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مالحظظاتت تكميیليیة  
ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل
 
 

:تكميیليیة مالحظاتت. 1  
 

2011 نووفمبرر 15  
 

االتخفيیفف منن االنظظرر في سيیاقق أأووسع منن أأيي ططووااررئئ وواالتي منن شأنهھا أأنن  يینبغي أأنن تررااعى االررددوودد االمتعلقة بتحدديیدد االمخاططرر ووخطططط 3.1
تؤؤثرر بشكلل كبيیرر على االتنفيیذذ االناجح لخططة االمووددعع لألعمالل االمتووقعة (مثلل تلكك االتي سيیكوونن لهھ أأثرر في االتددفقق االنقدديي منن قبلل أأكثرر منن 

سنووااتت ااألوولى). 3% في غضوونن 20  
 

 
:االمماررساتت أأفضل ااقترااحاتت. 2  

 
2011 نووفمبرر 15  

 
يینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص االهھددفف. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة  2.1

عملكك). تووضح نططاققجميیع 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.  

 
 

:االسؤاالل نص. 3  
 
 

)1( قمم بووصفف االتخططيیطط االمحتملل لدديیكك:    
 

• االززمني في تحدديیدد أأيیة حووااجزز متووقعة لتنفيیذذ نهھج االعملل االمووضح بالتططبيیقق٬، ووكيیفف أأنهھا تؤؤثرر على االتكلفة٬، وواالتموويیلل أأوو االجددوولل  
.االتخططيیطط االخاصص بكك  

• .االتعررفف على أأثرر أأيي قانوونن معيینن أأوو الئحة أأوو سيیاسة قدد تؤؤثرر على تقدديیمم خددماتت االتسجيیلل   
• ووصفف االتدداابيیرر للتخفيیفف منن االمخاططرر االررئيیسيیة على االنحوو االمبيینن في هھھھذذهه االمسألة.   

 
سنووااتت  3يیررااددااتت االمتووقعة وواالتموويیلل ووتكاليیفف مددةة ٬، ووصفا ووااضحا للتأثيیرر على ااإلااالحتماالتتيینبغي أأنن تشملل ااإلجابة االكاملة٬، لكلل 

(االسيینارريیوو ااألكثرر ااحتماال). 1قددمتت في نمووذذجج   
 

٬، يیجبب أأنن تثبتت أأنن خطططط االعملل وواالموواارردد كافيیة في عمليیاتت االتموويیلل االقائمة ووخططة االططووااررئئ 2للحصوولل على االددررجة  لتكوونن مؤؤهھھھالً 
ااإليیررااددااتت حتى لوو تحددثث.  

 
صفحاتت. 10وويیتووقع أأال تززيیدد ااإلجابة عنن   



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

)2( االخاصص حيیثث أأنن مصاددرر االتموويیلل تخضع النخفاضض كبيیرراا لنمووذذجج االططلبب االمحدددد. على ووجهھ  لالحتماالتتووصفف االتخططيیطط  
االخصووصص٬، صفف:  

 
• في االمتططلباتت االفنيیة االمستمررةة؛ ووووكيیفف تست   
• ما هھھھوو االتموويیلل االبدديیلل لآلثارر االمعقوولة في ووقتت الحقق.   

 
لتموويیلل مخفضض.اا إإذذاا كنتت ال تعتقدد أأنن هھھھناكك أأيي فررصة قددمم تفسيیررً   

 
.٬، أأسووأأ سيینارريیوو)2ااستكمالل نمووذذجج االتووقعاتت االماليیة (االنمووذذجج   

 
صفحاتت٬، باإلضافة إإلى االنمووذذجج. 10يیتووقع أأال تززيیدد ااإلجابة عنن   

 
)3( قمم بووصفف االتخططيیطط االمحتملل لدديیكك حيیثث تكوونن معددالتت االنشاطط بشكلل كبيیرر تتجاووزز االتووقعاتت االعليیا االتي يیكوونن فيیهھا تغيیيیرر االموواادد  

االتططبيیقق أأمرًراا الززًما. ووبووجهھ خاصص٬، كيیفف سيیتمم االووفاء بالمتططلباتت االتقنيیة االمستمررةة؟منن نمووذذجج   
 

صفحاتت. 10وويیتووقع 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  

 


