ا ّ  النذي ح ع ّ سنجيل الندّ التّ  نظن مة ، ب إلضن حة إلن  حع لّينحن  هنذا ال طن ق  قوق الملإّينة الفإرّينة

 .عل  الر م من  عقيده وللفته ه،والماةم لطبيعة  سجيا  GNRجل السّ 

 جارية:حماية العالمات التِّ 

حنن   name.لننن التشننغيل  حتننرة بنندتِ  بشننّا حع ليننةِ  ي ر و مننن الّشنن  ً نسننبيّ  قليننلٌ  كنن ا ه نن ة عننداٌ 
. عسنف سنجيل التّ و يره  منن أشنر ل التّ  ،طو اإللإترون ج  ية من السّ العام ت التّ   م ية أوح بِ 

  .(ح ع دّ السجيل تّ العملية  و إلفةِ   عقيدِ  أت عن القلق إ اتَ أعرَ  الت ر وي الشّ  ب ستث  ت) 

، ط ق سجيات اسم ال ّ  منْ  82,163ب لمق  نة مع   ً اح عيّ   سجياً  1,461 حقطْ  لقد ُوِجدَ 
 ص لألحراا.مخّص الط ق  ّ ق مع طبيعة الوهذا طبعً  يتواحَ  ،1:56ب سبة  أيّ 

ة  قنوق الملإّين ونعوأ ت حن   م ينةِ  واجنه أيّ ن لنمْ  ":  وّرحة ة الفإريّ الملإيّ  أوح بِ  أ دُ 
 ة."الفإريّ 

 ممرننٍن، ة إلنن  أقصنن   نندٍّ ح عّيننينن  ات الدّ الخَ وا اسننتغلّ  ذينَ اّلننة الفإرّينن ةِ الملإّينن أوننح بُ ولنن َا 
، قند قنّدموا انفسنهم  م َينًة ستث  ة االمستوى الاسل عل  أو أكثر من السّ  وا دٍ  من خال  سجيلِ 

  حقننط رواتَ اْشنن الننذين ةِ الفإرّينن ةِ الملإّينن أوننح بِ  مننع ، مق  نننةً  ةاوال  حنن  الّسنن 200 مبلننِب  ً نسننبيّ  ةً جينند
 .اوال  ح  الس ة 50بمبلِ   ً قي سي  ً اح عي  سجياً 

منن لة تعن  ف عليهن  ولإنن  ينر المسنجّ المُ ة ج  ّينأونح ب العامن ت التّ  جلمّرن الّسنكم  و 
  نية.سجيل خال المر لة الثّ م ح لهم ب لتّ الستف اة من الحم ية من خال السّ ا

 :مث ل

 أ ند  مّرنن  ينثُ  خطنط لنه.ح ع  لمن  هنو مُ دّ النسجيل التّ    نظ مُ محيه   لتين لم يعمل ُوِجدَ   
 لمسننجّ اسننتخدام  بخننر ومننن خننال مّرننن و  ، "estee.lauder.name"  سننجيل مننن سننجيلطنن لب  التّ 
 خ ضننعتين  ل نتنن تينلسننلالسّ أّا لننا مننن  علنن  الننّر م "chanel.brand.name"  سننجيل منننمختلننف 

علنن   جتنن ولعُ سننوات   نندِّ علنن   ، ولننا الحنن لتين لننث ن  والثّ الثّنن علنن  المسننتوى ح عيننة دّ السننجيات لتّ ل
 ة م   عننننننننننننننننننن ت شنننننننننننننننننننروط ااهلّيننننننننننننننننننن سي سنننننننننننننننننننة  سنننننننننننننننننننويةحننننننننننننننننننن  ظنننننننننننننننننننل  رعةوجنننننننننننننننننننه الّسننننننننننننننننننن

Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy (ERDRP)  ، أوننح بُ  يننُث  مّرننن 
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اسنننم لوننننه "حننن    شنننروط ااهلينننة ه ال يلّبنننة أّننننسنننجيل بحّجنننعنننن حننن  التّ الطّ منننن ة ج  ّينننالعامننن ت التّ 
 .ت   أةسجيات المُ إلغ ت التّ ب ح  نه ية اامرِ  GNR، وق م الّسجل "شخص 

  :ةعسفيّ سجيالت التّ التّ 

ة مننن تج  ّيننالّ  ً  حنن   م يننة أوننح ب العامنن تِ لننة نسننبيّ حع ّ   name.لننن البنندتِ   تُ بلّيننهننرت ظ
العامنن ت   م يننةِ  خينن  اتُ  لننم  إنننْ  لننو. و سننجياتطو اإللإتروننن  و يرهنن  مننن أشننر ل إسنن تة التّ الّسنن
 دةالموّ نني سننة إجننراتات السّ لبيننرًا مننن  اً عنندا نجنندَ  أاْ  عمننن المتوّقننلإنن ا   لننةحعّ  GNRحنن  ة ج  ّيننالتّ 

UDRP . دة حنن  ي سننة الموّ ننوحننق إجننراتات السّ  لننم يوجنند اعتراضنن ت اامننر،حنن  واقننع وWIPO  أو
NAF،  سنجيل، ولإنن ق عدة البي ن ت ال  حتوي عل  أنواع أخرى من انته ك ت التّ  هذا ال يع   أاّ و

 . name.ح   ةرةيسيّ المشرلة اللم يرن طو اإللإترون  السّ يمرن القول أّا  ّل من  بدالً 

 مث ل:

  هسنتبعد بقن م هن  يُ  العديندُ و  منن ااسنم ت، لوا العشنراتِ سنجّ  سنجيلطن لب  التّ منن  ه  ة عنداٌ 
منن طن لب   36 أاّ   اسةأي ت الدّ و  ، kim.basinger.name ، مثلدةي سة المو ّ السّ وحق اعتراض ت 

  500أكثننننننننننننننر مننننننننننننننن  جنننننننننننننن وا  منننننننننننننن هم 8و، اسننننننننننننننم 100أكثننننننننننننننر مننننننننننننننن   جنننننننننننننن وا سننننننننننننننجيلالتّ 
طن لب  منن  قلينلٌ  عنداٌ  يرنواَ  منن الممرنن أاْ وطبعنً  اسنم.  2,500أكثنر منن   ج وااث ين ، و اسم

َِ ي بنننننننة عنننننننن ااحنننننننراا، ولإنننننننن ب لتّ ب ل ّ   سنننننننّجلٍ  شنننننننرل تِ  لنننننننواَ يمثّ  سنننننننجيلِ تّ ال  . هممنننننننيعج ّكيننننننند لننننننني
 اّ امنن جهنة ، حالعامن ت التج  ينة الإبينر النذي ُينذلر علن  االعتندات GNRجل لم يوجد حن  الّسنو 

إمننً   ُ  هننو خصننيةِ الشّ  ااسننم تِ  ح نن تَ  اّ اخننرى أُ  ومننن جهننةٍ ، ّلنن  نجحننت حنن   اعِ  name.  تبلّينن
طو الّسنحإ ننت عملينة  ، هيرة(ق ب اسنم ت الّشنيتعّلن ب ستث  ت م ) يناإللإتروني عينللمتوقّ  ج ّبيةً  أقل  

مننننن   ّ أّينننن سننننيتعقبوا  ااحننننراا سننننجيلعين وال طنننن لب  التّ المتننننوقّ  اا ال name.أقننننل حنننن   اإللإتروننننن ّ 
 net ,.org , .com. لم  هو الح ل ح  name.ح   ط ق ت الجديدةال ّ 
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  ات واإلجراءات:نفيذ وتعقيد العمليّ سالسة التّ 

 proof of concept""قت منن إثبن ت المفهنوم ة التن   ندحّ عن الفوض  الع ّمن ظرِ ال ّ  بصرفِ 
 ديندَ سنجيل، حنإّا العَ جات وطن لب  التّ لوسنط ت بنين الّسنلين المسنجّ  مة الت   ستخدمُ الب ية الق ةِ  عنو 

 ة. ح عيّ سجيات الدّ ح  التّ   name.قواعد حيم  يخص   موا  ق  يرَ قدّ  من ال  سِ 

 :مث ل

أكثنر  عقينندًا   name. ة حنة الفإرّينإجنراتات  م يننة الملإّين أاّ  ةٍ  ج  ّين ةٍ جمعّين أع ن تُ  وجندَ 
 ااحننراا  المسننتخدمين أّمنن .بننرى رل ت الإُ يقننوم بهن  إال الّشنن ه لنننْ وأّننن info.و   biz.ممن  هنن  عليننه حنن  

 دة جدًا. معقّ  name.إجراتات  روا ببس طة أاّ عبّ ح

 حقنننننننط  لنننننننثِ الثّ المسنننننننتوى سنننننننجيل حننننننن  حننننننن  قبنننننننول التّ  يرمننننننننُ  لننننننن ا منننننننن المشنننننننرلةِ  جننننننن تٌ 
  ن . حقط عل  المستوى الثّ  من االقتص  ِ  (، بدالً abc.xyz.name)كم  هو الح ل ح  

م ح للّسنننن ال قنننن ً   مننننيتها ف ق ICANNهيئنننة اإلنترنننننت  و GNRااسننننم ت الع لميننننة  سننننجلّ  عننننّدلَ وقننند 
المسننتوى حنن   name.ع ن هنن  عقيندات التنن  التّ   ننلِّ حنن   ممن  سنن همَ ،  ن المسننتوى الثّننعلنن  سنجيل تّ ب ل
 منع  سنجياتِ  إ منلَ تلت هموم تجن  ِ  همتِ أنظم لين  إييفَ عب عل  المسجّ ل ا من الّص   يث  لث.الثّ 

  أّمنن "first.last.name"  رلمننن الّشنن لنن ا نطنن قٍ  اسننمِ  سننجيلُ تح، ت  ننةل نننت مُ   تنن لننث الالمسننتوى الثّ 
مننن  أوننبيَ ف قيننة وأعنند  عننديل اال ّ  ."first@last.name" رلالّشننمننن  وحهنن رينند اإللإتروننن ّ البَ  اُ اع ننو 

 abc.xyz.name امن مجرّ  بدالً   ""xyz.name، أو "abc.name"  سجيل أبس طةو  ممرنِ ال
 
 لننث الثّ المسنتوى حن   سنجيلِ التّ  قبنولِ  إلن  إضن حةً  عقيند اات منن التّ عوامنل  ةَ عندّ أي نً  ه ن ة لن ا و  

  وه  : حقطْ 

ة أهلّيننن بشنننروط -مر لنننة ث نينننةو مر لنننة أولننن  -سنننجيل علننن  منننر لتين عملينننة التّ بل الّسنننج  مينننق : أوالً 
 .مر لة لإلّ  مختلفة

 منع ا جن تٍ  -اسنتث  ة  وقي سن –ح عينة دّ السنجيات  وعين مختلفين منن التّ ل لالّسج ُض رْ عَ  : ث ني ً 
  لث.  سمية المستوى الثّ ب ية ل  تيجةٍ ل ةِ من الحم يّ  مختلفةٍ 

ة ج  يّ التّ  همعام  ِ   ته الت  ال  َ  ستخدام تاال قبولِ  عل  ح ع ّ دّ ال سجيلط لب  التّ   شجيعُ  : ث لث ً 
 سننجيللطنن لب  التّ  والغمننوضِ  عقينندِ التّ  ا جننةَ   ااَ  -يهنن علعمليننة المواحقننة مننن خننال - بهننمة الخ ّونن

 .المحتملين
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  لنة  1200أكثنر منن  منن أونلِ   لنة  15 منن أجنلِ خدمت حقنط المواحقنة اسنتُ  عملينةونا   أّا 
.  حقنطْ   م هن %50حن   نوال   اإلّاِ  من يِ (، منع %1.2)ح ع  أي ب سنبة الدّ سجيل تّ ال   التِ من 

 منننننن  المحتملنننننين منننننن الحصنننننول علننننن  مواحقنننننةٍ  سنننننجيلطننننن لب  التّ  ث ننننن ُ  ممرننننننِ المنننننن  لننننن اَ  بي مننننن 
منن  قلينلٍ  عنداٍ  وجنواُ هنو القليلنة  الّ سنبةِ لهنذه   رجيح ً  ااكثرُ  فسيرُ والتّ  .ةج  يّ التّ  العام تِ  أوح بِ 

 العام تِ  اتِ و سجي رعيةالشّ  ةخصيّ الشّ   تِ سماا  سجياتِ  بينَ  -قلداخل ااَ نتيجة التّ - اع ت ال ّ 
 لألحراا. هموجّ  name. ط قِ ال ّ  لواَ  ةج  يّ التّ 

 هنننمِ حَ علننن    َس الّ ننن سننن عدِ يُ  لنننمْ  وا ننندٍ  الجديننندة حننن  باٍ ليننن  العُ  ط قننن تِ ال ّ منننن  العديننندِ  إطننناقُ  :  ابعننن ً 
 المننوا اِ  منن  يننث إيجن اِ فننة( إلِ مُ ) جلالّسنعلن   . لمن  أخننذت  نؤثر سننلب ً جاتللّسنن ةالعملين ت الفراّين

 .و إرا اً  مرا اً  الجديدةِ  اإلجراتاتِ  لشرحِ  ا مةِ الّ 
 أعقنن بِ حنن   وقَ الّسنن الننذي اخننلَ حنن   لننَ  الفتننرة, و جدينند ال  لننثالثّ  ويّ طنن ق العْلننال ّ  name.لنن ا قنند و  

 حقط. أشهرٍ  بب عةِ   biz. و info. إطاق
  جدينند لفتننرةٍ ال جلِ ّسننال هنن اي حنن  إطنناقِ واب التّ مننن الّصنن لنن اَ  هُ ّنننأ GNRل سننجّ حنن   مسننؤولٌ  و أى 

 عقيدَ تّ ال يرنِ  لمْ  وإاْ ،  سال ّ  من ا  ب ةِ  بعضٍ   خفيفَ  اّا ّل  ل َا سيرفلُ  ،أشهر ب عةِ  عن   يدُ 
 . سجيل الّدح ع التّ نظ م ل ح  المتّّو 

 :الشكاوي 

مندى   نولَ  name.حن   -ينو المحتملن ينالفعلين - طن لبّ  الّتسنجيل ي شنر و  معظنمُ   رلّ ْت 
، هم تج  نن لقنن تَ  الّسننجلالتنن  يتق ضنن ه   ااسننع  ِ  ، و ننولَ  لننثالمسننتوى الثّ  اوننطاح  سننميةِ   عقينندِ 

 سننجيلِ اوال  للتّ  500 و ،االسننتث  ة ّ  ح ع ّ دّ النن سننجيلِ لتّ ل سنن واتٍ  عشننرِ  $ لمنندةِ  1000والتنن  هنن  
ب سننبة  عرالّسنن الّسننجلحننع لننو  َ    تّنن و بقنن  مقبولننةً  بننلْ ، هننذه ااسننع   معقولننةو  .القي سنن ّ  ح ع ّ دّ النن

 احن ع ّ  $ لتسنجيلٍ  6000إلن   صنل  ي بسنعرٍ ا لنه  نّّّ  ICANN مع جلية السّ ف قا ّ  اّ ا. % 100
 اوال . 600ل س وي قد ه بمعدّ روا يس والذي، س واتٍ  عشرِ  ِ ولمدة استث  ة ّ 

 منننن أجنننلِ  احننن ع ٍّ  منننن  سنننجيلٍ  أكثنننرِ  إلننن  شنننراتِ  ةِ ج  ّينننالتّ  العامنننةِ  وننن  بُ  يلجنننُّ  لننن ا   لبنننً  مننن و 
 واَ ليفّ نننلننن نوا ة ج  ّينننالتّ  العامننن تِ  أونننح بِ  بعنننَض  أاّ  . والواقنننعُ ةإ ملنننال علننن  الحم ينننةِ  الحصنننولِ 

 . نط ق  سمِ ل  شرل  هم تِ أسم   إلفة لتسجيلِ  قلّ اا   خيَ ال

 ،وظيفن ّ  م ظنو ٍ منن  بساسنةٍ  name.ح   المّتبعةة ليّ اآلعملت أّم  ح  المر لة الع ّمة حقد 
  يننة مننن ال ّ ه أّننن م ، علنن  الننرّ التشننغيل بنندتِ  حنن  حتننرةِ  هننذا الج نننبِ   ننولَ  شننروى  ةُ أّينن ه نن ةَ   إنننْ  لننمو 

  ة.مدعوماللي  ااخرى  ير ط ق ت العُ  ّ الذي استغرقته الأطول من   ً وقتة استغرقت العمليّ 
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 round-robin طريقننةِ مننن  الننةً كثننر عدَ أname.لننن  ةِ حنن  المر لننة الع ّمنن خصننيصِ تّ ال ت عمليننةبننرَ واعتُ 

منن  علن  االسنتف اةِ  إل  الق ن تِ  name.ل ع  سج يُث سَ ااخرى،  جاتِ سّ ال ستخدمة من قبلالمُ 
م ِمننن خاِلهنن  يننتم  إعنن اة  ر يننب القننواةِ  والتنن  ،ةعشننواةيالّدحعننة ال عمليننةِ قننواةم أقصننر ب سننتخدام   قننديمِ 
 ع لبينرحن   جّمن ) ير المرنّر ة( لب ت الفريدةلتوضع لل الطّ  لين بشرل عشواة ّ مة من المسجّ المقدّ 

 .م ه  االختي  ُ  يتمّ 
 نليمسننجّ عننّدة  عننن طريننقِ   ةٍ مرننرّ  طلبنن تٍ  مننن  قننديمِ طنن لب  الّتسننجيل  يم ننعْ  ّلنن  لننمْ  ،  تّنن ولإنننْ  

 .ة االختي   العشواة روًة أح ل ح  عمليّ لهم حُ  ليرواَ 
  



 

70 
 

 :.سورية مقترحات لسياسة إقالعتوصيات و  3-3

لنيِ حقنط اّننه نطن ٌق خن     name.وأصرِف الّ ظر عنن نطن ق  -  رى الب  ثةُ مم   قدم 
ح ننن  ُه ااسنننم ُت الشخصنننّيِة لألحنننراا، بنننْل أي نننً  بسنننبب الّتعقينننِد المتّّونننِل حننن  اآللّيننن ت التننن  اّ بعهننن  

وعلن  النّر م منن  biz. حن IP أّا خدمَة المط لبِة ب لملإّيِة الفإرّينِة  -وللفته  الّ اةدة ح  حترِة اإلقاع
، إال أّا العمَل ح  info.ح   (Sunrise)أكثر من المر لِة الخ ّوة   عقيِد إجراتا ه  َعِمَلت بساسةٍ 

ل نننت  و، إاا ِة العملّيننة للفننةِ لنن َا أح ننل مننن  يننُث البسنن طِة و  (Sunrise)حتننرة المر لننة الخ ّوننة 
. إ اَت الننذين ال يحملننوا  قننوَق الملإّيننة الفإرّيننة، والننذيَن وجنندوا وننعوأًة infoالمشننرلة الحقيقّيننة حنن  

وأح نل مثن ٍل  حيهن .ح   سجيِل ااسم ِت الت  ير بنوَا بهن  علن  النّر م منن أّا لهنم مصن لَي شنرعّية 
" خننناَل حتنننرِة البننندِت حننن  neulevel.infoالنننذي لنننْم يسنننتطْع  سنننجيَل " NeuLevelعلننن  ّلننن  الّسنننجل 

.infoعلنن  الننّر م مننن أّنننه لنن ا ، ه لننْم يُرننن لديننِه حنن  ّلنن  الوقننت عامننًة  ج  ّيننًة مسننّجلًة بعنند، اّننن
 68يحمل  قوق عامة  ج  ّية ب لق نوِا الع م، وأّنه قد  قّدم بطلٍب لحم يِة العامِة الّتج  ّية.

 و اعن ً، اابسنُط وااقنل  للفنَة أكثنَر عندالً  UDRPقد يروُا اعتم ُا الّسي سة الموّ دة  ب لّت ل 
ولإّن هذا ال يّتفُق مع وجهن ِت نظنِر اا لبّينة الُعظمن  منن أع ن ِت جم عنِة الملإّينِة الفإرّينِة، النذين 

 يجدوَا أنفسهم أوح َب  قٍّ ح  إعط ِةهم ااولوّيَة ح  الّتسجيل لحم يِة عام ِ هم.

جيٌد وحّع ُل لحم ية الحقوِق ح  المر لِة الع ّمِة  UDRPأّا استخداَم الّسي سِة الموّ دة   رى الب  ثةُ و 
للّتسجيل وأعَد االستقراِ  الّ سب  لعمليِة إطناق الّ طن ق، ولإّ هن  لنْن  إنوَا حّع لنًة حن  حتنرِة البندِت منع 

إلضنننن حِة إلنننن  الفوضنننن  ، ب وجننننوِا عنننندٍا لبيننننٍر مننننن المتقننننّدمين بطلبنننن ٍت لتسننننجيِل أسننننم ِت الّ ط قنننن ت
وااللتبنن ِس حنن  حهننِم البي ننن ِت المطلوأننة... وهننذا منن  ُووننِفْت حيننِه لننّل حتننراِت البنندت للّ ط قنن ت الجدينندة 

 عل   ٍد سوات. 

أّا وجوَا نق َط ضعٍف حن  اآللّين ِت التن  اّ بعتهن  الّ ط قن ت العلين  الجديندة   رى الب  ثةكم  
رو ة أْا ن سننفه  ونّتبننَع الحننلَّ ااسننهّل وااقننلَّ للفننًة، بننْل مننن حنن  حتننراِت بنندِت اإلقنناع ال يع نن  ب لّ نن

الممرِن االستف اُة من ااخط ِت لتطويِر هذه اآللّي ت و طبيِق م  ي  سُب م ه  وم  يتاتُم مع بيئت  ، 
 سنُب بيَن الإلفِة والّتعقيِد و حقينق  م ينِة أونح ِب الحقنوق وأمن  يت  بهدِف إيج ِا بلّية  حّقُق الّتوا اَ 

 مع سي سِة البلد وقواني ه  .

سنيروُا أح نل  .سـوريةإطناَق أّا   رى الب  ثةمن ه   ولملّخٍص عن الّتج  ب الّس بقة  
التن  ينتّم حيهن  اسنتبع ُا أّي شنخٍص يفتقنُر إلن  العامن ِت الّتج  ّينة  المرحلِة الخاّصـةمن خاِل حتنرِة 

                                                           
68 http://www.icann.org/net/tlds/new-gtld-eval-31aug04.pdf 
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المؤّهلننة، بحيننُث يننتم  الّتحقننّق مننن الّتسننجياِت عننن طريننِق اسننتخداِم قواعنند البي ننن ت علنن  اإلنترنننت 
و يرهنن  مننن الوسنن ةِل بطريقننٍة حّع لننٍة وخ وننًة مننن  يننُث التإلفننة، ويننتّم حيهنن  أي ننً  ضننم ُا  صننوِل 

ل نم ِا اعمهنم حن  إطناِق  سنجيِل أسنم ت وِق علن   قنوقهم حن   سنجيِل عامن ِ هم، أوح ب الحق
ويننننتم   حقيننننق هننننذه الحم يننننة مننننن خنننناِل  ننننوحيِر بلّينننن ٍت حّع لننننٍة لتسننننويِة ، الّ ط قنننن ت العرأّيننننة الجدينننندة

 الُم   ع ِت، و ثبيِط الّتسجياِت الّتعسفية. 

 َة أخننِذه  بعننيِن االعتبنن   ع ننَد إطنناِق رى ضننرو  ننالّ قنن َط التنن    لخننّص الب  ثننةويمرننُن أْا 
 بم  يل : .سوريةالّ ط ِق 

إّا الننّ هَج الّتقليننديَّ "القنن ُام أواًل، ُيخننّدم أواًل" الننذي ُيعتمنند عنن اًة حنن  عملّينن ت الّسننجل اليومّيننة ال  -1
سنم ِت ح  حترة اإلطناق. حب لّ سنبة للّ ط قن ت التن  ُأنشنئت ب لفعنل ينتّم  خصنيُص اا ُيعتمدَ  يمرن أاْ 

الخ ّونننة بهننن  حننن  الوقنننت الحقيقننن ، حننن   نننين أّا إطننناق نطننن ٍق جدينننٍد منننع عننندٍا أكبنننر برثينننر منننن 
م  الّطلب ت الق امِة من جميع المسّجلين وح  وقت وا د ال يتواحق ه   مع مفهوم "من يّ   أواًل ُيخد 

 أواًل ".

ل حنِة الوسن ةل اإلعامّينة  ضرو ة وضوِح البي نن ِت المطلوأنِة منن طن لبّ  الّتسنجيل، ونشنِره  حن  -2
 الُمت  ة، لتجُ ِب  لّق  طلب ِت  سجيٍل  اةدٍة ال  ستوح  الّشروط المطلوأة.

، انهمنن  ال الّسننجل وال المسننّجل يتر ّننُب عليهمنن  الّتحّقننق مننن اّقننة معلومنن ت العامنن ت الّتج  ّيننة -3
لنيِ عنذ ًا لعندِم اّ خن ِّ  ندابيَرِ  أوًا ليس  ح  مج ل أعم ل ححص العام ت الّتج  ّية، ولإّن ّلن  

بسننننيطة للإشننننف عننننن البي ننننن ت الّ اةفننننِة  م مننننً  و اِع االعتننننداتات، مثننننل الفننننر  اآللننننّ  أو الفحننننص 
العشننواةّ  للحقننول التنن   حتننوي علنن  معلومنن ت مشننتبه بهنن  )علنن  سننبيل المثنن ل : الحقننول التنن  ال 

   بي ن ت العامة الّتج  ّية(." ح1000 حوي ش ت "با"، أو  قل الس ة الذي يحوي القيمة "

ُم االعتنننراِض يجنننُب أْا يملنننَ   قنننوَق العامنننِة الّتج  ّينننِة، ويحنننّق للّسنننجل أْا يطلنننَب م نننه   -4 مقننندِّ
 الوث ةَق الت  ُ ثبت ّل .

َِ له  ّق ح  االسم.  سوِم اعتراٍض ع لّيٍة نسبّي ً َحْرُض  -5  سيروُا  ااعً  لمْن لي

ااسننم ت حنن  سننجّل    سننتخدمة لتخصننيصِ المُ  " round-robin"يجننب أال نغفننل عننن أا عمليننة  -6
.info   و.biz   .حنن  المر لننة الع ّمننة ُ عنن ن  مننن الّتعننرض لاسننتغاِل مننن خننال الّتاعننب ب ل ظنن م

حنننبعُض المسنننّجلين جعلنننوا قننن ةمتهم ب اسنننم ِت المطلوأنننِة مختصنننرًة وعرضنننوه  بنننّعل  ااسنننع   علننن  
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أح ِل عماةهم طمعً  حيهم. ب لّت ل  يجُب  طويُر هذه الّطريقنة لتإنوَا أكثنَر عنداًل وإنصن حً  وأحينث 
 ُيم ع االستغال من خاله .

حنن  سننو ية يمرننن أا ج  يننة المطلننوب  م يتهنن  نظننرًا لعنندم وجننوا عنندا لبيننر مننن العامنن ت التّ  -7
عنن ت علنن  أسننم ت ال ط قنن ت بشننرل مع لجننة االعتراضنن ت وحننض ال  ا  برةهيئننة خنندم ت الّشنن تننول  

  Wipoك مل،  ج بً  لتحميل ال  س عبت التإ ليف الع لية لاعتراض ت عن طريق م ظمة الن

أّا  م يننننَة  قننننوِق أوننننح ِب العامنننن ِت الّتج  ّيننننة ضننننم ٌا للحنننندِّ قنننندَ    ننننرى الب  ثننننةوأخيننننرًا   
، وال اإلمر ِا من الّ  اع ت، اّا العامة الّتج  ّية ه  حتيُل اشتع ِل الّ  اع ِت عل  أسم ِت الّ ط قن ت

بحينُث ينتّم حيهنن   ع ند بنندت إطناِق الّ طن قِ  الخ ّونة المر لنةِ  م هجّينةسنبيَل أح نل لتحقينِق ّلن  مننن 
وأحيُث  إوا شنروط الّتسنجيِل واضنحًة وع النًة ومقيِّندًة،  جُ  أسم ِت الّ ط ق ت اوح ِب الحقوِق، 

 ب إلض حة إل  أخِذ التإ ليِف المقبولِة بعين االعتب  .
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 المبحث الثاني

 سياسة األسماء المحجوزة والمحجوبة

 مقدمة: 3-4

ُم ظِّمنننًة للّ طننن ق  ّخنننُذ بعنننين االعتبننن ِ   نننّميَن حننن   نننين أّا المر لنننَة الخ ونننَة ُ قنننّدُم طريقنننًة 
 م يننٍة معقولننٍة وأولوّينن ت اوننح ِب الحقننوق، حننإّا سي سننَة ااسننم ِت المحجننو ِة ُوننممت لننراِع الم يننِد 

 من الّتسجيات الّتعسفية وخلِق انطاقٍة متوا نٍة وحّع لة، وهو م  يعّ ُ  اعتم َا واستعم ل الّ ط ق.

ة لْن  إوَا ل حيًة لتجّ ب لّل المش كل، حعل  سبيل المثن ل واجهنت حسي سة المر لِة الخ ّو 
Afilais  مشرلًة لبيرًة حيم  يخّص " سجيل أسم ت البلداا"،  يث ال ظت وجوا عندا لبينٍر اسنم ت

الّدول الت   ّم  سجيله  خال المر لة الخ ّوة من ِقَبل جهن ٍت  ينر  رومينة. ولن ا الوضنُع مقلقنً  
خطِر  دوِب م   أٍة أو سوِت استثم ٍ  وخ ّوًة من ِقَبل مسّجلين ليِ لهم عاقة للغ ية ح  ضوِت 

أجنن َ ت الهيئننة  ICANNب لبلنند أو المرنن ا المع نن  الننذي طلبننوا  سننجيله، وأعنند مشنن و ات مننع هيئننة 
اسننم اولننة، ليننتّم  129 جنن  أسننم ت الننّدول التنن  لننم  إننن مسننّجلة بعنند والبنن لِ عننداه    Afiliasلــ 

الهيئ ِت الحرومّية المع ّية ع َد الطلب، عل  أْا  بق  ااسم ت الت   ّم  سجيُله  خال  حويله  إل  
اسم اولة موضوع  حّدي بين المت  حسين وأوح ب الحقوق، واُ خذ  198المر لة الخ ّوِة والب لغة 

لحرومن ِت ، بعنض هنذه ااسنم ت  نّم نقُلنه إلن  اinfo.هذا القرا  قبِل حتنرٍة وجين ٍة منن إطناق الّ طن ق 
 ( 2004) ت  ع م 69.المع ّية والقليل م ه  م  ال مسّجًا لطرف ث لث

منننن ه ننن   نننّ   أهمّينننة هنننذه الّسي سنننة،  ينننُث  قنننوم بتحدينننِد أسنننم ت الّ ط قننن ت التننن  ال يجنننوُ  
 سجيله  ح  نط ق م ، ويتم  إا اُج أسم ِت  ل  الّ ط ق ت ح  ق ةمنٍة ُ سنّم  ق ةمنة ااسنم ت المحجنو ة 
والمحجوأة،  يًث يتّم مق  نُة للِّ طلٍب مقّدٍم السِم نط ق مع هذه الق ةمة للّتحّقِق منن أّننه ال ي تمن  

 إليه .

بّّنهننن  ااسنننم ت التننن  ال يمرنننن  الّ ط قننن ت المحجوأنننةوأشنننرل خننن ّ ٍ أكثنننر، ُ عنننّرف أسنننم ُت 
 ّم، أو اّنه  ُ عتبُر  شهيرًا... سجيله ، عل  سبيل المث ل اّنه  ُ عتبُر مخ لفًة لألخاِق وللّ ظ ِم الع 

حهنن  أسننم ُت الّ ط قنن ت المخّصصننة لجهننٍة معّي ننة قبننل حننتِي  سننجيِل  الّ ط قنن ت المحجننو ةأمنن  أسننم ت 
الُمخصننننص لج معننننِة الننننّدول العرأّيننننة، أو ل اسننننم ِت  Las.Arabأسننننم ِت الّ ط قنننن ت، ل سننننم الّ طنننن ق 

 الجغراحية.
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 :لمحجوأةمع يير إنش ت قواةم ااسم ت المحجو ة وا

لتحدينند معنن يير إنشنن ت ااسننم ت المحجوأننة والمحجننو ة يمرننُن االسننتف اة مننن  جنن  ِب الّ ط قنن ت  
العْلوّينة الّسن بقة، منن خناِل اسنتعراِض قنواةِم ااسنم ت المحجوأنة والمحجنو ة بن ا رِف الا ي ينة حنن  

الخين  اِت التن   ع ُالهن  حن  ، والّ ظنر حن  ICANNالعقوا الت  أبرمته  الّ ط ق ت العْلوّية الع ّمة منع 
 اّللغة العرأّية. 

وأسهُل الحلوِل هو وضُع ق ةمٍة ش ملٍة  ت ّمن جميَع ااسم ِت المميَّ ة ل لم  طِق الجغراحّينة 
وااشننخ ِ  المشننهو ين وأسننم ت الّطواةننف واااينن ا... ويعتبننُر هننذا الننّ هُج واضننحً  وسننهَل الت فيننذ، 

حإننرِة  قبننول الّ ط قنن ت العْلوّيننة العرأّيننة حنن  أوسنن ط المسننتخدمين. ولإّ ننه قنند يننؤّثر بشننرل سننلبّ  علنن  
ب لتّننن ل  مننن  يجنننب أْا نفّإنننر حينننه هنننو أْا  إنننوا ق ةمنننُة ااسنننم ت المحجوأنننة والمحجنننو ة مرننننًة ق بلنننًة 
للّتغيير، وأال  إوَا مجّرا ق ةمة م ٍع حقط اسم ٍت محّداة ث بتة، بْل يجُب اختب ُ  هذه الق ةمة بشنرٍل 

ح يً  واجتم عيً ، وااةمً  ُيطرح السؤال هل م  الت لنّل ااسنم ِت النوا اة حن  الق ةمنة محجنو ة، مستمر 
أْم أّا بع نننه  أونننبي ُمت  نننً  لسنننبب أو آلخنننر، هنننل م  النننت ااسنننم ت المحجوأنننة مرحوضنننة و  نننؤّثر 

ت بشرل سلبّ  عل  المجتمع، أم أّنه  أوبحت مقبولة منن قبلنه منع منرو  الوقنت، حّسنم ت الّ ط قن 
منننن المنننوا ِا المحننندواِة التننن  يجنننُب االسنننتف اة م هننن  و جّ نننب  ج هننن  اوَا ُمبنننر ، بنننْل وإّا اسنننتغال 

 .بع ه  سيروا مفيدًا ح  الّتسويق للّ ط ق ت العلي  العرأّية وانتش  ه 

 أمثلة عل  ااسم ت المحجو ة:

والّسننجل،    ICANNوالتنن  ُ حننّدا حنن  العقنند الُمبننرم بننين  ICANNااسننم ت المحجننو ة مننن قبننل  -
 و شمل عل  ثم نية أنواٍع من ااسم ت المحجو ِة لم  يل :

 TLD Stringsساسل أسم ت الّ ط ق ت العلي   -

 dnso , icann, internic، مثل: ICANNااسم ت المتعّلقة بن  -

 iana, example, ripe , root-servers، مثل:  IANAااسم ت المتعّلقة بن -

 االسم المؤلَّف من  رف وا د.  -

 االسم المؤلبف من  رحين.  -

 Tagged Domain (--)والحنرحين الّث لنث والّرابنع xx  أسنم ُت الّ ط قن ت التن  حيهن  اّلا قنة  -

Names :مثل ،XN--DEBA0AD 

 whoisأسم ت محجو ة لعملّي ت  شغيل الّسجل، مثل:  -

 ااسم ت الّجغراحية والّجيوأوليتيرية -
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 ااسم ت الخ ّوة ب لّجه ت الحرومّية وشبه الحرومّية. -

 أسم ُت المَ  طق وااق ليم. -

 أسم ُت االقتص اّي ت الَب   ة. -

 :لبعض الّنطاقات سياسات األسماء المحجوزة والمحجوبة 3-5

 ختلُف سي سُة لّل نط ٍق عن اآلخر  بعً  للبلد أو  بعً  لخصووية الّ ط ق، وقد  لتق  ح  
 أموٍ  لثيرٍة و ختلُف ح  أموٍ  أقل.

 : jo.سياسة األسماء المحجوبة في الّنطاق األردني  3-5-1

والتن   حتنوي ُ عتبر أسنم ُت الّ ط قن ت التن  ال  تم شن  منع ااخناق والقنيِم واآلااِب الع ّمنة 
علنن  للمنن ٍت  يننر الةقننة مننن ااسننم ت المحظننوِ   سننجيله . وحنن   نن ل وجننوا مثننل هننذه الح لننة يننتّم 
شطُب اسم الّ ط ق، ويقنوُم مرلن   إ ولوجين  المعلومن ت النوط   )اا انن ( بنإباغ ط لنب الّتسنجيل 

 70بقرا  الّرحض وضرو ة  عديِل اسم الّ ط ق المطلوِب ليتّم قبوله.

 : ae.األسماء المحجوزة والمحجوبة في نطاق اإلمارات  سياسة 3-5-2

لقنند  ننّدات إاا ُة أسننم ت الّ ط قنن ت حنن  اولننة اإلمنن  ات العرأّيننة الإلمنن ت والعبنن  ات وأسننم ت 
الّ طنن ق التنن   ظهننُر حنن  ق ةمننة ااسننم ت المحجننو ة والمحجوأننة، بمنن  حيهنن  علنن  سننبيل المثنن ل ولننيِ 

شنننريٍع أو بسنننبِب القنننيِم ااخاقّينننة أو الثق حّينننة حننن  اولنننِة الحصنننر،  لننن  ااسنننم ت المحجوأنننة بسنننبِب  
 اإلم  ات، ولذل   لَ  الت   ّم  جُ ه  اسب ٍب  ق ّيٍة أو اسب ٍب  هدُف إل   م يِة نط ق اإلم  ات.

ويجننننوُ  لننننإلاا ة أْا ُ  ننننيف أو  غّيننننر أو ُ عننننّدل أو  حننننذف للمنننن ت أو عبنننن  ات أو أسننننم ت 
حجو ة وحقً  لمن   نراه م  سنبً ، أو نتيجنًة لتوونيٍة  حعتهن  إ ندى هيئن ت الّ ط ق ح  ق ةمة ااسم ت الم

 أو إاا ات  رومة الّدولة.

 كم  ويحق  لإلاا ة  حَض أو إبط ل أّي اسم نط ق يروُا من وجهة نظر اإلاا ة:

 ي تهُ  اآلااب الع ّمة أو يت  قُض مع الّ ظ م الع ّم أو ضد اين أو أّي شخصّية اي ّية. -
  يؤاي إل  خداع الجمهو .ُيحتمل أاْ  -

 قد يروا ض  ًا بمص لي الّدولة أو أم ه . -
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إّا ل ا من أسم ت الم ّظم ت الحرومية الدولّية )م  لنم ينتم الحصنول علن  إٍّا مقنَدمً  منن  -
 الم ّظمة الحرومّية الدولّية المع ّية(

أْا يرننننوا مننننن أسننننم ت أشننننخ   مشننننهو ين )منننن  لننننم يننننتم الحصننننول علنننن  إٍّا مقننننَدمً  مننننن  -
 لّشخص المشهو  المع  (ا

 أْا يروا من ااسم ت الإ ملة ب لم  طِق واا ي ت المحلّية أو مختصرا ه . -

ب لّت ل  يمرُن  سجيُل اسم نط ٍق يت ّمُن الإلم ت الوا اة ح  ق ةمة ااسم ت المحجو ة إّا لن ا 
للقينن ِم ب لّتسننجيل بموجننِب ونن  ب الّتسننجيل قنن ا ًا علنن   قننديِم إثبنن ت لنن ٍف إلنن  اإلاا ة بّّنننه مفننوٌض 

  شريع أو وا ّية م  سبٍة من ااخل الّدولة.

و حتفُ  اإلاا ُة بحّقه  الحّر المطلق حن   سنجيِل أّي اسنم نطن ٍق يحتنوي علن  أّي اسنم أو للمنة 
وا اة ح  ق ةمِة ااسم ت المحجو ة، وأحّقه  ح  إلغ ِت أّي اسنم نطن ٍق ي تهنُ  نصنوَ  هنذه الّسي سنة 

   71سة أخرى من سي س ت اإلاا ة.أو أّي سي 

 : eg.سياسة األسماء المحجوزة والمحجوبة في الّنطاق المصري  3-5-3

ُيحّظُر استخداُم أسم ِت اانبي ت والّرسل والّرموِ  الّدي ية أو النّدول أو المندا أو الّشخصني ت 
 .االعتب  ية

ُيشنترط أال يرنوِا االسنُم الُمنراا  (Second Level Domain)ع د  سجيل نطن ٍق حرعن  ثن ن  
ط قننن ت التننن   حج هننن   سنننجيله اسنننَم حنننرٍا )اّننننه  ينننر مخصنننص لألحنننراا(، أو وا ننندًا منننن أسنننم ت ال ّ 

 72الّشبرة ح  نفِ المستوى.

 Asia.:73سياسة األسماء المحجوزة والمحجوبة في الّنطاق  3-5-4

 ااسم ت المحجو ة من خاِل  ص يفه  إل  ستِّ طبق ت: Asia.يدير 

 )ّلرت س بقً (  ICANNلل ااسم ت المحجو ة  -

 ااسم ت المحجو ة الحرومّية/ الحصرّية: -
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يمرننُن  فعيلهنن  مننن خننال الحرومننة، أو الهيئنن ت الع ّمننة أو ااطننراِف الم  سننبِة مننع مواحقننِة  
الحرومننة. وي بغنن   ننذُف االسنننِم مننن ق ةمننِة ااسنننم ت المحجننو ِة بعننَد أْا ينننتّم  فعيلننُه، ويمرننُن إعننن اة 

الِفئننة  شننمُل إاخ لننه حنن  ق ةمننة ااسننم ِت المحجننو ة ولننْن يرننوَا عمومننً  مت  ننً  لطنن لب  الّتسننجيل. هننذه 
أسم َت البلِد وااسم َت االقتصن اّية ) و تن  المختصنرات والّتعن بير الّشن ةعة عنن اسنم البلند أو االسنم 

 االقتص اّي(.

 ااسم ت المحجو ة الحرومّية/ ّات ااولوّية.  -

يمرنننُن  فعيُلهننن  منننن قبنننل الحرومنننة، أو الهيئننن ت الع ّمنننة أو أطنننراف م  سنننبة منننع إقنننرا  منننن 
لنن  خننال الننن الحرومننة خننا شننهر ااولنن  مننن إطنناِق  18ل المر لننة الخ ّوننة والمر لننة الع ّمننة، ّو

شنهر. أّمن   18الّ ط ق ت بشرل  ّ . وااسم ت الت  لم يتّم  فعيله  سيتم   حريُره  بعد م   حتنرة النن
سنم ِت إّا  ّم  فعيل نطن ق منن ق ةمنة ااسنم ت المحجنو ة، ثنم  نّم  ذحنه، حيعنوا الّ طن ق إلن  ق ةمنِة اا

شننهر، وخننال هننذه الفتننرة يمرننن  فعيلننه حقننط مننن قبننل الحرومننِة، أو الهيئنن ت 18المحجننو ة و لمنندة 
الع ّمننة أو أطننراف م  سننبة مننع إقننرا  مننن الحرومننة علنن  ّلنن . و  ننم  هننذه الفئننة ااسننم ت التنن  لهنن  

 ت الع ّمننة، االلننة جغراحّيننة لّسننم ت المنندِا الُإبننرى )المح حظنن ت والعواوننم( وأسننم ت المع هنند والهيئنن
 وأسم ت الدواةر الحرومّية والو ا ات والم ّظم ت الت   ت ّمن اسم المر ا الذي ه  حيه.

 ااسم ت المحجو ة الحرومّية/ حترة بدت التشغيل. -

يمرنننُن  فعيُلهننن  منننن قبنننل الحرومنننة، أو الهيئننن ت الع ّمنننة أو أطنننراف م  سنننبة منننع إقنننرا  منننن   
 لة الع ّمة، وااسم ت الت  لم يتّم  فعيلهن  سنيتم   حريُرهن  بعند الحرومة خال المر لة الخ ّوة والمر 

حتننرة المر لننة الع مننة،أّي نطنن ق يننتّم  فعيلننه سيصننبي اسننم نطنن ق عنن اي مسننّجل حنن  الّسننجل. وإّا  ننم 
 ذحننه بعنند  فعيلننه سيوضنننع حنن   ق ةمننة ااسنننم ت الع ايننة المحذوحننة التننن    طبننق عليهنن  اّلسي سننن ت 

الفئننة أسنننم ت المنندا الّصننغيرة والم ننن طِق وأسننم ت اامنن كن، والعامننن ت  الع مننة للّسننجل،  شنننمل هننذه
الّتج  ّينننة الحرومينننة المسنننّجلة و ينننر المسنننّجلة وعبننن  ات وعامننن ت خ ّونننة ب لحرومنننة )ك لشنننع  ات 

 المستخدمة ح  الترويج للسي  ة والتج  ة(. 

  Asia. :ااسم ت المحجو ة لن -

ّي  نننه ولتع يننن  الّسنننجل نفسنننه، و شنننمل هنننذه الق ةمنننة منننن أجنننل عمل Asia.ُ سنننتخدم منننن قبنننل ّسنننجل 
، وأسنننم ت أخنننرى يحت جهننن  الّسنننجل حننن  عملي  نننه، مثنننل: ICANNااسنننم ت المحنننّداة منننن قبنننل هيئنننة 

.Whois  



 

78 
 

 ااسم ت المحجو ة للمجتمع: -

وهننن  أسنننم ت محجنننو ة بهننندِف  طنننوير و  مينننِة المجتمنننع المحّلننن  و شنننجيِع اعتمننن ِا اسنننتخدام 
بنننل مجتمنننع اإلنترننننت حننن  بسننني  و نننول العننن لم. و هنننُدف هنننذه ااسنننم ت لحشننند . منننن قAsiaالّ طننن ق 

بشرل إيجن بّ  وإبنداعّ ،  Asia.واستقط ِب و شجيِع مستخدم  اإلنترنت عل  استخدام اسم ال ط ق 
، وهنذا بندو ه ُيسن عد علن  إنشن ت محتنوى Asia.مم  ُيسن عُد علن   طنويِر و سنويِق أسنم ِت الّ ط قن ت 

 لة المجتمع المحّل  ح  بسي .قّيم من خال مش   

 ويتّم  طوير هذه الّسي سة عل  أس س ثاثة مج الت ُ ؤخذ بعين االعتب  :

 ومتطّلب ت المجتمع. ICANNالعقد المبرم مع • 

 المص لي الحرومّية والّسي س ت الع ّمة.• 

 Asia.74 ع ي  و طوير نط ق • 
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 المحجوزة لـ .سورية:سياسة األسماء مقترحات لتوصيات و  3-6

أّنننه حنن  سي سنن ت ااسننم ت المحجننو ة لننيِ المقصننوا أْا  إننوّا هننذه   ننرى الب  ثننةممنن   قننّدَم 
ااسنننم ت أسنننم ًت محظنننو ة، بنننْل هننن  أسنننم ٌت يمرنننُن  فعيُلهننن  بمننن  يّتفنننق وينننتاتم منننع سي سننن ت الّدولنننة 

، لمنن  أّا ق ةمنننة ومنننع الإي ننن ت التنن   طلنننب  سننجيَل هننذه ااسنننم ت أي نن ً  ICANNوالّسننجل وهيئننة 
 ااسم ت المحجو ة يجب أا  إوا مرنة ق بلة للتغيير، بْل يجب أا يتّم  حديثه  من وقت آلخر.

أّا  وّجنه   ه  حن  بحِثهنتأي ً  ومن خال سي س ت الّسجات الت  استعرض ت الب  ثةُ وجدَ 
وع وا د، وه  الّدول العرأّية ح  وضع سي سة ااسم ت المحجو ة والمحجوأة يمرن  ص يفه  حت ن

ااسنننم ت التننن   تنننداخل منننع سي سنننة بننندت اإلقننناع وعلننن  وجنننه الخصنننو  المر لنننة الخ ّونننة، ومنننع 
رى ضنرو َة  طنويَر هنذه الّسي سنة منن خنال  ن، و ICANNاال ف قي ت الُمبرمنة بنين الّسنجات وهيئنة 

ب لّسي سة  ، أسَوة.سوريةط ق  جِ  بعض ااسم ت ا راِض الّت مية و  شجيع اعتم ا واستخدام ال ّ 
، وهنذا منن شنّنه أْا ي ينَد المحتنوى العرأنّ  علن  شنبرة اإلنترننت، والنذي Asia.الت  اّ بعه  الّ ط ق 

 نسع  إليه لّل   لعرب، بهدف  ي اة معّدالت الّ ف ّ ووواًل إل  مجتمع المعلوم ت.

خُذ بعين ، يجُب اا أّنه ب إلض حة إل  هذه الّ قطة ااس سّية من وجهة نظره  رى الب  ثةُ و 
لفننًة ب ل سنبة للمجتمعن ت العرأّيننة، والتن  يمرنن استعراضننه  االعتبن   الّ قن ط الع ّمننة ااخنرى ااكثنر أُ 

 ه  ه مة: من خال الّتووي ت الت لية الت  وجد

أْا  وجنننَد ق ةمنننٌة ب اسنننم ت المحجوأنننِة لّسنننم ت ااايننن ا واانبيننن ت والّطواةنننف التننن  منننن شنننّنه  أْا  -
 إشر لّي ت لبيرة إّا  ّم إس تة استخدامه .ُ سبب 

أْا  ت من ق ةمُة ااسم ت المحجوأِة ااسم ت المخلة ب آلااب والّ ظ م الع م بم  يتواحق مع بيئت    -
 العرأية وأخاقه .

أا ينننتّم  جننن  ااسنننم ت الجغراحّينننة واختصننن  ا ه  المعروحنننة المتعّلقنننة ب لبلننند ل لمح حظننن ت والمننندا  -
  ي ت...عل  أْا يتّم السم ُح بتسجيله  لألطراف المع ّية حقط وأعد مواحقة الحرومة.والم  طق واا

أا ينننتّم  جننن  ااسنننم ت المتعّلقنننة ب لّجهننن ت الحرومّينننة لّسنننم ت النننو ا ات والمؤّسسننن ت الحرومّينننة  -
 والمع هد والج مع ت....

 أا يتّم  ج  ااسم ت المتعّلقة بجه ت شبه  رومية ل لم ظم ت. -

 يتّم  ج  أسم ت االقتص اي ت الب   ة والّشع  ات الس ةدة للبلد.أا  -
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أّا الغ يننَة مننن  جنن  ااسننم ت لننيِ َم عهنن ، حهنن  مننو ٌا يجننُب اسننتثم َ ه   ننرى الب  ثننةوأخيننرًا 
واالسننتف اَة م ننه، ولإّ ننه إجننراٌت ُي نن ف لم ننع الّتسننجيات الّتعسننفية، ولتج ننب إسنن تة اسننتخدام أسننم ٍت 

لنننن  لننننن يرننننوا إال ب ننننم ا الحقننننوق لهنننن  و نهنننن ، وأسننننم ٍت  ط لمنننن  أ اننننن  الحفنننن ه علنننن  قيمتهنننن ، ّو
 اوح به .
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