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مالحظظاتت تكميیليیة  

ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل

 
:تكميیليیة مالحظاتت. 1  

 
2011 نووفمبرر 15  

 
ال يیططلبب منن مقددمم االططلبب تقدديیمم ااسمم مووفرر بيیاناتت االضمانن للططلبب. 1.1  

يیجووزز تقدديیمم ااسمم مززوودد مستووددعع االبيیاناتت كجززء منن االططلبب. في حالة تووفيیررههوومع ذذلكك٬،   
 

 
: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   
 

على مقددمي االططلباتت تووضيیح االمثالل ااألوولل٬، ووإإنن كانتت تمثلل االمختصررااتت في حالة ااستخدداامم االمختصررااتت٬، يینبغي  2.2
االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.  

 
جميیع االمعايیيیرر االمحددددةة في كلل االتعاملل مع ااالستعانة بمصاددرر خاررجيیة أأوو مهھامم لعمليیاتت االتسجيیلل االذذيینن يیقتررحوونن يیجبب على االمتقددميینن  2.3

االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي تظظهھرر عملكك).مسألة ذذااتت االصلة٬، ووتشملل االمبررررااتت   
 

بالضررووررةة "ددليیال" على أأنن االموواارردد هھھھي أأوو حتى االتقنيیة/االتشغيیليیة قددررااتت في حدد ذذااتهھ ددليیالً على االقددررااتت تووفيیرر االسيیررةة االذذااتيیة ال يیعترر  2.4
االموواارردد بما في ذذلكك مجاالتت مثلل االموواارردد االالززمة في متناوولل االيیدد. يیجبب على مقددمم االططلبب تقدديیمم شررحح مفصلل للخططة٬، وويینبغي تووفيیرر 

إلددااررةة/تشغيیلل ووظظيیفة٬، وواالمهھاررااتت االمططلووبة٬، وواالجددوولل االززمني للتووظظيیفف٬، ووما إإلى ذذلكك. وويیمكنن ااستخدداامم االسيیرر االذذااتيیة لززيیاددةة االموواارردد هھھھذذهه 
االخططة االمقتررحة.  

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

٬، ما لمم يیططلبب على ووجهھ االتحدديیدد.ااالططلباتت عددمم إإررفاقق نسخ منن ااإلجررااء/االسيیاسة االمشارر إإليیهھ  
 

امج للمتقددمم٬، فيینبغي أأنن مقددمم االططلبب تووضيیح نططاقق وومددىى االتخصيیصص بما في ذذلكك االبررن امخصصً  اإإذذاا كانن مقددمم االططلبب يیقتررحح بررنامجً  2.6
عمليیة االتنميیة. يیقصدد هھھھذذاا االتووضيیح االمساعددةة في فهھمم هھھھيیئاتت االتقيیيیمم على سالمة برراامج مخصصة.  

 
:االسؤاالل نص. 3  

 
صفف:  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

• منن  2يیتوواافقق مقددمم االططلبب مع متططلباتت مستووددعع االبيیاناتت االمووثقة في مووااصفاتت مستووددعع االبيیاناتت االتسجيیلل (االمووااصفة  يیةكيیف 
ااتفاقيیة االسجلل)٬، وو  

• لتنفيیذذ ااألوولي٬، وواالصيیانة االمستمررةة لهھذذاا االجانبب منن االمعايیيیرر (ووووصفف عدددد منن ااألددوواارر االمخصصة لتووفيیرر االموواارردد االالززمة خطططط  
ألفرراادد هھھھذذاا االمجالل).  

 
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  

 


