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 |2صفحة

 .1أهداف السياسة
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

حتدد هذه السياسة أمساء النطاقات اليت ال جيوز تسجيلها يف نطاق املستوى
األعلى لرتميز دولة الكويت.
تقوم اهليئة بإضافة او حذف أو تعديل لقائمة األمساء احملجوزة يف أي وقت
تراه مناسبا وذلك بناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.
ترتبط هذه السياسة ارتباطا مباشرا بسياسة تسجيل النطاقات.
حتتفظ اهليئة بقائمة األمساء احملجوزة للمصلحة العامة وألمن دولة
الكويت.
يتم مقارنة كل طلب السم نطاق مع هذه القائمة الكرتونيا من خالل نظام
تسجيل نطاقات اإلنرتنت.

 .2التفسريات والتعريفات
.2.1

.2.2
.2.3

مجيع املصطلحات الواردة يف هذه السياسة هلا تعريفات يف الالئحة
التنفيذية لتسجيل نطاقات املستوى األعلى لرمز الدولة  ccTLDلدولة
الكويت.
االسم احملجوز :كلمة أو عبارة مينع استخدامها ضمن أمساء النطاقات
الكويتية وذلك وفق هذه السياسة الصادرة عن اهليئة.
القائمة :قائمة األمساء احملجوزة املعدة من قبل اهليئة مبوجب هذه اإلجراءات.

 .3شروط السياسة
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5

للهيئة احلق يف وضع إجراءات حتكم إنشاء قائمة األمساء احملجوزة وإدارتها.
يتاح التسجيل وفقا لإلجراءات اليت حتددها اهليئة عند رفع إسم من قائمة
األمساء احملجوزة.
حتتفظ اهليئة حبق األخذ بالقوائم املعمول بها يف جهات تسجيل األمساء
النطاقات بالدول األخرى عند اعداد قائمة األمساء احملجوزة.
ال جيوز تسجيل اسم حمجوز حتت النطاقات الكويتية
للهيئة احلق يف رفض تسجيل أو حذف اسم نطاق إذا تضمن امسا حمجوزاً
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.3.6
.3.7

للهيئة احلق يف نشر القائمة أو جزء منها أو تصنيفاتها بالطريقة اليت تراها
مناسبة
جيوز ألي شخص تقديم طلب إضافة اسم للقائمة أو حذفه منها أو استخدامه
كاستثناء – وذلك بقرار صادر عن اهليئة

 .4أمساء النطاقات احملجوزة
يقصد بها األمساء الغري متاحة للتسجيل ضمن أمساء النطاقات الكويتية.
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4

أمساء الشخصيات العامة.
أمساء أو أرقام تتعارض مع قوانني دولة الكويت.
أمساء أو أرقام تتعارض مع القوانني واللوائح يف الدول األخرى.
أمساء غري مناسبة للتسجيل ألنها تتعارض مع املصلحة العامة.

 .5قائمة األمساء احملجوزة
تتضمن األمساء احملجوزة التصنيفات التالية:
.5.1
.5.2

.5.3
.5.4
.5.5

جغرافية :مثل أمساء املدن واحملافظات واملناطق والدول.
غامضة :كلمات أو عبارات حساسة أو عامة ميكن تفسريها بأكثر من
طريقة وقد تؤدي إىل غموض داللتها ( )Semantic Ambiguityمثل (وزارة
–  )ministryأو (كوييت –  )Kuwaitiأو (مصرف –  )Bankاخل.
دينية :وتشمل أمساء االديان واملذاهب والشعائر املقدسة.
خمالفة :تشمل كلمات وعبارات اليت تتضمن حتديا على القوانني واللوائح
املعمول بها يف دولة الكويت أو ختدش احلياء العام أو متس العادات والتقاليد.
خاصة خبدمة تسجيل أمساء النطاقات :تشمل كلمات وعبارات حمجوزة
مبوجب معايري دولية متعلقة خبدمة تسجيل أمساء النطاقات.

 .6تسجيل األمساء/الكلمات على قائمة األمساء احملجوزة واحملجوبة
 .6.1جيوز لصاحب الطلب تقديم كتاب للمسجل املعتمد بتسجيل اسم وارد
بقائمة األمساء احملجوزة ،وإذا كان صاحب الطلب قادراً على تقديم اثبات
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كافٍ اىل املسجل املعتمد ومن ثم رفعها اىل اهليئة (من قبل املسجل املعتمد)
بان صاحب الطلب مفوض للقيام بالتسجيل مبوجب تشريع او صالحية
مناسبة من داخل الدولة.

.6.2

حتتفظ اهليئة حبقها املطلق لتسجيل أي اسم نطاق حيتوي على أي اسم او
كلمة واردة على قائمة األمساء احملجوزة.

.6.3

حتتفظ اهليئة حبقها يف الغاء أي اسم نطاق ينتهك نصوص هذه السياسة او أي
سياسة أخرى صادرة عن اهليئة.

 .7مراجعة السياسة
مت إعداد ونشر هذه السياسة لغرض توضيح أمساء النطاقات احملجوزة واحملجوبة لدى
اهليئة .وقد تقوم اهليئة وفق ما تراه مُناسباً مبراجعه وتعديل إجراءات هذه السياسة
يف أي وقت كما يرجى العلم بأن جيوز لصاحب الطلب تقديم كتاب بتسجيل اسم
وارد بقائمة االمساء احملجوزة.
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