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تعديل على التقرير النھائي لمراحل التنفيذ الخاصة بمجموعة العمل على JAS

 .1األعضاء ،الشركات التابعة ،وبيانات المصلحة ،والحضور
 1.1األعضاء والمنتسبين المعنيين
فيما يلي قائمة بأعضاء مجموعة العمل ھذه .كما تحظى مجموعة العمل ھذه بالدعم من فريق عمل  ،ICANNالسيما :كارال
فالينتي ،وجيزيال جروبر-وايت ،وجلين دي سينت جيري ،وأولوف نوردلنج.
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 1.2بيانات الفائدة )(SOIs
يمكن العثور كذلك على بيانات الفائدة المشار إليھا أدناه على:
.http://gnso.ICANN.org/issues/jas/soi-jas-wg-27may10-en.htm

بيانات الفائدة

األفراد والفروع
 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

كارلوس ديونيسيو أجوري

أ .محام  -متخصص في حقوق األعمال ،ب .أستاذ في مجال االقتصاد و

ALAC

أستاذ في مجال القانون واالقتصاد واألعمال في "جمعية المعلومات" ) - UNCجامعة قرطبة الوطنية -
األرجنتين(
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
أ .صاحب مكتب المحاماة الخاص به ،ب .تخصص أكاديمي.
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
ليس لدي أيه مصالح تجارية في األنشطة التي تزاولھا .ICANN
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك عضوً ا استشارية في فريق المجموعة
أنا عضو معاد ترشيحه في  ICANNفي الوقت الحالي.
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
منطقة البحر الكاريبي LAC
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
المستخدمين غير التجاريين ALAC -

أريك برانر-ويليام

فردي

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة
المھمة :أستاذ رياضيات/مبرمج ،استشاري سياسة تكنولوجيا
صاحب عمل :مشروع .nai
الوظيفة :منسق
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1#أعاله
تنفيذ نظام أساسي قادر على خدمات التسجيل ،ومراجعة  ،DAGوتطوير الطلبات التمھيدية ،وإعداد
وتقديم التقارير ألصحاب المصلحة.
 .3تحديد أية ملكية مالية أو مصلحة لإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد ،على الرغم من أنني أعمل على أساس المنفعة العامة ومسجل معتمد.
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية أو غير التجارية في عمليات ونتائج تطوير سياسة ICANN
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لـ  GNSOھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟ اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين
أية مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك عضوً ا في
فريق العمل .صِ ف أية فائدة ملموسة أو غير ملموسة تتلقاھا من المشاركة في مثل ھذه العمليات .على
سبيل المثال ،إذا كنت أحد األكاديميين أو منظمة غير حكومية وكنت تستخدم وظيفتك لتحسين قدرتك
على المشاركة ،فيجب أن يكون ذلك جز ًءا من بيان المصالح ،كما ھو الحال بالنسبة للعمل من خالل
طرف متعاقد أو عالقة أعمال مع طرف غير متعاقد له مصلحة في نتائج السياسة.
ليس بمقدوري تحديد أية منفعة ملموسة أو غير ملموسة من وراء التطوع بالمشاركة في عملية تطوير
سياسة  GNSOلـ .ICANN
إذا أعلنت  ICANNوعندما أعلن بأن الطلبات الخاصة بالحصول على  gTLDجديدة سيتم قبولھا،
فستظھر عند ذلك المنفعة الملموسة و/أو غير الملموسة وسيتم تحديد بيانات الفائدة ھذه.

سباستيان باكلوت

انظر.org/en/committees/alac/bachollet.htmlICANNhttp://www. :

ALAC
تيجاني بن جاما

 .1الوظيفة الحالية ،صاحب عمل ،والوظيفة

اللجنة

المدير التنفيذي لالتحاد المتوسطي لمؤسسات اإلنترنت )(FMAI
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
مدير تنفيذي
 .3تحديد أية ملكية مالية أو مصلحة لإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات
ال يوجد

 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل

تمثل أنت أي أطراف

مشاركة؟
ال يوجد ال
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
عضوا استشارية في فريق المجموعة
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
ال يوجد
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أفريقيا
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
 / AFRALOاللجنة العامة At-Large

فابيان بريتيميوكس

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

فردي AFNIC -

صاحب عمل،AFNIC :غير ربحية ،مسؤول عن  .frو .reومجموعة  ccTLDsأخرى مع "تنمية
مشتركة" لبرنامج المساعدة للدولة النامية
).(http://www.afnic.fr/afnic/international/college_en
الوظيفة :تطوير خدمات السجل والتعاون الدولي.
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
توفير خدمات التسجيل لمقدمي طلبات  gTLDالجديدة وتوفير الخبرات واألدوات إلى مديري ccTLD
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في البلدان النامية من خالل منھج قائم على بناء القدرات )"المجمع الدولي"(
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا
بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي
كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
لدى  AFNICمصلحة تجارية في توفير خدمات التسجيل لمقدمي طلبات  gTLDالجديدة.
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
عضوا استشارية في فريق المجموعة
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
ال يوجد
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أوروبا ،مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل
منظمة ICANN
دعم مندوب مدينة باريس في أداء دوره المتمثل في اإلشراف على GNSO/RySG

أولغا كافالي

انظرhttp://gnso.icann.org/council/soi/cavalli-soi-09april09.html :

ترشيح أحد المعينين في اللجنة
رفيق داماك

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية

طالب في مجال األبحاث ،جامعة طوكيو
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
األبحاث/القسم األكاديمي
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
ال يوجد.
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
عضوا استشارية في فريق المجموعة
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
ال يوجد
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أفريقيا
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
NCSG

أفري دوريا

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية

أعمل على ملفات التعريف في مجال ھندسة النظم السياسية والفنية وأشغل في الوقت الحالي المزيج التالي

رئيس مشارك في JAS

من األعمال:
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ً
ً
مساعدا في جامعة لوليا للتكنولوجيا؛
أستاذا
أ .أعمل بنظام الدوام الجزئي

تاريخ التحديث  27أبريل 2010

ب .أعمل في الوقت الحالي بموجب عقد متجدد بنظام الدوام الجزئي لدى شركة IGF Secretariat؛
ج .أشارك بصفة عضو مصنف في Interisle؛
د .أعمل بصفة استشاري مستقل للعمالء فيما يخص الطلبات في عملية  gTLDالقادمة.
 .2نوع العمل
فيما يتعلق بكل من أصحاب العمل المعنيين بالسؤال  1أعاله:
ً
أستاذا لألبحاث في مجموعة Delay Tolerant Networking Technology
أ :LTU .أعمل
بموجب منحة أبحاث من المفوضية األوروبية .اإلشراف على أبحاث العديد من الطالب .أجري ً
بحثا عن
التوجيه الخاص بي في  DTNوعلى طرق إدارة الشبكات في .DTN
ب :UN/IGF .أقدم المساعدة في إعداد األبحاث في مختلف األنواع ،وأوفر االستشارات الفتية حول
المسائل المتعلقة بحوكمة اإلنترنت.
ج :Interisle .ال توجد عقود في الوقت الحالي.
د .األعمال االستشارية :أقدم االستشارات ألصحاب الطلبات المحتملين للحصول على  gTLDالمستندة
إلى المجتمع .وفي الغالب ،فإنني أقدم ذلك كخدمة عرضية نظير الحصول على القھوة والمعجنات ،في
حين أنه بالنسبة آلخرين ،فإنني أقيم اتفاقيات استشارية ذات مدى أطول تكون مدفوعة األجر .وتشمل
االتفاقية االستشارية الخاصة بي ما يلي" :ال تحتوي ھذه االتفاقية على ما يُلزم أفري دوريا بتولي أية
وظائف خاصة داخل  ،ICANNأو أي من المؤسسات الداخلية التابعة لـ  ICANNأو مجموعات العمل.
وفيما يتعلق بالعمل الفني الخاص باإلنترنت أو العمل الخاص بالسياسة ،يظل أفري دوريا وكيالً حرً ا
باستثناء القيود التي تقتضيھا أية اتفاقية عدم إفصاح يتم االتفاق عليھا فيما بين الطرفين"
 .3تحديد أية ملكية مالية أو مصلحة لإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية أو غير التجارية في عمليات ونتائج تطوير سياسة ICANN
لـ  GNSOھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟ اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين
عضوا في
أية مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
فريق العمل.
أنا عضو وأعمل في الوقت الحالي رئيسًا للجنة  NCSGالتنفيذية وأمثل ھذه اللجنة في المجموعات
األخرى مثل مجموعة  .OSCوفي ھذا الدور ،وفي حين يتوجب عليّ شرح األسباب المنطقية وراء
عضوية  ،NCSGفإنني غير مقيد بالمناصب التي أتوالھا .وبالطبع ،إذا تسنى للوظائف التي أشغلھا أن
تتعارض مع مصالح  NCSGكما يعيھا األعضاء فيھا ،فيجوز لھم إقصائي من منصبي في اللجنة
التنفيذية .وربما أقيل نفسي بنفسي قبل أن يحدث ھذا.
ال أمثل وجھات نظر أي عميل قد يكون لدي كما أصر دائمًا على أن أظل عميالً حرً ا في أي اتفاقية .سوف
راض عن
أترك أي عمل تكون فيه محاوالت لتقييد ھذه الوكالة الحرة كما أتفھم بأن أي صاحب عمل غير
ٍ
وجھات النظر التي أعبر بھا يجوز له إنھاء اتفاقيته المبرمة معي.
البيان الخاص المتعلق بالمجموعات المتنوعة التي يمكن أشارك فيھا:
أنا أمثل  NCSGفي OSC
في فريقي العمل "عملية تطوير السياسات" و"مجموعة العمل" وفي فريق عمل  COTSباإلضافة إلى
مجموعة العمل  VIومجموعة العمل  newgtldapsupفإنني أشارك فصفتي أنا ولكن ليس لدي اھتما
خاص بالنسبة لمصالح للمستخدمين غير التجاريين على المستوى الدولي لإلنترنت وأيضًا بالنسبة لتمثيلھم
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المناسب والفرص المتاحة في عمليات .ICANN
 .5صِ ف أية فائدة ملموسة أو غير ملموسة تتلقاھا من المشاركة في مثل ھذه العمليات .على سبيل
المثال ،إذا كنت أحد األكاديميين أو منظمة غير حكومية وكنت تستخدم وظيفتك لتحسين قدرتك على
المشاركة ،فيجب أن يكون ذلك جز ًءا من بيان المصالح ،كما ھو الحال بالنسبة للعمل من خالل طرف
متعاقد أو عالقة أعمال مع طرف غير متعاقد له مصلحة في نتائج السياسة.
وإلى الحد الذي يصل إليه منصبي في الجامعة ،فإن اھتمامھم ال يقل عني حول  ICANNويرون بشكل
عام أنھا تمثل تدخالً في عملي .ومن حيث عملي في  ،IGFفأنا على يقين بأن ما لدي من معرفي حول
سير العمليات في  ICANNوالعمليات التي تجري تمثل ميزة بالنسبة لي .ومن الممكن أن يتم توفير
الفرص االستشارية من خالل نطاق األنشطة التطوعية التي أقوم بھا في  ICANNواآلراء التي أعبر بھا
والمناصب التي أتوالھا في ھذه األنشطة .وبخالف ذلك ،فإنني أرى بأن أي شخص "مھتم بـ ،"ICANN
ھو شخص يولى اھتمامًا كبيرً ا بالمنظمة في العديد من النواحي ويرغب في المشاركة من أجل التأكد من
أنھا تأتي بما ھو مرجو منھا .البيان الخاص المتعلق بالمجموعات المتنوعة التي يمكن أشارك فيھا:
في ما يتعلق بـ  :VIWGإلى الحد الذي تولي فيه  VIاھتمامًا ،فمن الضروري أن تخرج  GNSOبسياسة
سريعًا وأن تخرج بسياسة جيدة تحظي باإلجماع .وھذا من شأنه أن يكون مھمًا مع فرض الكثير من
التحديات .إنني أستمتع بالمشاركة في األشياء التي المثيرة والصعبة وأفترض بأنھا أيضًا عبارة عن شيء
سأستفيد منه من خالل ھذه العملية.
ً
عضوا في  GNSOمع
في ما يتعلق بـ :مجموعة عمل  ،newgtldapsupلقد كنت مھتمًا منذ أن كنت
سياسات أسعار قد تجعل من  gTLDالجديدة باھظة التكلفة إلى حد يجعلھا مستحيلة ألولئك الذين لھم
استخدام /حاجة اجتماعي أو ثقافي جيد ولكنھا ال تحتاج إلى أموال طائلة .والقيام بذلك يؤدي إلى إشباع
الحاجات الشخصية المتمثلة في تحقيق العدالة االجتماعية في أية أعمال قد أشارك فيھا.
في ما يتعلق بعضوية  OSCباإلضافة إلى المشاركة في فريقي عمل  PPSC PDPومجموعة العمل
 WGوفريق عمليات مجلس  :OSCوھذا بالنسبة لي ما ھو إال عمل لم يكتمل من مھمتي المتمثلة في
تقديم الخدمات بصفة رئيس للمجلس .إن العمل كعضو في ھذه المجموعات ھو جزء من تعريفي بذاتي
كشخص ملتزم بإتمام مھمته على الوجه األمثل حتى النھاية .إنني أجد التعايش عبر تعريفي بذاتي أمرً ا
حيويًا لصحتي النفسية وارتياحي النفسي.
 .6الموقع
إنني أحافظ على مقار إقامة في كل من بروفيدينس بالواليات المتحدة ولوليا بالسويد وأقسم وقتي بين ھذين
الموقعين ،في فندق في جنيف وسويسرا والعديد من المطارات.
 .7مجموعة أصحاب المصلحة
أنا عضو في  NCSGوأعمل في الوقت الحالي رئيسًا للجنتھا التنفيذية.

وليام دريك

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية

المركز المشترك األول لمعھد خريجي الحوكمة الدولية للطالب الدوليين وطالب التطوير
جنيف ،سويسرا
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
االستشارات األكاديمية والسياسية ،التي ليست فيھا مشاركة لـ ICANN
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
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ال يوجد
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك عضوً ا استشارية في فريق المجموعة
ال يوجد

أليكس جاكورو

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

مجموعة أصحاب المصلحة غير التجارية

يعمل في المقام األول استشاريًا لنظم تقنيات المعلومات واالتصاالت  ICTويتعامل تحت مسمى
 .Way Forward Technologiesتدير عمل خاص وحاصل على لقب استشاري معتمد .كما يعمل
رئيسًا )غير مدفوع األجر( ،لدى  Association ICT Consumersفي كينيا .تم تعيينه مؤخرً ا بصفة
استشاري في المجلس االستشاري لمحتوى البث  -مفوضية االتصال الكينية  -منظم قطاع تقنيات
المعلومات واالتصاالت الوطنية المحولة.
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
تقوم  Way Forward Technologiesبتطوير ونشر حلول محتوى تقنيات المعلومات واالتصاالت
المتكاملة ومن ثم تقدم استشاراتھا بشكل أساسي في النواحي التالية ،قواعد البيانات وتطوير البرمجيات،
وبرمجيات المصادر المفتوحة ،نقل تقنيات المعلومات واالتصاالت ،والحركة الرقمية ،وإدارة
المشروعات ،واالستشارات الخاصة بنظم االتصاالت ،والتدريب وخدمات أبحاث تقنيات المعلومات
واالتصاالت .أعمل رئيسًا لرابطة مستھلكي تقنيات المعلومات واالتصال الكينية
" "ICT Consumers Associationويعمل عن قرب مع المجتمع المدني ،ومنظمات حقوق اإلنسان
والعدالة االجتماعية ،كما أن عملي ينطوي على تعزيز حقوق ومصالح المستھلك من خالل اتفاقيات بناءة
مع سائر أصحاب المصلحة في تقنيات المعلومات واالتصاالت )الحكومة والمنظمين ،ومسئولي القطاع
الخاص( .كما يقوم ومن خالل الوسائط بإنفاذ حقوق المستھلكين من حيث السياسة والتشريع والتنظيم
وأيضًا في األسواق.
ً
عضوا في المجلس االستشاري لمحتوى البث ،فإن المھام االستشارية التي أقوم بھا تتمثل في
وباعتباري
تقديم االستشارات للمنظم حول المحتوى الذي يتم بثه في مساحة االتصاالت العامة الكينية ومراقبة التزامھا
بسياسة تقنيات المعلومات واالتصاالت الوطنية ،وقانون االتصاالت والمعلومات الكيني وكافة األنظمة ذات
العالقة.
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال توجد أية مصلحة مالية أو مصلحة تتعلق بالملكية أو اإلدارة العليا في أي من السجالت ،أو  ccTLDأو
تقنيات اإلنترنت أو شركات المعدات أو غيرھا من الشركات األخرى ذات االھتمام بسياسة  ICANNأو
أي كيان تكون لـ  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
ليست لدي أية مصلحة تجارية في نتائج سياسة  ICANNكما أنني ال أمثل أي أطراف أخرى.
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
عضوا استشارية في فريق المجموعة
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
ال يوجد.
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أفريقيا )كينيا(
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 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
أحد أعضاء مجموعة أصحاب المصلحة غير التجاريين ) (NCSGوأعمل بھا ً
قائدا لمجموعة مصلحة
المستھلك .تم انتخابي )في  (2009مندوبًا عن أفريقيا ،الدائرة االنتخابية للمستخدمين غير التجاريين
) .(NCUCكما أشارك في فريق العمل  PDP-WTواآلن في مجموعة العمل على  - JASوالتي أكتب
لھا ھذا البيان الخاص بالمصالح.

د .جوفيند

اللجنة االستشارية الحكومية  -الھند
آألن غرينبرغ

انظرhttp://gnso.icann.org/issues/vertical-integration/soi-vi-pdp-wg- :

ALAC

01apr10-en#greenberg

أنتوني ھاريس

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

الدائرة االنتخابية لخدمات اإلنترنت وموفري

مدير تنفيذي لدى رابطة األرجنتين لإلنترنت  CABASE -مدير تنفيذي في اتحاد اإلنترنت والتجارة

االتصال

اإللكترونية في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي – eCOM-LAC
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
مھام في الرابطة غير الربحية  -تطوير خدمات اإلنترنت واألعمال التنظيمية والتمثيل في منتديات
اإلنترنت العالمية.
 .3تحديد أية ملكية مالية أو مصلحة لإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات
ال يوجد مھما كان
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
مصلحة في  gTLDالجديدة ،بصفة مقدم طلب محتمل .ال يتم تمثيل أية أطراف أخرى.
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
عضوا استشارية في فريق المجموعة
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
أنا عضو في دائرة  ISPCPاالنتخابية.
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أمريكا الالتينية والكاريبي
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
CSG

ديف كيسوندويل

انظرhttp://gnso.icann.org/issues/post-expiration-recovery/soi-pednr- :

At-Large

l20july09.html#kissoondoya

إيفان ليبوفيتش

انظرhttp://gnso.icann.org/issues/registration-abuse/soi-rap-22july09.html# :

ALAC
رئيس مشارك في JAS
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أندرو ماك

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

CBUC

أعمل مديرً ا لدى  AMGlobal Consultingلالستشارات ،وھي شركة استشارات للمحال الصغيرة
ومقرھا كائن في الواليات المتحدة )منطقة العاصمة( وتعمل في مجال مشكالت األسواق والتقنيات الناشئة.
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
نحن نتعامل مع الشركات والوكاالت المانحة التي تھتم بتنفيذ مزيد من األعمال في األسواق الناشئة،
وتسعي إلى التعرف على كيفية تطور السياسات التقنية والفنية في ھذه األسواق ،وكيفية تأثير التقنيات على
تطور ھذه األسواق.
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد.
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
أجرت شركتھا العديد من األعمال االستشارية في مختلف النقاط لقطاع كبير من العمالء )كالشركات
والمانحين والجمعيات التجارية وائتالفات األعمال اإلقليمية( ذات االھتمام بكيفية تأثير مشكالت حوكمة
اإلنترنت على األعمال المستقبلية وبيئة األعمال .كما أننا متخصصون في األعمال داخل أفريقيا وأمريكا
الالتينية .وأود المشاركة بصفتي الشخصية وال أمثل وجھات أو آراء أي شخص آخر.
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
عضوا استشارية في فريق المجموعة
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
ال يوجد
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أمريكا الشمالية/الواليات المتحدة األمريكية
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
أنا عضو جديد في .BC

ميشيل نيلون

انظرhttp://www.mneylon.com/blog/statement-of-interest.html :

مجموعة أصحاب مصالح المسجل
شيريل النغدون-أور

انظرhttp://gnso.icann.org/issues/vertical-integration/soi-vi-pdp-wg- :

ALAC

01apr10-en#langdon-orr

إلين بروويس

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

فردي

نائب الرئيس ،إدارة عالقات العمالء في Minds + Machines
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
تعتبر شركة  Minds + Machinesإحدى الشركات العاملة في مجال توفير خدمات السجل واألعمال
االستشارية ألصحاب طلبات  TLDالجديدة .ودوري يتمثل في المشاركة في صناعة سياسة ،ICANN
وتوجيه العمالء نحو متطلبات تقديم طلبات الحصول على  TLDالجديدة ،باإلضافة إلى التعاون مع فريق
العمل الفني حول تطوير برمجيات السجل من أجل تلبية المتطلبات المحددة.
باعتباري حلقة الوصل السابقة بالنسبة ) CoCCAمجلس مديري رموز البلدان ،وھي مجموعة من
مشغلي  ccTLDالتي تشارك الموارد وأدوات السجل( ،فإنني أتمتع بخبرة قوامھا عقد من الزمان في
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العمل مع العالم الثالث ومشغلي ما قبل تضارب  ccTLDمثل أفغانستان على سبيل المثال .كما أنني مھتم
للغاية بضمان أن تكون عمليات  TLDالجديدة شاملة وأن تسنح أمام سائر األطراف المعنية الفرصة للتقدم
والبدء في  TDLقابلة للتطبيق.
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
أعمل مديرً ا كبيرً ا لدى إحدى الشركات التي تعمل في مجال توفير خدمات السجل وشركة للخدمات
االستشارية حول .TLD
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
أ .تؤثر سياسة  ICANNبشكل مباشر على الطريقة التي ندير بھا أعمالنا .تعتبر المتطلبات الخاصة
بالسجالت مثل  Escrowو PDDRPإلخ من األمور الھامة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن إنشاء الدعم
ألصحاب الطلبات غير المتقدمين ليس له أي تأثير تجاري على شركة  ،Minds + Machinesومن ثم
فإن مشاركتي في مجموعة العمل الخاصة ھذه ھو أكثر األمور الحيادية التي يمكن أن تكون في ھذه
المرحلة على وضع سياسة .ICANN
ب .ال.
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك عضوً ا استشارية في فريق المجموعة
ال يوجد.
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أمريكا الشمالية.
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
ً
عضوا رسميًا
باعتبار  Minds + Machinesشركة جديدة ال تحظى بأي  TLDفي الجذر ،فإنھا ليست
في منظمة دعم السجل ،إال أنني أفترض أن ھذا ھو المكان المناسب لنا إذا ما تم السماح لنا بذلك.

فاندا سكارتيزيني

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

فردي

أ( شريك في  POLO Consultores Associadosو  IT TREND Consultingلالستشارات
ب(  (www.altis.org.br) ALTIS Software & ServicesوFITEC
)) (www.fitec.org.brأبحاث وتطوير االتصاالت وتقنية المعلومات(
ج(  ALS ) Nextiبموجب  – LACRALOرابطة مديرات لجنة االتصاالت والمعلومات(
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
أ( شريك أول في األعمال االستشارية ،ب( رئيس مجلس اإلدارة ،ج( نائب الرئيس
 .3تحديد أية ملكية مالية أو مصلحة لإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة .ICANN
استشاري  gTLDالجديدة بدون أجر.
 4.1ھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة? ال
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
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عضوا استشارية في فريق المجموعة
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك
ً
ال يوجد
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أمريكا الالتينية والكاريبي
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
أعمل كحلقة وصل لدى مجلس  ICANNمن خالل تمثيل ALAC
كما أنني عضو في  ALSبموجب .LACRALO
بودوين سكومب

 .1المھمة الحالية ،صاحب عمل والوظيفة

At-Large – AFRALO

مدير وكالة أكاديمية تقنيات المعلومات واالتصاالت ،كما أشارك في  ICANNنحو منظمات CAFEC
غير الحكومية مثل  ALSاألفريقية .أنا اآلن عضو في  .GNSO/NCUCمنسق وطني في شبكة
 NGOتحت مسمى " "Réseau National des ONG pour la Promotion des NTICأو
اختصارً ا ) ،(RERONTICوعضو في االئتالف الدولي لتقنيات المعلومات واالتصاالت لدى الجمعية
المدينة األفريقية لمجتمع المعلومات ).(ACSIS
 .2نوع األعمال التي يتم تأديتھا في البند  1أعاله
تنفيذ وصول المجتمع إلى تقنيات المعلومات واالتصاالت ) .(telecentreدعم إعادة تفويض ccTLD
لجمھورية الكونغو الديمقراطية .تنظيم التدريب لمختلف المجتمعات في مستوى القاعدة المحلية.
 .3تحديد أية صعوبات مالية أو اھتمام اإلدارة/القيادة العليا بالسجالت ،أو المسجلين أو الشركات األخرى
ذات االھتمام بالمشاركين في سياسة  ICANNأو أي كيان تكون  ICANNمشاركة فيه أو متعاقدة معه
أو تربطھا به أية عالقة أو اتفاقيات.
ال يوجد
 .4تحديد نوع المصلحة التجارية في نتائج تطوير سياسة  .ICANNھل تمثل أنت أي أطراف مشاركة؟
ال توجد مصلحة تجارية .والدور التمثيلي الذي أقوم به بموجب  ،AFRALOمنظمة اللجنة اإلقليمية
لمنطقة أفريقيا.
 .5اذكر وص ًفا ألية ترتيبات أو اتفاقيات مبرمة بينك وبين أي مجموعة أخرى أو دائرة انتخابية أو
شخص )أشخاص( فيما يخص ترشيحك أو اختيارك عضوً ا استشارية في فريق المجموعة
أعضاء  :AFRALOال توجد أية ترتيبات أو اتفاقيات إال أنني متأكد من الدعم الذي يقدمونه.
 .6المناطق الجغرافية المرتبطة بجنسية المتطوعين )أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية/منطقة
البحر الكاريبي وآسيا/أستراليا/المحيط الھادي وأوروبا(
أفريقا
 .7مجموعة )مجموعات( أصحاب المصلحة التي يشارك المتطوعون فيھا في الوقت الحالي داخل منظمة
ICANN
أنا مشترك في العديد من مجتمعات  NCUC/GNSO :ICANNوالتكامل الرأسي ،وIRTP B
وBCEC

أليون تراور

فردي
ريتشارد تيندال فرد

انظرhttp://gnso.icann.org/issues/vertical-integration/soi-vi-pdp-wg- :

فردي

01apr10-en#tindal
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 1.3الحضور
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اعتبارا من  16يونيو
 .2تلخيص وتحليل  -نظرة على التعليقات التي تم تلقيھا
ً
إلى  23أغسطس 2010
يمكن العثور على النص الكامل للتعليقات على موقع الويب:
.http://www.icann.org/en/public-comment/#wg-snapshot

 2.1نظرة عامة


تجري فترة التعليق العام للغة اإلنجليزية اعتبارً ا من  16يونيو  2010إلى  21يوليو .2010



وتجرى فتر تعليقات عامة مطولة لكي تناسب اللغة الفرنسية واألسبانية والعربية والروسية والصينية اعتبارً ا من  23يوليو 2010
إلى  23أغسطس .2010



وكان ھناك ثالثة عشر ) (13مقترحً ا مقدمة من ثمانية ) (8أطراف مختلفة ھي على النحو التالي:



o

بيان AFRALO/AfriICANN

o

داني يانجر

o

ستيفانو سيماتوريبوس

o

جورج كيريكوس  -شركة Leap of Faith Financial Services Inc.

o

جيف نيومان NeuStar -

o

د .إباء عويشق  -الفريق العربي ألسماء النطاقات ومشكالت اإلنترنت

o

ميشيل نيلونBlacknight :

o

ديبرا واي ھوجيس  -الصليب األحمر األمريكي

مالحظة :طرح بيان  /AfraloICANNAfriفي اجتماع  ICANNالمنعقد في بروكسل كما تم طرحه أيضًا في المنتدى العام.

 2.2ملخص التعليقات وتحليل مجموعة العمل
التعليقات المذكورة أدناه عبارة عن مقتطفات من التعليقات الفعلية وتم تنظيمھا بحسب الموضوع وبعد ذلك تم طرح ملخص
مختصر من مناقشات مجموعة العمل.
1

 2.2.1من :مجتمع  ICANNاألفريقي ) 22يونيو (2010

وقد ناقش أعضاء المجتمع األفريقي المتألف من كل من  AFRALOو AfrICANNوالحاضرين في اجتماع ICANN
الثامن والثالثين المنعقد في بروكسل مسألة الدعم المحتمل تقديمه إلى أصحاب طلبات  gTLDالجديدة في أفريقيا ،ممن بحاجة
إلى المساعدة في التقدم للحصول على  gTLDوتشغيلھا .وباعتبارنا أعضاء في المجتمع ،فإننا:


نرحب بقرار مجلس اإلدارة  20المرتبط بدعم المتقدمين المطالبين بالمساعدة في التقدم للحصول على  gTLDالجديدة
وتشغيلھا.

 1تم نشر ھذا التعليق عن طريق الخطأ في دليل المتقدمين ،اإلصدار الرابع من المنتدى العام -
.http://forum.icann.org/lists/4gtld-guide/mail3.html
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نعبر عن امتناننا ألعضاء مجلس اإلدارة على ما بذلوه من بحث لمشكالت المجتمع حول تكلفة  gTLDالجديدة التي قد
تمثل عائ ًقا أمام المتقدمين ،السيما المتقدمين من البلدان النامية.
نؤمن بشدة بالمتقدمين من أصحاب المشروعات من البلدان األفريقية ،حيث أن السوق غير متسع بما يكفي لصناعة مدرة
لألرباح بشكل معقول ،ومعقولة للدعم.
ونعتبر أن المجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الرامية لتحقيق الربح في أفريقيا ھي األكثر
احتياجً ا لمثل ھذا الدعم ،نظرً ا ألن لھا تأثير عميق في المجتمع نظرً ا ألنھا تعمل في مستوى القاعدة المحلية.
نؤمن بأن الدعم له أھمية عظيمة بالنسبة للطلبات على المستوى الجغرافي واللغوي الثقافي واألكثر استنا ًدا إلى المجتمع
بصفة عامة.
نحث على أن يحظى الدعم المقدم إلى مقدمي طلبات الحصول على  gTLDجديدة باألولوية نظرً ا ألن ھذا الدعم سيكون
الباعث للطامحين في التقدم بطلب للحصول على  gTLDجديدة.
ونؤمن بان الدعم المقرر توفره ألصحاب طلبات الحصول على  gTLDجديدة في أفريقيا يجب أن يتضمن على سبيل
المثال ال الحصر ما يلي:
 الدعم المالي ،وذلك من خالل تخفيض مصروفات الطلبات والمصروفات المستمرة
 الدعم اللغوي وذلك من خالل ترجمة كافة الوثائق الخاصة بالطلبات ،السيما دليل مقدمي الطلبات ،بلغات األمم
المتحدة الست.
 الدعم القانوني ،وذلك من خالل مساعدة مقدمي الطلبات في إعدادھم لطلباتھم على النحو الصحيح.
 الدعم الفني ،وذلك من خالل
 مساعدة أصحاب الطلبات على تحديد خيارات البنية التحتية لھم،
 ومعالجة المسألة المتعلقة بمشكالت البنية التحتية في بعض البلدان األفريقية ،مثل  IPV6واتصال
اإلنترنت وما إلى ذلك.
كما ندعم وبقوة االفتراض القائل بأن تخفيض التكلفة ھو العنصر األساسي في تحقيق أھداف قرار مجلس إدارة ICANN
رقم  20في حدود مبادئ استعادة تكلفة التقدم والمصروفات المتواصلة.
ونقترح بأنه يجب تحقيق ما يلي من أجل التوصل إلى ھدف تخفيض التكلفة:
 التنازل عن تكلفة تطوير البرمجيات ) 26ألف دوالر(.
 التنازل عن تكلفة المخاطر/الطوارئ ) 60ألف دوالر(.
 تقليص تكلفة الطلبات ) 100ألف دوالر(
 التنازل عن الرسوم الثابتة للسجل )المقدرة بنحو  25,000دوالر لكل عام( وتحمل رسوم التعامالت بمستوى
السجل فقط )المقدرة بنحو  0.25دوالر لكل عملية بدء تسجيل اسم نطاق أو تجديده(.
نقترح بأن التكلفة المخفضة سيتم سدادھا بشكل متنامي والتي ستوفر لمقدمي الطلبات األفريقيين مزيداً من الوقت لجني
األموال وسيحظى المستثمرون بمزيد من التشجيع على تمويل الطلبات التي تجتاز مرحلة التقييم األولي.
ونؤمن بأن المجتمعات األفريقية تتقدم للحصول على  gTLDجديدة بما يتفق مع نموذج األعمال المناسب آخذين في
االعتبار الحقائق الكائنة في المنطقة األفريقية .إن التزام  ICANNتجاه دعم مقدمي طلبات الحصول على  gTLDفي
أفريقيا ستكون خطوة نحو تطوير مجتمع اإلنترنت بأكمله في أفريقيا.
ونظرً ا ألن لما تلقاه أفريقيا من تھميش وتخلف بسبب االنقسام الرقمي ،فإننا نرجح وبقوة بأن  ICANNتوفر الدعم
التكميلي وتخفيض التكلفة اإلضافية لطلبات  gTLDمن البلدان األفريقية.

ملخص لمناقشات مجم وعة العمل:
تم إجراء مزيد من اإليضاح على تقرير اإلنجازات فيما يتعلق بمن يمكنه التقدم بطلبات ،السيما الحقيقة التي مفادھا أن
االتصاالت غير مقيدة على الجھات غير الساعية للربح .وبالنسبة لسائر مقدمي الطلبات ،وبصرف النظر عن نوع اإلدخال،
فإن المعيار األساسي لألھلية وقبول الطلبات ھو االحتياج كما أن الدعم لن يتم توفيره من خالل ھذا البرنامج إال إذا تم الوفاء
بمعيار االحتياج .وعلى الرغم من ذلك ،فإن مجموعة العمل ترى بأنه من خالل تضييق التركيز/الدائرة األولية إلى مجموعة
قابلة للتحديد ومحدودة نسبيًا من أصحاب الطلبات المحتملين ،فإن برنامج دعم مقدمي الطلبات المقترح قد يفرض تحديًا سياسيًا
ويمثل جدالً .وھذا ھو السبب وراء افتراض المجموعات الثقافية واللغوية والعرقية كنقطة بداية ويمكن التعريج على ذلك مرة
أخرى في الجوالت المستقبلية.
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كما كان ھناك أيضًا إجماع بين أعضاء مجموعة العمل بأن التمويل يجب أن ال يكون محدو ًدا أو وضع أولويات لمقدمي
الطلبات من مواقع جغرافية خاصة .وتدرك مجموعة العمل بأنه قد يكون ھناك مقدمي طلبات من قارة أفريقيا المھمشة وذلك
يرجع إلى مجموعة كبيرة من األسباب ،على سبيل المثال؛ األسباب السياسية واالقتصادية واللغوية واللوجيستية ،إلخ .وعلى
الرغم من ذلك ،فإن المقترح المعروض في الوقت الحالي ال يتصور التأھل التلقائي أو وضع أولويات لمقدمي الطلبات للدعم
المستند في األساس إلى قارة منشأ/مقر معين .ويجب على المرء األخذ في االعتبار بأن القارات والكيانات الكائنة في إطار
قارة ودولة خاصة لھا تنوع من حيث الوضع واالحتياجات المالية .أما المناقشات التفصيلية حول المجاالت العملية لمثل ھذا
داع الباب أمام مختلف أنماط التالعب،
المعيار بالنسبة لتحديد األولويات المعروض يفرض الكثير من التحديات ويفتح بغير ٍ
والتي قد يكون من الصعب معالجتھا ،على األقل في ھذه المرحلة من برنامج  gTLDالجديد الذي شارف عل البدء.
كما تقر مجموعة العمل بأن تعريف المنظمات غير الحكومية قد يختلف اعتما ًدا على االختصاص القضائي كما وأن الوضع
القانوني للمؤسسات قد يتغير أيضًا على مدار الوقت .وھناك نقطة أخرى ھامة تتمثل في حقيقة أنه نظرً ا ألن الكيانات عبارة
عن منظمات غير حكومية ،فذلك يجعلھا غير مفتقرة للدعم حيث أن ھناك العديد من األمثلة على المؤسسات غير الحكومية
حول العالم التي لديھا موارد مناسبة.
كما كانت ھناك بعض المخاوف التي طرحتھا مجموعة العمل خالل المناقشة ،على سبيل المثال:
 ھل يجب أن نتحدث عن الجوالت المستقبلية ونحن ال نعلم ما إذا كانت ستحدث أم ال وإذا كانت ستحدث فمتى ذلك؟
 ھل ھناك خطر من تحديد االبتكار إذا ما استھدفنا الدعم خالل الجولة األولى على المجموعة اللغوية والعرقية فقط؟
 2.2.2من :جورج كيريكوس ) 20يوليو (2010

 ICANNال تقيم المدخالت العامة .سوف نقاوم بشكل سلبي من خالل عدم المشاركة في العملية التي تؤدي فقط إلى النتائج
المحددة مسبقا ً .إننا نطالب بأن تقوم  ICANNبإخطار المجتمع عندما تكون جاھزة ولديھا الرغبة في إظھار أن تقيم قدرً ا
حقيقيًا للتعليقات العامة أو تعليقات الجمھور.

ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
وال يرتبط ھذا التعليق بشكل مباشر بھذا المقترح الخاص بمجموعة العمل أو بالعمل ،وعلى الرغم من ذلك فيجب أن نالحظ أن مجموعة
العمل ھذه قد استمعت للتعليقات وردت عليھا.

 2.2.3من 21) Neustar; Blacknight Solutions :يوليو (2010

) (Neustarتوافق على أن الدعم يجب تقديمه لبعض مقدمي طلبات  gTLDفي بعض الحاالت المحدودة.
 توافق  Neustarعن وجوب النظر الخاص في بعض الحاالت المحدودة إلى المتقدمين المقدمين القتراحات حول
بعض أنواع  ،gTLDالذين لن تكون لديھم الوسائل المالية أو الوصول إلى الموارد أو الخبرات الالزمة للمشاركة.
 تدعم  Neustarأسلوب المصروفات المتغيرة الذي توصي به مجموعة العمل واستخدام قسم خاص من أية عوائد
للمزادات لتوفير إعادة تمويل جزئي لمصروفات تقديم الطلبات لمقدمي الطلبات المؤھلين.
 ومن خالل التعرف على التحدي المتمثل في الحد األدنى من المصروفات السنوية بواقع  25,000دوالر لبعض
مقدمي الطلبات محرومي المزايا ،فإن  Neustarتدعم التخلص من المصروفات المفروضة مقدمي الطلبات
محرومي المزايا أو تخفيضھا ،ولكن فقط في الحاالت التي ال تدعم فيھا أحجام التسجيل سداد الحد األدنى السنوي.
 أما المؤھالت والمعايير األولية المقترحة لمجموعة العمل فھي مناسبة )حيث تستھدف بعض المجتمعات والنطاقات
الجغرافية واللغات( ،ولكن يجب بذل فكر إضافي لعملية التقييم الخاصة بأصحاب الطلبات الراغبين في المشاركة،
ويشمل ذلك التوقيت والموارد المطلوبة .الشفافية  -وتشمل المعلومات المتعلقة بمقدمي الطلبات ،والتطبيقات
البرمجية كما أن الدعم المالي وغيره من الدعم من األھمية بمكان في دعم الثقة في ھذا البرنامج.
 وتعتزم  Neustarالمشاركة في البرنامج من تقديم الدعم من نوع ما إلى مقدمي الطلبات المؤھلين.
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) (Blacknight Solutionsيبدو أن  ICANNترى بأن  TLDفي "ثوبھا الجديد" يجب أن تدخل في سياق "الحجم
المناسب للجميع" .وال يبدو ذلك واقعيًا أو مناسبًا من الناحية الواقعية من حيث األھداف الخاصة بـ  ICANNوالتي يختصرھا
رود بيكستورم في الغالب إلى "عالم واحد .إنترنت واحد .والجميع متصل" .ولتحقيق ذلك في الواقع الفعلي ،يتعين التخلص من
العوائق االقتصادية متى ما كان ذلك مناسبًا .وتقر مستندات مجموع العمل بوجوب وضع المعايير الصارمة لالستثناءات
االقتصادية وأن ھناك عدد محدود فقط من مقدمي الطلبات سيستوفون المعايير .وقد أكدت العديد من الشركات  -مثل
 - Blacknight Solutionsبأنھا ستبدي رغبتھا في عرض الخدمات على مقدمي الطلبات المؤھلين.

ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
وترحب مجموعة العمل بالمشاركة والعزم على دعم مختلف الكيانات والذي تم التعبير عنه في األشھر الماضية كما تتوقع
ً
عددا أكبر من الشركات واألفراد التي تتقدم للمشاركة ومؤازرة ھذا البرنامج.
ويقر تقرير اإلنجازات بأن مقدمي الطلبات قد يستفيدون من قطاع كبير من المساعدة تتعدى الدعم المالي ويشمل ذلك الدعم
اللوجيستي ودعم الوصول والدعم الفني واإلدارة )تقديم الطلبات( ،إلخ .كما يضيف ھذا القطاع الكبير من الخدمات مزيد من
المرونة والتنوع لبرامج الدعم التي يرجى منھا أن تزيد من مستوى المشاركة في عملية  gTLDالجديدة من جميع أنحاء
العالم.
وعلى الرغم من أن تقرير اإلنجازات تعرض مجموعة كبيرة من التوصيات وكان ھناك جھد مبذول في جعلھا مفھومة ،في
ھذه المرحلة من العمل ،فقد تم ذكر التوصيات بالتفصيل .كما تؤمن مجموعة العمل بأن جلب مزيد من العمل سيتم تنفيذه ليس
فقط من خالل فريق العمل والسياسة ،ولكن أيضًا من خالل مختلف األطراف المعنيين بالمساعدة في المبادرة الناشئة .ومن
خالل ھذه الطريقة ،فإن مجموعة العمل تؤمن أيضًا بأنه قد تمت إضافة مزيد من المرونة لعملية التنفيذ كما تتوقع تشھد تنفيذ
غالبية نواحي تقرير اإلنجازات في الجولة األولى.
 2.2.4من :الصليب األحمر األمريكي ) 22يوليو (2010

تطالب المؤسسات غير الربحية  ICANN -بتحديد تكاليف أقل .ھناك بعض المخاوف لدى المجموعات غير الساعية للربح
حول تكاليف  gTLDالجديدة ،على مستوى التكاليف المتعلقة بالطلبات والمتعلقة باإلنفاذ .كما يطالب الصليب األحمر
األمريكي  ICANNأن تضع في اعتبارھا أن المؤسسات غير الساعية للربح قد تستخدم  gTLDالجديدة المقترحة ألغراض
األعمال الداخلية بموجب أحد النماذج التي تختلف عن  gTLDالجديد التجارية والمستندة إلى الربح .كما أن الصليب األحمر
لديه مخاوف من التكاليف المتنوعة تجعل من الحصول على  gTLDالجديدة أمرً ا صعب المنال لغالبية المؤسسات غير
الساعية للربح .كما تمثل المصروفات الموارد التي يجب تخصيصھا من األموال التي ينفقھا الصليب األحمر والمجموعات
األخرى أو خالف ذلك على الخدمات المقدمة بشكل مباشر إلى الجمھور .كما يطالب الصليب األحمر أن تقوم ICANN
بخفض التكلفة بالنسبة للمؤسسات غير الساعية للربح مثل الصليب األحمر على ضوء أن الدور الكبير والھام لـ gTLD
الجديدة التي تملكھا ھذه المجموعات سيقدم خدمات لمجتمع اإلنترنت.
الدعم لتوصيات فريق العمل األولى .يوافق الصليب األحمر على محتوى التوصية األولى لفريق العمل على النحو التالي:
التنازل عن تكلفة تطوير البرامج للكيانات المحددة ،والمصروفات المتقلبة ،وعوائد المزادات  -وإعادة التمويل الجزئي،
وخفض المصروفات الثابتة للسجل المستحقة لـ  ،ICANNوإعادة النظر تكلفة المخاطر/الطوارئ لكل مقدم طلب ،والنظر في
تخفيض التكلفة الثابتة/المتغيرة البالغة  100ألف دوالر أمريكي لمقدمي الطلبات ممن تتوافر فيھم معايير مجموعة العمل.
توصيات فريق العمل  :2تعرض الصليب األحمر التعليقات التالية:


المرحلة األولية/مرحلة البدء  -تدعم أيضًا المؤسسات غير الرامية للربح :يوافق الصليب األحمر على استھداف
الدعم للمجتمعات العرقية واللغوية كما يفترض بوجوب تقديم الدعم إلى المؤسسات غير الساعية للربح خالل
المرحلة األولية/مرحلة البداية.



وال يوافق الصليب األحمر مع التوصية الداعية إلى دعم المجموعات األخرى ،السيما المؤسسات غير الحكومية
ومؤسسات المجتمع المدني ويجب تناول ھذه المسألة في القريب العاجل .كما نوصي بشدة أن تضع مجموعة العمل
و ICANNفي اعتبارھا تقديم الدعم إلى المؤسسات غير الساعية إلى الربح بأسرع ما يمكن .كما يوصي الصليب
األحمر بتقديم الدعم الفوري خالل المرحلة األولية/مرحلة البدء للمؤسسات غير الساعية للربح التي قد تستخدم
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 gTLDجديدة للتواصل مع الجمھور حول المھمة التي تقوم بھا والخدمات التي تقدمھا ،للمشاركة في األنشطة من
أجل زيادة مستوى المشاركة االجتماعية للمؤسسات غير الحكومية بالتقنيات ،وتوزيع المعلومات التعليمية
والمعلوماتية والخاصة بالحفاظ على الحياة ألعضاء المجتمعات الخاصة بھا أو لجمع التبرعات من أجل دعم
العمليات التي تقوم بھا .ومقدمي الطلبات المشار إليھم ،والذين يمكن التحقق من مھمتھم أھدافھم وحالتھم واعتمادھا
من خالل معايير مجموعة العمل ،ICANN/ھو نوع مقدمي الطلبات المحتملين الذين ال يمثل الدعم المقدم إليھم
جدالً كبيرً ا.


ويوافق الصليب األحمر على أن الموقع الجغرافي لمقدمي الطلبات يعتبر واح ًدا من العوامل الكثيرة التي يمكن النظر
فيھا عند اتخاذ قرار بتوفير الدعم لمقدمي الطلبات.



ويرى الصليب األحمر بأن التوصيات المتعلقة بالمجموعات التي من غير المقرر أن تتلقى دعمًا في الوقت الحالي
ينقصھا التخصص الكافي لتوفير تعليقات ذات مغزى.



ويلزم القيام بقدر كبير من الصول وجھود التعليم كما يجب البدء على الفور ثم الزيادة بمجرد إطالق دليل مقدمي
الطلبات النھائي ،بما يتيح القدرة على الطرح المناسب من حيث الوقت لألسئلة وطلب التوجيه .ويجب على
 ICANNأن توفر المعلومات وتجعلھا متوفرة حول عمليات وإجراءات  gTLDلمقدمي الطلبات المحتملين في
األسواق التي ال تتلقى القدر الوافي من الخدمات ولمجموعات خاصة مثل المنظمات غير الساعية للربح التي قد ال
تكون مھتمة باألنشطة التي تجريھا  .ICANNويتعين على  ICANNتحسين خدمات التعليم والوصول الخاصة بھا
السيما للمؤسسات غير الساعية للربح مثل الصليب األحمر من أجل ضمان أن يكون لمجتمع المستخدمين الخاص
بھا القدرة على التنقل عبر العملية وأن ال يتم إقصاؤه أو تعرضه للتأثير السلبي.



وفي عملية الوصول ،يجب أن تتناول المعلومات التي يتم توفيرھا عملية تقديم الطلبات باإلضافة إلى المعلومات ذات
االھتمام بالنسبة لمن ال يتقدمون بطلبات للحصول على  gTLDجديدة )على سبيل المثال ،إجراءات االعتراض،
وآليات حماية الحقوق( .باإلضافة إلى ذلك ،فإن االستشارات المقدمة حول المتطلبات الفنية لتشغيل  TLDالجديدة
)على سبيل المثال؛ تفاصيل الوحدتين  2و (5يجب أن تتوفر في مرحلة الوصول ھذه إلى ھذه القطاعات المستھدفة
من الجمھور ،والمناطق والمؤسسات ،السيما وأن ھذه التفاصيل قد تثبط من عزم المجموعات التي لم تقم بتشغيل أي
سجل من قبل.



ويجب أن تحدث مرحلة الوصول في كافة مناطق  ICANNالخمس ويتعين على  ICANNتوفير منتديات دراسية
مباشرة وشخصية على أن تكون متاحة للجمھور ،بد ًل من نشر المعلومات التعليمية حول موقع الويب الخاص
بـ  ICANNأو استضافة .webinar



تخفيض النفقات/الدعم و/أو السداد المرحلي للمصروفات لمقدمي الطلبات المستحقين لذلك .يدعم الصليب األحمر
المقصد من وراء ھذه التوصية .أما جدول السداد المقترح في الوقت الحالي والمصروفات فستكون مانعة كما قد
تؤثر على قدرة المؤسسات غير الساعية للربح في تمويل وتنفيذ األنشطة المرتبطة بمھمتھا وأھدافھا.



الدعم الفني )البنية التحتية ،التعليم/االستشارات فيما يتعلق بـ  ،DNSSECوالتنازالت الفنية المحتملة أو
"الخطوات" ،والتكلفة المنخفضة أو خدمات السجل المشتركة ذات السجل النھائي( .ويدعم الصليب األحمر المقدمة
من ھذه التوصية السيما وأن العديد من مقدمي الطلبات سيكونون حديثي عھد بعمليات السجل .ويدعم الصليب
األحمر بصفة عامة األسعار المخفضة لخدمات السجل النھائية لـ  gTLDالجديدة أو تقديم المساعدة لھا.



دعم البناء باللغات غير المشھورة و IDNsلـ  gTLDsالجديدة والحسومات في األسعار من أجل تحفيز البناء في
النصوص مع التواجد المحدود على الويب ،واألسعار المجمعة من أجل تعزيز بناء نصوص متعددة على الفور،
وتوفير االختبار من أجل الوقاية من التالعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .ويدعم الصليب األحمر بشكل عام
األسعار المخفضة للحصول على  gTLDجديدة.
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ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
وتتوجه مجموعة العمل بالشكر إلى الصليب األحمر وكافة الكيانات األخرى التي كرست وقتھا في دعم ھذا العمل الھام .وبعض النقاط
المطروحة تم توضيحھا في التحليل السابق للتعليقات ،على سبيل المثال؛ الحقيقة التي مفادھا بأن أي كيان له وضع غير ربحي ،ال يعني
بالضرورة أن ھذا الكيان غير قادر من الناحية المالية على تغطية المصروفات وتلبية معيار "االحتياج".
كما تقر مجموعة العمل بأن فكرة الصليب األحمر عن عدم الربحية بأنھا تشير بشكل خاص إلى المؤسسات الخيرية والخدمية التي تحاول
إبقاء الرسوم في أقل حد ممكن لھا بحيث يمكن لغالبية التمويل الخاص التوجه إلى الضحايا/األغراض التي تعنى بتوفير المساعدة لھا.
ومن المھم التأكيد على أن المعيار األكثر أھمية ھو االحتياج .وفي ھذه المرحلة ،فإن معيار االحتياج ھو األكثر أھمية من نية السلسلة أو
البنية أو الشكل الخاص بمقدم الطلب .ويتمثل الھدف بالنسبة للمرحلة األولية في التركيز وتضييق الدعم المقدم إلى المجتمعات
العرقية/اللغوية نظرً ا ألن ھذه مجموعة أقل جدالً ومن المحتمل أن تولد دعم سياسي لھذه المبادرة .ولعل مقدمي الطلبات ھؤالء يتمتعون
أيضًا بميزة أنھم معروفين تماما كجماعات وقد اجتازوا اختبار كونھم غير مثيرين للخالف بشكل عام .وتتمتع مثل ھذه المجتمعات بتاريخ
من المعرفة واإلدراك داخل مجتمع  ICANNوتسھيل وصول ھذا المجتمع إلى اإلنترنت يعتبر واحدا القيم األساسية لـ  .ICANNويوجد
داخل مجموعة العمل فكرً ا يتمثل في أن الدعم يمكن توفيره للمجموعات التي توفر المساعدة للمجتمعات المحرومة من الخدمات ،ويشمل
ذلك الحاالت النادرة لمقدمي الطلبات ممن قد ال يتأھلون على أساس مبدأ االحتياج.

 2.2.5من :الفريق العربي ) 21يوليو (2010

يعتبر حذر الدعم من الحكومة غير محدد بما يكفي على ھدف محدد ،كما أن متطلبات المستندات المالية في حالة فشل السجل
تمثل عائ ًقا أساسيًا أما القيد .كما يعطي الفريق العربي قدرً ا كبيرً ا لتقدير  ICANNومجموعة العمل للمشكلة الھامة المتمثلة في
دعم مقدمي الطلبات .كما أن بيان اللجنة االستشارية الحكومية التابعة لـ  ICANNفيما يتعلق بمسألة الحصرية باعتبارھا من
األولويات وليست من خالل متطلبات البرنامج التي تستثني أصحاب المصلحة في البلدان النامية من المشاركة في عملية
 gTLDالجديدة لھو من األمور الھامة أيضًا .وھناك نقطتان يجب أخذھما في االعتبار قبل إصدار تقرير اإلنجازات ،وھما:
) (1المقترح الخاص بحظر "أي" دعم من الطلبات المقدمة فيما يتعلق بالحكومات غير محدد المعزي وغير مناسب،
) (2في أننا نقدم الدعم للحاجة إلى ضمان حماية المسجلين في حالة فشل السجل ،فإن االعتماد األولي لـ  ICANNحول
المستندات المالية مضلل .وتوجد آليات أخرى للحفاظ على المسجلين في حالة فشل السجل .ويمثل النشر المحتمل للمستندات
المالية قبل بدء  gTLDالجديدة عائ ًقا أكبر بكثير أمام القيد أكثر من مصروفات تقديم الطلبات .ويتعين على مجموعة العمل
تناول آليات الدعم األخرى الموجودة في حالة الفشل المحتمل للسجل وكيف يمكن توفيره لمقدمي الطلبات.

ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
كما تم ألقى تقرير اإلنجازات مزيد من التوضيح على المشكالت المطروحة .وال تعتزم مجموعة العمل اقتراح عدم أھلية
الحكومات أو عدم قدرتھا على المشاركة في تلقي الدعم من خالل ھذا البرنامج .وعلى الرغم من ذلك ،وعد التدبر بحرص،
كان ھناك إجماع من مجموعة العمل على عدم وجوب استخدام الدعم لتوفير المساعدات لمبادرات حكومية خالصة وكبيرة.
وعلى ذلك ،إذا كان المقترح المطالب بالمساعدة يحظى بالقدر األكبر من الحكومة أو راعي أساسي من الحكومة ،فيجب أن ال
يتأھل.
وتقر مجمعة الدعم بأن ھذه المشكلة معقدة ،السيما بالنسبة للجولة األولى وتطرح أسئلة ھامة ،على سبيل المثال) :أ( ھل تعتبر
الحكومات من المجموعات ذات االحتياج؟ )ب( كيف يجب تحديد المبادرات التي تقودھا الحكومات؟
وقد تتطلب تفاصيل تنفيذ المقترح المزيد من التفاصيل التي تتناول تعريف المشروعات من حيث األشخاص والنسبة والتي قد
تؤدي إلى عملية تنفيذ صعبة أو جدلية.
وقد توصلت مجموعة العمل إلى االتفاق على أن المقترح الحالي يجب أن يظل كما ھو ،مع توضيح إضافي يفيد بأن التمويل
الحكومي قد يتأھل للحصول على الدعم ،وعلى الرغم من ذلك ،فإن الدعم غير مقصود بالنسبة للطلبات التي تتلقى التمويل
والدعم األساسي من الحكومة.
كما توافق مجموعة العمل على أنه يفضل إذا كان البرنامج متعدد اللغات ،إال أنه من الصعب تنفيذه في ھذه الجولة نظرً ا ألنه
سيتطلب تنقيحً ا كبيرً ا في إجراءات وعمليات  .ICANNويتعين على  ICANNمواصلة ضان أن المواد المعلوماتية متوفرة
بلغات متعددة .كما تقر مجموعة العمل على أن جزءًا من الدعم المقدم إلى مقدمي الطلبات ھي المساعدة في الطلبات والعقود
المبرمة باللغة اإلنجليزية )اتفاقية سجل .(ICANN
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ومن حيث وسائل المواصلة ،فقد ناقشت مجموعة العمل ھذه المسألة وأوصت ببعض الحلول الممكنة .وباعتبار ذلك جزءًا من
العمل المتواصل الذي يوضع في االعتبار لتمديد الميثاق ،فسوف يتم التباحث في ذلك فيما بعد.
 2.2.6من :داني يانجر ) 24يونيو (2010

مقترح مجال المنظمات غير الحكومية .لقد حان الوقت لـ  TLDذات فئة مؤسسية عامة جديدة تتم إدارتھا من خالل IANA
على أساس عدم تقاضي أية مصروفات من أجل خدمة احتياجات العالم النامي بطريقة قابلة للدعم مع تجنب تعدد طلبات
 TLDالجديدة والتي تتطلب كل منھا مستوى من توفير الدعم .إن إيجاد  TLDجديدة تقدم شكالً من أشكال الراحة للمناطق
المحروم بيننا يجب أن تكون من األمور المعقدة ولكن يجب أن تكون افتراض مستقيم بشكل منصف ويعكس رغبة والتزام
المجتمع.


وتعمل مجاالت المنظمات غير الحكومية على الوجه األمثل مع تحقيق المھمة الخيرية لـ .ICANN



ويفي مجال المنظمات غير الحكومية بالمبادئ المنصوص عليھا في دستور أعمال  ICANNوالتي يجب أن تفي بھا
 TLDالجديدة )أي التنوع والتأكد واألمان والتنافس والتنويع والمعنى(.



ومن خالل تجميع فئة تحت  TLDواحدة ،يكون االختالف ممك ًنا في المستوى الثاني .وسوف تجد المؤسسات مكا ًنا
ترغب أن تكون فيه كما أن ھذه المؤسسات غير الحكومية سيكون من السھل العثور عليھا من خالل مجتمعات
المستخدمين المعنية في المستوى الثاني.



أما تمويل الطوارئ الحالي الخاص بـ  ICANNفھو أكثر اتساعًا لتمويل المھام الجديدة لـ  IANAعلى أساس العام
األول ،وبعد ذلك فإن ھذه النفقات الخيرية الخط الخاص بھم في الميزانية ذات البنود التي ستركز على عمليات
 ICANNالخيرية .وفي كل االحتماالت ،سوف تسعى  IANAإلى تنفيذ تدابير استعادة التكلفة ،بحيث ال يتم تمرير
تكلفة االستعادة لمقترح مجال المؤسسات غير الحكومية إلى المحرومين من الخدمات ممن يسعون إلى استخدام مثل
ھذه الخدمات.



ويعتبر أسلوب مجال المؤسسات غير الحكومية من األمور المتعقلة ،فمن خالله يمكننا التعرف على ما إذا كان قسمًا
كبيرً ا من احتياجات العاملين في مستوى القاعدة المحلية ممن تنقصھم الموارد المالية لدعم تشغيل السجالت )والذين
قد ال يتم تلبية احتياجاتھم بالكامل من خالل  .ORGأو من خالل أي  TLDحالي( فيمكنھم تحقيق ذلك من خالل
مجال المؤسسات غير الحكومية  .NGOوبعد يمن تحديد ما إذا كانت ھناك مزيد من المبادرات المطلوبة من أجل
تحسين وترقية االعتبارات الجغرافية والثقافية واللغوية.



ولدى  IANAاالحتياطات الالزمة لتنفيذ العرض الخاص بمجال المنظمات غير الحكومية في مستوى الجذر
وبأحرف غير  ASCIIإذا كان ذلك ضروريًا ،ومن خالل تحديد األصول والدور الذي تقوم به  IANAفإن ھناك
مستوى من االرتياح حيال اعتبار  IANAمتعھد  TLDلمجتمع اإلنترنت العالمي.



وتقتضي معايير التأھل للحصول على مجال للمؤسسات غير الحكومية التحديد الحريص من جانب مجموعة العمل
وسوف يلزم توفير بعض المستندات  -أي ميثاق أو أوراق التأسيس يجب أن تكون كافية للسجل.

ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
تم إجراء مزيد من اإليضاح على تقرير اإلنجازات فيما يتعلق بمن يمكنه التقدم بطلبات ،السيما الحقيقة التي مفادھا أن
االتصاالت غير مقيدة على الجھات غير الساعية للربح .وبالنسبة لسائر مقدمي الطلبات ،وبصرف النظر عن نوع اإلدخال،
فإن المعيار األساسي لألھلية وقبول الطلبات ھو االحتياج كما أن الدعم لن يتم توفيره من خالل ھذا البرنامج إال إذا تم الوفاء
بمعيار االحتياج .وعلى الرغم من ذلك ،فإن مجموعة العمل ترى بأنه من خالل تضييق التركيز/الدائرة األولية إلى مجموعة
قابلة للتحديد ومحدودة نسبيًا من أصحاب الطلبات المحتملين ،فإن برنامج دعم مقدمي الطلبات المقترح قد يفرض تحديًا سياسيًا
ويمثل جدالً .وھذا ھو السبب وراء افتراض المجموعات الثقافية واللغوية والعرقية كنقطة بداية ويمكن التعريج على ذلك مرة
أخرى في الجوالت المستقبلية.
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وفيما يتعلق باألمثلة واألسلوب المطروح لتبسيط البرنامج ،فعلى الرغم من أن به مزايا ،إال أنه من الھام أن نتذكر أن تعقيد
برنامج  gTLDالجديد ھو أمر نسبي بالنسبة لتعقيد سياسة  gTLDالجديدة التي وضعتھا  .GNSOفقد كانت السياسة عملية
طويلة من بناء اإلجماع وتأخذ في االعتبار الخبرات من الجوالت السابقة واحتياجات السوق.
 2.2.7من :داني يانجر ) 17يوليو (2010

التكاليف المستمرة في حالة فشل السجل—تدابير المساعدة .في حين أن حماية المسجلين من األمور الضرورية وأن وظائف
السجل الحيوية يجب دعمھا لفترة زمنية مطولة في حالة فشل السجل ،فاإلطار الزمني المكون من  3إلى  5سنوات والذي
تحدده  ICANNفي  DAGال تتفق مع التوصيات المذكورة في خطة التسجيل التجريبية  gTLDالخاصة بـ ICANN
المطروحة في  15يونيو .2008


وتنادي خطة التسجيل التجريبية بوضع إطار زمني بفترة محددة بشكل كبير ) 30إلى  90يوم أو أكثر(.



وتختلف خطة التسجيل التجريبية تمامًا مع متطلبات  DAGالخاصة بالحصول على مستند ضمان مالي لضمان
االستمرار بالنسبة لوظائف السجل الحيوية لفترة  3إلى  5سنوات تعقب فشل السجل.



والخطوة األولى في متطلب المستند المالي تم تناولھا بالفعل )انظر البيان الصادر عن فريق عمل  ICANNفيما
يتعلق بـ "تعليم عمليات تشغيل السجل" من حيث أنه من الممكن أن يظل تحقيق استمرارية وحماية السجل من خالل
متطلب احتياطي منخفض نسبيًا  -أي تمويل لمدة عامين بدالً من ثالثة أعوام( .ويجب على مجموعة العمل أن
تمارس في الوقت الحالي أن توضح بأن األطر الزمنية )والتكلفة التالية لھا( قد يتم تخفيضھا بشكل منطقي إلى أبعد
من ذلك اعتما ًدا على استنتاجات التسجيل التجريبي المسبق على مستوى المجتمع بأسره.
ً
متحفظا ،فيمكن للخطوة األولى أن تقر وتحدد المستند المالي الذي يدعم وظائف السجل الحيوي
وإذا ما أخذنا منعط ًفا
لمدة  180بعد إعالن "حدث" السجل .وھذا األمر واقعي ويتعدى توصيات خطة التشغيل التجريبية.



ويجب األخذ في االعتبار ما إذا كانت ھناك طريقة يمكن صياغتھا ويمكن من خاللھا إعادة تحديد المشغل التالي
المحتمل بحيث يمكن التنازل عن التزامات الضمان المالي الموسع بالكامل .إن تخفيض أو إلغاء
مستند الضمان المالي المطلوب لـ  DAGسوف يسير في مسارات طويلة نحو توفير دعم حقيقي لمقدمي طلبات
 gTLDالجديدة .ويجوز لمجموعة العمل االنسحاب من الخبرات المسبقة لـ  ICANNمع عملية إعادة التحديد )في
 .netو (.orgفي تأسيس إجراء جديد مخصص لالستعداد لمشغل تالي محتمل كجزء من خطة االستمرار بالنسبة
للسجالت التي تتطلب الحصول على الدعم.



ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
انظر الرد غلى 2.2.5
 2.2.8من :داني يانجر ) 17يوليو (2010

 TLDالثقافية واللغوية — مقترح لدعم برنامج التتبع السريع الجديد .يجب أن تتم معاملة  TLDالثقافية واللغوية بطريقة
مشابھة لمقدمي طلبات ) IDN TLDبخالف  gTLDالجديدة( فقد تستحق عن جدارة تخصيص الفئة الفريدة الخاصة بھا
كـ .clTLD


ويتعين على مجموعة العمل تناول المسألة أي أن تكون "سياسة جيدة" تتوافق مع مھمة  ICANNالخيرية والتعليمية
في تأسيس برنامج جديد للتتبع السريع بالنسبة لـ  TLDالثقافية واللغوية مع متطلبات محددة بوضوح.



وقد ينصح بالموافقة على حد أدنى من مصروفات مقدمي الطلبات لـ  TLDالثقافية واللغوية ،كما ھو الحال بالنسبة
لما تم احتسابه لمقدمي طلبات  ،IDN TLDوأيضًا الموافقة على إعداد وثيقة مشاركة سنوية في السجل تكون معدة
مسب ًقا وموصى بھا.
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وتشمل االعتبارات ما يلي :مدى اتساع دائرة مقدمي الطلبات المتوقع ،وما ھو القسم في دائرة مقدمي الطلبات الذي
يتمتع باالحتياج الشرعي للمساعدة المالية؟ ومن غير الواضح ما إذا كانت المجتمعات الثقافية تتلقى مستوى مناسبًا
من الخدمات أم ال من خالل  .orgأو من خالل  ccTLDالمعنية ،ولذا يجب أن تبدأ العملية بحملة للحصول على
بيانات االھتمام من أجل تحسين مجال ونطاق دائرة مقدمي الطلبات المحتملين.

ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
كان ذلك خارج النطاق بالنسبة لمجموعة العمل المذكورة.

 2.2.9من :داني يانجر ) 17يوليو (2010

رسوم معاملة المسجل--الدعم المقدم إلى أصحاب طلبات  gTLDالمحرومين من المزايا .يجب استخدام زيادة في رسوم
معاملة المسجل )حاليا ً أقل من ثمانية عشر سن ًتا( لدعم مقدمي طلبات  gTLDالمھمشين .وليس من غير المعقول مطالبة
مجتمع المسجلين األكبر بالمشاركة في دعم توسع مساحة االسم ،حيث إن ھذا التوسع سيصب في المصلحة طويلة األجل
للمسجلين على نطاق أوسع .إن تأسيس مؤسسة تـُعنى باإلدارة الصحيحة لھذا التمويل والعمل كنقطة اتصال لتوفير األعمال
الخيرية ھي بحق خطوة نحو األمام.

ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
ويعرض تقرير اإلنجازات لـ  ICANNوالمجتمع طر ًقا مخصصة ومتنوعة للتعامل مع احتياجات التمويل الخاصة بھذا
البرنامج .وتؤمن مجموعة العمل بأن ھناك العديد من طرق التمويل التي يجب التعرف عليھا قبل النظر في زيادة رسوم
معامالت المسجل ،حيث أن ھذه المصروفات ستأتي من جيب المسجِّ ل )المستخدم(.
ومن منظور عمليات اإلنجاز ،فإن التغيرات التي يتم إجراؤھا على عقود المسجل ليست بالعملية السھلة ،بل سوف تضيف
على اإلجمال مزيد من التعقيد ومن المحتمل أن تتسبب في مشكالت سياسية.
باإلضافة إلى ذلك ،من المھم أن ال ننسى أن السياسة تحدد بوضوح بأن برنامج  gTLDالجديدة يجب أن تكون ذات تمويل
ذاتي.
وھناك إجماع في مجموعة العمل على أن المقترحات التي توصي بوضع المسجلين في حيز التنفيذ يقصد به المسجلين الحاليين
من أجل القيام بالمساھمات التطوعية على برنامج التطوير من خالل منفذ مساھمات تكون من المسجل إلى السجل ،وللعثور
على طرق من شأنھا تمكين صغار المانحين غير المسجلين من المساھمة في برنامج التطوير .ويتزامن مع تنفيذ رسالة
التطوير لمجتمعات المانحين ،أن رسالة التطوير يجب أن إيصالھا أيضًا إلى المسجل ،ومجتمعات المستخدمين غير المسجلين
من خالل الوسائط الداخلية والخارجية.
كما أن ھناك قلق من بعض األقلية حول درجة انفتاح المسجلين على ھذا االقتراح وطريقة تنفيذه.
 2.2.10من :ستيفانو سيماتوريبوس ) 20يوليو (2010؛ داني يانجر ) 18يونيو (2010

تجميع الطلبات — مقترح الرسوم المنخفضة.
ستيفانو سيماتوريبوس  -يجب أن تكون ھناك مصروفات مخفضة للطلبات المجمعة بمزيد من اللغات .يتعين على ICANN
تعديل الميزانية الخاصة بالتعامل مع الطلبات بحيث تكون للطلبات المجمعة المقدمة للحصول على  IDNتكاليف منخفضة
ورسوم طلبات منخفضة .ويتعين على  ICANNتشجيع مقدمي الطلبات بالتقدم للحصول على إصدارات  IDNلسلسلة TLD
المفضلة لديھم )على سبيل المثال .flowers ،بنص  ،(Cyrillicوھذا من شأنه السماح لألشخاص باستخدام أسماء النطاقات
والبريد اإللكتروني بلغتھم األم .وقد ال يكون ھناك قدر كبير من طلبات الحصول على  IDNما لم تعرض  ICANNمحفزات
أو مصروفات مخفضة على الطلبات المجمعة التي تشمل  IDNبالحروف غير الالتينية.
داني يانجر  -الطلب المجمع للحصول على  gTLDھو المرادف لطلب  ASCII gTLDالمرتبط بالطلبات اإلضافية للحصول
على  .IDN gTLDيتعين على مجموعة العمل تقديم اقتراح يفيد بأن كل نص إضافي يقترحه المتقدم للحصول على gTLD
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سوف يتم تحديد سعرھا بما يتناسب مع حسابات التكلفة لـ  ccTLDالخاصة بـ  IDNللتتبع السريع  -وھي تحدي ًدا 26,700
دوالر لكل نص .ويمثل التساوي في المعاملة المشكلة األكبر  -أي ،إذا كان حساب التكلفة قد تم تحديده بالفعل لمعالجة طلبات
ً
متميزا بالتأكيد )على النقيض من القسم الثالث من الالئحة الداخلية لـ  (ICANNإذا ما تم
الحصول على  ،IDNفسوف يكون
تحديد سعر أعلى لطلبات مساوية له.
ملخص لمناقشات مجموعة العمل:

مع مراعاة متطلبات تلقي الدعم من البرنامج ،تؤمن مجموعة العمل بأن عمليات تخفيض األسعار يجب أن تنفذ من أجل
التشجيع على بناء  IDNفي اللغات الصغيرة أو المھمشة ،بالمبلغ الفعلي والتوقيت الخاص بالدعم المقرر تحديده .وكانت ھناك
وجھة نظر لألقلية من واقع تقرير اإلنجازات المقدم من جانبنا يفيد بأن مقدمي الطلبات ممن قد ال يستوفون مطلب االحتياج
للحصول على الدعم ولكن يحظون بدعم واضح من داخل مجتمع اللغة المقرر تقديم الخدمات له فيجب أيضًا أن تكون له
القدرة على تلقي بعد الدعم ،على سبيل المثال عمليات الحسم المجمعة ،وذلك من أجل عرض ھذه الخدمات على مجتمع
النص/اللغة المھمشة .وھذا االعتماد المقدم من المجتمع يجب أن يكون نابعًا من المؤسسات ،والمنظمات غير الحكومية و/أو
الشركات المحلية من داخل مجتمع النص/اللغة.
 2.2.11من :داني يانجر ) 19يوليو (2010

استثناء على فصل السجل-المسجل بالنسبة لبعض المجموعات .يتعين على مجموعة العمل على دعم مقدمي الطلبات التفاعل
مع مجموعة العمل على التكامل الرأسي من أجل التوصل إلى تحديد أفضل لفئة االستثناءات المستندة إلى الفائدة والجمھور
فيما يتعلق بفصل السجل  -المسجل بحيث يمكن عرض التوصية الموحدة على مجلس إدارة  .ICANNوتشمل نواحي
االستثناءات المحتملة بعض مجموعات اللغات ،والدول النامية ،وبعض المجتمعات بسبب الحجم أو الظروف االقتصادية ،إلخ.
وسوف يتعين على مجموعة العمل على دعم مقدم الطلبات تقييم ما إذا كان االستثناء لمشغل السجل سيكون مفضالً على جھود
الدعم المالي من أجل دعم المسجل المحلي الجديد.

ملخص لمناقشات مجموعة العمل:
كان ھناك إجماع أنه في الحاالت التي تكون فيھا قوة السوق غير قضية ،فإن المتقدمين الذين يستوفون الشروط للحصول على
الدعم من شأنھم منح إعفاء خاص لفصل مسجل-السجل .يمكن استعراض ھذا اإلعفاء الخاص بعد  5سنوات .وخالل فترة
اإلعفاء ،فإن إدارة/مھمة امتثال  ICANNمن شأنھا ،خالل فترة التقدير الخاص ،االستعراض لضمان أن ال يساء اإلعفاء.
وتأخذ التوصية في االعتبار االستشارات المقدمة من اللجنة االستشارية الحكومية ) (GACإلى مجلس إدارة  ICANNفي
 23سبتمبر .22010

 2يمكن االطالع على أصل رسالة  GACالموجودة ھنا:
http://www.icann.org/en/correspondence/dryden-to-dengate-thrush-23sep10-en.pdf
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 .3إعالن المدونات " -الدعوة لإلدالء باآلراء  -الدعم المقدم إلى أصحاب طلبات
 gTLDالجديدة"  -يونيو 14
قامت مجموعة العمل بنشر مدونة على الموقع الخاص بـ  ICANNتحت عنوان" :دعوة لإلدالء باآلراء  -الدعم المقدم إلى
أصحاب طلبات  gTLDالجديدة" .وتم إعالن المدونة في  14يونيو  .2010وقد تلقت  5تعليقات يمكن استعراضھا من ھنا:
.http://blog.icann.org/2010/06/call-for-input-support-for-new-gtld-applicants/#comments
انظر أدناه محتوى المدونة األصلية:
عزيزي مقدم خدمات التسجيل،
أصدر مجلس إدارة  ICANNمؤخراً قراراً يطالب فيه فريق العمل بوضع طريقة مستدامة يقصد بھا توفير الدعم ألصحاب الطلبات
الذين يحتاجون إلى مساعدة في التقدم بطلباتھم وتشغيل النطاقات الجديدة .gTLDs
)(http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-12mar10-en.htm#20
حدد فريق العمل خمسة أھداف ،اثنان منھا كما يلي:
 الھدف  :3لتحديد أنواع الدعم )مثل المساعدة التقنية والمساعدة التنظيمية والمساعدة المالية وتقليل الرسوم( وأوقات الدعم الزمنية
)مثل دعم فترة الطلب فقط والدعم المستمر( المناسب لمقدمي طلبات  gTLDالجديد وتلبية المعايير المحددة.
 الھدف  :4لتحديد مقدمي الطلبات المحتملين لألنواع المحددة للدعم إلى جانب آليات الدعم لتمكين فقرات الدعم.
نسعى إلى الحصول على مدخالت من المجتمع حول ھذين الھدفين ،وسيتم إنشاء "مجموعة" من مقدمي ھذه الخدمات لھذه الطلبات .ومن
أجل المتابعة والتقدم في عملنا ،فإننا نطالب "بالتصويت برفع األيدي" من جانب مقدمي الخدمات المعنيين.
تم تحديد أنواع الدعم التالية:
 االتصال الموسع لمقدمي الطلبات المحتملين لتعريفھم بالفرصة السانحة والسماح لھم بمزيد من الوقت اإلضافي لإلعداد
 المساعدة في تعبئة الطلب
 خدمات التسجيل الخارجية أو المساعدة في العمليات المحلية
 خدمات DNS
 األجھزة/الشبكات المتوافقة مع البنية األساسية IPV6
 تنفيذ تعليم Education-DNSSEC
 القانوني والتوثيق  -تقديم الدعم لتغطية التكاليف القانونية أو التوثيق
 الترجمة  -ينشر دليل مقدم الطلب باللغة اإلنجليزية ،وھو ما يفقده العديد من غير الناطقين باإلنجليزية في العالم
 التدريب  -في مجاالت مثل بناء خطة االستدامة والتسويق والعمليات
 المساعدة من خالل عملية تقديم الطلبات
ھل ھناك أنواع أخرى من الدعم يمكن أن تحددھا بأن مقدم الطلب المحروم قد يحتاج إلى تحقيق النجاح في عملية تطبيق gTLD؟
ھل تنظر منظمتكم في تقديم أي من وظائف الدعم للمتقدمين المحرومين مجانا ،أو على أساس استرداد التكاليف ،أو تخفيض المعدالت؟
ھل أنت على علم بأي الجھات األخرى )بما في ذلك جھتك( التي من شأنھا دعم المتقدمين المحرومين؟
الرجاء إرسال مشاركتك عبر البريد اإللكتروني  ،soac-newgtldapsup-wg@icann.orgالقائمة البريدية لفريق العمل.
من المقرر عقد دورة ومناقشات عامة حول ھذا الموضوع خالل اجتماع بروكسل .ستكون ھناك فترة للتعليق العام والمتابعة مع مقدمي
الخدمات المحتملين مع تقدم العمل.
شكرا الھتمامكم.
فريق عمل  AC/SOالمشترك المعني بدعم مقدم الطلب  gTLDالجديد

26

تعديل على التقرير النھائي لمراحل التنفيذ الخاصة بمجموعة العمل على JAS

التاريخ :نوفمبر 2010

 .4نص الملخص المنشور في  16يونيو 2010
المقدمة
في استجابة لقرار مجلس اإلدارة الذي صدر في اجتماع نيروبي ،بدأ مجلس  GNSOتشكيل لجنة  AC/SOمشتركة لدعم طلب
 gTLDالجديد أو مجموعة عمل  JASالتي بدأت منذ فترة بسيطة في أبريل  .2010وتأمل مجموعة العمل على  JASفي اإلخبار عن
حالتھا الحالية والنتائج التي توصلت إليھا حتى تاريخه مع الحث على إبداء التعليقات العامة لتوجيه العمل بشكل اإلضافي .قررت
مجموعة العمل البدء مبكراً في العمل على شكل فريقي عمل متماثلين؛ فريق العمل  1وھو يركز على سمات رسوم الطلب وفريق العمل
 2وھو يعمل على تحديد المشكالت المتعلقة بمقدمي الطلبات للدعم الخاص وكذلك طبيعة الدعم .فيما يلي النتائج الحالية لفريقي العمل.

فريق العمل 1
الخلفية
جدير بالذكر أن مھمة فريق العمل  1تتمثل في تلبية الھدف  2الوارد بمخطط مجموعة العمل :أال وھو تحديد مدى إمكانية تقليل التكلفة
الصافية لمقدمي الطلبات ممن يلبون المعايير المناسبة مع الحفاظ على مبدأ استرداد التكلفة.

العملية
يوضح فريق العمل  1كيفية تحديد رسوم الطلب ويفسر/يبرر كذلك األمر بمستندات اعتبار التكلفة ) (1وكذلك  DAG4من أجل تحديد
مدى وجود أي احتمالية لطلب مراجعة الرسوم لمقدمي الطلبات ممن يلبون المعايير المحددة .تقترح فرقة العمل  1العديد من الخيارات
للدعم المالي لمقدمي الطلبات .ويبدوا أنه تم االتفاق باإلجماع على المقترحين األولين وال تزال بقية المقترحات قيد المناقشة في الوقت
الحالي.
الرسوم المحددة للتقديم لـ  gTLDالجديد تقدر بنحو  185,000دوالر أمريكي .وتنقسم الرسوم إلى .1 :تكاليف تطوير برنامج gTLD
الجديد وتبلغ نحو  26,000دوالر أمريكي  .2تكاليف تقييم الطلب ثابتة ومتغيرة  -يمكن تحديدھا على  100,000دوالر أمريكي
 .3تكاليف المخاطر والطوارئ وتقدر بنحو  60,000دوالر أمريكي
يالحظ فريق العمل  1أن مستند تفسير برنامج  gTLDالجديد لميزانية  gTLDالجديدة رقم ) (2يشير إلى صافي أرباح متوقعة لبرنامج
 gTLDالجديد.

المقترحات
تمت صياغة المقترحات التالية من خالل فريق العمل .1
 .1التنازل عن تكلفة تطوير البرنامج ) 26ألف دوالر أمريكي( للھيئات المحددة المؤھلة لتلقي المساعدات المالية .خاصة منذ
تخصيص تكلفة التطوير إلعادتھا إلى احتياطي  .ICANNمن الشائع أن تقوم  ICANNبالعمل على تقليل اإلعادة إلى االحتياطي
في ضوء التخفيف من الظروف المالية الصعبة .ونتوقع أن يقوم مقدمو طلبات قليلون جداً )بالمقارنة بالعدد اإلجمالي المقدم(
بتلبية المعايير الموجودة بحيث أن العبء المالي الذي يمكن التنازل عنه لھذه الرسوم يجب أن يكون وفقا ً للحد األدنى.
 .2الرسوم المقترحة .بدالً من دفع الرسوم كاملة عند قبول الطلبات يمكن لمقدمي الطلبات ممن يلبون المعايير المحددة والمحددين لتلقي
دعما أن يدفعوا الرسوم المتعلقة بالزيادة )ربما بعد جدول إعادة تمويل االحتياطي( .والسماح لمقدم الطلب بوجود جدول مدفوعات للرسوم
على نحو غير ثابت ما يوفر لمقدم الطلب مزيداً من الوقت لزيادة أمواله ومن المحتمل أن يعود المستثمرين طلباتھم التي تمرر من مرحلة
التقييم األولي .إن لم يتابع مقدم الطلب خالل العملية بكاملھا فإنھا لن تكلف  ICANNالمقدار المحدد بالكامل ومن ثم تظل عملية استعادة
التكلفة سليمة وقيد العمل.
 .3عائدات البيع .يتلقى أصحاب الطلبات تمويال جزئيا من أي عائدات للبيع ) — (3ألنھم يمكنھم أن يدفعوا مرة أخرى أية قروض أو
االستثمار في السجل أو استخدام عائدات البيع أو إعادة تمويل لتمويل مقدم الطلب المعيب.
 .4تقليل رسوم السجل الثابتة بالرجوع إلى  .ICANNفيما يتعلق بالرسوم الثابتة لمستوى السجل المقدرة بنحو  25,000دوالر أمريكي
لكل عام ) (4فعوضًا عن ذلك يتم تحمل رسوم التعامالت بمستوى السجل فقط والمقدرة بنحو  0.25دوالر لكل عملية بدء تسجيل اسم
نطاق أو تجديده .وتمثل الرسوم السنوية المقدرة بنحو  25ألف دوالر أمريكي لـ  ICANNعائقا ً يتعذر الحصول عليه لمقدم طلب يمثل
مجتمعا صغيرا .ويقوم العديد من  TLDsبدفع مقدار يقل كثيرا إلى ) ICANNعند حدوث أي أمر ما( .إن كان الحد األدنى مطلوبا
بشكل نھائي فيمكن النظر بعين االعتبار إلى تخفيض تلك الرسوم بواقع  %50من مقدمي الطلبات المؤھلين.
 .5إعادة اعتبار تكلفة المخاطر والطوارئ لكل مقدم طلب ) 60ألف دوالر أمريكي( .يتساءل فريق العمل إن كانت  ICANNتتوقع
بالفعل مبلغا إجماليا يصل إلى  30,000,000دوالر أمريكي ) 60ألف دوالر أمريكي ×  500طلب( بتكاليف متغيرة وغير محددة
للعمل وفقا ً لھا .يمكن فيما يتعلق بھذه الرسوم تقليل/إعفاء مقدمي الطلبات ممن يلبون المعايير المناسبة من جانب مجموعة العمل.
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 .6وتعتمد التكلفة الثابتة والمتغيرة المقدرة بنحو  100,000دوالر أمريكي على التكلفة اإلجمالية للدورة السابقة لمقدمي الطلبات يتم فيھا
النظر بعين االعتبار إلى تقديرات التكلفة على نحو  1.8مليون دوالر لعشرة من مقدمي الطلبات .وتتضمن تلك الرسوم بشكل محتمل
التكاليف المرتبطة بالصراع الذي ينشأ من رفض طلب " ".XXXالذي يظل بال حل .ويمكن تحريف الرسوم المقدرة بنحو 180,000
دوالر أمريكي على نحو كبير من خالل العمل طويل األمد المطلوب لـ  .XXXوالتقييم الفعلي والتكاليف اإلدارية لمقدمي الطلبات التسعة
اآلخرين قد ينظر لھا بعين االعتبار بأقل من  180,000دوالر أمريكي للقطعة .إن كانت األمور على ھذا النحو فيمكن تقليل الرسوم
الثابتة المقدرة بنحو  100,000دوالر أمريكي لمقدمي الطلبات ممن يلبون المعايير المحددة من مجموعة العمل.
يعمل فريق العمل  1مع فريق العمل  2على تحديد مصادر التمويل لتحمل جزء من الرسوم لمقدمي الطلبات المؤھلين .تقترح مجموعة
العمل إمكانية إجراء تحديد مستقل بعيدا عن  ICANNلمساعدة مقدمي الطلبات على التمويل.

فريق العمل 2
من وما ھي طبيعة المساعدة المقدمة :نتائج فريق العمل 2

 .1من يجب أن يتلقى الدعم؟
الطريق إلى عمل برنامج دعم يمثل الخيار لبدء دعم المستلمين .داخل عقل فريق العمل  2يتم اعتبار مجموعة من مقدمي الطلبات
المحتملين غير أنه تم االتفاق على التركيز بشكل أولي على التمويل المحدود والذي يمكن بسھولة من تحديد مجموعة من مقدمي الطلبات
المحتملين غير المثيرين للخالف لتقديم الدعم لھم .واستنادا إلى تلك المعايير يوصي فريق العمل بما يلي:
أ .على األقل خالل المرحلة األولى/التجريبية يستھدف الدعم المجتمعات اللغوية واألخالقية )مثل مجتمع ھاوسا والمتحدثين للكويشوا
ومتحدثي التاميلية( .ولعل مقدمي الطلبات ھؤالء يتمتعون بفائدة أنھم معروفين تماما كجماعات وقد اجتازوا اختبار كونھم غير مثيرين
للخالف بشكل عام .وتتمتع مثل ھذه المجتمعات بتاريخ من المعرفة واإلدراك داخل مجتمع  ICANNوتسھيل وصول ھذا المجتمع إلى
الويب يعتبر واحدا القيم األساسية لـ .ICANN
ب .تحديد الدعم للجماعات األخرى خاصة  NGOsومنظمات المجتمع المدني استناداً إلى نقطة مستقبلية مفادھا أن من يشكل "المجتمع"
بھذه المساحة يكون أقل وضوحا واختبارا لما قد تحتاجه الجماعة أم ترتقي به لتستحق الدعم ما قد يمثل وجھة نظر أدق .وعالوة على
ذلك فقد يكون عدد مقدمي الطلبات كبير جداً.
ج .بشكل عام يوصي فريق العمل بإعطاء بعض التفضيل إلى مقدمي الطلبات ذوي المواقع المحددة جغرافيا ً في األسواق الناشئة حديثا
والدول النامية واللغات التي يعتبر وجودھا على الويب محدوداً.
د .ال يوصى بتحديد سلسلة جماعات للدعم في ھذا الوقت ،تحديداً:
• مقدمي الطلبات غير المستحقين للدعم يتمتعون بتمويل ضخم
• مقدمي الطلبات الذين يمثلون عالمات تجارية ومجموعات شركات يجب أن تقدم الدعم لنفسھا
• مقدمي الطلبات من الھيئات الحكومية وشبه الحكومية )مع ذلك قد يتواجد عدد من مقدمي الطلبات الحكومية من يستحق
بعض الدعم(
• مقدمي الطلبات الذين ال يريدون أن يكون نموذج أعمالھم التجارية قابالً للرد

 .2ما نوع الدعم المقدم؟
توصي مجموعة العمل بعدد من أنواع الدعم المختلفة التي قد تكون قيمة لمقدمي الطلبات المحتملين وكذلك الدعم الذي ينحصر في فئات
ثالثة:
أ .دعم المنطق والتوعية والرسوم بعملية الطلب
• ترجمة المستندات ذات الصلة – مع مالحظة االھتمام الكبير من أعضاء المجتمع غير المتحدثين للغة اإلنجليزية ممن يلزمھم وقت
أطول للعمل باللغة اإلنجليزية
• المساعدة اللوجستية والتقنية خالل عملية الطلب – بما يتضمن الدعم القانوني ودعم التقديم الذي يعتبر مكلفا ً واإلمداد البسيط في العديد
من األسواق الناشئة
• جھود التوعية والوصول – لجعل مزيد من األشخاص باألسواق غير المعروفة على وعي بعملية  gTLDوكيفية المشاركة في عملية
gTLD
• تقليل وتحجيم الرسوم و/أو تقديم دعم في شكل الدفع المرحلي لمقدمي الطلبات المستحقين لذلك – اعتمدت ھذه المناقشة على عمل
فريق العمل  1وتضمين فكرتين أساسيتين :ھي أن يتلقى مقدمي الطلبات المستحقين بعض التسعير األقل عموما ً
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قد يكون نوع الدعم المرحلي ھذا النوع المناسب الذي يتيح عملية "الدفع بمراحل" لمقدمي الطلبات بفعالية عن عملية الطلب بخالل
الحصول عل كل التمويل المطلوب مقدما ً
ب .الدعم التقني لمقدمي الطلبات في تشغيل وتأھيل تشغيل gTLD
• البنية التحتية – توفير األجھزة والشبكات المتوافقة مع  IPv6على القدر المطلوب
• التعليم والتشاور  – -للمساعدة في تنفيذ DNSSEC
• التنازالت التقنية المحتملة أو "االرتقاء" – األمر الذي يتيح لمقدمي الطلبات بناء قدراتھم إلى جانب الحاجة إلى إظھار األھلية
الكاملة قبل التقدم )على القدر المطلوب(
• تقليل التكلفة أو المشاركة في خدمات السجل النھائية

ج .دعم البناء باللغات غير المشھورة و IDNsلـ  gTLDsالجديدة
• إجراء خصومات على السعر لحفز عمل النصوص بحضور محدود على الويب
• تحديد األسعار لتعزيز البناء بالنصوص المتعددة – والحفز على توسيع محتوى  IDNعند بدء  gTLDsالجديدة من خالل تشجيع
مقدمي الطلبات على عمل نصوص ھائلة مرة واحدة
• إجراء االختبارات لمنع العبث وضمان استھداف الدعم المحدد

 .3توصيات أخرى؟
ناقش فريق العمل كذلك سلسلة "المبادئ" الموصى بھا لتوجيه المجتمع عند إنھاء عملية الدعم وتسمى:
أ .مسئولية التمويل الذاتي – يجب أن يشتمل دعم /ICANNالمجتمع على ماال يزيد عن  %50عن التكلفة اإلجمالية للطلب .توصلت
مجموعة العمل إلى طريقة جديدة لتشجيع المسئولية والتحقق.
ب .فترة الغروب – يجب االتفاق على الدعم وقطعه عند نقطة محددة ربما بعد  5أعوام بعدھا ال يتم عرض مزيد من الدعم .وھذا األمر
موصى به كإجراء آخر لتعزيز إمكانية التحصل وكطريقة لمساعدة ذوي الموارد المحدودة للوصول إلى مقدمي طلبات أكثر.
ج .الشفافية – يجب أن يكون دعم الطلبات والمستويات عام ومعروف لتشجيع الشفافية.
د .نموذج مقدم الطلب غير محدود – في الوقت الذي تتسلم فيه المجموعات الدعم ستكون  NGOsفلن يحتاج مقدمو الطلبات إلى كونھم
ال يتربحون .ربما يبدأ بعضھم كجھات غير ربحية أو كيانات ھجينة أو كيانات تھدف للربح وقد يكون اآلخرون مناسبين للجھات الربحية
والھجينة.
ھـ .الدعم الحكومي المحدود – يجب أن ال يحرم استالم البعض للدعم من الحكومة )الحكومات( مقدم الطلب من المجتمع من تلقي دعم
 .gTLDومع ذلك ،لم يتم تصميم عملية لدعم المبادرات التي تقودھا الحكومة.
و .إعادة الدفع في حالة النجاح – في حالة عاد الدعم المقدم لـ  gTLDsباألموال بسبب مستوى الدعم المقدم بھذه العملية فيجب على
المستلمين الموافقة على رد اإلعانات المالية للطلب لدعم الطلبات المستقبلية.

أسئلة إضافية وإجابات محتملة:

• س :ھل يمكن عرض خطط محددة للدعم؟ ج :سيكون ذلك واضحا ً بمرور الوقت غير أن الحزم الموحدة للدعم يجب أن تساعد في
تقليل تكلفة الدعم.
• س :ھل يوجد عدد قليل من األشخاص بالمجتمع في حاجة إلى إنشاء وتوفير؟ ج :في الواقع تجري مناقشات شاملة ومكثفة حول ھذا
الموضوع ولكن ال يوجد إجماع حولھا .ويؤمل أن النماذج التجارية الجديدة ستعمل بشكل خاص على المجتمعات المتشابھة.

مالحظات
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/cost-considerations-04oct09-en.pdf .1
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/new-gtld-budget-28may10-en.pdf .2
 http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/Draft-rfp-clean-28may10-en.pdf .3الصفحات 4-18
 Draft-rfp-clean-28may10-en.pdf .4اتفاقية السجل 6.1

األھداف المخططة لمجموعة العمل

)كما تم تبينھا من مجلس  GNSOو:(ALAC
تمھيد :مجموعة العمل  AC/SOالمشتركة حول دعم طلب  gTLDالجديد يجب أن يقيم ويقترح التوصيات المتعلقة بالدعم المحدد
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لمقدمي طلبات  gTLDالجديدة بالحاالت المحددة .تتوقع مجموعة العمل تحديد المعيار المناسب لمثل ھذا الدعم لتحديد أشكال الدعم
المناسب وتحديد المزودين المحتملين لھذا النوع من الدعم .ومع ذلك فال توجد افتراضات بأن النتائج ستتوافق مع البنية الحكومية
الخاصة .ومن ثم فإن التوصيات تشير إلى الحلول المفضلة من الطبيعة الطوعية والمعيار والفقرات المناسبة بما يتوافق مع األھداف أدناه
األمر الذي سيؤدي بال شك إلى تقديم النصائح المھمة لألطراف ذات الصلة .تدرج األھداف في قائمة بترتيب األولوية .واالعتبار
اإلجمالي في أن النتائج الخاصة مجموعة العمل يجب أن ال تؤدي إلى أي تأخير في علمية  gTLDالجديدة.
الھدف  :1تحديد المعيار المناسب الذي يجب أن يلتزم به أصحاب طلبات  gTLDالجديد للتأھل للدعم المحدد .وقد يختلف المعيار عن
األنواع المختلفة للدعم المحددة بما يتوافق مع الھدف  2و 3أدناه.
الھدف  :2تحديد كيفية تقليل رسوم الطلب و/أو العون المالي لتجھيز مقدمي الطلبات على االلتزام بالمعايير المحددة والمناسبة لالستفادة
من فوائدھا مع الحفاظ على مبدأ استعادة التكلفة الكاملة لتكاليف عملية الطلب.
الھدف  :3لتحديد أنواع الدعم )مثل المساعدة التقنية والمساعدة التنظيمية والمساعدة المالية وتقليل الرسوم( وأوقات الدعم الزمنية )مثل
دعم فترة الطلب فقط والدعم المستمر( المناسب لمقدمي طلبات  gTLDالجديد وتلبية المعايير المحددة.
الھدف  :4لتحديد مقدمي الطلبات المحتملين لألنواع المحددة للدعم إلى جانب آليات الدعم لتمكين فقرات الدعم.
الھدف  :5تحديد الشروط واآلليات المطلوبة لتقليل مخاطر الوصول غير المناسب للدعم .االتفاق مع مجموعة العمل وتبني تعليق مجلس
 GNSOو .ALACإجراءات التشغيل لمجموعة العمل سوف تقوم مجموعة العمل بالتشغيل وفقا ً إلرشادات مجموعة العلم المؤقتة
المحددة في مسودة إرشادات مجموعة العمل بتاريخ  5فبراير .2010
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 .5النص  -جلسة ورشة اجتماع بروكسل
المقدمة

قامت مجموعة العمل بتنظيم ورشة عمل في  23يونيو ،خالل اجتماع  ICANNالمنعقد في بروكسل تحت عنونا "تخفيض
الحواجز على إنشاء  gTLDجديدة في المناطق النامية" .يمكن االطالع على تفاصيل الجلسة ھنا:
 .http://brussels38.icann.org/node/12503أدناه يمكن رؤية النص المأخوذ من الجمھور في ورشة عمل بروكسل.

___________________________________________________________________
 ICANNبروكسل  /تخفيض العوائق أمام إنشاء  gTLDجديد في المناطق النامية في يوم األربعاء الموافق  23يونيو  - 2010األسئلة
والتعليقات الواردة من الجمھور.
<<كارال فالينتي :إذن فالسؤال األول يأتي من داني يونجر .سيادة المدير توراي ،أنا أعلم أن مشغل السجل الذي يقوم بالتعامل مع مقدم
التسجيالت التي ال تقتضي سداد أية رسوم نظير التسجيالت والتي ال تستخدم أية خدمات للمسجلين .أما العقد الخاص بمنظمتھم فھي
مستعدة إلعادة تقديم العطاء في العام التالي ،وكلنا يعرف أن المقترح الخاص بالمنافسة غالبًا ما يلھم بإيجاد الحلول االبتكارية الجديدة.
يمكن لمشغلة السجل ھذه واسمھا ديانا توفير خدمات السجل للمنظمات الحكومية الدولية بالمناسبة من أجل  .INTھل ھناك أي سبب
خاص وراء عدم القدرة على المطالبة بتوفير خدمات سجل مقابلة للمنظمات غير الحكومية في العالم النامي ،مثل نقطة  TLDللمنظمات
غير الحكومية؟
<< كاتم توراي :عمتم مساءً .وأشكرك الشكر الجزيل ،يا إيفان على ذلك وكم كان ھذا لطيف منك وأستطيع القول بأن العرض مكتظ .وال
أعتقد أنه من المناسب القول بأنني كنت مسئوالً عن القرار الجاري والذي أدى إلى الخروج بمجموعة العمل المشتركة ھذه .وأود رؤية
ذلك ،حيث إن  NICANتقوم ببذل جھود مشتركة شھدت بالفعل مشاركة جميع وكل شخص منا .والسبب في ذلك يرجع إلى أنني قد
وعدت أفري وكذلك أولوف بأنني كنت أنوي محاولة بذل أقصى ما لدي من جھود للمجيء ومشاركتكم ھنا ،حتى وإن كانت مشاركة
ضئيلة .ولدينا في الوقت الحالي ورشة عمل مستمرة وواسعة ،إال أنني قد سحبت نفسي من ذلك ،ألنه من المھم في نظري المجيء
ومشاركتكم والتعبير عن امتناني لكم على العمل الرائع الذي تقومون به ،السيما ما كانت تقوم به مجموعة العمل المشتركة .إن العمل
الذي تقومون به في غاية األھمية .وكما كنت أخبر المجموعة األفريقية باألمس ،فيجب أن يرى ذلك أيضًا في سياق الحقيقة القائلة بأن
العمل الذي تقومون به ليس يصب فقط في مصلحتكم ومصلحة العالم النامي ،ولكن أيضًا في مصلحة  ICANNنفسھا.
وسوف تتذكرون أن قرار المجلس الذي قمنا بتمريره ،أي قرار مجلس اإلدارة رقم  20في نيروبي ،قد ذكر بشكل خاص أن القيام بذلك
سيكون في مصلحة أھداف  ICANNفي أن نكون منظمة شاملة .ولذا ،فإنه إلى الحد الذي تقدمون فيھا مساعدتكم لتحريك أھداف
القرار إلى األمام ،فإنكم تساعدون  ICANNعلى تحقيق أھدافھا .كما أنني أرغب جديًا في تقديم الشكر مرة أخرى  -أشكركم شكرً ا
جزيالً مرة أخرى على العمل الرائع الذي تقومون به ،والذي قمتم به ،كما أشجعكم على الحصول على أكبر قدر من المعلومات قدر
اإلمكان ،وأكبر قدر من وجھات النظر بقدر ما يمكنكم .وبسبب أنني أتكلم كثيرً ا ،فليس أحد منا بقدر أو أكثر ذكا ًء منا جميعًا .ولھذا فإن
ھذا ھو السبب في أنه من المھم على وجه الخصوص أن نقوم بتحريك ھذا األسلوب متعدد المصلحة ،واألسلوب المستند إلى القاعدة
المحلية من خالل ضمان أن يكون لدينا أكبر قدر من التعليقات واآلراء في ھذه المداوالت بقدر اإلمكان.
ونحن نتطلع بكل تأكيد للحصول على التوصيات التي ستنطلق من العمل الرائع الذي تقومون به ،كما نأمل أن نخرج بشيء يحقق الرضا
لجميع األطراف لدينا جميعًا.
مرة أخرى أتوجه بجزيل الشكر إليكم .وأعتذر على وصولي المتأخر ،وأعتذر على وجه الخصوص على أنني قد اضطررت إلى
المغادرة للذھاب واللحاق بالمجلس مرة أخرى في ورشة العمل الخاصة بنا .ومرة أخرى شكراً لكم جميعا ً وأتمنى لكم النجاح في
مداوالتكم .شكراً.
ً
<<< حس ًنا .شكرا لكم .أتمنى أن يكون ھذا ھو المكان المناسب لطرح األسئلة) .غير مسموعة( ما الذي سوف يحدث على المدى الطويل
للمنافسات اللغوية لـ  .IDNيوجد ألحد ما أسم النطاق  .burnout.comواآلن يمكن أن يأتي أسم نطاق باللغة السواھيلية
 .burnout.africaفكالھما  .TLDsوسوف تتم ترجمتھما من خالل محركات البحث .ولذا في غضون فترة  3أعوام ،ما االسم الذي
سيربح منافسة تصنيف الصفحات على المستوى الدولي؟
قد علمت أن إسمي باللغة الفارسية " "caviarتتم ترجمته إلى --
<<إيفان ليبوفيتش أعتذر بشدة .أنا أكره أن أقاطعكم ،ولكني ال أعتقد بأن ھذا له صلة وثيقة بما  --نحدث عليه ھنا عن تخفيض النفقات.
<<إيفان ليبوفيتش حس ًنا .ھذا سؤال جيد .مكان خاطئ .عذرً ا.
<<ستيف ديل بيانكو :ستيف ديببيانكو ،لدى اتحاد خيار اإلنترنت  .Net Choice Coalitionكارلوس ،لقد ذكرت أن تركيزك على
كل ما يدور حول األشخاص .أشعر وكأن التحدث عن مقدمي الطلبات باعتبارھم أشخاصًا ،فستكون بذلك قد أغفلت حقيقة أن  %56من
الناس على ھذه الكوكب ال يستخدمون النص الالتيني كلغة أولية لھم .وحتى ھذا العام ،فإنك لم تحصل على أية سعة لعمل عنوان ،URL
أو اسم مجال أو عنوان بريد إلكتروني .ولذا فلدى سؤال ،إذا كان المقصود بـ "ھؤالء" ھم األشخاص ،فإننا في حقيقة األمر ال نقدم لھم
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اليوم خدماتنا في أي شيء سوى مجموع من  .ccTLDIDNوما الذي أسمعه ھذا األسبوع ،سيستغرق األمر عامًا أو عامين قبل أن
تتمكن  gTLD IDNمن تقديم خدماتھا الفعلية للناس .ولذا فإنني أرى قليالً من التضارب ،فإذا كان من نقدم له خدماتنا ھم الناس ،فقد
يكون من الضروري أن نقدم بعض الحوافر للشركات للبدء في  gTLDالخاصة بھا في إصدارات حسب اللغات الخاصة بھا تكون IDN
أو أن ال تقوم بذلك من األساس .فھي لن تقوم بإنفاق  -2إلى  400,000دوالر لخدمة ھؤالء األشخاص .ولذا كيف يفيد ھذا الصدام بين
المجموعة األولى القائلة بأننا لن نتمكن من تقديم الخدمات أن يقوم مقدم طلب تجاري ،على الرغم من أننا نعلم أنھم يقدمون خدماتھم إلى
األشخاص األكثر احتياجً ا لھا؟
<<كارال فالينتي :ويأتي السؤال من ماري والتغير عما قالته إلين للتو.
ولكي نكون واضحين في ھذه النقطة ،فإن األساس أو االفتراض ھو أن الدعم مخصص فقط لمقدمي طلبات  TLDالمستندين إلى
المجتمع ،وقد كان السؤال قائمًا على الشريحة التي تقول بأن الجولة األولى مخصصة فقط للمجتمعات العرقية واللغوية .وقد أوضحنا في
غرفة المحادثة بأن الدعم غير مقصور على المجتمعات فقط .فقد كان ذلك فقط مجرد الطريقة التي كتبت بھا الشريحة .ولذا فإن السؤال
التالي من ماري ،وإلى الحد الذي تكون فيه توصيات الجولة األولى قد يكون ومن األكثر ووضوحً ا أن يكون من المرشحين من مقدمي
الطلبات المستندين إلى المجتمع ،وأنا أتساءل ھل تعتل المجموعة والمتطلبات وقطاعات القرار المتنازع عليه لمسودة دليل مقدمي الطلبات
اإلصدار الرابعة في حدود التفويض الممنوح لھم أم ال .على سبيل المثال ،العدالة وإمكانية التحقيق من خالل المرشحين المحتملين.
<<تشاك جوميز :أنا اسمي تشاك جوميز .وأنا لدي سؤال يتعلق بفكرة التجميع فيما يخص المجتمعات ذات اللغات المھمشة.
إن مقدمي طلبات  gTLDباإلضافة إلى السجالت الحالية ممن يرغبون في عرض  IDN gTLDليسوا في حاجة إلى دعم خاص فيما
يتعلق بالدعم المالي أو ما شابه ذلك ،ولكن من غير المحتمل أن يكونوا قادرين على تبرير ،من وجھة نظر األعمال ،عرض اإلصدارات
الخاصة بھم من  IDN gTLDوسداد  185,000دوالر كمصروفات إلى آخره إلى مجتمعات اللغات المھمشة .إنه العزم أو االعتبار،
كما أعلم بأنھا ليست توصيات محددة حتى اآلن لمجموعة العمل لتضمين ھذا النوع من فرصة التجميع في التوصيات الخاصة بكم؟
<<روبرت ھتشينسون :أنا بوب ھتشينسون من شركة ديناميك فينشرز .إننا متخصصون في مساعدة المشروعات على البدء في األعمال
الجديدة .كما أنني أتساءل عما إذا كانت قد نظرت في فكرة التجميع الرائعة .أنا أعتقد بأنھا معقولة للغاية .وأنا أتساءل عما إذا كنت قد
نظرت في أنواع رؤوس األموال المصغرة لطرق تمويل ھذه األعمال المجمعة وھلم جرا .أنا شغوف بمعرفة ما إذا كنت قد قمت بذلك.
<<كارال فالينتي :مرحبًا ،أنا كارال بالنيابة عن المشاركين عن بعد .ولذا فإننا نعلم بأن لدينا ما يقرب من  28مشارك عن بعد في سائر
الجلسة .يأتي ھذا السؤال من جون مكورميك .ھل سيكون تأثير  ccTLDالمحلية جزءًا من عملية التقييم لمقترحات  gTLDاللغوية
للمجتمع؟ وبصورة أساسية ،فإن التأثير التجارية لـ  gTLDللغة المجتمع على  ccTLDالمحلية التي ترتكز عليھا غالبية مجموعة لغة
المجتمع.
<< مرحبًا ،أنا زينج ھسو )صوتي( .أعمل لدى سجل  ،DotAsiaولكنني أتكلم باألصالة عن نفسي .سؤاالن .السؤال األول؛ أود أن
أعرف مدى ثقة المجموعة في الوقت الحالي ،على سبيل المثال؛ في األشھر الست التالية لتضمين األفكار في خطة التنفيذ الفعلية لبرنامج
 gTLDالجديد .والتحدث عن ذلك على سبيل المثال ،فإنني أتفھم مھمة أو مغزى تخفيض التكلفة لرسوم مقدمي الطلبات ،إال أنه ال تزال
ھناك رسوم متضمنة في التكلفة اإلضافية .على سبيل المثال ،مثل تقييم السجل أو حتى في السؤال المستخرج من بين األسئلة الخمسين،
فسوف يكون ھناك مطلب من  --أقصد اإليداع المالي الخاص بھم لھذه العملية .ھذا ھو السؤال األول .وفي الحقيقة فإن السؤال الثاني ھو
من خالل مالحظة أن ھناك بعض االستثناءات لألصناف من الدول النامية قد ال تكون مؤھلة لذلك .وأود أن أتكلم من منظور آخر مختلف
يفيد بأنه من المحتمل أن تتمكن المجموعات أيضًا من التفكير حول إمكانية مساعدة المالكين المتميزين في الدول النامية مثل الصين أو
الھند أو البرازيل ،للتأكد من أنھا على علم بالبرنامج ،لذا فإن الماركات الخاصة بھم في جوالت  gTLDالجديدة يمكن أن تكون أكثر
ً
انخراطا وأكثر وعيًا بما يحدث في منطقة غرفة المقاصة للعالمات التجارية وما إلى ذلك.
<<نيي كواينور نعم أما اسمي نين كواينور .أنا من  Ghana.comإنني مسجل كما أنني أتحدث بالنيابة عن نفسي .أريد أو ضح أنني
أقوم بذلك للوصول إلى مستوى أفضل من اإلنترنت ،كما أنني أرغب في أن أسأل الجمھور عما إذا كان لديكم تشغيل خاصة في أذھانكم
حيث أنكم تحددون نظام دعم مقدمي الطلبات .والسيما إلى أليكس ،فقد ذكرتم مشغل نقطة أفريقيا .ھل ھو موجود؟ شكراً لكم.
<<ناريش عجواني :أنا اسمي ناريش عجواني .أنا رئيسة رابطة  Cyber Caf Associationالھندية .إننا نظام بيئي مكون من
 ،cyber cafss 180,000و ،ISP 70و 49طلب حكومي ،و 70مليون مستخدم لإلنترنت .ولدي سؤال .وأنا على يقين بأن تكلفة
القيد باھظة وھو المنھج المتبع لدى  .ICANNولذا فإننا نتحدث عن تخفيض التكلفة ،فما ھو المكان الذي يمكن استعادتھا ھو سؤالي ،ھو
االستفسار المقدم من جانبي؟
<<ناريش عجواني :اختصارً ا ،إنھا كذلك .ولكن نعم ،فلدي تعليق أدلي به .إنھا إعانة عرضية .وال توجد وجبات غداء مجانية .أنا أعتقد
أنه إذا كان من الممكن التفكير في نموذج أعمال اعتما ًدا على حصة العائد ،فإن ھذا التحدي الخاص يمكن التعامل معه .ويجري اآلن
استبدال رسوم القيد في كافة ھذه البلدان النامية يجري بنموذج الحصة من العائد .على سبيل المثال ،إذا اكتسبت إحدى المؤسسات مليون
دوالر ،يتم أخذ نسبة من العائد اإلجمالي عن طريق مقدم التراخيص أو الحكومة أو أي شخص مثل  .ICANNلذا فإنني متأكد من أن
قسمًا خاصًا يمكن النظر فيه من جانبكم كي ال يتم جذب معونة عرضية أو اإلحساس باقتطاع التكلفة .إن حصة العائد ما ھي إال اقتراح
وأنا أظن بأنني يمكنني ذلك في ھذه الفترة .شكراً لكم.
<<ناريش نجواري :واالقتراح سيكون عبارة عن التكرم والنظر في المخصصات المختلفة والتي لن تجعل أي شخص بأنه يستفيد في
نموذج أعمال مختلف.
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لقد أشرت إلى الھند .ويتوجب عليّ أن أخبرك بأنه ومنذ سنوات مضت ،فإن أكبر شركة في مجال الشامبو  ،G&Pفكانت عائدة مرة
أخرى على اعتقاد أن الشامبو ال يمكن بيعه في الھند .لذا فقد قامت بتغيير نموذج األعمال وقامت بجلب األزرار والحقائب الصغيرة.
واليوم ،فإن كل منزل وزاوية وركن في الھند قد حصل على الشامبو من شركة  .G&Pفاألمر يتعلق برمته بتغيير أنماط األعمال بدالً
من القيام بتقديم المساعدات العرضية وتخفيض النفقات .وإذا كان من الممكن وضع ھذه الناحية في االعتبار ،فإنني على ثقة تامة بأنھا
ستلقى القبول بشكل أسرع .شكراً لكم.
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 .6خطاب التغطية ونص المستخلص الثاني المأخوذ في  18سبتمبر 2010
إلى :مجلس إدارة  ICANNومؤسسات وضع المواثيق ALAC :ومجلس GNSO
من :الرئيس المشارك في فريق عمل  AC/SOالمشترك المعني بدعم مقدم الطلب  gTLDالجديد
لقد حققت مجموعة العمل قدرً ا كبيرً ا من التقدم منذ اجتماع بروكسل وكذلك الحال بالنسبة لعملية العثور على نقطة اإلجماع حول
التوصيات .وقد خصصت المجموعة قدرً ا كبيرً ا من الوقت في تحليل تعليقات المجتمع وفي مراجعة التوصيات األولية الواردة في
المستخلص األول على ضوء ھذه التعليقات .وفي حين أننا نقترب من ھذه العملية ،فإننا لم نكمل حتى اآلن العمل.
والوثيقة المرفقة عبارة عن مقتبس من وثيقة النتائج النھائية لمجموعة العمل والتي تغطي توصيات مجموعة العمل .وفي الجزء األكبر،
تحظى البنود المنصوص عليھا في ھذه الوثيقة على اإلجماع .وفي الحاالت القليلة التي ال يزال فيھا جدال مستمر ،يتم سرد الخيارات
سواء ] ،[bracketed text1, bracketed text2أو في حالة واحدة في القسم الموسع لقائمة الخيارات .2
إننا نأمل أن يكون ھذا المستخلص الثاني مفي ًدا لمجلس إدارة  ICANNفي المداوالت التي يجريھا حول برنامج  gTLDالجديدة .كما أننا
نقدر أية تعليقات سوا من مجلس إدارة  ICANNأو من المؤسسات الواضعة للمواثيق حول المناقشات التي نجريھا .وقد كان ھذا ھد ًفا
لھذه المجموع في التأكد من أن لدينا القدرة على عرض التوصيات في الوقت المناسب للجولة التالية من طلبات الحصول على gTLD
الجديدة .أما المشاركين في ھذه المجموعة فيرون أن القدرة على توفير المساعدة في الوقت الحالي وليس في أي جولة مستقبلية محتملة
ھو من األمور الحيوية للعديد من األسباب .وتتضمن ھذه األسباب ما يلي:
 قرار مجلس اإلدارة  2010.03.12.46-47كان واضحً ا تمامًا حول الحاجة لضمان أن برنامج  gTLDالجديدة يجب أن يكونشامالً .وقد رأي الكثير من مجتمع  ICANNاألمل في ھذا القرار وأن عدم اإلنجاز في ھذه الجولة األولى سيتسبب في إحباط كبير
للمجتمع العالمي.
 وفي كل جولة ،يزيد العيب التنافسي على الحصول على  gTLDالجديدة .ولكي تتمكن  ICANNمن إدخال مزيد من العيوب علىأولئك المعرضين بالفعل لعيوب بسبب اعتبارات األسعار فيمكن النظر إليھا باعتبارھا إلغاء لمسئوليتھا في خدمة المصلحة العامة العالمية
ودعم التنافس أمام الجميع.
 المطلب غير المعلن للحصول على  gTLDsالجديدة ،السيما  ،IDN gTLDھو مطلب كبير إلى حد أنه من المتوقع أن يكون ھناكالعديد من الطلبات .وھناك تخوف من أنه بدون أي نوع من برامج المساعدة ،فإن كافة األسماء األكثر وضوحً ا ،ويشمل ذلك ،IDN
سيستحوذ عليھا المستثمرون األثرياء ،تاركين فرصة ضئيلة السيما في المناطق النامية ،ولمؤسسات المجتمع المحلي وأصحاب
المشروعات الكبرى في البلدان النامية.
 وفي حين أن ھناك كل خطة للجوالت الثانية ،وأن غالبيتنا يؤمن بأن ھذه الجولة سوف تحدث ،فإن اإلطار الزمني الخاص بھا غيرمحدد في أغلب األحوال .وكان من المفترض لجولة عام  2001أن تتبعھا جوالت أخرى جديدة ،ولذا فإنھا تبدو اآلن أنھا ستكون
وستستغرق عق ًدا من الزمن كي يحدث ذلك .وحيث أنه من المستحيل أن يتم توفير ضمانات لتوقيت إقامة جوالت مستقبلية ،مما يجعل
غير القادرين على تحمل أعباء أسعار  ICANNالمرتفعة في الوقت الحالي سوف ينتظرون لفترة مستقبلية غير محددة وھو ما ال يبدو
أنه معاملة عادلة ومنصفة.
وفي الوثيقة الختامية ،فإننا لن نقدم التوصيات الخاصة بمجموعة العمل فحسب ،بل سنفسر ھذه التوصيات ونقوم بوضع قائمة باألنشطة
التي نوصي بھا كعمل من أعمال التتبع.
وفي النھاية ،ال يسعنا إلى أن نتوجه باالعتذار عن التأخر في تقديم ذلك عند الموعد المحدد للوثيقة ونأمل أن تتلقوا وتتفكروا في ھذه
الوثيقة المختصرة رغم ذلك.
شكراً لكم،
أفري دوريا وإيفان ليبوفيتش
الرئيس المشارك في فريق عمل  AC/SOالمشترك المعني بدعم مقدم الطلب  gTLDالجديد
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)سحب  gTLDجديدة ،النرويج 25 ،سبتمبر (2010
قررت مجموعة العمل التركيز بشكل أولي على العثور على مجموعة من مقدمي طلبات محتملين على أن يكونوا محدودين
نسبيًا وقابلين للتعريف وأن ال يكونوا مثيرين للخالف لتقديم الدعم لھم .وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك ،توصلت مجموعة
العمل إلى اإلجماع حول التوصيات التالية.
التوصيات الخاصة بعمليات تخفيض التكلفة
توصي مجموعة العمل القيام بتوفير التخفيضات التالية في الرسوم لسائر مقدمي الطلبات الذين يثبت استيفاؤھم لمعايير االحتياج المحددة
لتلقي الدعم المالي:
 التنازل عن تكلفة تطوير البرمجيات ) 26,000دوالر أمريكي(؛
 سداد الرسوم تدريجيًا )ربما بعد جدول إعادة التمويل العكسي(؛
 إلغاء مصروفات الطوارئ البالغة  60,000دوالر؛
 تخفيض الرسوم البالغة  100,000دوالر بحيث ال تجعل مقدمي طلبات الحصول على  gTLDالجديدة ممن يستوفون معايير
االحتياج سداد الرسوم اعتما ًدا على مصروفات الجولة السابقة .وبدون تحليل كاملة لما يدور في حساب ھذه التكلفة ،يكون من
الصعب تقدير ما ھي النسبة من ھذه الرسوم التي يجب إلغائھا لمقدمي الطلبات المؤھلين.
باإلضافة إلى ذلك ،توصي مجموعة العمل أن يتلقى سائر مقدمي الطلبات الذين يثبت استيفاؤھم لمعايير االحتياج المحددة لتلقي الدعم
المالي التعويض التالي:
 يتلقى أصحاب الطلبات المؤھلين إعادة تمويل جزئي من أي عائدات للبيع في حالة توافر أي منھا؛
 تقليل رسوم السجل الثابتة بالرجوع إلى  .ICANNفيما يتعلق بالرسوم الثابتة لمستوى السجل المقدرة بنحو  25,000دوالر
أمريكي لكل عام يتم تحمل رسوم التعامالت بمستوى السجل فقط لكل عملية بدء تسجيل أولية السم النطاق أو تجديده.

التوصيات فيما يتعلق بالرعاية/توفير التمويل
وقد ناقشت المجموعة إمكانية توفير المساعدة المالية لمقدمي الطلبات .وقد اعتـ ُبر ذلك نابعًا من نوعين من المصادر:
 يتم توزيعه من خالل تمويل ناشئ من  - ICANNلم يكن من المؤكد نوع التمويل الذي يمكن الترتيب له من خالل ،ICANN
السيما لھذه الجولة األولى ،على الرغم من أن المجموعة توصي بأن يتم تحديد جھود تحديد التمويل .وبالنسبة ألي تمويل يتم
توفيره من خالل  ICANNعن طريق متبرع ال يرغب في إدارة ھذه األموال بنفسه ،فيتم تخصيص ھذه األموال من خالل
لجنة معينة لھذا الشأن ،فقط لمن يستوفي شروط االحتياج المحددة للبرنامج.
 من وكاالت التمويل الخارجية  -قد توفر وكاالت التمويل الخارجية منحً ا بما يتفق مع المتطلبات واألھداف الخاصة بھا .ويمكن
لـ  ICANNأن توفر فقط المعلومات الخاصة بمقدم الطلب إلى وكاالت التمويل الخارجية التي تستوفي شروط االحتياج
المحددة من خالل البرنامج.
وليست ھناك قيود على مقدمي طلبات  TLDفي التقدم إلى وكاالت التمويل الخارجية فيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بھم بدون التأثير على
الطلبات الخاصة بھم للحصول على المساعدة المالية أو غيرھا من المساعدات بموجب ھذا البرنامج.
 وتوصي مجموعة العمل أن تبدأ  ICANNفي البحث عن مديري للتطوير مع ھدف أولي يتمثل في تأمين االلتزامات لمبلغ
 10,000,000دوالر لتمويل التطوير المستند إلى .ICANN
 كان ھناك شيء من الدعم في مجموعة العمل للتوصية بأن تقوم  ICANNبإنفاذ الوسائل الخاصة بالمسجلين الحاليين للمشاركة
الطوعية في برنامج التطوير من خالل منفذ مساھمات تكون من المسجل إلى السجل ،وتمكين صغار المانحين من غير المسجلين من
المساھمة في برنامج التطوير ،ويتزامن مع تنفيذ رسالة التطوير لمجتمعات المانحين ،أن رسالة التطوير يجب أن إيصالھا أيضًا إلى
المسجل ،ومجتمعات المستخدمين غير المسجلين من خالل الوسائط المكتسبة والمدفوعة.

 3عقدت جمعية مجلس اإلدارة ھذه في النرويج في  25من سبتمبر  .2010أما المجموعة الكاملة للقرارات الصادرة عن ھذه الجمعية لمجلس اإلدارة
فيمكن التعرف عليھا من ھناhttp://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm :
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كما توصي مجموعة العمل بالتعامل مع وكاالت تمويل التطوير المعروفة من أجل إقامة برامج التمويل لـ  gTLDلمقدمي الطلبات
من المناطق األقل تقدمًا الذين تتوافر فيھم المعايير المستندة إلى االحتياجات.

التوصيات المتعلقة باالعتبارات غير المتعلقة بالتكلفة
أوصى أعضاء مجموعة العمل بأن يتم البدء في البرنامج من أجل تمكين األنواع التالية من المساعدات أن تتوفر لسائر مقدمي الطلبات،
السيما الذين تتوافر فيھم شروط االحتياج.
 الدعم اللوجيستي في عملية تقديم الطلبات؛
 الدعم التقني لمقدمي الطلبات في تشغيل وتأھيل تشغيل .gTLD

من ھم مقدمي الطلبات األحق بتلقي الدعم الخاص
المعيار األولي لألھلية ھو االحتياج المالي .إن تعريف الحاجة المالية وطريقة تقرير االحتياجات الخاصة بالطلبات لم تقررھا مجموعة
العمل في ھذا الوقت .من بين أنواع مقدمي الطلبات المقرر تضمينھم في برنامج الدعم ،بمجرد تقرير الحاجة المالية أو غيرھا من
االحتياجات فھي:
 الطلبات التي تستند إلى المجتمعية مثل الطلبات الثقافية واللغوية والعرقية؛
 المنظمات غير الحكومية ) (NGOsوالمجتمع المدني والمنظمات غير ھادفة للربح؛
 مقدمي الطلبات ذوي المواقع المحددة جغرافيا ً في األسواق الناشئة حديثا /الدول النامية؛
 الطلبات بلغات موجودة على شبكة اإلنترنت محدودة؛
 المشروعات الساعية لخدمة األسواق النامية والتي قد ال تكون مستدامة وف ًقا لھيكل التكلفة الحالي.
غير موصى به للدعم ،حتى وإن كان من الممكن إظھار الحاجة المالية؛ فھي األنواع التالية من الطلبات:
 األسماء الجغرافية؛
 مقدمي الطلبات من الھيئات الحكومية وشبه الحكومية )مع ذلك قد يتواجد عدد من مقدمي الطلبات الحكومية من يستحق بعض
الدعم(؛
 مقدمي الطلبات الذين ال يريدون أن يكون نموذج أعمالھم التجارية قابالً للرد.

القيود المحددة على المساعدات






بالنسبة للمساعدات المالية ،ال يجوز لـ  ICANNتوفير أكثر من  %50من المساعدة المالية للرسوم المخفضة من خالل تمويل
التطوير المنظم لـ  .ICANNوليس المقصود من ذلك تحديد الطريقة التي يتم بھا عرض التمويل لنسبة  %50األخرى ويمكن
أن تتضمن المنح والمساعدات من المصادر غير ذات الصلة بـ .ICANN
يجب االتفاق على الدعم وقطعه عند نقطة محددة ،على سبيل المثال بعد  5أعوام بعد ھا ال يتم عرض مزيد من الدعم.
يجب أن يكون دعم الطلبات والمستويات عام ومعروف لتشجيع الشفافية.
يجب أن ال يحرم استالم البعض للدعم من الحكومة )الحكومات( مقدم الطلب من تلقي دعم  .gTLDومع ذلك ،لم يتم تصميم
عملية لدعم المبادرات التي تقودھا الحكومة.
في حالة عاد الدعم المقدم للحصول على  gTLDباألموال بسبب مستوى الدعم المقدم بھذه العملية بما يتجاوز التكلفة فيجب
على المستلمين الموافقة على رد اإلعانات المالية للطلب من أجل التمويل الدائر لدعم الطلبات المستقبلية.

العالقة مع دليل الطلبات
يجب أن ال تؤثر ھذه التوصيات على محتوى دليل التطبيقات .بل ھو باألحرى برنامج منفصل يجب تحديده بما يتوازى مع إكمال سجل
دليل الطلبات.

الدعم المقدم للتجميع
مالحظة :ھناك جدل متواصل داخل مجموعة العمل من حيث دخول ھذا األمر في حيز ميثاق المجموع أم ال .وحيث إن ھذا الجدل لم يتم
إنھاؤه حتى اآلن ،فإن ھذه المسألة متضمنة ھنا لألغراض المعلوماتية.
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كان ھنالك إجماع على تطبيق البرنامج التالي على مقدمي الطلبات ممن استوفو المتطلب  .3.4ھنالك دعم ولكن ال يوجد إجماع على
تطبيق ھذا البرنامج على جميع مقدمي الطلبات .واعتما ًدا على التوصيات داخل المجموعة ومن التعليقات الواردة فليس ھناك إجماع ولكن
مقترحين للتجميع من أجل دعم مقدمي الطلبات ذوي اللغات األقلية .وفيما يلي مناقشة لكال مقترحي التجميع.
الخيار أ
في حالة مقدمي الطلبات الراغبين في التقدم للحصول على ] IDN gTLDأي  IDN gTLDثانية و IDN gTLDsأخرى[ فسوف
يتلقون خصمًا على رسوم تقديم الطلبات )من السعر الكلي لمن ال تتوافر فيھم المعايير المستندة إلى االحتياج أو األسعار المخفضة من
غير المؤھلين للتخفيض المستند إلى الحاجة( على مقياس حسم منحدر اعتما ًدا على عدد المستخدمين األصليين للنص.
الخيار ب
ألغراض احتساب رسوم تقديم الطلبات ،يتم اعتبار حلقتين أو أكثر طلب واحد.
وتوصي مجموعة العمل مقدمي الطلبات بأنه ال توجد في الوقت الحالي آلية لتقديم تكاليف إدارية فردية بشكل كامل وشفاف على مدار
مساحتي أسماء أو أكثر من خالل  CNAMEأو  DNAMEأو أية وسائل أخرى ،وأن تقديم ھذه الخدمة إلى مساحات األسماء المتعددة
من المحتمل أن يكون لھا تكاليف إدارية أعلى من تقديم الخدمة إلى مساحة اسم فردية.
وتوصي مجموعة العمل أن عزم مجموعة العمل ليس استبدال أو إيجاد بديل ألي من السياسات المتوفرة بشكل عام "للرموز المختلفة" في
نص فردي.
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