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مالحظظاتت تكميیليیة  

ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل

 
:تكميیليیة مالحظاتت. 1  

 
2011 نووفمبرر 15  

 
٬، يیجبب على مقددمي االططلباتت تقدديیمم ووصفف لسيیاسة منظظمة على نططاقق ووااسع للووقايیة منن االتعاططي وواالتخفيیفف منن 28بالنسبة للسؤؤاالل  1.1

االمقتررحح٬، بما في ذذلكك ااالعتددااء على  TLDآآثاررهھھھا ووااإلجررااءااتت. يینبغي للسيیاساتت ووااإلجررااءااتت االتي تشملل أأنووااعع ااالعتددااء ذذااتت االصلة 
االعالماتت االتجارريیة.  

 
االذذيي  ٬29، وولكنن ااألجووبة يیجبب أأنن تكوونن متميیززةة عنن االسؤؤاالل 29مع ااإلجابة على االسؤؤاالل  28بغي أأنن تتسقق ااإلجابة على االسؤؤاالل يین 1.2

بالنقاطط بشكلل مستقلل. 29وو 28يیرركزز فقطط على ااالعتددااء على االعالماتت االتجارريیة. ووسيیتمم تصنيیفف ااألسئلة   
 

:االمماررساتت أأفضل ااقترااحاتت. 2  
 

2011 نووفمبرر 15  
 

. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة نقاطط االتقيیيیمميینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص  2.1
عملكك).تووضح نططاقق جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   

 
يینبغي على مقددمي االططلباتت تووضيیح االمثالل ااألوولل٬، ووإإنن كانتت تمثلل االمختصررااتت  في حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، 2.2

االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.  
 

جميیع االمعايیيیرر االتعاملل مع االستعانة بمصاددرر خاررجيیة أأوو مهھامم لعمليیاتت االتسجيیلل ب اااقتررااحً االذذيي يیعررضوونن يیجبب على االمتقددميینن  2.3
عملكك). تووضح نططاققاالمحددددةة في كلل مسألة ذذااتت االصلة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   

 
بالضررووررةة "ددليیال" على أأنن االموواارردد هھھھي في أأوو حتى يیعتبرر االتقنيیة/االتشغيیليیة ددليیالً على االقددررااتت مجرردد تووفيیرر االسيیررةة االذذااتيیة ال يیعتبرر  2.4

االيیدد. يیجبب على مقددمم االططلبب تقدديیمم شررحح مفصلل للخططة٬، وويینبغي تووفيیرر االموواارردد بما في ذذلكك مجاالتت مثلل االموواارردد االالززمة متناوولل 
إلددااررةة/تشغيیلل ووظظيیفة٬، وواالمهھاررااتت االمططلووبة٬، وواالجددوولل االززمني للتووظظيیفف٬، ووما إإلى ذذلكك. وويیمكنن ااستخدداامم االسيیرر االذذااتيیة لززيیاددةة االموواارردد هھھھذذهه 

االخططة االمقتررحة.  
 

متت ااإلشاررةة إإلى االسيیاسة/ااإلجررااء في ااإلجابة٬، فيینبغي على مقددمي االططلباتت تقدديیمم مووجزز لهھذذهه االسيیاسة/ااإلجررااء. يینبغي على مقددمي إإذذاا ت 2.5
٬، ما لمم يیططلبب على ووجهھ االتحدديیدد.ااالططلباتت عددمم إإررفاقق نسخ منن ااإلجررااء/االسيیاسة االمشارر إإليیهھ  

 
يینبغي أأنن مقددمم االططلبب تووضيیح نططاقق وومددىى االتخصيیصص بما في ذذلكك االبررنامج للمتقددمم٬، ف امخصصً  اإإذذاا كانن مقددمم االططلبب يیقتررحح بررنامجً  2.6

عمليیة االتنميیة. يیقصدد هھھھذذاا االتووضيیح االمساعددةة في فهھمم هھھھيیئاتت االتقيیيیمم على سالمة برراامج مخصصة.  
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ووااألنشططة ااألخررىى االتي لهھا يینبغي على مقددمم االططلبب ووصفف االسيیاساتت االمقتررحة ووااإلجررااءااتت للحدد منن إإساءةة ااستخدداامم عمليیاتت االتسجيیلل 

تأثيیرراا سلبيیا على مستخددمي ااإلنتررنتت يینبغي أأنن تتضمنن ااإلجابة كاملة٬، وولكنن ليیسس على سبيیلل االحصرر:  
 

• مسئوولل عنن تحدديیدد ااألموورر االتي  لجهھة ااتصالل نقططة إإساءةة ووااحددةة على مووقع االوويیبب سيیططلبب منن كلل مشغلل سجلل إإنشاء وونشرر 
عبرر كافة االمسجليینن  TLDاالمتعلقة بكافة ااألسماء االمسجلة في  سبب لشكاووىى ااإلساءةةمع ااالستجابة في االووقتت االمنا عنايیة تتططلبب

إإعاددةة االبيیع.للسجالتت بما في ذذلكك االعمليیاتت االتي تتضمنن   
• .سيیاساتت لمعالجة االشكاووىى االمتعلقة بإساءةة ااستعمالل   
• ااألددلة في شكلل كتابي بأنن ااالتصالل االتدداابيیرر االمقتررحة إلززاالة مشكالتت االسجالتت االقدديیمة إلززاالتهھا منن االمنططقة عنددما قددمتت مع  

.)6مووجوودد مع سلووكك خبيیثة (اانظظرر االمووااصفة   
• تووفيیرر االموواارردد االالززمة لتنفيیذذ االخطططط ااألووليیة٬، وواالصيیانة االمستمررةة لهھذذاا االجانبب منن االمعايیيیرر (ووووصفف عدددد منن ااألددوواارر  

االمخصصة ألفرراادد هھھھذذاا االمجالل).  
 

اتت تدداابيیرر لتعززيیزز ددقة إإحصائيیاتت فضال عنن تدداابيیرر أأخررىى منن منططقة ووااحددةة ٬، يیجبب أأنن تتضمنن إإجاب2للحصوولل على ددررجة  لتكوونن مؤؤهھھھالً 
كما هھھھوو مووضح أأددناهه.  

 
• (يیمكنن أأنن تضططلع بهھا االتسجيیلل مباشررةة أأوو عنن ططرريیقق االمسجليینن عنن ططرريیقق االشررووطط  Whoisتشتملل تدداابيیرر تعززيیزز ددقة قدد  

:ما يیلي )) على سبيیلل االمثالل ال االحصررRRAاالووااررددةة في ااتفاقيیة سجلل االمسجليینن (  
o  االمصاددقة على االمعلووماتت االمسجلة على االنحوو االكاملل وواالددقيیقق في ووقتت االتسجيیلل. يیمكنن ااتخاذذ تدداابيیرر لتحقيیقق هھھھذذاا

االهھددفف تشملل تنفيیذذ االفحصص ااألساسي٬، وواالتحققق منن جميیع االمعلووماتت ااالتصالل منن مدديیرريي االمددااررسس االمذذكووررةة في 
ائلل.بيیاناتت االتسجيیلل وومررااجعة ووثائقق إإثباتت االتأسيیسس٬، ووغيیررهھھھا منن االووس  

o  االمررااقبة االمستمررةة وواالمنتظظمة لبيیاناتت االتسجيیلل للتأكدد منن ددقتهھا ووااكتمالهھا٬، ووتووظظيیفف أأساليیبب االمصاددقة٬، ووووضع
غيیرر االددقيیقة أأوو االناقصة؛ وو Whoisسيیاساتت ووإإجررااءااتت للتصدديي ألسماء االمجالل مع بيیاناتت   

o ٬، وواالتي قدد تتضمنن عمليیاتت ااالعتمادد على االسجالتت لفررضض تدداابيیرر ووووضع االسيیاساتت ووااإلجررااءااتت لضمانن ااالمتثالل
ستووااصلل االتقددمم بططلبب إإلى  RAAاالتددقيیقق وواالحوواافزز االماليیة وواالعقووباتت أأوو غيیررهھھھا منن االووسائلل. علما بأنن متططلباتت 

.ICANNجميیع االمسجليینن االمعتمدديینن منن   
• اارر٬، بما ووصفف االسيیاساتت ووااإلجررااءااتت االتي تحدددد االسلووكك االضارر أأوو االمسيء وواالمقايیيیسس٬، ووووضع متططلباتت مستووىى االخددمة للقرر 

في ذذلكك مستوويیاتت االخددمة لالستجابة لططلباتت إإنفاذذ االقانوونن. ووقدد يیشملل ذذلكك إإنهھاء االخددمة االسرريیعة أأوو أأنظظمة االتعليیقق ووتباددلل 
االمعلووماتت بشأنن االسلووكك االضارر أأوو االمسيء مع االشرركاء؛  

• وو عنن ططرريیقق مسجلي ضوواابطط كافيیة لضمانن االووصوولل االمناسبب إإلى ووظظائفف االمجالل (يیمكنن أأنن يیضططلع بهھا االتسجيیلل االمباشرر أأ 
)) وومنهھا على سبيیلل االمثالل ال االحصرر:RRAاالشررووطط االووااررددةة في ااتفاقيیة سجلل االمسجليینن (  

o  ططلبب مصاددقة متعدددد االعووااملل (أأيي كلماتت مرروورر قوويیة ووررمووزز ووكلماتت مرروورر لمررةة ووااحددةة) منن االمسجليینن لعمليیة
االتحدديیثث وواالتحوويیالتت ووططلبب االحذذفف؛  

o وو/أأوو االموواافقة على االتحدديیثث وونقلل ووحذذفف االططلباتت؛ وو ططلبب عددةة نقاطط فرريیددةة منن ااالتصالل بهھ لططلبب  
o .ططلبب ااإلخططارر منن االنقاطط٬، متعدددد ووفرريیدد لالتصالل عنددما يیتمم تحدديیثث مجالل أأوو نقلهھ أأوو حذذفهھ  

 
صفحاتت. 20وويیتووقع أأال تززيیدد ااإلجابة عنن   

	  

 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  

 


