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مالحظظاتت تكميیليیة  
ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل

 
:تكميیليیة مالحظاتت. 1  

 
2011 نووفمبرر 15  

 
ووفقا للقوواانيینن االسارريیة  اتتمنن االكيیان امعيینً  انووعً باعتباررهه مقددمم االططلبب تأيیسي إإثباتت االتأسيیسس االقانووني عباررةة عنن ووثائقق  1.1
يیجبب أأنن تكوونن جميیع االووثائقق صالحة ووقتت االتقدديیمم.وو. ااالختصاصص االقضائيفي   

 
نمووذذجج قبوولل إإثباتت صالح إلقامة االتأسيیسس االقانووني. حيیثث تختلفف االووثائقق على  ةمثلوويیعتبرر عقدد االتأسيیسس أأحدد ااأل 1.2

االمرروونة في االبررنامج الستيیعابب االووثائقق منن مختلفف االجهھاتت االمختصة. ICANNااستخددمتت تصاصص٬، ووقدد باختالفف ااالخ  
 
 

:االمماررساتت أأفضل ااقترااحاتت. 2  
 

2011 نووفمبرر 15  
 

. يینبغي نقاطط االتقيیيیمميینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص  2.1
إإظظهھارر االعملل ااإلجابة جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة ما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي تتناوولل أأنن 

).االخاصص بكك  
 

ووإإنن كانتت حتى ٬، أأوولل مررةة يیذذكرر فيیهھا ااالختصاررفي حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، يینبغي على مقددمي االططلباتت تووضيیح  2.2
ترركة.تمثلل االمختصررااتت االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمش  

 
:االسؤاالل نص. 3  

 
)1( االقانووني االخاصة بمقددمم االططلبب. (على سبيیلل االمثالل شررااكة٬، شرركة٬، مؤؤسسة ال تستهھددفف االرربح).االنمووذذجج    
)2( (أأ).8حدددد نووعع االكيیانن االمشارر إإليیهھ في أأيي ااختصاصص قضائي آآخرر يیتحدديیدد االقانوونن االددااخلي االمحدددد أأوو    
)3( بمووجبب االقوواانيینن االمحددددةة ووأأعالهه, (أأ) 8في االسؤؤاالل  ةةاالمحدددد اتتاالكيیانكأحدد مقددمم االططلبب مؤؤسسة أأررفقق ددليیلل إإنشاء  

.(بب)8في االسؤؤاالل   
 

نمووذذجج قبوولل إإثباتت صالح إلقامة االتأسيیسس االقانووني. حيیثث تختلفف االووثائقق على  ةمثلوويیعتبرر عقدد االتأسيیسس أأحدد ااأل 3.2
االمرروونة في االبررنامج الستيیعابب االووثائقق منن مختلفف االجهھاتت االمختصة. ICANNااستخددمتت باختالفف ااالختصاصص٬، ووقدد   

 
 

	  

 ICANN توووفر وووال. ااسستيفاؤؤؤهھھھا االطططططلببب ممقدددممم على يتعيننن االتي ووواالممعايير االممتطططططلبباتتت كلل يممثلل وووال فقططططط لالطططططالعع هھھھووو ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا ممننن االغرضضض: االممسسؤؤؤووولية إإخخالءء
 ووواالششروووططططط ااألححكاممم أأووو االطططططلبباتتت٬، ممقدددممي دددليلل على تعددديالً  ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا يممثلل وووال. ااالسستششاررااتتت ممننن آآخخر ننوووعع أأيي أأووو تججاررية أأووو ممالية أأووو قاننوووننية ااسستششاررااتتت أأية

 ممننن أأيي أأننن تببيننن إإذذذاا. ICANN ببـ خخاصصة ااتفاقياتتت أأووو إإججرااءءااتتت أأووو سسياسسة أأيي عننن تنناززالً  يممثلل ال ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا أأننن كمما. االججددديدددةة gTLD ببرنناممج على االممطططططببقة
 ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا على االرددد عدددممم فيرججى ٬،ICANN ببوووااسسطططططة آآخخر ممكاننن في ننششرهھھھا تممم ممعلووومماتتت أأيي ممع ممتسسققق غير ااإللكترووونني االببريددد هھھھذذذاا في االووواارردددةة االممعلووومماتتت

.ICANN ممننن توووضضيح أأووو تأكيددد ببدددوووننن 	  


