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ةــيركفلا ةــيكلملل ةــيملاعلا ةـمظنملا
فـينج

وبيولل ةماعلا ةيعمجلا

(ةرشع ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلا) نورشعلاو ةسداسلا ةرودلا

2000 لوألا نيرشت/ربوتكأ 3 ىلا لوليأ/ربمتبس 25 نم ، فينج

تنرتنالا ىلع لوقحلا ءامسأ

ماعلا ريدملا دادعا نم ةركذم

1 - داجياو تايصوتلا عضو يف ادئار ارود نيتمرصنملا نيتنسلا رم ىلع وبيولا تدأ
ةيكلملا قوقحو تنرتنالا ىلع لوقحلا ءامسأ نيب لخادتلا نع ةمجانلا تالكشملل لولحلا
ةنسلا نم لوألا فصنلا لالخ عساو قاطن ىلعو صاخ هجوب مامتهالا بطقتسا لاجم كانهو . ةيركفلا
ةيوست ةيغب قوقحلا باحصأل اهتحاتاو تاعزانملا ةيوستل ةيلود تاءارجا ءاسرا وهو ةيراجلا
. مهلوقح ءامسأ نأشب ةمئاقلا تاعزانملا

2 - ةرابعب يلي اميف اهيلا راشملا) لوقحلا ءامسأ تاعزانم ةيوستل ةدحوملا ةسايسلا تلخدو
ةئيه اهتدمتعا ذا 1999 لوألا نوناك/ربمسيد نم لوألا يف ذيفنتلا زيح ("ةدحوملا ةسايسلا"
("تنرتنالا ةئيه" ةرابعب يلي اميف اهيلا راشملا) ةنّيعملا ماقرألاو ءامسألاب ةينعملا تنرتنالا
نع اهريرقت يف ةمظنملا اهب تمدقت يتلا تايصوتلا رارغ ىلع ةدحوملا ةسايسلا تغيص دقو .
WO/GA/24/1 نيتقيثولا رظنأ) تنرتنا ةكبش ىلع لوقحلا ءامسأ نأشب وبيولا عورشم
ةيوستلا لفكت ةيرادا ةيلآ ةيراجتلا تامالعلا يف قوقحلا باحصأل حيتتو . (WO/GA/24/10و
نع اهب مهعافتناو تنرتنالا ىلع لوقحلا ءامسأل ريغلا ليجست نع ةمجانلا تاعزانملل ةلاعفلا
لباقت يتلاو org.و net.و com. يهو (gTLD) ةماع ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا يف ةين ءوس
. ةيراجتلا تامالعلا يف قوقحلا كلت

3 - لوأ ("زكرملا" ةملكب يلي اميف هيلا راشملا) ةطاسولاو ميكحتلل وبيولا زكرم ملتساو
دعبو . 1999 لوألا نوناك/ربمسيد 2 يف ةدحوملا ةسايسلا ىلع ءانب تعدوأ لقح مسا نأشب ىوكش
لقحلا مسا لقن ءاربخلا قيرف يف اوضع زكرملا هنيع ريبخ ررق ، ابيرقت عيباسأ ةتس يضم
ةيعمج ضورع ةكرش ىلا يأ ، يعدملا ىلا (worldwrestlingfederation.com وهو) فالخلا عضوم
ىواكشلا ددع غلب ىتح ىلوألا ةيضقلا كلت ىلع روهش ةعبس ترم نأ امو . ةيملاعلا ةعراصملا
. ابيرقت اهفصن ةيوست تمت دقو . ةيضق 700 يلاوح زكرملا ىدل ةعدوملا
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4 - : ناقش ةقيثولا هذه نم دوشنملا فدهلاو

"1" ، لاجملا اذه يف وبيولا ةطشنأ يف مت ام ثدحأ نع ريرقت دادعا

"2" . اياضقلا كلت نأشب يراجلاو لصاوتملا لمعلا نع تامولعم ضرعو

ةدحوملا ةسايسلا ىلع ءانب تاعزانملا ريدت وبيولا

5 - 17ر7 ىلع ديزي 2000 ناريزح/هينوي 30 يف ملاعلا يف ةلجسملا لوقحلا ءامسأ ددع ناك
ةماع ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا ةئف يف لجسم لقح مسا نويلم 13ر5 اهنم لقح مسا نويلم
(gTLD) . يف اميس الو لوقحلا ءامسأ تاليجست يف عيرسلا ومنلا اذه لصاوتي نأ عقوتملا نمو
اميف (لجسلا ءانمأ يأ) ليجستلا تائيه نيب اميف 1999 ةنس أدب يذلا ةسفانملا رصنع ءوض
تالاح تلصح ةيراجت ضارغأل لوقحلا كلت قيبطتو ومنلا كلذل ةجيتنو . لوقحلا كلت صخي
. ةيركفلا ةيكلملا قوقح رئاسو ةيراجتلا تامالعلاو لوقحلا ءامسأ نيب براضتلا نم ةديازتم
نأشب تامولعمو ةحورطملا اياضقلا نع ليصافت اهيف تايعمجلا كلت ىلع تاركذم ةدع تضرعو
30 يف ةمظنملا هترشن يذلاو تنرتنا ةكبش ىلع لوقحلا ءامسأ نأشب وبيولا عورشم نع ريرقت
عقوم نم يلاتلا ناونعلا اضيأ عجارو ، WO/GA/24/1 ةقيثولا رظنأ) . 1999 ناسين/ليربأ
. (http://ecommerce.wipo.int تنرتنالا ىلع وبيولا

6 - دامتعا ىلا ةيمارلا ةيصوتلا تناك ، وبيولا ريرقت اهمض يتلا تايصوتلا نيب نمو
عيمج يف ةلجسملا لوقحلا ءامسأ باحصأ ةدئافل تاعزانملا ةيوستل ةدحومو ةيمازلا ةسايس
ةدحوملا ةسايسلا عضو ىلا تنرتنالا ةئيهب تدأ يتلا يه ةماع ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا
. وبيولا اهب تصوأ صوصن ىلا دانتسالاب كلذو اهبحصت يتلا ةيئارجالا دعاوقلا نم ةعومجمو
ةيوست تائيه ىدل ىواكش اوعدوي نأ يلاتلاب ةيراجتلا تامالعلا يف قوقحلا باحصأل نكميو
ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا لجس ءانمأ اهلجس يتلا لوقحلا ءامسأ عيمج صخت يتلا تاعزانملا
تامالعلا يكلام ىلا ةبسنلاب ايرايتخا ءارجالا لظيو . تنرتنالا ةئيه ىدل نودمتعملاو ةماع
امك مكاحملا ىلا اوئجلي نأ مهنكمي ةدحوملا ةسايسلاب مهعافتنا ىلا ةفاضالابف . ةيراجتلا
مسا بحاص ىلع بجيو . مكاحملا ىلع نورصتقيف ةدحوملا ةسايسلا نع اونغتسي نأ مهنكمي
يذلا لقحلا مسا نأشب ىوكش عدوت نأ ام درجمب ةدحوملا ةسايسلاب مازتلالا كلذ عم لجسملا لقحلا
. هكلمي

7 - يكو . عافتنالاو ليجستلا يف ةينلا ءوس نم نيتلاح ىلع ةدحوملا ةسايسلا رصتقتو
: اعم ةيلاتلا ةثالثلا ريياعملا ءافيتسا تبثي نأ يعدملا ىلع بجي ، ةحجان ىوكشلا نوكت

"1" يتلا ةمدخلا ةمالع وأ ةيراجتلا ةمالعلل اقباطم لقحلا مسا نوكي نأ
؛ سبللا ثدحي لكشب اهل اهباشم نوكي نأ وأ اهيف قوقح يعدملل

"2" ةعورشم حلاصم وأ قوقح ةيأ لجسملا لقحلا مسا بحاصل نوكت ال نأو
؛ لقحلا مساب لصتي اميف

"3" . ةين ءوس نع هب اعفتنمو الجسم لقحلا مسا نوكي نأو

8 - نأ نايب لثم ليبقلا كلذ نم ةينلا ءوس تالاح نع ةلثمأ ةدع ةدحوملا ةسايسلا يف درتو
مسا بحاص عقوم ىلا راوزلا باطقتسال وأ ةيراجتلا ةمالعلا كلامل عابيل لِّجس دق لقحلا مسا
. ريغلا اهكلمي ةيراجت ةمالع عم سبللا ريثي هباشت ثادحاب لجسملا لقحلا
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9 - اموي 20 نوضغ يف هدر عدوي نأ هيلع ىعدملا ىلع ، ىوكشلا ىلع ءانب ىوعدلا ةماقا روفو
ءاضعأ ةثالث وأ دحاو وضع نم فلأتي لقتسم قيرف ىلوتي ، نينثا نيعوبسأ رورم دعبو .
ناءازجلا امهو) هءاغلا وأ لقحلا مسا لقن قيرفلا ررق لاح يفو . موعدم رارق ذاختا زكرملا مهنيعي
امزلم نوكي لجسلا نيمأ ناف ، (صاخ لكشب ةدعبتسم ةيلاملا رارضألاو ، ناحاتملا ناديحولا
ىلع ةمكحملا مامأ ىوعد ةيضقلا رسخ يذلا لجسملا لقحلا مسا بحاص عدوأ اذا الا رارقلا ذيفنتب
اياضقلاب راطخا تنرتنالا ىلع رشنيو . ءاربخلا قيرف رارق دعب مايأ ةرشع نوضغ يف يعدملا
: يلاتلا عقوملا رظنأ) تارارقل ةلماكلا صوصنلاو ةدحوملا ةسايسلا ىلع ءانب ةعدوملا
http://arbiter.wipo.int) .

10- ، تنرتنالا ةئيه اهتدمتعا يتلا ىلوألا تاعزانملا ةيوست ةئيه دعي يذلا ، زكرملا ماقأو
زكرملا دمتعاو . ةدحوملا ةسايسلا ىلع ءانب اهتعباتمو اياضقلا ملستل اصيصخ ةممصم تامدخ
اهمدقي يتلا ةروشملا نع الضف كلذو ، ةقبطملا موسرلا لثم ةنيعم بناوج مظنت ةيليمكت ةحئال
نيمكحملاو ءاطسولاب ةصاخ ةمئاق اضيأ زكرملا دعأو . يئارجالا راطالا نأشب تنرتنالا ةئيه ىلا
. ةدح ىلع ةيضق لكل اقيرف مهنيب نم راتخيو ، ادلب 35 نم

11- (http://arbiter.wipo.int) هعقوم ىلع ةلاعف ةيتحت ةينب فارطألل زكرملا حيتيو
نم فثكم مك عقوملا يف دريو . لوقحلا ءامسأ تاعزانم ةيوست ضارغأل اهمدقي يتلا تامدخلل
نولقتسم نوصصختم مهو ، زكرملا ءاربخ قيرف يف نيمكحملاو ءاطسولا نع ةيعجرملا تامولعملا
عقوم يف درتو . ةعونتم ةيئاضق ةمظنأ ىلا نومتنيو تنرتنالاو ةيراجتلا تامالعلا لاجم يف
لودجو ةيعجرملا قئاثولا ىلا ةفاضالاب ، اهنع عافدلاو اياضقلا عاديال ةيجذومن تارامتسا زكرملا
طخلا ىلع ريبك دح ىلا رّيستو وبيولا تاءارجا عيمج يرجتو . يلمعلا ليلدلاو تاءارجالا ريس
. نيينعملا لك ىلع لاملاو تقولا يف عفانملاب دوعي امم

12- ناريزح/هينوي ةياهن يفو . وبيولا تامدخ اهيبلت يتلا تابلطلا مجح 1 لودجلا نيبيو
اياضقلا ةراداب ىنعت ةئيه ةيأ هملستت مل ددع وهو ، ىوكش 719 تملست دق وبيولا تناك ، 2000
موي لكل دحاو عاديا نم ةمظتنم تاجردب عاديالا ةبسن تديازتو . ةدحوملا ةسايسلا ىلع ءانب
يف يميوقت موي لكل تاعاديا ةتس ةبارق ىلا 2000 يناثلا نوناك/رياني يف يميوقت
يف ةفورعم رسأ ءامسأ كانه زكرملا ىدل مهاياضق اوعدوأ نيذلا نيعدملا نيب نمو . ناريزح/هينوي
اهب عفتني ةدحوملا ةسايسلاو . ةماعلا ةايحلا يف وأ ةيراجتلا تاعاطقلا فلتخم وأ عمجأ ملاعلا
. دارفألاو ىرغصلا تاكرشلا نم ديدعلا اضيأ

1 لودجلا

ةماع ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا اياضق
تاعزانملا ةيوستل ةدحوملا ةسايسلا تاءارجا ىلع ءانب وبيولا ىدل ةعدوملاو
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لقحلا يف صاخ لقح مسا 2000 ىلع ديزي ام لامجالا يف وبيولا ىدل ةعدوملا اياضقلا صختو
.com نيلقحلا يف اضيأ نكلو اساسأ .net و.org (ةلماش ةمئاق بولا ىلع زكرملا عقوم يف رشنتو
تعفاد وأ وبيولا ىدل اياضقلا تعدوأ يتلا فارطألا يتأتو . (لوقحلا ءامسأو ىواكشلا عيمجب
زيمي يذلا يملاعلا عباطلا ىلع لدي امم (2 لودجلا رظنأ) اهلك تاراقلا نم ادلب 56 نم اهنع
اذه ىفضأو . ةيملاعلا ةكبشلا ىلا ذافنلا صرفل توافتملا ريغ عيزوتلا ىلعو تنرتنالا
. طخلا ىلع تالاصتالل زكرملا تامدخ ىلع ةصاخ ةيمهأ يلودلا راشتنالا

2 لودجلا

ةماع ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا اياضق يف فارطألا ةماقا لحم
تاعزانملا ةيوستل ةدحوملا ةسايسلا تاءارجا ىلع ءانب ةعدوملاو

Country Complainant Respondent
Algeria 0 0% 1 0.1%
Antigua and Barbuda 0 0% 1 0.1%
Australia 16 2.2% 16 2.2%
Austria 3 0.4% 2 0.3%
Bahamas 1 0.1% 1 0.1%
Belgium 6 0.8% 3 0.4%
Brazil 12 1.7% 8 1.1%
Canada 8 1.1% 31 4.3%
China 6 0.8% 10 1.4%
Colombia 1 0.1% 1 0.1%
Czech Republic 0 0% 2 0.3%
Denmark 3 0.4% 0 0%
Egypt 0 0% 1 0.1%
Finland 1 0.1% 1 0.1%
France 40 5.6% 13 1.8%
Germany 18 2.5% 4 0.6%
Guatemala 1 0.1% 1 0.1%
Hungary 1 0.1% 1 0.1%
India 17 2.4% 6 0.8%
Iran (Islamic Republic of) 0 0% 3 0.4%
Ireland 7 1.0% 8 1.1%
Israel 1 0.1% 5 0.7%
Italy 10 1.4% 6 0.8%
Jamaica 2 0.3% 2 0.3%
Japan 17 2.4% 4 0.6%
Kenya 0 0% 1 0.1%
Lebanon 1 0.1% 1 0.1%
Libyan Arab Jamahiriya 0 0% 1 0.1%
Malaysia 0 0% 3 0.4%
Mexico 2 0.3% 3 0.4%
Monaco 0 0% 1 0.1%
Netherlands 10 1.4% 3 0.4%
New Zealand 3 0.4% 4 0.6%
Oman 0 0% 1 0.1%
Pakistan 0 0% 2 0.3%
Panama 0 0% 3 0.4%
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Philippines 0 0% 3 0.4%
Poland 1 0.1% 1 0.1%
Portugal 1 0.1% 1 0.1%
Qatar 0 0% 1 0.1%
Republic of Korea 3 0.4% 18 2.5%
Russian Federation 0 0% 1 0.1%
Saint Lucia 0 0% 1 0.1%
Singapore 7 1.0% 3 0.4%
Slovenia 0 0% 1 0.1%
South Africa 3 0.4% 1 0.1%
Spain 26 3.6% 32 4.5%
Sweden 18 2.5% 15 2.1%
Switzerland 23 3.2% 10 1.4%
Thailand 1 0.1% 2 0.3%
Turkey 0 0% 3 0.4%
United Arab Emirates 0 0% 3 0.4%
United Kingdom 68 9.5% 48 6.7%
Uruguay 0 0% 2 0.3%
United States of America 378 52.6% 416 57.9%
Venezuela 2 0.3% 2 0.3%

13- ، 2000 ناريزح/هينوي 30 يفو . ةلمتكملا اياضقلا جئاتن هاندأ 3 لودجلا نيبيو
اياضق عبرأ نوعدملا بسكو . ىوكش 256 نأشب تارارق وبيولل ةعباتلا ءاربخلا قرف تردصأ
اميف اضيأ ةيلاع ةبسن تاءارجالا تققحو . رثكأ وأ دحاو لقح مسا لقن ىلع اولصحف سمخ نم
قيرف ءاضعأ نّيعيو . ىرخأ ةيضق 78 يف لقنلا ىلع فارطألا تقفتا ذا ةيوستلا صخي
نومتني مهو . اياضقلا تايصوصخ ضعبو فارطألا ةيسنج ساسأ ىلع وبيولل عباتلا ءاربخلا
، اينوناق اماظن 35 ىلا نآلا

3 لودجلا

ةماع ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا اياضق نأشب ةرداصلا تارارقلا جئاتن
تاعزانملا ةيوستل ةدحوملا ةسايسلا تاءارجا ىلع ءانب ةعدوملاو

83%

0%

17%

Transfers (211)
Cancellation (1) 
Complaints Denied (44) 
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تنرتنالا ىلع تنرتنالا ةئيهو وبيولا نم لك رشنتو . ءاضتقالا دنع نورخآ صاخشأ نّيعيو
نم هب مستت امل قاطنلا عساو ريدقتب تيظح دق تارارق يهو . ءاربخلا اهذختي يتلا تارارقلا
. ةيمومعلا ةيلآلا هذه حاجنل يساسأ طرش يهو . ةينهم ةدوج

14- رشابملا ذافنالاو عاديالا تاءارجا ةيلاعف ىلا اضيأ ةدحوملا ةسايسلا حاجن عجريو
جذامنب ةموعدم يهف ، طسوتملا يف اموي 45 وبيولا تاءارجا قرغتستو . ةجتانلا تاءارقلل
ديربلاب تالاصتالل زكرملا تاليهستو طخلا ىلع عاديالا ةمدخو ىواكشلا عاديال وبيولا
ماظنلا ةطاسبو . روهمجلا ةدئافل ةينعملا تامولعملا رشنو ءاربخلاو فارطألل ةحاتملا ينورتكلالا
الك لمشي اددحم اغلبم عفديف ، تاءارجالا فيلاكت يعدملا لمحتيو . موسرلا لودج اضيأ غبصت
ةينعملا لوقحلا ءامسأ ددع بسح موسرلا ىوتسم توافتيو . ءاربخلا قيرف رجأو زكرملا تامدخ نم
. ءاربخلا نم ءاضعأ ةثالث وأ دحاو وضع اهيف تبيس ةيضقلا تناك اذا ام بسحو

15- لكشب تنرتنالا ىلع وطسلل يدصتلل ىلوألا ةلواحملا ةدحوملا ةسايسلا لثمتو
ةدحوملا ةسايسلا هب تيظح يذلا مامتهالا يف نذا ةبارغ الو . يلودلا ديعصلا ىلع لاعفو مظتنم
تامالعلاو ةينوناقلا نوؤشلاب ةينعملا طاسوألا ىلع لوقلا كلذ حصيو . عساو قاطن ىلع
لك ةيراجتلا تاسسؤملاو نيراشتسملا نم ةديدع تامالعتسا وبيولا وفظوم ملتسي ذا - ةيراجتلا
نيب نم ةروهشم تايصخش نوكت امل اهمامتها ديزي يتلا مالعالا لئاسو ىلع لوقلا حصي امك - موي
. (سكردنيه يمجو نسراك ينوجو غنيتسو لييرباغ رتيبو ستربور ايلوج لثم) نيعدملا

16- عافترا ىلا ارظن ةطاسولاو ميكحتلل اهزكرمو وبيولا رود عسوتي ني نأ حجرملا نمو
لوقحلا لجس ءانمأ ضعب يف تاعزانملا ةيوست تامدخ قيبطتو اياضقلا ةدايزل ةجيتن تابلطلا
ةدحوملا ةسايسلا قاطن عيسوت ةيناكماو (هاندأ عجار) (ccTLD) نادلب زومر نم ةنوكملا ايلعلا
نأ ةيناكماو ةيركفلا ةيكلملاب ةلصتم ىرخأ اقوقح سمت يتلا لوقحلا ءامسأ تاعازن لمشتل
. ةماع ءامسأ نم ةنوكم ىرخأ ايلع لوقح تنرتنالا ةئيه عضت

لوقحلا ءامسأ لاجم يف لصاوتملا لمعلا

17- نع 1999 لوليأ/ربمتبس يف اهتايعمج عامتجا لالخ وبيولا يف ءاضعألا لودلا تبرعأ
ةمظنملا تايصوتو تنرتنا ةكبش ىلع لوقحلا ءامسأ نأشب وبيولا عورشمل يوقلا اهمعد
رظنأ) لاجملا كلذ يف اهلمع لصاوت نأ يغبني وبيولا نأب تحرصو . عورشملاب ةقلعتملا
ةرتفل ةينازيملاو جمانربلا دسجيو . (WO/GA/24/12 ةقيثولا نم 13 ىلا 5 نم تارقفلا
ءامسأ نم ةقيثولا لعجت ذا ءاضعألا لودلا اهتعضو يتلا ةيالولا كلت 2001و 2000 نيتنسلا
دحأ تاعزانملا ةيوستو ةيركفلا ةيكلملا اياضق نم اهب طبتري امو تنرتنالا ىلع لوقحلا
ةيكلملاو ةينورتكلالا ةراجتلا" نونعملا) 4-3 يعرفلا جمانربلا يف عبرألا ةيسيئرلا ةطشنألا
. ("ةيركفلا

18- ايلارتسأ ةرازو نم نيتلاسر 2000 ناريزح/هينوي 28 يف وبيولل ماعلا ريدملا ملتساو
، نيتلاسرلا يف ةيلارتسالا ةموكحلا سمتلتو . نونفلاو تامولعملا ايجولونكتو تالاصتالل
: يلي امب وبيولا موقت نأ ، ىرخأ اوضع ةلود 18 نع ةباينو اهسفن نع ةلاصأ

"1" اياضقو لوقحلا ءامسأ لئاسم ضعب ىلا يدصتلل ةسارد يف عورشلا
، لاغشنا لحمو ةضماغ لازت ال يتلاو اهب ةلصتملا ةيركفلا ةيكلملا

"2" ايلعلا لوقحلا ةرادا نع نيلوؤسملا ةدعاسمل ةيهيجوت ئدابم عضوو
ءامسألا ليجست عدرل تاسايسو تاءارجا عضو ىلا يمرت (ccTLD) نادلبلا زومر نم ةنوكملا
. كلذب ةطبترملا تاعزانملا ةيوستلو ةين ءوس نعو يفسعت لكشب ةيمحملا
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19- داحتالاو ةيلاتلا لودلا معدب ىظحت تابلطلا نأ نيتلاسرلا يتلك قفرم نيبيو
تايالولاو ادنكو اسنرفو كرمنادلاو يبوروألا داحتالاو ايلارتسأو نيتنجرألا  : يبوروألا
اهدفو قيرط نع اهمعد نع ربعت فوس ليزاربلا ةموكح نأ نيقفرملا الك نيبيو . ةدحتملا
. (يناثلاو لوألا قفرملا) ةركذملا هذهب ناتلاسرلا تقفرأ دقو . فينج يف يسامولبدلا

20- نيتلاسرلا يف ىرخألا ءاضعألا لودلاو ايلارتسأ ةموكح اهب مدقتت يتلا ةوعدلاو
ةيركفلا ةيكلملاو لوقحلا ءامسأ لاجم يف وبيولا رودل معدلا نم ديزملاب يتأت امنا نيتروكذملا
رقتو . هركذ قبس امك ةينازيملاو جمانربلل ةيلاحلا ةقيثولا يف ءاضعألا لودلا هترقأ ام وهو ،
جمانربلا راطا يف ةزجنملا ةطشنألا نمض امهجاردا يغبني ةهجوملا تابلطلا نأب العف ناتلاسرلا
. 4-3 يعرفلا

21- . امهيف ةدراولا تابلطلا لبقو امهب بحرف نيتلاسرلا ىلع ماعلا ريدملا ّدرو

22- يماتخلا ريرقتلا يف ءاج . تنرتنالا ىلع لوقحلا ءامسأ نأشب يناثلا وبيولا عورشم
تايصوت نم هيف تدرو ام نأب رارقا تنرتنا ةكبش ىلع لوقحلا ءامسأ نأشب وبيولا عورشم نع
تامالعلاو لوقحلا ءامسأ نيب براضتلا نع ةمجانلاو ةزرابلا تالكشملا بوص ةهجوم يه امنا
ةعدوملا تابلطلا وعدتو . تارواشملا نم ديزملا ىلا جاتحت دق ىرخأ اياضق كانه نأو ةيراجتلا
يف ، اهنأشب تايصوتب مدقتلاو ةيسيئرلا اياضقلا كلت ةسارد يف عورشلا ىلا وبيولا ارخؤم
ىلع لوقحلا ءامسا نأشب لوألا وبيولا عورشم يف ةعبتملا ةيرواشتلا ةيلمعلل ةلثامم ةيلمع
وأ يفسعتلا عافتنالا وأ ةينلا ءوس اياضقلا كلت لمشت نأ حرتقملا نمو . تنرتنا ةكبش
: ةيلاتلا رصانعلا صخي اميف عورشملا ريغ عافتنالا وأ للضملا عافتنالا

ةيصخشلا ءامسألا � 
ةينالديصلا تارضحتسملل ةيكلملا ةلجسملا ريغ ةيلودلا ءامسألاو � 
ةيموكحلا ةيلودلا تامظنملا ءامسأو � 
ردصملا تانايب وأ ةيفارغجلا تاحلطصملا وأ ةيفارغجلا تانايبلاو � 
ةيراجتلا ءامسالاو � 

23- ءامسأ نأشب يناثلا وبيولا عورشم يف ةمظنملا تعرش 2000 زومت/هيلوي 7 يفو
اياضقلاو عورشملا نع تامولعم هيف حاتت بولا ىلع عقوم دادعا متو . تنرتنالا ىلع لوقحلا
عورشم رارغ ىلع يناثلا عورشملا زاجنا يرجيو . (URL تنرتنالا ىلع ناونعلا) اهلوانتي يتلا
رئاسو ةيركفلا ةيكلملا باحصأ ةوعدب ةكراشملل قاطن ربكأ حيتي لكشب لوألا وبيولا
لوألا عورشملا يف ناك امك وه دوشنملا فدهلاو . مهئارآب ءالدالا ىلا تنرتنالاب ةينعملا طاسوألا
. ةينعملا تاهجلا عيمج نيب اميف ةحورطملا اياضقلا نأشب ءارآلل ماع قفاوت قيقحت

24- ثالثلا تاقيلعتلا تابلط ىلا دانتسالاب يناثلا وبيولا عورشم ءارجا حرتقملا نمو
-RFC) لوألا تاقيلعتلا بلط عضوو . بولا عقوم ىلع رشنتسو عساو قاطن ىلع عزوتس يتلا
سمتلي بلط وهو . (ثلاثلا قفرملا) ةقيثولا هذهب قفرم وهو زومت/هيلوي 10 يف عقوملا ىلع (1
ةحرتقملا تاءارجالا كلذ يف امب ، يناثلا عورشملا تاصاصتخا ىلع تاقيلعتب ءالدالا هيف
15 وه لوألا قيلعتلا بلط ىلع ءانب تاقيلعتلا ميدقتل لجأ رخآو . حرتقملا ينمزلا لودجلاو
8 يف (RFC-2) يناثلا تاقيلعتلا بلط رشني نأ عقوتملا نمو . 2000 بآ/سطسغأ
يتلا ةيرهوجلا اياضقلا ىلع تاقيلعتب ءالدالا هيف سمتلي بلط وهو ، 2000 لوليأ/ربمتبس
ءالدالا هيف سمتلي يذلا (RFC-3) ثلاثلا تاقيلعتلا بلط دعبو . يناثلا عورشملا اهلوانتيس
يماتخلا ريرقتلا رشن عقوتملا نم ، تايصوتلاو تانايبلا نع يماتخ ريرقت ىلع تاقيلعتب
ةنس نم لوألا فصنلا ةياهن يف تنرتنالا ىلع لوقحلا ءامسأ نأشب يناثلا وبيولا عورشم نع
2001 .

25- ريرقتلا ناك . (ccTLD) نادلبلا زومر نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلاب صاخلا لمعلا جمانرب
ركذلا قبس امك اهجوم تنرتنا ةكبش ىلع لوقحلا ءامسأ نأشب لوألا وبيولا عورشم نع قثبنملا
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ةدحوملا ةسايسلا ىلع ءانب ةذختملا تاءارجالاو . طقف ةماع ءامسأ نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا وحن
ىلا ارخؤم تهجو يتلا ةيناثلا ةلاسرلا تءاجو . لوقحلا كلت ىلا ةبسنلاب طقف ةمزلم يه اهمنا
لمشتل ةمظنملا ةدعاسم قاطن عيسوت ىلا وبيولا ةوعدب (يناثلا قفرملا) ماعلا ريدملا
لضفأ نأشب تاهيجوت ةحاتاو نادلبلا زومر نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا ةرادا نع نيلوؤسملا
يف لوقحلا كلت لوح راثت يتلا لغاشملا صيلقتو لوقحلا ءامسأ ليجستب ةليفكلا تاءارجالا
. ةيركفلا ةيكلملا لاجم

26- اياضق نادلبلا زومر نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا ضعب ةرادا نع نيلوؤسملا نم ددع كردأو
نأشب وبيولا نم ةروشملا اوسمتلاف اهنوهجاوي يتلا (ةيراجتلا تامالعلا) ةيركفلا ةيكلملا
لكشب ةدحوملا ةسايسلا دامتعاو اهنوريدي يتلا لوقحلا ءامسأ ليجستب ةصاخلا تاءارجالا ديدحت
ةروشملا ىلا دنتستو تاعزانملا ةيوست ىلا يمرت ةلثامم ةدحوم ةسايس عضو وأ ، يعوط
لوقحلا ةرادا نع نيلوؤسملا ضعب ذخأ ، دوهجلا كلتل ةجيتنو . زكرملا اهمدقي يتلا تامولعملاو
ةيوستل ةئيه هتفصب زكرملا اودمتعاو وبيولا تايصوتب نادلبلا زومر نم ةنوكملا ايلعلا
زكرملا مدقيو . زكرملا عم لئاسملا كلت لوح ةطشن تاشقانم رخآلا ضعبلا يرجيو ، تاعزانملا
لوقحلا اهنم نادلبلا زومر نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا نم ددع ىلا ةبسنلاب اياضقلا ةرادا تامدخ نآلا
: ةيلاتلا

(AC.) نويسنوسأ رزج � 
(IO.) يدنهلا طيحملل يناطيربلا ميلقالا � 
(GT.) الاميتاوغ � 
(NU.) ويين � 
(SH.) انيليه تناس � 
(TT.) وغابوتو دادينيرت � 
(TV.) ولافوت � 
(WS.) ةيبرغلا اوماس � 

لقحلا يف دلب زمر نم نوكم ىلعأ لقح ليجست صخت وبيولا زكرم ىدل تعدوأ ةيضق لوأ تناكو
".NU" .

27- نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلا نأشب ةمدقملا ةدعاسملا نم ةديدج ةلحرم يف عورشلا مت دقو
تثعب دقو . يناثلا قفرملا يف ةدراولا ةلاسرلا هب تءاج يذلا بلطلا ءانب كلذلو نادلبلا زومر
لهتسم يف (ةئيه 200 ىلع مهددع ديزيو) لوقحلا كلت ةرادا نع نيلوؤسملا عيمج ىلا ةلاسر
ةبسانم تاءارجا عضو (1) لجأ نم اهتامدخ ةلاسرلا كلت يف وبيولا حرتقتو . 2000 زومت/هيلوي
ةراداو (2) ، ةيلحملا مهتاجايتحال ةقباطم نوكت تاعزانملا ةيوستل ةمئالم تاءارجاو ليجستلل
كلت نع تامولعم ترشن دقو . ةطاسولاو ميكحتلل وبيولا زكرم ةطساوب لوقحلا ءامسأ تاعزانم
. ةطاسولاو ميكحتلل وبيولا زكرم عقومو ةينورتكلالا ةراجتلل وبيولا مسق عقوم ىلع ةدعاسملا
نادلبلا زومر نم ةنوكملا ايلعلا لوقحلاب ةقلعتملا تاءارجالا لضفأ نع رمتؤم دقع حرتقا دقو
. 2001 طابش/رياربف يف يسيئرلا وبيولا رقم يف اهنأشب ةمئاقلا تاعزانملا ةيوستو
ىلع لوقحلا كلت ةرادا نع نيلوؤسملا مامتها زيكرت وه رمتؤملا نم دوشنملا ضرغلا نوكيسو
لوقحلا ءامسأب ةقلعتملا تاءارجالا لضفأ لاجم يف اهحرتقت نأ وبيولل نكمي يتلا لولحلا
. اهنأشب ةمئاقلا تاعزانملا ةيوستو

28- املع ةطاحالا ىلا ةوعدم ةماعلا ةيعمجلا نا
لمعلاو زجنملا لمعلاو ةركذملا هذه نومضمب
ىلع لوقحلا ءامسأ لاجم يف هزاجنا ررقملا
. ةيركفلا ةيكلملاو تنرتنالا
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[تاقفرملا كلذ يلت]


