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ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل

. مالحظظاتت تكميیليیة:1  
 

2011 نووفمبرر 15  
 

جاهھھھززةة  gTLD. وومنن االمتووقع أأنن تكوونن gTLDتحتاجج عمليیة االططلبب إإلى أأنن يیقددمم أأصحابب االططلباتت خططة مفصلة لتشغيیلل ططلبب  1.1
.ICANNللنططاقاتت االتي ستفووضض في غضوونن سنة منن تووقيیع ااتفاقق االتسجيیلل مع   

 
منن ددليیلل مقددمم  6 االووحددةةعلى االططلبب وواااللتززاامم ببنوودد ووشررووطط االططلبب في  TLDاالغررضض منن ووصفف أأصحابب االططلباتت  وويیررجى منن 1.2

ة عنن ااالمتثالل لبنوودد يیمسؤؤوولاال TLDمشغلي  ICANNتحملل سووفف ووبأنن نماذذجج ااألعمالل االتجارريیة قدد تتططوورر.  ICANNتقرر  االططلبب.
.TLDااالتفاقق بمجرردد االتسجيیلل بإسنادد قيیامم   

 
 

 
. ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت:2  

 
2011 نووفمبرر 15  

 
تتناوولل . يینبغي أأنن نقاطط االتقيیيیمم يینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص  2.1

).تووضح نططاقق االعملل االخاصص بككمما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي  ااإلجابة جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة  
 

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

 
 

. نصص االسؤؤاالل:3  
 

)1( االمقتررحح. gTLDووصفف االمهھمة/االغررضض منن نططاقق    
)2( سيیفيیدد االمسجليینن وومستخددمي ااالنتررنتت٬، ووغيیررهھھھمم؟االمقتررحح  gTLDتتووقع أأنن إإلى أأيي مددىى    
)3( ما هھھھي قووااعدد االتشغيیلل االتي ستعتمددهھھھا إلززاالة أأوو تقليیلل االتكاليیفف ااالجتماعيیة (على سبيیلل االمثالل٬، االووقتت أأوو تكاليیفف االموواارردد االماليیة٬،  

/االتكاليیفف االمفررووضة عنن أأنووااعع مختلفة منن ضعفف االمستهھلكك)؟ ما هھھھي االخططووااتت ااألخررىى االتي تتخذذ للحدد منن ااآلثارر االسلبيیة فضالً 
على االمستهھلكيینن؟  

 

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 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  

 


