
 

 

 

 

 

 

 

 كتيب دليل مقدم الطلب
 (1322 مايو 03)

 6الوحدة 
. م يتم اعتماده بعدمن الدليل للنظر ول هذا اإلصدار ه تم إعدادمالحظة أن يجب على مقدمي الطلبات المحتملين

 لمزيد من المداوالت والتنقيح.تخضع الجديد  DLTgالتفاصيل المقترحة لبرنامج حيث ال تزال 
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 6الوحدة 
  -طلبات نطاقات المستوى األعلى 

 البنود والشروط
 

عبر اإلنترنت لنطاق مستوى  NNAIIمن خالل تقدٌم هذا الطلب من خالل واجهة منظمة 
( )هذا الطلب(، ٌوافق مقدم الطلب )بما فً ذلك كل الشركات األم، DLTgعلوي عام )

والموظفون، وأي وكل من ٌنوب عنه(  والشركات الفرعٌة، والتابعة، والوكالء، والمتعاقدون،
على البنود والشروط التالٌة )هذه الشروط والبنود( دون تغٌٌر. ٌدرك مقدم الطلب وٌوافق 

 على أن هذه البنود والشروط ملزمة له وأنها جزء جوهري من هذا الطلب.

ٌضمن مقدم الطلب أن البٌانات والتمثٌالت المضمنة فً هذا الطلب )بما فً ذلك  .1
وثائق مرسلة أو أٌة بٌانات شفوٌة فٌما ٌتعلق بهذا الطلب( صحٌحة ودقٌقة أٌة 

ٌمكنها االعتماد على هذه البٌانات والتمثٌالت بشكل كامل فً تقٌٌم  NNAIIوأن 
هذا الطلب. وٌقر مقدم الطلب بؤن أي بٌان أو تمثٌل جوهري خاطئ )أو حذف 

أي رسوم ٌدفعها مقدم  قد ٌتسبب فً رفض الطلب دون إعادة لمعلومات جوهرٌة(
كتابة بؤي تغٌٌرات فً  NNAIIوٌوافق مقدم الطلب على إبالغ منظمة  الطلب.

الظروف التً ٌمكن أن تجعل أي معلومات متاحة فً الطلب غٌر صحٌحة أو 
 مضللة.

ٌضمن مقدم الطلب أن لدٌه السلطة الضرورٌة لتقدٌم هذا الطلب بالنٌابة عن مقدم  .2
على إبرام جمٌع االتفاقٌات والتمثٌالت والتنازالت  الطلب وأنه لدٌه القدرة

والتفاهمات التً تم تحدٌدها فً هذه البنود والشروط، وإبرام اتفاقٌة مزود خدمات 
 كما هو مذكور من خالل هذه البنود والشروط.

فً رفض أي أو كل طلبات االشتراك الخاصة  NNAIIوٌقر مقدم الطلب بحق  .3
 ٌوجد أي ضمان على أنه سٌتم عمل نطاقات الجدٌدة وأنه ال LTgبنطاقات 

LTg  .ٌُعد قرار مراجعة إضافٌة لعمل واعتماده أي طلب مقدم والموافقة علٌه و
الجدٌدة بعد هذه الموافقة  gTLDوتفوٌض نطاقات  gTLDنطاق أو أكثر من 

بالحق فً  NNAII. وتحتقظ منظمة بالكامل NNAIIحسبما تراه منظمة 
التفكٌر فٌه بحسب القوانٌن أو  NNAIIنظمة رفض أي طلب ٌحظر على م

السٌاسة السارٌة، وفً تلك الحالة، ٌتم إعادة أي رسوم ٌتم تقدٌمها فٌما ٌتعلق بهذا 
 الطلب إلى مقدم الطلب.
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ٌوافق مقدم الطلب على دفع جمٌع الرسوم المتعلقة بهذا الطلب. تشتمل هذه  .4
دٌم هذا الطلب(، وأي رسم الرسوم على رسوم التقٌٌم )التً ٌتم دفعها عند تق

متعلقة بتقدم الطلب لمراحل التقٌٌم المتقدمة فً المراجعة وعملٌة التفكٌر فً 
الطلب بخصوص هذا الطلب، بما فً ذلك أي وكل الرسوم الالزمة فٌما ٌتعلق 

بعملٌة حل النزاعات الموضحة فً الطلب. ٌقر مقدم الطلب أن الرسوم المبدئٌة 
طلب تتعلق فقط بجذب االنتباه إلى الطلب. وال توفر منظمة المستحقة عند تقدٌم ال

NNAII  أي ضمانات أن الطلب ستتم الموافقة علٌه أو سٌنتج عنه تفوٌض نطاق
DLTg  المقترح فً الطلب. ٌقر مقدم الطلب بؤنه إذا تخلف عن دفع الرسوم

ته، خالل المهلة الزمنٌة المحددة فً أيٍ من مراحل مراجعة الطلب وعملٌة دراس
 فسٌخسر مقدم الطلب أٌة رسوم تم دفعها حتى هذه المرحلة وسٌتم إلغاء الطلب.
باستثناء مع تم ذكره صراحة فً هذا الدلٌل المساعد لمقدم الطلبات، ال تكون 

ملزمة بإعادة األموال إلى مقدم الطلب أو إعادة أي رسوم ٌتم  NNAIIمنظمة 
 الطلب. والتً تتعلق بمعالجة NNAIIدفعها إلى منظمة 

، والدفاع عنها، وحماٌتها من الضرر NNAIIٌقوم الموظف بتعوٌض منظمة  .5
)بما فً ذلك الشركات الفرعٌة، والتابعة، والمدٌرون، والمسئولون، والموظفون، 
والمستشارون، والمقٌمون، والوكالء، والمشار إلٌهم بشكل جماعً باسم أطراف 

ات من األطراف األخرى، التابعٌن لها( من وضد أي ادعاء NNAIIمنظمة 
وأي أضرار، ومسئولٌات، وتكالٌف، ونفقات، بما فً ذلك النفقات والرسوم 

أو طرف  فً الطلب NNAIIالقانونٌة، والتً تنجم عن أو من: )أ( نظر منظمة 
أو  NNAII، وأي موافقة أو رفض للطلب، و/أو )ب( اعتماد منظمة تابع لها

 بواسطة مقدم الطلب فً الطلب. على المعلومات المقدمةطرف تابع لها 

واألطراف التابعة  NNAIIٌعفً مقدم الطلب بموجب هذه االتفاقٌة منظمة  .6
من أي وكل االدعاءات التً تصدر عن مقدم الطلب والتً  NNAIIلمنظمة 

تنجم عن، أو تعتمد على، أو تكون ذات صلة بشكل أو بآخر، بؤي إجراء، أو فشل 
 NNAIIأو أي من أطراف منظمة  NNAIIفً اإلجراء، من قبل منظمة 

لهذا الطلب، أو طرف تابع لها  NNAIIالتابعٌن لها فٌما ٌتعلق بمراجعة منظمة 
وتقصً المعلومات أو التحقق، أو أي تصوٌر أو وصف لمقدم الطلب أو 

بتوصٌة، أو عدم  NNAIIالمعلومات المتاحة فً الطلب، أو قرار منظمة 
 . DLTgم الطلب للحصول على نطاق التوصٌة، بالموافقة على طلب مقد
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ٌوافق مقدم الطلب على عدم الطعن، أمام أٌة محكمة أو جهة قضائٌة 
فٌما ٌتعلق بالطلب والتنازل بال  NNAIIأخرى، فً أي قرار نهائً ٌصدر عن 

أو رفع دعاوى قضائٌة ضدها أو ضد  NNAIIرجعة عن أي حق فً مقاضاة 
أي ادعاء قانونً آخر فٌما ٌتعلق بهذا  قائمة على NNAIIاألطراف التابعة لـ 

الطلب. ٌقر مقدم الطلب وٌوافق على أن عدم تمتع مقدم الطلب بحق المقاضاة 
أو أي  NNAIIألي حقوق، أو تعوٌضات، أو مطالبات قانونٌة ضد منظمة 

فً المحاكم أو أي الجهات القضائٌة األخرى  NNAIIاألطراف التابعة لمنظمة 
كون المقصود منه امتناع مقدم الطلب عن استرداد رسوم أي فٌما ٌتعلق بالطلب ٌ

طلب، أو األموال المستثمرة فً البنٌة التحتٌة التجارٌة أو أي تكالٌف بدء أعمال 
أخرى أو كل وأي أرباح توقع مقدم الطلب الحصول علٌها كنتٌجة لتشغٌل دائرة 

منصوًصا بشرط أن ٌستخدم مقدم الطلب أي آلٌة محاسبة ، LTgتسجٌل نطاق 
بغرض مجابهة أي قرار نهائً ٌتم اتخاذه بواسطة  ICANNفً لوائح  علٌها

ICANN  فٌما ٌتعلق بالطلب المقدم. ٌقر مقدم الطلب بؤن أي طرف تابع
وٌجوز له تطبٌق كل  6هو طرف آخر واضح مستفٌد من هذا القسم  ICANNلـ

  ضد مقدم الطلب. 6بند من هذا القسم رقم 

بنشر أٌة مواد أرسلت إلى  NNAIIٌة، ٌخول مقدم الطلب بناًء هذه االتفاق .7
NNAII  أو حصلت علٌها أو استحدثتها والشركات التابعة لـNNAII 

، أو اإلعالن عنها بؤٌة NNAIIوالكشف عنها على موقع الوٌب الخاص بـ 
ٌَّة ، فٌما ٌتعلق بالطلب، بما فً ذلك التقٌٌمات والتحلٌالت وأي مواد أخرى تم كٌف

إعدادها فٌما ٌتعلق بتقٌٌم الطلب، شرٌطة أال ٌتم نشر هذه المعلومات أو الكشف 
عنها إلى الحد الذي ٌحدد فٌه الدلٌل المساعد لمقدم الطلب هذا بوضوح أن هذه 

نون أو العملٌات القضائٌة. باستثناء المعلومات ستبقى سرٌة، إال كما ٌتطلب القا
المعلومات التً تمنح حق المعالجة السرٌة، وٌفهم مقدم الطلب وٌقر بؤن منظمة 

NNAII  ال ولن تحتفظ بالجزء المتبقً من الطلب أو المواد التً تم تقدٌمها مع
 الطلب فً طً السرٌة.
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دة للشخصٌة ٌقر مقدم الطلب أنه قد حصل على تصرٌح بنشر أٌة معلومات محد .8
تم تضمٌنها فً هذا الطلب أو المواد التً تم إرسالها مع هذا الطلب. كما ٌقر مقدم 

ٌمكن أن تبقى فً  NNAIIالطلب أًٌضا بؤن المعلومات التً تنشرها منظمة 
 .NNAIIالنطاق العام بشكل دائم، وذلك حسبما ترى منظمة 

دم الطلب فً إعالنات اإلذن باستخدام اسم مق NNAIIٌمنح مقدم الطلب لمنظمة  .9
العامة )بما فً ذلك مواقع الوٌب اإلخبارٌة اإلعالمٌة( ذات  NNAIIمنظمة 

 فٌما ٌتعلق بذلك. NNAIIالصلة بطلب مقدم الطلب وأي إجراء تتخذه منظمة 

فقط فً  DLTgٌدرك مقدم الطلب وٌوافق على أنه سٌكتسب حقوًقا تتعلق بنطاق  .10
، وأن حقوق مقدم الطلب NNAIIمع منظمة حالة إبرامه اتفاقٌة مزود امتداد 

هذا ستكون مقصورة على تلك التً تم ذكرها فً  DLTgفٌما ٌتعلق بمثل نطاق 
على التوصٌة بالموافقة  NNAIIاتفاقٌة مزود االمتداد. فً حالة موافقة منظمة 

المقترح، ٌوافق مقدم الطلب  DLTgعلى الطلب المقدم من مقدم الطلب لنطاق 
بالشكل المنشور به فٌما  NNAIIفاقٌة دائرة التسجٌل مع منظمة على إبرام ات

بحقها فً إجراء عملٌات تحدٌث  NNAIIٌتعلق بمواد الطلب. )مالحظة: تحتفظ 
وتغٌٌر معقولة فً مسودة االتفاقٌة المقترحة أثناء مسار عملٌة تقدٌم الطلب، بما 

ها على مدار عملٌة فً ذلك النتٌجة المحتملة للسٌاسات الجدٌدة المحتمل تطبٌق
تقدٌم الطلب(. ال ٌجوز لمقدم الطلب بٌع أو تخصٌص، أو تحوٌل أي حق من 

 حقوق مقدم الطلب أو التزاماته المتعلقة بالطلب.

 بما ٌلً: NNAIIٌصرح مقدم الطلب لمنظمة  .11

االتصال بؤي شخص، أو مجموعة، أو كٌان كً ٌطلب، وٌحصل  .أ 
األخرى، والتً قد  على، وٌناقش أي المستندات أو المعلومات

 ، بالطلب;NNAIIتكون ذات صلة، حسبما ترى منظمة 

بشؤن المعلومات  NNAIIاستشارة أشخاص من اختٌار منظمة  .ب 
، بشرط استخدام NNAIIفً الطلب أو التً تصل لعلم  الواردة

NNAII حفاظ  ، رغم ذلك، للمساعً المعقولة لضمان
ة بالطلب األشخاص المذكورٌن على سرٌة المعلومات الوارد

 والتً ٌتم النص علٌها صراحة فً كتٌب دلٌل مقدم الطلب.
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لراحة مقدمً الطلبات فً مختلف أرجاء العالم، تمت ترجمة مواد الطلب التً  .12
باللغة اإلنجلٌزٌة إلى مجموعة من اللغات التً تستخدم  NNAIIتنشرها منظمة 

صدار اللغة بشكل متكرر فً مختلف أرجاء العالم. وٌدرك مقدم الطلب أن إ
اإلنجلٌزٌة من مواد الطلب )التً تعتبر هذه البنود والشروط جزًءا( هو اإلصدار 
الملزم لألطراف، وأن هذه الترجمات ما هً إال ترجمات غٌر رسمٌة وال ٌمكن 

االعتماد علٌها على أنها دقٌقة فً كل الجوانب، وأنه فً حالة حدوث أي تعارض 
طلب وإصدار اللغة اإلنجلٌزٌة، ٌسود إصدار بٌن النسخة المترجمة من مواد ال

 اللغة اإلنجلٌزٌة.

 

 تحظى بعالقة طوٌلة األجل مع شركة   ICANNٌُدرك "مقدم الطلب" أن منظمة  .13
Jones Day وهً عبارة عن شركة محاماة دولٌة وأن منظمة ، ICANN 

لها خالل عملٌة التقدم بالطلب  Jones Day تهدف إلى استمرار تمثٌل شركة 
ما إذا كان أي  ICANN . وال تعلم منظمة TLDلتفوٌض الناتج حول نطاقات وا

أم ال. وفً حالة كون "مقدم  Jones Day مقدم طلب بعٌنه عمٌالً لشركة 
، فموجب إرسال هذا الطلب، ٌوافق "مقدم Jones Day الطلب" عمٌالً لشركة 

 ICANN تمثٌل منظمة  Jones Day الطلب" على إجراء تنازل ٌتٌح لشركة 
مقابل "مقدم الطلب" فً هذا الشؤن. كما ٌوافق "مقدم الطلب" على أنه بموجب 

إجراء تنازالت أو  كون "مقدم الطلب" موافًقا علىإرسال "الطلب" الخاص به ٌ
تنفٌذ إجراءات معقولة مماثلة للسماح لشركات محاماة واستشارات أخرى تستعٌن 

"مقدم الطلب" وتقٌٌمه بتمثٌل فٌما ٌتصل بمراجعة طلب  ICANN بها منظمة 
 مقابل "مقدم الطلب" فً هذا الشؤن. ICANN منظمة 

 

بالحق فً عمل تحدٌثات وتغٌٌرات معقولة فً كتٌب  ICANNتحتفظ منظمة        . 14
دلٌل مقدم الطلب هذا وفً عملٌة التقدٌم فً أي وقت عن طرٌق نشر إشعار بهذه 

على الوٌب، بما فً ذلك  ICANNالتحدٌثات والتغٌٌرات على موقع منظمة 
النتٌجة المحتملة للسٌاسات الجدٌدة التً قد ٌتم اتباعها أو النصائح المقدمة إلى 

أثناء عملٌة  ICANNمن اللجان االستشارٌة التابعة لمنظمة  ICANNمنظمة 
القٌام بهذه  ICANNالتقدم بطلب. وٌقر "مقدم الطلب" بؤنه ٌجوز لمنظمة 

ت وٌوافق على أن الطلب المقدم منه سٌخضع ألي من هذه التحدٌثات والتغٌٌرا
التحدٌثات والتغٌٌرات. وفً حالة إكمال "مقدم الطلب" الطلب الخاص به وإرساله 

قبل هذه التحدٌثات أو التغٌٌرات وٌكون بإمكان "مقدم الطلب" أن ٌظهر لمنظمة 
ICANN لغة له، أن التوافق مع هذه التحدٌثات أو التغٌٌرات سٌمثل صعوبة با

مع "مقدم الطلب" بنٌة حسنة لمحاولة عمل تسهٌالت  ICANNفستعمل منظمة 
معقولة بغرض تخفٌف أي عواقب وخٌمة ٌواجهها "مقدم الطلب" وفًقا للمدى 

لضمان التشغٌل المستقر  ICANNالمسموح به والمتوافق مع مهمة منظمة 
 واآلمن ألنظمة المعرف الفرٌدة الخاصة بشبكة اإلنترنت.


