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مالحظظاتت تكميیليیة  

ااقتررااحاتت أأفضلل االمماررساتت  

  نصص االسؤؤاالل

 
:تكميیليیة مالحظاتت. 1  

 
2011 نووفمبرر 15  

 
إإذذاا كانن مقددمم االططلبب يیررغبب في عمليیاتت االتسجيیلل االحاليیة لتقدديیمم ططلبب للعملل على االنططاقاتت االعليیا ااإلضافيیة٬، يیجووزز لمقددمم االططلبب تقسيیمم  1.1

-تكلفة االعمليیاتت بيینن كافة االسجالتت (ووتسمى عاددةة "تووززيیع االتكلفة")  تلكك االمعتمددةة حاليیا ووتلكك االجدديیددةة االتي يیقتررحهھا مقددمم االططلبب. وومع ذذلكك٬،  
يیجبب أأنن يیكوونن كلل تططبيیقق "قائمم بذذااتهھ". ووعلى سبيیلل االمثالل٬، إإذذاا قددمم مقددمم االططلبب ططلباتت متعددددةة٬، فيینبغي على االططالبب:  

 
• االمقتررحة gTLDووصفف ططرريیقة تووززيیع االتكاليیفف لسلسلة    
• فقطط تووفيیرر االتكاليیفف االمررتبططة بتشغيیلل االسلسلة االمقتررحة االنططاقاتت في نمووذذجج االتووقعاتت   
• - 49ووصفف ااألثرر على االتكاليیفف االمخصصة في حالة عددمم تمرريیرر سالسلل االططلبب في االسؤؤاالل   االسيینارريیوو ااألسووأأ   

 
http://www.icann.org/en/topics/new-يیمكنن أأنن يیشيیرر االمتقددموونن إإلى االددررااسة االمنشووررةة منن خاللل في  21.

en.pdf-15feb10-report-gtlds/benchmarking  كك٬، تستندد ااإلجاباتت فقطط على هھھھذذاا االتقرريیرر . وومع ذذل47رردداا على االسؤؤاالل ررقمم
. وويیجبب على مقددمم االططلبب إإثباتت االتحليیلل ووررااء تقدديیررااتهھ٬، وومصددرر ااألمثلة٬، ووكيیفيیة مقاررنة ااألمثلة 2ووليیستت بالضررووررةة كافيیة وومؤؤهھھھلة للددررجة 

االمتقددموونن الستكشافف  ICANNبعضض االمعلووماتت االتشغيیليیة للعامة. تشجع  TLDاالمستخددمة باقتررااحح مقددمم االططلبب. تتيیح االعدديیدد منن سجالتت 
هھھھذذهه االموواارردد.  

 
: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 نططاقق جميیع 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.  

 
 

:االسؤاالل نص. 3  
 

:ما يیلي بالتززاامنن مع نمووذذجج االتووقعاتت االماليیة٬، صفف ووااشررحح  
 

• .االتكاليیفف االمتووقعة وواالنفقاتت االررأأسماليیة إلنشاء ووتشغيیلل االمسجلل االمقتررحح   
• .ابب ااالستعانة بمصاددرر خاررجيیةااالستعانة بمصاددرر خاررجيیة منهھا٬، كما هھھھوو مبيینن في قسمم االتكلفة للنمووذذجج٬، ووأأسباالمهھامم االتي يیتعيینن    



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
• .أأيي تبايیناتت كبيیررةة بيینن االسنووااتت في أأيي فئة منن فئاتت االتكاليیفف االمتووقعة   
• ملل ذذلكك االملخصص ووصفف ااالفتررااضاتت ااألساسيیة/االررئيیسيیة بما في ذذلكك مبررررااتت االتكاليیفف االمقددمة في نمووذذجج االتووقعاتت. قدد يیش 

االتنفيیذذيي أأوو ملخصص نتائج االددررااساتت وواالبيیاناتت االمررجعيیة٬، أأوو غيیررهھھھا منن االخططووااتت االتي ااتخذذتت لتططوويیرر ااالستجاباتت وواالتحققق منن 
صحة أأيي ااالفتررااضاتت.  

 
. لذذاا٬، يیجبب ووكما هھھھوو مووصووفف في االددليیلل االمساعدد لمقددمم االططلبب٬، ستتمم ددررااسة االمعلووماتت االمقددمة في ضووء االططلبب بالكاملل وومعايیيیرر االتقيیيیمم

) تووفيیرر خددماتت االسجلل 2) االحفاظظ على عمليیاتت االسجلل وو1منن أأجلل  1أأنن تتوواافقق هھھھذذهه ااإلجابة مع االمعلووماتت االمقددمة في االنمووذذجج ررقمم 
ليیفف ) االووفاء بالمتططلباتت االتقنيیة االمووصووفة في االقسمم إإثباتت االقددررةة االتقنيیة وواالعمليیة االوواارردد أأعالهه. يیجبب أأنن تتضمنن االتكا3االمشارر إإليیهھا أأعالهه وو

االثابتة وواالمتغيیررةة.  
 

للحصوولل على ددررجة منن نقططتيینن٬، يیجبب أأنن يیبررهھھھنن ذذلكك على ووجوودد مشارركاتت لتقدديیرر متحفظظ منن االتكاليیفف على أأساسس ااألمثلة  لتكوونن مؤؤهھھھالً 
االمررجعيیة للحصوولل االفعليیة لعمليیاتت االتسجيیلل االسابقة أأوو االحاليیة مع نهھج مماثلل ووتووقعاتت بالنسبة للنموو وواالتكاليیفف أأوو ما يیعاددلهھا. إإررفاقق االموواادد 

على أأمثلة منن هھھھذذاا االقبيیلل.  
 

صفحاتت. 10وويیتووقع أأال تززيیدد ااإلجابة عنن   
 

(بب) قمم بووصفف االمددىى االمتووقع للتكاليیفف االمخطططط لهھا. ووصفف االعووااملل االتي تؤؤثرر على هھھھذذاا االمددىى.  
 

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  

 


