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مالحظظاتت تكميیليیة  

ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل
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قائمة االمشاكلل االمحتملة االتشغيیليیة وواالتحرريیرر. وونحثث االمتقددميینن بالتشاوورر مع االخبررااء االمعنيیيینن  حاليفي االووقتت اال ICANNال تبقي  1.1
 تقدديیمم االمشكالتت. مررجع ووااحدد خاررجي مع أأمثلة على gTLDsبشأنن تقدديیمم أأيي مشاكلل محتملة أأوو تنفيیذذيیة مع ططلبب 

ame/node/683http://stupid.domain.n .  
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تتناوولل يینبغي أأنن وو. نقاطط االتقيیيیمميینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص  2.1

).تووضح مجالل عملككااإلجابة جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   
 

ووإإنن كانتت تمثلل  أأوولل مررةة يیذذكرر فيیهھا ااالختصارر٬، حتىتت٬، يینبغي على مقددمي االططلباتت تووضيیح في حالة ااستخدداامم االمختصرراا 2.2
االمختصررااتت االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.  
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. عندد االعلمم gTLDضمانن عددمم ووجوودد أأيي مشاكلل تشغيیليیة معررووفة أأوو تررجمة بشأنن االتقددمم بططلبب لسلسلة في جهھوودد مقددمم االططلبب ووصًفا لااذذكرر 
بووجوودد هھھھذذهه االمشكالتت٬، قمم بووصفف االخططووااتت االتي سيیتمم ااتخاذذهھھھا للحدد منن هھھھذذهه االمشكالتت بالبرراامج وواالتططبيیقاتت ااألخررىى.  

	  

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

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

 


