
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

 
Article #: 030026  2011		ننووففممببرر    15 :Date 

Article Name:  26سؤؤاالل االتقيیيیمم ررقمم :Whois AGB Reference: Sections 5.2.3 and 5.4.1; 
Specifications 4, 6 and 10 of the Registry 
Agreement 

Version #: v01 Category: Knowledge Article – Evaluation 
Questions 

 
مالحظظاتت تكميیليیة  

ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل
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للبحثث٬، فيیجبب تقدديیمم تفاصيیلل بشأنن االنهھج االذذيي يیتوواافقق مع قوواانيینن االخصووصيیة االمعموولل بهھا  Whoisإإذذاا كانن مقددمم االططلبب يیقتررحح خددمة  1.1

أأوو االسيیاساتت. ليیسس منن االضرروورريي تقدديیمم قائمة منن االقوواانيینن وواالسيیاساتت. يیططلبب فقطط ووصفف لنهھج ااالمتثالل لهھذذهه االسيیاساتت وواالقوواانيینن  
 

:. ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت2  
 

2011 نووفمبرر 15  
 

تتعاملل . يینبغي أأنن 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 مع ااإلجابة   

 
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.  
 

جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة االتعاملل مع الستعانة بمصاددرر خاررجيیة أأوو مهھامم لعمليیاتت االتسجيیلل ل اااقتررااحً االذذيینن يیقددموونن بب على االمتقددميینن يیج 2.3
في كلل مسألة ذذااتت االصلة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي تظظهھرر عملكك).  

 
بالضررووررةة "ددليیال" على أأنن االموواارردد هھھھي في متناوولل ووال يیعدد االتقنيیة/االتشغيیليیة ًال على االقددااررااتت ددليیمجرردد 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 إلددااررةة/تشغيیلل 
٬، ووما إإلى ذذلكك. وويیمكنن ااستخدداامم االسيیرر االذذااتيیة لززيیاددةة االموواارردد هھھھذذهه االخططة االمقتررحة.ووظظيیفة٬، وواالمهھاررااتت االمططلووبة٬، وواالجددوولل االززمني للتووظظيیفف  

 
إإذذاا تمتت ااإلشاررةة إإلى االسيیاسة/ااإلجررااء في ااإلجابة٬، فيینبغي على مقددمي االططلباتت تقدديیمم مووجزز لهھذذهه االسيیاسة/ااإلجررااء. يینبغي على مقددمي  2.5

هھ٬، ما لمم يیططلبب على ووجهھ االتحدديیدد.االططلباتت عددمم إإررفاقق نسخ منن ااإلجررااء/االسيیاسة االمشارر إإليی  
 

مقددمم االططلبب تووضيیح نططاقق وومددىى االتخصيیصص بما في ذذلكك االبررنامج على للمتقددمم٬، فيینبغي  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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صفف:  
 

• ٬، ووعمليیاتت االبحثث على االنحوو االجماعيلكائناتت االبيیاناتت وواالووصوولل بالنسبة  Whoisمووااصفاتت لكيیفف سيیمتثلل مقددمم االططلبب  
في ااتفاقيیة االسجلل؛ 10وو 4 يینناالمحدددد في االمووااصفت  

• ٬،RFC 3912مع االططلبب االخاصة بمقددمم  Whoisستتوواافقق خددمة كيیفف    
• فرريیقق االعملل رر أأددوواا لتنفيیذذ ااألوولي٬، وواالصيیانة االمستمررةة لهھذذاا االجانبب منن االمعايیيیرر (عدددد ووووصففلتووفيیرر االموواارردد االالززمة خطططط  

هھھھذذاا االمجالل).االمخصصة في   
 

:ما يیلي االحصررعلى سبيیلل االمثالل ال كاملة٬، االيینبغي أأنن تتضمنن ااإلجابة   
 

• ؛ااألعلى االمستووىىمنن  Whoisووصفف نظظامم    
• مخطططط (مخططططاتت) االشبكة ذذااتت االصلة؛   
• وومكووناتت أأخررىى)؛ووأأجهھززةة االتووجيیهھ تكنوولووجيیا االمعلووماتت وواالبنيیة االتحتيیة (مثلل االخووااددمم وواالمحووالتت موواارردد    
• ووصفف االترراابطط مع أأنظظمة االسجلل ااألخررىى؛   
• .تووااترر االتززاامنن بيینن االخووااددمم   

 
ا ااألجووبة:٬، يیجبب أأنن تشملل أأيیضً في االتقيیيیمم 2للحصوولل على ددررجة  لتكوونن مؤؤهھھھالً   

 
• للبحثث٬، Whoisتووفيیرر قددررااتت    
• هھھھذذهه ااألووصافف. ووصفف ااألشكالل االمحتملة إلساءةة ااستخدداامم هھھھذذهه االميیززةة٬، ووكيیفف سيیتمم تخفيیفف هھھھذذهه االمخاططرر٬، ووأأساسس   

 
صفحاتت. 5وويیتووقع 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  

 


