
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 اإلصدار النهائي المرتقب

 6الوحدة 
لكتيب دليل مقدم الطلب وغير معتمد ككتيب دليل نهائي من جانب " مقترح"الرجاء مالحظة أن هذا اإلصدار 

 gTLDال يتعين على مقدمي الطلبات المحتملين االعتماد على أي التفاصيل المقترحة لبرنامج . مجلس اإلدارة
 .نظًرا لخضوع البرنامج لمزيد من المداوالت والتنقيح الجديد

 
 

 .تمت ترجمة هذه الوثيقة من اللغة اإلنجليزية ليصل إليها جمهور أعرض
  

للتحقق من دقة الترجمة، غير أن اللغة ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، كما أن النص األصلي المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد ICANNالعمل بها في اإلنجليزية هي اللغة التي يتم 

 . الرسمي والمعتمد
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  ٦الوحدة 
   -طلبات نطاقات المستوى األعلى 
  البنود والشروط

  
 عبر اإلنترنت لنطاق مستوى ICANNمن خالل تقدیم هذا الطلب من خالل واجهة منظمة 

بما في ذلك آل الشرآات األم، (، یوافق مقدم الطلب )هذا الطلب) (gTLD(علوي عام 
)  والموظفون، وأي وآل من ینوب عنهوالشرآات الفرعية، والتابعة، والوآالء، والمتعاقدون،

یدرك مقدم الطلب ویوافق . دون تغيير) هذه الشروط والبنود(على البنود والشروط التالية 
  .على أن هذه البنود والشروط ملزمة له وأنها جزء جوهري من هذا الطلب

بما في ذلك (یضمن مقدم الطلب أن البيانات والتمثيالت المضمنة في هذا الطلب  .١
صحيحة ودقيقة ) وثائق مرسلة أو أیة بيانات شفویة فيما یتعلق بهذا الطلبأیة 

 یمكنها االعتماد على هذه البيانات والتمثيالت بشكل آامل في تقييم ICANNوأن 
أو حذف (ویقر مقدم الطلب بأن أي بيان أو تمثيل جوهري خاطئ . هذا الطلب

 أي رسوم یدفعها مقدم قد یتسبب في رفض الطلب دون إعادة )لمعلومات جوهریة
آتابة بأي تغييرات في  ICANNویوافق مقدم الطلب على إبالغ منظمة  .الطلب

الظروف التي یمكن أن تجعل أي معلومات متاحة في الطلب غير صحيحة أو 
  .مضللة

یضمن مقدم الطلب أن لدیه السلطة الضروریة لتقدیم هذا الطلب بالنيابة عن مقدم  .٢
 على إبرام جميع االتفاقيات والتمثيالت والتنازالت الطلب وأنه لدیه القدرة

والتفاهمات التي تم تحدیدها في هذه البنود والشروط، وإبرام اتفاقية مزود خدمات 
  .آما هو مذآور من خالل هذه البنود والشروط

 في رفض أي أو آل طلبات االشتراك الخاصة ICANNویقر مقدم الطلب بحق  .٣
 یوجد أي ضمان على أنه سيتم عمل نطاقات  الجدیدة وأنه الTLDبنطاقات 

TLDحسبما تراه منظمة .  إضافيةICANN . وتحتقظ منظمةICANN بالحق 
 التفكير فيه بحسب القوانين أو ICANNفي رفض أي طلب یحظر على منظمة 

السياسة الساریة، وفي تلك الحالة، یتم إعادة أي رسوم یتم تقدیمها فيما یتعلق بهذا 
  .م الطلبالطلب إلى مقد
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تشتمل هذه . یوافق مقدم الطلب على دفع جميع الرسوم المتعلقة بهذا الطلب .٤
، وأي رسم )التي یتم دفعها عند تقدیم هذا الطلب(الرسوم على رسوم التقييم 

متعلقة بتقدم الطلب لمراحل التقييم المتقدمة في المراجعة وعملية التفكير في 
ي وآل الرسوم الالزمة فيما یتعلق الطلب بخصوص هذا الطلب، بما في ذلك أ
یقر مقدم الطلب أن الرسوم المبدئية . بعملية حل النزاعات الموضحة في الطلب

وال توفر منظمة . المستحقة عند تقدیم الطلب تتعلق فقط بجذب االنتباه إلى الطلب
ICANN أي ضمانات أن الطلب ستتم الموافقة عليه أو سينتج عنه تفویض نطاق 

gTLDیقر مقدم الطلب بأنه إذا تخلف عن دفع الرسوم . رح في الطلب المقت
خالل المهلة الزمنية المحددة في أٍي من مراحل مراجعة الطلب وعملية دراسته، 
 .فسيخسر مقدم الطلب أیة رسوم تم دفعها حتى هذه المرحلة وسيتم إلغاء الطلب

لبات، ال تكون باستثناء مع تم ذآره صراحة في هذا الدليل المساعد لمقدم الط
 ملزمة بإعادة األموال إلى مقدم الطلب أو إعادة أي رسوم یتم ICANNمنظمة 

  . والتي تتعلق بمعالجة الطلبICANNدفعها إلى منظمة 

، والدفاع عنها، وحمایتها من الضرر ICANNیقوم الموظف بتعویض منظمة  .٥
، والموظفون، بما في ذلك الشرآات الفرعية، والتابعة، والمدیرون، والمسئولون(

والمستشارون، والمقيمون، والوآالء، والمشار إليهم بشكل جماعي باسم أطراف 
من وضد أي ادعاءات من األطراف األخرى، )  التابعين لهاICANNمنظمة 

وأي أضرار، ومسئوليات، وتكاليف، ونفقات، بما في ذلك النفقات والرسوم 
 في الطلب، وأي ICANNة نظر منظم) أ: (القانونية، والتي تنجم عن أو من

 على المعلومات ICANNاعتماد منظمة ) ب(أو /موافقة أو رفض للطلب، و
  .المقدمة بواسطة مقدم الطلب في الطلب

 واألطراف التابعة ICANNیعفي مقدم الطلب بموجب هذه االتفاقية منظمة  .٦
 من أي وآل االدعاءات التي تصدر عن مقدم الطلب والتي ICANNلمنظمة 
، أو تعتمد على، أو تكون ذات صلة بشكل أو بآخر، بأي إجراء، أو فشل تنجم عن

 ICANN أو أي من أطراف منظمة ICANNفي اإلجراء، من قبل منظمة 
 لهذا الطلب، وتقصي ICANNالتابعين لها فيما یتعلق بمراجعة منظمة 

المعلومات أو التحقق، أو أي تصویر أو وصف لمقدم الطلب أو المعلومات 
 بتوصية، أو عدم التوصية، ICANN في الطلب، أو قرار منظمة المتاحة

  . gTLDبالموافقة على طلب مقدم الطلب للحصول على نطاق 
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یوافق مقدم الطلب على عدم الطعن، أمام أیة محكمة أو جهة قضائية أخرى، في 
 فيما یتعلق بالطلب والتنازل بال رجعة عن ICANNأي قرار نهائي یصدر عن 

 أو رفع دعاوى قضائية ضدها أو ضد األطراف ICANNاضاة أي حق في مق
یقر .  قائمة على أي ادعاء قانوني آخر فيما یتعلق بهذا الطلبICANNالتابعة لـ 

مقدم الطلب ویوافق على أن عدم تمتع مقدم الطلب بحق المقاضاة ألي حقوق، أو 
التابعة  أو أي األطراف ICANNتعویضات، أو مطالبات قانونية ضد منظمة 

 في المحاآم أو أي الجهات القضائية األخرى فيما یتعلق ICANNلمنظمة 
بالطلب یكون المقصود منه امتناع مقدم الطلب عن استرداد رسوم أي طلب، أو 
األموال المستثمرة في البنية التحتية التجاریة أو أي تكاليف بدء أعمال أخرى أو 

ها آنتيجة لتشغيل دائرة تسجيل آل وأي أرباح توقع مقدم الطلب الحصول علي
  . TLDنطاق 

 بنشر أیة مواد أرسلت إلى ICANNبناًء هذه االتفاقية، یخول مقدم الطلب  .٧
ICANN أو حصلت عليها أو استحدثتها والشرآات التابعة لـ ICANN 

، أو اإلعالن عنها بأیة ICANNوالكشف عنها على موقع الویب الخاص بـ 
، بما في ذلك التقييمات والتحليالت وأي مواد أخرى تم آيفيَّة، فيما یتعلق بالطلب

إعدادها فيما یتعلق بتقييم الطلب، شریطة أال یتم نشر هذه المعلومات أو الكشف 
عنها إلى الحد الذي یحدد فيه الدليل المساعد لمقدم الطلب هذا بوضوح أن هذه 

باستثناء . ضائيةالمعلومات ستبقى سریة، إال آما یتطلب القانون أو العمليات الق
المعلومات التي تمنح حق المعالجة السریة، ویفهم مقدم الطلب ویقر بأن منظمة 

ICANN ال ولن تحتفظ بالجزء المتبقي من الطلب أو المواد التي تم تقدیمها مع 
  .الطلب في طي السریة
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یقر مقدم الطلب أنه قد حصل على تصریح بنشر أیة معلومات محددة للشخصية  .٨
آما یقر مقدم . ها في هذا الطلب أو المواد التي تم إرسالها مع هذا الطلبتم تضمين

 یمكن أن تبقى في ICANNالطلب أیًضا بأن المعلومات التي تنشرها منظمة 
  .ICANNالنطاق العام بشكل دائم، وذلك حسبما ترى منظمة 

  اإلذن باستخدام اسم مقدم الطلب في إعالناتICANNیمنح مقدم الطلب لمنظمة  .٩
ذات ) بما في ذلك مواقع الویب اإلخباریة اإلعالمية( العامة ICANNمنظمة 

  . فيما یتعلق بذلكICANNالصلة بطلب مقدم الطلب وأي إجراء تتخذه منظمة 

 فقط في gTLDیدرك مقدم الطلب ویوافق على أنه سيكتسب حقوًقا تتعلق بنطاق  .١٠
 حقوق مقدم الطلب ، وأنICANNحالة إبرامه اتفاقية مزود امتداد مع منظمة 

 هذا ستكون مقصورة على تلك التي تم ذآرها في gTLDفيما یتعلق بمثل نطاق 
 على التوصية بالموافقة ICANNفي حالة موافقة منظمة . اتفاقية مزود االمتداد

 المقترح، یوافق مقدم الطلب gTLDعلى الطلب المقدم من مقدم الطلب لنطاق 
 بالشكل المنشور به فيما ICANN مع منظمة على إبرام اتفاقية دائرة التسجيل

 بحقها في إجراء عمليات تحدیث ICANNتحتفظ : مالحظة. (یتعلق بمواد الطلب
وتغيير معقولة في مسودة االتفاقية المقترحة أثناء مسار عملية تقدیم الطلب، بما 

في ذلك النتيجة المحتملة للسياسات الجدیدة المحتمل تطبيقها على مدار عملية 
ال یجوز لمقدم الطلب بيع أو تخصيص، أو تحویل أي حق من ). قدیم الطلبت

  .حقوق مقدم الطلب أو التزاماته المتعلقة بالطلب

  : بما یليICANNیصرح مقدم الطلب لمنظمة  .١١

االتصال بأي شخص، أو مجموعة، أو آيان آي یطلب، ویحصل   .أ 
على، ویناقش أي المستندات أو المعلومات األخرى، والتي قد 

  ؛، بالطلبICANNكون ذات صلة، حسبما ترى منظمة ت

 بشأن المعلومات ICANNاستشارة أشخاص من اختيار منظمة   .ب 
، بشرط استخدام ICANNفي الطلب أو التي تصل لعلم  الواردة

ICANN حفاظ   ، رغم ذلك، للمساعي المعقولة لضمان
األشخاص المذآورین على سریة المعلومات الواردة بالطلب 

  .النص عليها صراحة في آتيب دليل مقدم الطلبوالتي یتم 
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لراحة مقدمي الطلبات في مختلف أرجاء العالم، تمت ترجمة مواد الطلب التي  .١٢
 باللغة اإلنجليزیة إلى مجموعة من اللغات التي تستخدم ICANNتنشرها منظمة 

ویدرك مقدم الطلب أن إصدار اللغة . بشكل متكرر في مختلف أرجاء العالم
هو اإلصدار ) التي تعتبر هذه البنود والشروط جزًءا(یة من مواد الطلب اإلنجليز

الملزم لألطراف، وأن هذه الترجمات ما هي إال ترجمات غير رسمية وال یمكن 
االعتماد عليها على أنها دقيقة في آل الجوانب، وأنه في حالة حدوث أي تعارض 

نجليزیة، یسود إصدار بين النسخة المترجمة من مواد الطلب وإصدار اللغة اإل
  .اللغة اإلنجليزیة

  

  


