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كانن ذذلكك  على مقددمم االططلبب تقدديیمم خططة اانتقالل للخددمة (كما هھھھوو مووضح في عمليیاتت ااالنتقالل االتسجيیلل) في حالل 40االسؤؤاالل  يیططلبب 1.1

االمقتررحة للمشغلل االجدديیدد. يیططلبب منن جميیع االمتقددميینن تقدديیمم إإجابة على هھھھذذاا االسؤؤاالل. تجددرر ااإلشاررةة  gTLDضرروورريیا لالنتقالل بشكلل دداائمم لـ 
إإلى أأنهھ ليیسس هھھھناكك آآليیة لمنع ااالنتقالل تحتت أأيي ظظررفف منن االظظررووفف. (يیمكنن للططالبب أأنن يیقرررر منن جانبب ووااحدد مقددما أأنهھ لنن تكوونن هھھھناكك 

عددمم اانتقالل  ICANN. في ظظلل ظظررووفف معيینة٬، قدد تختارر ICANNفي حالة ااالنتقالل٬، فسووفف يیجرريي ذذلكك في تقدديیرر منظظمة وواليیة. مررحلة اانتق
TLD  االمذذكررةة منن ااتفاقيیة االتسجيیلل.) يیجووزز لمقددمم االططلبب االررجووعع إإلى  4.5إإلى مشغلل سجلل ناجح. يیررجى االررجووعع إإلى االعووااملل في االماددةة

في االرردد على هھھھذذاا االسؤؤاالل. gTLDاالتووضيیحيیة لعمليیة اانتقالل سجلل   
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لمعايیيیرر وونصص االهھددفف. يینبغي أأنن تعالج ااإلجابة يینبغي على االمتقددميینن قررااءةة كلل سؤؤاالل تقيیيیمم في مجملهھ٬، بما في ذذلكك االمالحظظاتت وواا 2.1
عملكك).تووضح نططاقق جميیع 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

ااتت االمصططلح/االمنتج/االخددمة االمشترركة.االمختصرر  
 

يیجبب على االمتقددميینن ااقتررااحح ااالستعانة بمصاددرر خاررجيیة أأوو مهھامم لعمليیاتت االتسجيیلل حيیثث االتصدديي لجميیع االمعايیيیرر االمحددددةة في كلل  2.3
عملكك).تووضح نططاقق مسألة ذذااتت االصلة٬، ووتشملل االمبررررااتت االتفصيیليیة مما يیددلل على فهھمم شاملل للمعايیيیرر (أأيي   

 
االتقنيیة/االتشغيیليیة قددررااتت ووال إإقامة بالضررووررةة "ددليیال" على أأنن االموواارردد في حدد ذذااتهھ ددليیالاًا على االقددررااتت تووفيیرر االسيیررةة االذذااتيیة تبرر ال يیع 2.4

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

االخططة االمقتررحة.  
 

اررةة إإلى االسيیاسة/ااإلجررااء في ااإلجابة٬، فيینبغي على مقددمي االططلباتت تقدديیمم مووجزز لهھذذهه االسيیاسة/ااإلجررااء. يینبغي على مقددمي إإذذاا تمتت ااإلش 2.5
٬، ما لمم يیططلبب على ووجهھ االتحدديیدد.ااالططلباتت عددمم إإررفاقق نسخ منن ااإلجررااء/االسيیاسة االمشارر إإليیهھ  

 
مقددمم االططلبب تووضيیح نططاقق وومددىى االتخصيیصص بما في ذذلكك االبررنامج لى عللمتقددمم٬، 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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رروورريیا لالنتقالل بشكلل دداائمم لـ خططة اانتقالل للخددمة (كما هھھھوو مووضح في عمليیاتت اانتقالل االتسجيیلل) االتي يیمكنن ااتباعهھا في حالل كانن ذذلكك ضااذذكرر 
gTLD  االمقتررحة لمشغلل جدديیدد. يیجبب أأنن تأخذذ االخططة في ااالعتبارر٬، ووأأنن تكوونن متسقة مع مهھامم ااألعمالل االحيیوويیة االتي تمم تحدديیددهھھھا في االسؤؤاالل
االسابقق.   

 
:على ما يیلي يیمكنن أأنن تشملل عناصرر االخططة٬، على سبيیلل االمثالل ال االحصرر  

 
• الل منن ووظظائفف االسجلل االهھامة؛االخططووااتت االتحضيیرريیة االالززمة لالنتق   
• ررصدد االتسجيیلل أأثناء االمررحلة ااالنتقاليیة وواالجهھوودد االمبذذوولة للحدد منن أأيي اانقططاعع في ووظظائفف االتسجيیلل خاللل هھھھذذهه االفتررةة االهھامة٬، وو   
• خطططط ططووااررئئ في حالل عددمم تمكنن أأيي جززء منن عمليیة ااالنتقالل للتسجيیلل غيیرر االقاددرر على االمضي قددما ووفقا للخططة.   

 
صفحاتت. 10إلجابة عنن وويیتووقع أأال تززيیدد اا  

 

	  

 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  

 


