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Arabic Domain Names Pilot Project

 .١تعريفات
 .١٫١سيكون للمسميات التالية المعاني المبينة إزاءھا ما لم يقتض النص غير ذلك :

المشروع:
الموقـع:
المستفيد:

المشروع العربي التجريبي الستخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات.
موقع المشروع على اإلنترنت ).(www.arabic-domains.org
أي شخص معتبر مادي أو معن8وي يش8ارك ف8ي أنش8طة المش8روع أو اس8تخدام
مخرجاته.

 .٢تمھيد
 .١٫٢من المھم قبل االنضمام للمشاركة في أنشطة المشروع التجريبي أسماء النطاقات العربية أو
قب88ل اس88تخدام مخرجات88ه ق88راءة ھ88ذه الوثيق88ة بدق88ة وعناي88ة ،فھ88ي تتض88من أحك88ام وش88روط
االس88تخدام الخاص8ة بالمش88روع ،وس88تكون الوثيق88ة القانوني88ة الت88ي ت88نظم العالق88ة الت88ي تترت88ب
بسبب المشاركة في أنشطة المشروع أو استخدام مخرجاته.
 .٢٫٢إن االشتراك في أنشطة المشروع أو استخدام مخرجاته بما في ذلك تصفح أو الوص8ول إل8ى
أي صفحة ،أو الحصول على أي معلومة م8ن موق8ع المش8روع عل8ى اإلنترن8ت يعتب8ر إق8راراً
باإلطالع الدقيق على ھذه الوثيقة والموافقة على احترام وااللتزام والتقيد بما جاء فيھا.

 .٣عن المشروع
 .١٫٣بناء على تقرير االجتماع الثاني للفريق العرب8ي المكل8ف بدراس8ة اس8تخدام اللغ8ة العربي8ة ف8ي
أس88ماء النطاق88ات عل88ى ش88بكة اإلنترن88ت المنعق88د ف88ي مق 8ر األمان88ة العام88ة للجامع88ة العربي88ة،
بالقاھرة ،بجمھورية مص8ر العربي8ة ،خ8الل الفت8رة م8ن  ٧إل8ى ٢٠٠٥/٥/٩م ،وال8ذي أوص8ى
بتوس88عة اس88تخدام المش88روع التجريب88ي ل88دول مجل88س التع88اون ل88دول الخل88يج العربي88ة الخ88اص
بدعم استخدام اللغة العربية في أسماء مواقع اإلنترنت )أسماء النطاقات( ليش8مل م8ن يرغ8ب
م88ن دول الجامع88ة العربي88ة ويص88بح مس88ماه "المش88روع التجريب88ي ألس88ماء النطاق88ات العربي88ة"
ويكون تحت مظلة الجامعة العربية.
 .٢٫٣يھ88دف المش88روع إل88ى إيج88اد بيئ88ة عم88ل تجريبي88ة ألس88ماء النطاق88ات باللغ88ة العربي88ة ف88ي الع88الم
العربي ،بما يؤھ8ل بل8دان الع8الم العرب8ي لالكتس8اب المبك8ر لخب8رات تش8غيل وتجري8ب أس8ماء
النطاق88ات باللغ88ة العربي88ة وتحدي88د ل88وازم إطالقھ88ا والمش88اكل محتمل88ة النش88وء وإيج88اد الحل88ول
التقني88ة لھ88ا م88ن تط88وير ب88رامج و أدوات تس88اعد ف88ي دع88م اس88تخدام اللغ88ة العربي88ة ف88ي أس88ماء
النطاقات لتكون حجر األساس للعمل العربي نحو إيجاد معايير دولية بھذا الخصوص.
 .٣٫٣للمش8888روع موق8888ع عل8888ى ش8888بكة اإلنترن8888ت ) (www.arabic-domains.orgي8888وفر لل8888زوار
المعلوم88ات األساس88ية ع88ن المش88روع ،ورؤيت88ه ف88ي دع88م اس88تخدام اللغ88ة العربي88ة ف88ي أس88ماء
النطاقات ،ويحتوي على التعريف بالمش8روع واس8تخدام اللغ8ة العربي8ة ف8ي أس8ماء النطاق8ات،

ويع88رض ك88ل م88ا يس88تجد بش88أنھا ،كم88ا يش88كل أداة مھم88ة الس88تقبال طلب88ات المش88اركة ف88ي
المش8روع .وق88د ت88م تص88ميم ھ88ذا الموق8ع لتق88ديم الخ88دمات المبين88ة أع88اله عل8ى م88دار الس88اعة،
وسيعمل الفريق المختص ف8ي المش8روع عل8ى إبقائ8ه متاح8ا ً وب8دون انقط8اع ،غي8ر أن8ه ق8د ي8تم
إيقاف الموقع بشكل مؤقت أو دائم بناء على قرار اللجنة التوجيھية للمشروع وبدون إش8عار
مسبق .

 .٤حقوق الملكية الفكرية
 .١٫٤إن اس88م المش88روع وعن88وان موقع88ه اإللكترون88ي ) (www.arabic-domains.orgو ك88ل م88ا
يتضمنه الموقع م8ن م8واد ونص8وص وص8ور ورس8ومات وتص8اميم ونم8اذج وملف8ات وس8ائط
متعددة وبرمجيات وتبويبھا ھو للمشروع ويح8تفظ بكاف8ة حق8وق الملكي8ة الفكري8ة المتعلق8ة بھ8ا
بم88ا ف88ي ذل88ك حق88وق النش88ر والتوزي88ع ،و ال يس88مح بإع88ادة طب88ع ھ88ذه الم88واد أو توزيعھ88ا أو
تعديلھا أو استخدامھا ألغراض تجارية أو دعائية ،أو إعادة نشرھا بأي شكل دون الحص8ول
على إذن خطي وصريح .
 .٢٫٤تعتبر جميع المعلومات المقدمة بواسطة موقع المشروع على اإلنترنت ملكا للمش8روع و ل8ه
استخدامھا ألي غرض وكذلك استخدام أية أفكار أو مفاھيم أو أي خبره أو تقنية تحتويھا أي8ة
معلومات يوفرھا أي زائر لھذا الموقع .وال يعتب8ر المش8روع مس8ؤوال ع8ن س8رية المعلوم8ات
المقدمة ما لم يكن ذلك محتما ً بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام أو األخالق ،أو م8ا
لم تقتضي سياسة السرية في المشروع أو ما لم يتم االتفاق بشكل صريح ومباشر عل8ى غي8ر
ذلك.

 .٥عدم الضمان و حدود المسؤولية
 .١٫٥تجدر اإلشارة ب8أن ھ8ذا المش8روع ھ8و مش8روع تجريب8ي ويحتم8ل توقف8ه ف8ي أي لحظ8ة ل8ذا ال
يتحمل المشروع أو أعضائه أو الجھة التي تقوم بالتسجيل أية أضرار أو خسائر مھما كان8ت
يمكن أن تنشأ بسبب استخدام مخرجاته أو عدم القدرة على استخدام مخرجات8ه أو نتيج8ة ألي
خلل أو خطأ أو انقطاع أو بطؤ في العمل ،حتى لو تم إخطار المشروع بإمكانية ح8دوث تل8ك
الحاالت أو أي منھا أو بوجود خطر يھدد بوقوعھا ولم يتخذ المشروع ما يل8زم لتف8ادي ذل8ك،
أو نتيجة لعدم استمرارية المشروع أو تغيير أھدافه.
 .٢٫٥حي88ث أن ھ88ذا المش88روع تجريب88ي ويحتم88ل توقف88ه ف88ي أي لحظ88ة فعل88ى جمي88ع المش88اركين ف88ي
المشروع من مسجلي أسماء نطاقات دولية عربية ) (Arabic ccTLDsعدم تسجيل األس8ماء
بمقاب88ل م88الي ويج88ب عل88يھم إط88الع المس88جلين/المس88تفيدين ع88ن ھ88ذه الش88روط واألحك88ام قب88ل
تسجيل أسماء النطاقات العربية التجريبية.

 .٣٫٥إن المحتوي88ات والمعلوم88ات الت88ي يتض88منھا موق88ع المش88روع عل88ى اإلنترن88ت تعتب88ر جميعھ88ا
تمھيدية وفي الطور التجريبي ،وال يضمن المشروع دقتھا وصحتھا أو كفايتھا بشكل مطل8ق،
كم8ا أنھ8ا خاض8عة للتغيي8ر والح8ذف ف8ي أي وق8ت وب8دون إش8عار مس8بق .إن وج8ود وص8الت
لمواقع أخرى أو لمصادر معلومات خارج موقع المش8روع عل8ى اإلنترن8ت ال يعن8ي ض8مان
المش8روع ألم8ان وموثوقي8ة تل88ك المواق8ع ،و ال يض8طلع المش8روع ب88أي دور ف8ي التحق8ق أو
التأكد من أو التصديق على أو مراقبة أو دقة أو صحة محتوي8ات تل8ك المواق8ع أو المص8ادر،
كما ال يعب8ر م8ا تتض8منه م8ن آراء ع8ن رأي المش8روع أو موافقت8ه عليھ8ا أو إق8راره بم8ا ج8اء
فيھا بأي حال من األحوال .

 .٦شروط إضافية
 .١٫٦يعتب88ر مكم8الً لھ88ذه الوثيق88ة ك88ل م88ا تتض88منه الص88فحات أو األقس88ام ف88ي موق88ع المش88روع عل88ى
اإلنترنت أو منشورات المشروع ومطبوعاته من أحكام وشروط لم ترد فيھا .
 .٢٫٦يقر المستفيد ويتعھد بقبوله ألي تعديالت ألحكام وشروط المشروع والت8ي ي8تم اعتمادھ8ا م8ن
قبل اللجنة التوجيھية ،إن ھذه التعديالت ستصبح نافذة تلقائيا ً حال اإلعالن عنھا ونشرھا ف8ي
موقع المشروعhttp://www.arabic-domains.org :
 .٣٫٦تسجيل اسم نط8اق عرب8ي ض8من المش8روع التجريب8ي ال يعن8ي بالض8رورة ح8ق المس8تفيد ف8ي
االحتفاظ باالسم في حالة إطالق المشروع بشكل تجاري.

