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منن ااتفاقيیة االسجلل. تعتبرر  10 ة ررقمممووااصفاالمنن  6يیررجى االعلمم أأنن ووظظائفف االسجلل االحررجة هھھھي تلكك االمنصووصص عليیهھا في االبندد  1.1

ووظظائفف ااألعمالل االحيیوويیة أأووسع منن ووظظائفف االسجلل االنقدديي ووتشملل هھھھذذهه االووظظائفف أأنن هھھھناكك حاجة للتسجيیلل للقددررةة على تنفيیذذ عمليیاتهھا وواالووفاء 
.39بالتززااماتهھا بمووجبب ااتفاقق االتسجيیلل. وويیتمم تعرريیفف ووظظائفف ااألعمالل االحيیوويیة منن قبلل مقددمم االططلبب في االسؤؤاالل   

 
بغي على االمتقددميینن ووصفف كيیفيیة ااقتررااحح االتنووعع االجغرراافي ووااستمرراارر ددعمم ووظظائفف االتسجيیلل االضرروورريیة في حالل ااالنقططاعع االمؤؤقتت. وويین 3.2

مهھامم ااألعمالل االحيیوويیة في حالل اانقططاعع االتيیارر لفتررااتت وولتحدديیدد "مططلبيینن" يیجبب أأنن تددعمم االخططة االجغرراافيیة للتنووعع االتسجيیلل االهھامم االمستمرر 
بمووجبب ااتفاقق  ٬SLA، يیجبب أأال يیمنع حددثث ووااحدد تخرريیبي محتملل ككاررثة ططبيیعيیة االسجلل منن االووفاء بالتززااماتت ططوويیلة. على سبيیلل االمثالل

االتسجيیلل. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، يینبغي للططالبب ددررااسة وومناقشة االتهھدديیددااتت االمحتملة لمنططقتهھمم االجغرراافيیة.  
 

:االمماررساتت أأفضل ااقترااحاتت. 2  
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. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة نقاطط االتقيیيیمميینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواالمعايیيیرر وونصص  2.1
عملكك).نططاقق  تووضحجميیع االمعايیيیرر االمحددددةة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   

 
ووإإنن كانتت تمثلل أأوولل مررةة يیذذكرر فيیهھا ااالختصارر٬، حتى في حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، يینبغي على مقددمي االططلباتت تووضيیح  2.2

االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.االمختصررااتت   
 

لجميیع االمعايیيیرر االمحددددةة في كلل مسألة االتعاملل الستعانة بمصاددرر خاررجيیة أأوو مهھامم لعمليیاتت االتسجيیلل االمقتررحيینن ليیجبب على االمتقددميینن  2.3
عملكك).تووصح نططاقق ذذااتت االصلة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   

 
بالضررووررةة "ددليیال" على أأنن االموواارردد في  ووأأاالتقنيیة/االتشغيیليیة قددررااتت في حدد ذذااتهھ ددليیالً على االقددررااتت جرردد تووفيیرر االسيیررةة االذذااتيیة  ال يیعتبرر 2.4

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

االخططة االمقتررحة.  
 

إإذذاا تمتت ااإلشاررةة إإلى االسيیاسة/ااإلجررااء في ااإلجابة٬، فيینبغي على مقددمي االططلباتت تقدديیمم مووجزز لهھذذهه االسيیاسة/ااإلجررااء. يینبغي على مقددمي  2.5
٬، ما لمم يیططلبب على ووجهھ االتحدديیدد.افاقق نسخ منن ااإلجررااء/االسيیاسة االمشارر إإليیهھاالططلباتت عددمم إإرر  

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
مقددمم االططلبب تووضيیح نططاقق وومددىى االتخصيیصص بما في ذذلكك االبررنامج على للمتقددمم٬، فيینبغي  امخصصً  اإإذذاا كانن مقددمم االططلبب يیقتررحح بررنامجً  2.6

سالمة برراامج مخصصة.عمليیة االتنميیة. يیقصدد هھھھذذاا االتووضيیح االمساعددةة في فهھمم هھھھيیئاتت االتقيیيیمم على   
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منن:لكلل لخطططط االتنووعع االجغرراافي ااذذكرر ووصًفا   
 

.أأسماء االخووااددمم )1  
مررااكزز االتشغيیلل. )2  

 
:ما يیلي سبيیلل االمثالل ال االحصرريینبغي أأنن تشملل ااألجووبة على   

 
• يینبغي أأنن يیشملل االمووااقع االمقصوودد االمادديیة للنظظمم وواالبنى االتحتيیة ااألساسيیة ووااالحتيیاططيیة لمررااكزز االعمليیاتت (بما في ذذلكك سماتت  

ااألمانن)٬، ووغيیررهھھھا؛   
• بب تضميینن أأوو غيیررهھھھا منن تدداابيیرر االتنووعع االططووبوولووجي وواالجغرراافي٬، في هھھھذذهه االحالة٬، وويیج Anycastخطططط االتسجيیلل الستخدداامم  

تكوويینن االخددماتت ذذااتت االصلة؛  
• تووفيیرر االموواارردد االالززمة لتنفيیذذ االخطططط ااألووليیة٬، وواالصيیانة االمستمررةة لهھذذاا االجانبب منن االمعايیيیرر (ووووصفف عدددد منن ااألددوواارر  

االمخصصة ألفرراادد هھھھذذاا االمجالل).  
 

يیقللل بددررجة كبيیررةة االمخاططرر منن ٬، يیجبب أأنن تشملل ااإلجابة ددليیلل ووجوودد خططة االتنووعع االجغرراافي مما 2لتكوونن مؤؤهھھھال للحصوولل على ددررجة 
االتسجيیلل االمقتررحح منن خاللل ضمانن ااستمرراارر جميیع ووظظائفف ااألعمالل االحيیوويیة (على االنحوو االمحدددد في خططة ااستمرراارريیة مقددمم االططلبب في 

) في حالل ووقووعع كاررثة ططبيیعيیة أأوو غيیررهھھھا) في مكانن االعملل االررئيیسي أأوو نقططة ووجوودد.39االسؤؤاالل   
 

اتت.صفح 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  

 


