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ـ  ل ئي  ها ن ل   ALACا
  للتعبير عن اقتراح المنفعة 

 

في حالة وجود اختالف في . www.atlarge.icann.org/correspondenceتتوافر النسخة األصلية لهذه الوثيقة باللغة اإلنجليزية على 
ر ما هو موجود أو يتوقع وجود اختالف في المعنى بين أية نسخة من هذه الوثيقة غير النسخة المكتوبة باللغة اإلنجليزية والنص األصلي، تفسي

  .فسيكون النص األصلي هو المعمول به

 3من  1صفحة 

  
  مقدمة 

  ICANNموظفو 

  
في األساس هذه الوثيقة ونشرها للتعليق ) At-Large )ALACصاغ باتريك فاندي فاله، عضو في اللجنة االستشارية 

  .2010يناير  6العام في 
  

. فقًا للمالحظات الواردة في التنقيح األولويناير  26تحديثه في ويناير  17من ِقبل باتريك في  التنقيح األولونشر 
  .، والمشروع األصلي)النسخة الحالية(للمقارنة بين التنقيح الثاني  الضغط هناالرجاء 

  
وجاءت نتيجة التصويت أن . 2010يناير  26اتفي الشهري في تصويتًا على البيان خالل المؤتمر اله ALACأجرت 

ALAC  0-11قررت الموافقة على البيان ومن ثّم تقديمه إلى عملية االستشارة العامة ذات الصلة من خالل التصويت.  
  

لتسجيالت في نموذج ما قبل ا/مشروع التعبير عن االهتمام - الجديدة  gTLDتم تقديم البيان لالستشارة العامة في برنامج 
  .ICANNيناير بنسخة للذهاب إلى مجلس إدارة  27

  
  ]نهاية مقدمة[

https://st.icann.org/gnso-liaison/index.cgi?action=revision_view;page_name=draft_statement_on_expression_of_interest_proposal;revision_id=20100117164737
https://st.icann.org/gnso-liaison/index.cgi?action=revision_compare&page_name=draft_statement_on_expression_of_interest_proposal&mode=source&old_revision_id=20100126161605&new_revision_id=20100106085647


  حول التعبير عن اقتراح المنفعة ALACبيان 
  فوائد الخطة 

  . ICANNنعتقد إفادة هذه الخطة لكل من مقدمي الطلبات المحتملين و
لتطبيقات المحتملة، مما يتيح قياس حجم ، فإنها تتمثل في توفير مرجع للشرآة لعدد واضح من اICANN  أما المنفعة لـ

لمستقبل للموارد الالزمة من أجل خدمة ملف اباإلضافة إلى إتاحة مشغلين لخادم الجذر للتخطيط . عملياتها اإلدارية والفنية
ويمكن  .التطبيقات) وتجزئة(وسوف يسمح أيضًا للمجتمع تحديد ما إذا آانت هناك حاجة لتصنيف أدق  .منطقة الجذر

 GeoTLDs .تلف الفئات تتبع مسارات مختلفة بعض الشيء من خالل عملية التطبيق، وإمكانية جعلها أآثر آفاءةلمخ
 .آل ذلك يمثل الفئات المختلفة التي تستحق معاملة مختلفة المفتوحة TLDsمالك واحد والمجتمع و/TLDsوعالمة 
  .EOIف أخرى قد تظهر نتيجة لدعوة أصنا

  لى صورة أوضح للمشهد العام، وإمات المحتملين، فإن ذلك يعني عدم القدرة على الحصول عوبالنسبة لمقدمي الطلبا
  ضبط تطبيقاتهم تبعًا لذلك •
  إيجاد أرضية لتقديم اقتراح مشترك مع المتقدمين اآلخرين في حالة حدوث سلسلة تزاحم  •
  أو ترك األمر برمته، مع عدم اإلضرار آثيرًا بالناحية المالية •

المستثمرين لدعم لمشهد قليًال أو آثيرًا، سيكون من األسهل بالنسبة لمقدمي الطلبات المحتملين إقناع فبمجرد ضبط ا
  .التطبيق ماليًا

  فترة االتصاالت
، آما هو موضح في EOIالقيام بجهد آبير في التعريف إلبالغ جميع المشارآين المحتملين بعمليات  At-Largeترى 

ويحتاج إلى عملية توعية  .بمكان أن العملية آلها ال ينظر إليها على أنها لعبة من الداخلفمن األهمية  .اقتراح الموظفين
 .الفرصة الوحيدة التي سيحصل عليها المتقدمين EOIمحددة بوضوح وسوف تكون  .مطولة ومفصلة قبل أن تبدأ الجولة

  . أويجب أن تتوافر المعلومات حول هذه العملية على نطاق واسع جدًا قبل أن تبد
   gTLDمن أجل تقديم طلب  EoIالطابع اإللزامي للمشارآة في 

مما سيسمح  .ينبغي أن تكون شرطًا مسبقًا لتقديم تطبيق تام في وقت الحق EoIأن المشارآة في  At-Largeوترى 
مالية للمتقدمين المحتملين وضع اقتراحهم دون تشغيل خطر التوقف من قبل الوافدين في وقت متأخر مع وجود قدرات 

  . آبيرة
  الرسوم 

مرتفعة جدًا بالنسبة لبعض مقدمي الطلبات دوالر أمريكي  55,000 أن الرسوم المقترحة المقدرة بـ At-Largeترى 
وقد أثيرت هذه  .المحتملين، وبخاصة تلك التي تستهدف المجتمعات المحلية الصغيرة، أو تقع في البلدان األقل حظوة

أن  ICANNونعتقد بأنه ال ينبغي على  .، ولم توجد إجابة مرضية حتى اآلنDAGفي سياق  GACالمسألة من قبل 
في القضاء  من شأنها، والنموذج أفضل، من خالل وضع رسوم مرتفعة TLDتتخذ موقفًا أيديولوجيًا يفضل فيه نموذج 

 At-Largeسياق، تدعم وفي هذا ال. DAGعلى الكثير من الردود المحتملة التي ال تنسجم مع مجموعة النموذج الواقع 
  .مكلفة ال يصب في المصلحة العامةأن تكون العملية  .المقدمة في وقت سابقتعليقات آفري دوريًا 

أن ينبغي  الو .مقدم الطلب المحتمل بزيادة الدعم المالي للتطبيقتكمن في السماح ل EoIنعتقد بأن أحد أهداف عملية 
وأن العديد من مقدمي الطلبات المحتملين ال يزالون . يفترض أن مقدمي الطلبات المحتملين تم تمويلهم بالفعل تمويًال آامًال

  .TLDصة معقولة للتشغيل الفعلي يواجهون صعوبات في إقناع الممولين المحتملين، ألنه ال يمكنهم أن يثبتوا أن لديهم فر
وهناك عدة  .EOIالحصول على مستويات مختلفة من الرسوم، وفقًا للمعايير التي تم جمعها من  At-Largeولهذا تقترح 
  .نماذج ممكنة

، EOIويمكن أن يكون هناك رسوم ثابتة ومخفضة لطلبات المجتمعات الصغيرة والتي ال تهدف للربح بموجب  •
  .دوالر أمريكي 25,000أن يتجاوز  أنه ال ينبغي At Largeتوحي وفي هذه الحالة 

سيكون من فئة  .)تطبيق الرسم الكامل لم يحدد بعد( EOIيمكن إعفاء بعض المتقدمين من أي رسوم بموجب  •
والعدد المتوقع ورسم " الجمهور"المتقدمين للتحديد الذاتي عبر تحديد خطة العمل، وتوضيح سجل الهدف 

إذا تجاوزت هذه المنظمة  ).بداية رقم المستخدم قد يكون من الضروري تحديدها/اإليراداتبعض (المسجل 
  . أرقام المستخدم، فسوف تسجل عقوبة بأثر رجعي/اإليرادات

بغض النظر عن أي  .، بينما في نفس الوقت يمنع الطلبات العابثةEoIمما يسمح للمتقدمين أقل ثراء برفع اقتراح في إطار 
حدة في القضية ، وأال تمنح على أساس آل حالة على EoIل، ينبغي أن الشروط شفافة وتنشر قبل عملية نظام للتنزي

  .بطريقة غير شفافة
وهذه األموال التي تم جمعها خالل التعبير عن عملية الفائدة ستحتاج إلى أن توضع في حساب خاص، ومن ثم ترسل إلى 

ICANN من التطبيق 1ندما تبدأ المرحلة ع.  
ف التي وجب القواعد التي سيكون من الممكن استردادها ستكون بحاجة إلى أن تكون أآثر وضوحًا، مع تحديد الظرووبم

  .يتم أو ال يتم فيها الرد
   EOIنشر معلومات 

  : الهدف ذو شقين .أنه من الضروري أن نشر الحد األدنى من مجموعة المعلومات At-Largeتعتقد 

 3من  2صفحة 

http://forum.icann.org/lists/draft-eoi-model/msg00006.html


 3من  3صفحة 

  . ملين باستمرار اتفاقات تسوية مع المنافسين المحتملين للتطبيق، إذا لزم األمرالسماح لمقدمي الطلبات المحت .1
والمجتمع بالتعرف على الفئات المختلفة للتطبيقات، والتي يمكن أن تنتهي بعد المسارات  ICANNالسماح لـ  .2

وفي هذا  .ة من التطبيقاتوهذا من شأنه أن يسمح بعمليات مثالية لفئات مختلف .المختلفة قليال أثناء عملية التطبيق
  : الصدد، نعتقد أننا بحاجة إلى تحديد المعايير التالية

  التطبيقات التجارية في مقابل التطبيقات التي ال تسعى للربح .1
  المفتوحة TLDالمجتمع في مقابل تطبيقات  .2
3. TLD  المدينة، وما إلى ذلك(القائمة على الجغرافية (  
   TLDالشرآة أو عالمة / المالك الواحد  .4

  . المقترحة واسم مقدم الطلب TLDباإلضافة إلى المعلومات الواردة أعاله، فإنه ينبغي أن يشمل التعبير عن المنفعة سلسلة 
  النتائج 
في  .للمضي قدما في االتجاه الذي حدده هذا االقتراح، مع األخذ في االعتبار التعليقات الواردة أعاله ICANNنشجع 

نحن بحاجة إلى عملية . ون السياسات متسقة وغير موضوعة خصيصا لمقدم الطلب واألشكالجميع الحاالت، ينبغي أن تك
لديهم درجة عالية من اليقين تنم عن أن التطبيقات سوف  EOIسياسة متسقة للمضي قدمًا حتى أن مقدمي الطلبات إلى 
  . تقبل إذا استوفت المعايير الموضوعية المحددة بوضوح

وحي بأن المجلس لن يتخذ أي قرار في اجتماع فبراير، وسيجري مزيدًا من المناقشة مع ت At-Largeومع ذلك، فإن 
  .المجتمع حول هذه القضية في اجتماع نيروبي
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