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 السادسة6الوحدة 
   - األعلى المستوى نطاقات طلبات

 والشروط البنود
 

 اإلنترنت عبرعلى ICANNمنظمة  واجهة خالل من الطلب هذا تقديممن خالل  يمثل
 علوي عام لنطاق مستوىالعامة األعلى المستوى نطاقات أحد على للحصول

)gTLD) (الشرآاتآل  جميع ذلك في بما( الطلب مقدم يوافقموافقة، )الطلب هذا 
 والمتعاقدين والوآالء الفرعية، والتابعة،والمؤسسات التابعة والشرآات األم،األصل

 وآل من ينوببالنيابة يعمل آخر شخص وأي ، والمتعاقدون، والموظفون،والموظفين
. تغييرتعديل دون) الشروط والبنودوالشروط البنود هذه( التالية والشروط البنود على) عنه
 جوهريأساسي جزء وأنها له ملزمة والشروط البنود هذه أن على ويوافق الطلب مقدم يدرك
  .الطلب هذا من

البيانات اإلقرارات وعمليات التمثيليضمن مقدم الطلب أن  .1 .1
بما في ذلك أية وثائق مرسلة أو أية (المضمنة في هذا الطلب  والتمثيالت
وكاملة من صحيحة ودقيقة ) شفوية فيما يتعلق بهذا الطلب بياناتإقرارات

يمكنها االعتماد على هذه  ICANNوأن ناحية جميع المجاالت األساسية، 
بشكل آامل في تقييم هذا  البيانات والتمثيالتاإلقرارات وعمليات التمثيل

أو (خاطئ  جوهريأساسيأو تمثيل  بيانإقرارويقر مقدم الطلب بأن أي . الطلب
 قد    سينعكس بالسلب على هذا الطلب وقد) حذف لمعلومات جوهرية

ويوافق مقدم .  الطلب دون إعادة أي رسوم يدفعها مقدم الطلبيتسبب في رفض 
آتابة بأي تغييرات   .مين للطلبوالمقيِّ  ICANNالطلب على إبالغ منظمة 

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

التنظيمية والسلطة يضمن مقدم الطلب أن لديه السلطة  .2 .2
وأنه  ، وأن لتقديم هذا الطلب بالنيابة عن مقدم الطلب الضروريةنيالضروريت

 والتمثيالتوعمليات التمثيلاالتفاقيات ع إبرام جميعقد لديه القدرة على 
والدخول في  والتنازالت والتفاهمات التي تم تحديدها في هذه البنود والشروط

هو مذآور تم نشر ذلك معآما  مزود خدماتالسجلاتفاقية  ، وإبرامنموذج
  .هذه البنود والشروط من خالل

تقرير في الحق  ICANN بحقبأن لمنظمةويقر مقدم الطلب  .3 .3
الخاصة  آل طلبات االشتراكجميع الطلباتأو من أي  رفضعدم متابعة

الجديدة وأنه ال يوجد أي ضمان على أنه سيتم  TLDsgTLDبنطاقات 
ويتم اتخاذ قرار مراجعة أحد . إضافية TLDsgTLDنطاقات  عملإنشاء

ويكون القرار المتعلق بمراجعة والتفكير في أي طلب الطلبات ودراسته إلنشاء
 ICANN حسبما تراه منظمةحسب تقديرواحد أو أآثر  gTLDنطاق  لعمل

بالحق في رفض أي طلب  ICANN وتحتقظ منظمةتحتفظ. بشكل تام
دراسته بمقتضى القانون المعمول  ICANN منظمة على يحظرمحظور

 الحالة تلكهذه، وفي الساريةالمتبعةأو السياسة  التفكير فيه بحسب القوانينبه
إلى  -فيما يتعلق بهذا الطلب  -تقديمها  يتمتمرسوم  إعادة أي، يتم سيتم رد أية
 .مقدم الطلب
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تشتمل . يوافق مقدم الطلب على دفع جميع الرسوم المتعلقة بهذا الطلب .4 .4
التي يتم والذي يجب دفعه بالتزامن مع(التقييم  رسومرسمهذه الرسوم على 

وأي رسم متعلقة يروأية رسوم مرتبطة بتطور س، )الطلبهذا تقديم  دفعها عند
المتقدمة في الموسع للمراجعةالتقييم  لمراحلحتى مراحلالطلب  بتقدم

التفكير في الطلب بخصوص الدراسة فيما يتعلق بالطلبوعملية  المراجعة
أية رسوم حسب ما يكون مطلوبًا بالتزامن مع ، بما في ذلك هذا الطلب

لنزاع كما هو احل  أي وآل الرسوم الالزمة فيما يتعلق بعمليةعملية
الرسم المبدئي يقر مقدم الطلب أن . في الطلب النزاعات الموضحةمحدد

هو بقصد دراسة عند تقديم الطلب  الرسوم المبدئية المستحقةالمستحق
 ICANN توفر منظمةتضمنوال  .بجذب االنتباه إلى الطلب .فقط تتعلقالطلب

على الطلب أو أنه سيؤدي إلى ستتم الموافقة  أي ضمانات أن الطلبأنه
في  المقترحمُقترَح gTLDعليه أو سينتج عنه تفويض نطاق التفويض في 

يقر مقدم الطلب بأنه إذا تخلف عن دفع الرسوم خالل المهلة الزمنية . الطلب
المحددة في أٍي من مراحل مراجعة الطلب وعملية دراسته، فسيخسر مقدم الطلب 

باستثناء مع تم ذآره  . المرحلة وسيتم إلغاء الطلبأية رسوم تم دفعها حتى هذه 
ملزمة  ICANNصراحة في هذا الدليل المساعد لمقدم الطلبات، ال تكون منظمة 

 ICANNبإعادة األموال إلى مقدم الطلب أو إعادة أي رسوم يتم دفعها إلى منظمة 
 .والتي تتعلق بمعالجة الطلب

 ،ICANNمنظمة بتعويض يقوم الموظف يلتزم مقدم الطلب  .5 .5
بما في ذلك ( ، وحمايتها من الضرروعدم المساس بها والدفاع عنها

مؤسساتها والشركات التابعة لها والمديرين والمسؤولين والموظفين 
الشرآات الفرعية، والتابعة، والمديرون، والمستشارين والمقيِّمين

شار إليهم ، والموالوآالء والمسئولون، والموظفون، والمستشارون، والمقيمون،
، المُشار إليهم التابعين لها ICANNبشكل جماعي باسم أطراف منظمة 

من ) ICANNالتابعة لـ األطراف من وضد أي ادعاءات من ) إجماالً 
أو مسؤوليات أو نفقات أو  أضراراألخرى، وأي دعاءات أو إخالل أية 

ذلك ، بما في ، ومسئوليات، وتكاليف، ونفقاتتكاليف من قِبل أطراف أخرى
أو  والتي تنجم عنالتي قد تنشأالقانونية،  النفقات والرسومالرسوم والنفقات

في الطلب، وأي موافقة  ICANN نظر منظمةدراسة) أ: (منترتبط بما يلي
منظمة اعتماد ) ب(أو /و ،وأي قرار بقبول الطلب أو رفضه للطلبأو رفض 
ICANN  في الطلببواسطة مقدم الطلب من قبل على المعلومات المقدمة. 

  .في الطلبمقدم الطلب يعفي 

هذه االتفاقية ذلك يقوم مقدم الطلب بإخالء طرفبموجب  .6 .6
لها من أية ادعاءات لمقدم الطلب واألطراف التابعة  ICANN منظمة

من أي وآل االدعاءات التي تصدر عن مقدم  ICANNلمنظمة تنتج عن أي 
ات صلة بشكل أو بآخر، بأي الطلب والتي تنجم عن، أو تعتمد على، أو تكون ذ

أو أي  ICANN في اإلجراء، من قبل منظمةإجراء بواسطةأو فشل  ،إجراء
أو يقوم عليه أو يرتبط  لها التابعين ICANNمن أطراف منظمة طرف تابع

أو التحقيق  لهذا الطلب ICANNمنظمة فيما يتعلق بمراجعة  به بأية طريقة
، وتقصي المعلومات أو التحقق، أو أي تصوير أو وصف لمقدم فيه أو فحصه

أو  بتوصية، ICANNالطلب أو المعلومات المتاحة في الطلب، أو قرار منظمة 
أي تحديد للطبيعة القانونية لمقدم الطلب أو وصفه أو المعلومات 

عدم بالتوصية من عدمها ICANNالواردة في هذا الطلب أو قرار 
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 gTLD نطاق على مقدم الطلب للحصولالحصولعلى طلب  بالموافقة التوصية،
يوافق مقدم الطلب على عدم الطعن، أمام أية محكمة أو جهة . لمقدم الطلب

فيما يتعلق بالطلب  ICANNقضائية أخرى، في أي قرار نهائي يصدر عن 
، أو رفع دعاوى قضائية ICANNوالتنازل بال رجعة عن أي حق في مقاضاة 

ضدها أو ضد األطراف التابعة  و جهة قضائية أخرى،أمام أية محكمة أ
يقر مقدم . قائمة على أي ادعاء قانوني آخر فيما يتعلق بهذا الطلب ICANNلـ 

تمتع مقدم الطلب بحق تفويضه بالمطالبة بأيةعدم أن الطلب ويوافق على 
منظمة ضد  ،قانونية مطالباتإدعاءاتأو  ،أو تعويضات ،حقوق المقاضاة ألي

ICANN  أي أطراف تابعة ، أمام أية محكمةاألطراف التابعة لهاأو
فيما يتعلق  ،قضائية أخرى أي وسائلجهةأو  في المحاآم ICANNلمنظمة 
رسوم أية عن استرداد  يمتنعيتنازليعني أن مقدم الطلب وهو ما بالطلب 

استثمارها في البنية تم أو األموال التي  الطلب،خاصة بالطلب
خاصة ببدء أخرى بدء أعمال تكاليف  أيأيةلتجارية أو ا التحتيةاألساسية

يتوقع أن يحصل  مقدم الطلب آانقد يتوقعهاأرباح  أو آل وأيتشغيل وأية
 . TLD مزود امتداد بناًء على نطاقسجل للنطاقمن تشغيل  عليها

بنشر  ICANNيخول مقدم الطلب  بناًء هذه االتفاقية،بموجب ذلك .7 .7
مع أو حصلت عليها أو استحدثتها  ICANNإلى  أرسلتتم تقديمهاأية مواد 

والكشف عنها على موقع الويب  ICANNلـ لها،التابعة  والشرآاتالشركات
، أو اإلعالن عنها بأية آيفيَّة، فيما يتعلق بالطلب، بما في ذلك ICANNالخاص بـ 

بتقييم  فيما يتعلقوتتعلقمواد أخرى تم إعدادها  وأيوأيةالتقييمات والتحليالت 
يتم نشر هذه  ، شريطة أالالمقدم، وعلى الرغم من ذلك، لن الطلب

الطلب الدليل المساعد لمقدم إلى الحد الذي يحدد فيه أو الكشف عنها المعلومات 
إقرار عام  .سريةستبقى أن هذه المعلومات  هذا بوضوحعلى وجه التخصيص

آما يتطلب ، إال .حيث إن سرية الطلب لن تكون كافية لهذه األغراض
تتمتع عند التعامل معها باستثناء المعلومات التي  .القانون أو العمليات القضائية

منظمة مقدم الطلب ويقر بأن  يفهميدركالسرية،  تمنح حق المعالجةبقدر من
ICANN ولن تحتفظ بالجزء المتبقي من الطلب أو المواد التي تم تقديمها  اللم

  .السرية طيإطارمع الطلب في 

على تصريح بنشر أية  حصلتم الحصوليقر مقدم الطلب أنه قد  .8 .8
تم تضمينها في هذا الطلب أو  للشخصيةكمعلومات شخصيةمعلومات محددة 

أيًضا أنمقدم الطلب  آما يقرويقر. مع هذا الطلب إرسالهاتقديمهاالمواد التي تم 
 تبقى فيأن يمكن بنشرها  ICANN تنشرها منظمةتقومالمعلومات التي  بأن

 .ICANN وذلك حسبما ترى منظمةحسب تقديرالنطاق العام بشكل دائم، 

اإلذن باستخدام ICANN لمنظمةلـمقدم الطلب  يمنحيصرح .9 .9
اإلعالنات العامة في أو شعاره /ومقدم الطلب أو شعار /واسم  الستخدام

الويب  مواقعصفحاتبما في ذلك (العامة  ICANN إعالنات منظمةلـ
) اإلعالمية ع مجال نطاقات المستوى األعلىيبتوس المتعلقة) اإلخبارية

فيما يتعلق  ICANNالتي تتعلق بطلب مقدم الطلب وأي إجراء تتخذه منظمة 
 .بذلك
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 تتعلقما يتعلقيدرك مقدم الطلب ويوافق على أنه سيكتسب حقوق  .10 .10
مع  مزود امتدادالسجلاتفاقية  إبرامهدخوله فيفقط في حالة  gTLDبنطاق 
 gTLD بمثل نطاقبنطاق، وأن حقوق مقدم الطلب فيما يتعلق ICANNمنظمة 

 .مزود االمتداد.السجلهذا ستكون مقصورة على تلك التي تم ذآرها في اتفاقية 
الطلب طلب مقدم على التوصية بالموافقة على  ICANNمنظمة في حالة موافقة 

، يوافق مقدم الطلب على من مقدم الطلب المقترح gTLDبنطاق الخاص 
في  ICANNمنظمة مع  مزود االمتدادالسجلاتفاقية  إبرامالدخول في

 يجوزيمكنال . فيما يتعلق بمواد الطلب الشكل المنشورة بهالنموذج المنشور
من حقوق مقدم الطلب  أو تخصيص، أو تحويل أي حقأيٍ بيع إعادة لمقدم الطلب 
 .هاأو تخصيصها أو تحويل بالطلب المتعلقةفيما يتعلقأو التزاماته 

 :بما يلي ICANNلمنظمة مقدم الطلب  يصرحيخول .11 .11

 ةأيلطلب  هيئةكياناالتصال بأي شخص أو مجموعة أو  .a.أ 
أو معلومات أخرى والحصول عليها ومناقشتها، تلك الوثائق  أي توثيوثائق

وثيقة  -،ICANN لـلمنظمةحسب التقدير الخاص -والمعلومات التي قد تكون 
 .الصلة بالطلب

b.  استشارة األشخاص ممن تختارهم منظمةأشخاص من اختيارالتشاور مع 
ICANN  التي ونبعيتفي الطلب أو  المذآورةالموجودةفيما يتعلق بالمعلومات

 .أخرى بأي طريقةبطريقة ICANN تصل إلى حوذة منظمة

b. 12. شريطة أن تستخدم منظمة األمر ولتسهيل ،ICANN 
سرية المعلومات المذآورة في على  جهود معقولة لضمان أن يحافظ هؤالء األفراد

 .التطبيق التي يصرح هذا الدليل المساعد لمقدم الطلب أنها ستبقى سرية

مواد  تمت ترجمةيتم نشرالعالم،  في مختلف أرجاءحولمقدمي الطلبات لراحة  .12
وتمت ترجمتها باللغة اإلنجليزية  ICANN التي تنشرها منظمةمن قبلالطلب 

إلى مجموعة من اللغات التي ستخدامإلى لغات أخرى معينة شائعة اال
وعلى مقدم الطلب أن يدرك  .العالممختلف أرجاء في  تستخدم بشكل متكرر

أن إصدار اللغة التي تعد(الطلب  ويدرك مقدم أن النسخة اإلنجليزية لمواد
هي ) منها جزًءاوالشروط هذه البنود  التي تعتبر(اإلنجليزية من مواد الطلب 

ما ليستلألطراف، وأن هذه الترجمات  اإلصدار الملزمهو ) النسخة الملزمة
من دقيقة  على أنهاكنسخرسمية وال يمكن االعتماد عليها غير ترجمات  هي إال

حدوث أي تعارض بين  آل الجوانب، وأنه في حالةحالفي كل األوجه وأن 
اللغة اإلنجليزية،  وإصدارونسخةالطلب  من موادلبنودالمترجمة النسخة النسخ 
 .هي المسيطرة اللغة اإلنجليزية يسود إصدارنسخة تكون

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

للتحقق من ) ICANN(وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها شرآة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة 
، آما أن النص األصلي ICANNدقة الترجمة، غير أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة التي يتم العمل بها في 

 . المكتوب باللغة اإلنجليزية من هذه الوثيقة هو النص الوحيد الرسمي والمعتمد
 


