[مشروع رقم ]1113111
سيناريوهات معدالت التفويض لـ gTLDsالجديدة
ملخص وتحليل التعليقات العامة
المصادر:
رسائل التعلٌقات العامة ( 6أكتوبر –  5نوفمبر ٌ .)0202مكنك اإلطالع على النص الكامل للتعلٌقات من خالل الرابط التالً:
.http://forum.icann.org/lists/delegation-rate-scenarios/
النقاط الرئيسية:


من خالل التكهنات التقرٌبٌة للطلب على  gTLDsالجدٌدة ،فمن المقدر أن ٌصل معدل التفوٌض إلى نسبة
 TLDs 042-002لكل عام.



وستتراوح فترة تقدٌم الطلبات ما بٌن  02إلى ٌ 02وماً ،من أجل توفٌر الوقت الكافً للتسجٌل بنظام تقدٌم الطلبات
عبر اإلنترنت وإتمام تقدٌم الطلبات وتقدٌم الرسوم المستحقة عبر التحوٌل البرقً.



وستكون فترة تقدٌم الطلبات حصرٌة ،ولكن سٌتم االكتفاء بدفعة واحدة عند حد  222طلب بسبب قلة الموارد من
الخبراء المعنٌٌن باألمر والمؤهلٌن ،ولضمان تغطٌة فعالة من الرقابة.



سٌكون أقصى معدل للتفوٌض هو  TLDs 0222لكل عام فً جمٌع األحوال بسبب األعداد الضخمة التً سٌتم
تلقٌها.

ملخص التعليقات
ٌجب أن تكون فترة تقدٌم الطلبات مدة ٌ 02وما ً ولٌس ٌ 02وما ً .وٌعتبر تقرٌر سٌنارٌوهات معدل التفوٌض بمثابة خطة فنٌة
محبوكة جٌداً للتعامل مع طرح  gTLDsجدٌدة ،بٌد أن األمر ٌتطلب توافر التوافق بٌن جدولها الزمنً وخطة عمل مجلس
 ICANNالمعتمدة فً  02أكتوبر تقدٌم التعلٌقات.





وٌشٌر التقرٌر إلى مدة تقدٌم طلبات بنحو ٌ 02وماً ،ولكن المناقشات السابقة مع الموظفٌن أشارت إلى فتح نافذة تقدٌم
الطلبات لمدة ٌ 02وما ً .وتعتبر نافذة تقدٌم الطلبات لمدة ٌ 02وم التً تأتً إثر أربعة أشهر من االتصاالت غٌر كافٌة
بالنسبة لمقدمً الطلبات وغٌر ضرورٌة كذلك .وسٌقوم معظم مقدمً الطلبات بالتقدٌم مع نهاٌة فترة نافذة التقدٌم ،لذلك
ٌنبغً أن تظل النافذة مفتوحة لفترة قصٌرة من الزمن وهً ٌ 02وما ً تبدأ من نهاٌة فترة االتصاالت .هذا وال توجد
أفضلٌة للتقدٌم مبكراً ،ومن غٌر المستحب لمقدم الطلب أن ٌرسل ملفه مبكراً وٌخاطر بالكشف المحتمل عن تسلسله.
تعتبر فترة سبعة أشهر  -بٌن تارٌخ الموافقة النهائٌة والوقت الذي ٌحتمل أن ٌقدم فٌه مقدمً الطلبات  -فترة تأدٌبٌة
وأكثر كلفة لألعداد الكبٌرة من مقدمً الطلبات الذٌن أنفقوا مصارٌف تخطٌط كبٌرة وأمضوا فترة طوٌلة فً انتظار
التقدٌم.
وفً حالة اتخاذ  ICANNقرارً ا بأن فترة نافذة تقدٌم طلبات أكثر من ٌ 02وم ستكون ضرورٌة للسبب غٌر معلن ،فإنه
ال ٌوجد سبب وجٌه لعدم قدرة  ICANNعلى البدء بقبول طلبات التقدٌم خالل فترة االتصاالت طالما أن الموعد
األخٌر للتقدٌم ٌكون بعد انتهاء تلك الفترة (على سبٌل المثال :ربما ٌصادف أول ٌ 02وم من فتح نافذة تقدٌم الطلبات،
آخر ٌ 02وم من فترة االتصاالت ،مما ٌمنح مقدمً الطلبات فترة ٌ 02وما كاملة للتقدٌم بعد انتهاء فترة االتصاالت).
حددت  GNSOالمهلة بنحو أربعة أشهر من االتصاالت .تخطط  ICANNإلجراء دورات عدٌدة من gTLDs
الجدٌدة ،لذلك إذا لم ٌتمكن شخص من التقدٌم فً هذه الدورة فٌمكنه دائما ً التقدٌم فً الجولة التً تلٌها.

ج .نٌڤٌت ( 2نوفمبر  .)0202حلول الشبكات ( 2نوفمبر  .)0202إتش .أوهٌجاشً ( 2نوفمبر  .)0202و .تان ( 2نوفمبر
 7( DotConnectAfrica .)0202نوفمبر  .)0202ر .تٌندال ( 2نوفمبر  .)0202شركة  7( UNINETنوفمبر
 7( dotBERLIN )0202نوفمبر  .)0202د .شٌندلر ( 0نوفمبر  .)0202ج .فرٌكس ( 2نوفمبر  .)0202عقول +
آالت ( 2نوفمبر  0( AusRegistry .)0202نوفمبر  0( .MUSIC .)0202نوفمبر .)0202
من المرجح أن تؤدي فترة تقدٌم الطلبات الطوٌلة إلى االستخدام غٌر الفعال لموارد  ICANNالبشرٌة مع سرٌان الطلبات
خالل الفترة المؤدٌة إلى غلق الفترة المقررة مما ٌعٌق عملٌة التجمٌع الفعالة .دابلٌو تان ( 2نوفمبر .)0202
ٌوجد اآلن لدى  ICANNنهجً ا ٌنبغً التعوٌل علٌه واستخدامه للحصول على أول دفعة من طلبات التقدٌم ومعالجتها بشكل
فعال .كما ٌمكن معالجة الدفعات التالٌة عبر وسائل تصفٌة استنتجت من الدروس المستفادة واالستمرار بتلك المنهجٌة حتى
ٌقتنع المجتمع بأن عملٌة تقدٌم الطلبات ٌمكن قٌاسها بشكل مناسبٌ .نبغً أن تتم الدورات فً دفعات صغٌرة من مقدمً
الطلبات الختبار تشغٌل النظم ولتحسٌن العملٌة على طول الطرٌق للتقلٌل من األخطاء والقضاٌا التً ستبرز بشكل مؤكد.

ر .أندروف ( 2نوفمبر .)0202

ٌنبغً على  – ICANNإذا كانت هناك زٌادة فً فترة تقدٌم الطلبات أكثر من ثالثٌن ٌوما ً – أن تقدم مسوغا ً ٌدعم ضرورة
جعل فترة تقدٌم إضافٌة بمدة ٌ 02وما ً .وإن لم تفعل ،فإن هذا سٌضر بمقدمً الطلبات المحتملٌن .تهنئة  ICANNبتحدٌد
 02ماٌو  0200جدول زمنً لطرح عملٌة  gTLDالجدٌدة 0( .MUSIC .نوفمبر .)0202
ضمان أن عملٌة تقدٌم الطلبات شاملة .عبر قرار المجلس رقم  2010.03.12.46-47بوضوح عن الحاجة إلى ضمان أن
برنامج  gTLDالجدٌد شامل .مع تزاٌد خسارة السوق التنافسٌة مع كل دورة تقدٌم طلبات  gTLDجدٌدةٌ ،تعٌن على
 ICANNأن ال تسبب أو تسمح لبرنامج  gTLDالجدٌد أن ٌزٌد الفارق فً تمثٌل سجل  gTLDبٌن أولئك الذٌن شاركوا فً
عملٌات  ICANNألقصى حد والذٌن لم ٌشاركوا بعد إلى هذا الحد .وتلتزم  ICANNببحث هذه القضٌة بعمق وإتمام
مسؤولٌتها فً خدمة المصالح العامة للجمهور من خالل السماح بإمكانٌة الدخول والمنافسة لكل من هم جمٌع أنحاء العالم.
ٌنبغً أن ال تمنح العملٌة مٌزة لوقت "اإلغالق المبكر" لمقدمً الطلبات الذٌن ٌزعمون أنهم قد انتظروا لفترة طوٌلة للتقدٌم وقد
استثمروا الموارد بالفعل مع اإلشارة إلى أولئك المعلقٌن الذٌن ٌعترضوا على ٌ 02وما ً اإلضافٌة لنافذة تقدٌم الطلباتٌ .نبغً
أن ٌنقل طلب مقدمً الطلبات بأن العجز االقتصادي (ٌقلص من رأس المال بسبب االنتظار) امتٌازا لهم أٌضا ٌتناقض مع
الطلب فً مكان آخر ،من قبل بعض أعضاء المجلس على ما ٌبدو ،أن مقدمً الطلبات الذٌن ٌطلبون بالمساعدة سٌفشلون،
وبالتالً عدم االستفادة من المساعدة أو أن إتاحة طلب مساعدة .تعتبر تكلفة الفرصة البدٌلة ٌ 02وما غٌر كافٌة للمجازفة
بالجدول الزمنً بأكمله خاصة التسوٌة غٌر المشروطة المتفق علٌها والمتعلقة بجدول زمنً ثابت أثناء اجتماع المجلس فً
 00أكتوبر كما هو واضح فً خطة العمل من ذاك التارٌخ .ي .برونر-وٌلٌامز ( 0نوفمبر .)0202
تحسٌن توقٌت تقٌٌم الطلبات والتفوٌضاتٌ .تعٌن على  ICANNتحسٌن معالجة الجداول الزمنٌة  -بمعنى ،فترة األشهر
الخمسة المخصصة للتقٌٌمات األولٌة وفترة األشهر الخمسة المقترحة بٌن الطلب والتفوٌض حتى ألبسط الطلبات .إذا أخذنا
بعٌن االعتبار معدل البطالة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،فإنه ٌنبغً على  ICANNأن تكون قادرة على توظٌف طاقم
عمل مؤهل كاف إلتمام هذا العمل بفاعلٌة وفً حٌنه .ج .نٌڤٌت ( 2نوفمبر .)0202
التقدٌرات مرتفعة .بٌنما أؤٌد تحلٌالت وتوصٌات الوثٌقة بشكل عام ،فإن تقدٌرات "معدالت تقدٌم الطلبات" هً  %02إلى
 %42أعلى مما سٌتم رؤٌته عملٌا .ر .تٌندال ( 2نوفمبر .)0202
إعادة توجٌه نهج الوثٌقة .هناك بعض األجزاء ذات فائدة فً وثٌقة معدل التفوٌض ولكن تجاهلها لقضاٌا السكان والحاجة ال
ٌمكن تفسٌره.


حٌث تغاضى واضعو دراسة تشارلز رٌفر أسوشٌٌتس عن األشخاص الذٌن لم ٌمنحوا مخصص ISO 3166-1
) (alpha-2ولغات أخرى غٌر الالتٌنٌة والتكتالت المدنٌة حٌث تمت صٌاغتهم جمٌعا كشًء محدود ٌضاعف حجم
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أسس  IANAالحالٌة .بدالً من ذلك ،قاموا بالتركٌز على المساهمٌن التجارٌٌن المقٌدٌن والشركات المستغلة للتسوٌق
بطبٌعتها.
فً الماضً ،رفض المجلس الموافقة غٌر المشروطة على توصٌات  .CRAIوٌنبغً على المجلس أن ٌبقى على
هذا الموقف من البعد الفكري من محاصرة مساهمً الشركة ورؤٌة التسوٌق بالشركة عن سبب إقامة ICANN
وسبب إنشاء .DNS
ٌنبغً على  ICANNأن تلزم بحس وروح الغرض منها .وإذا كانت  ICANNهً جهة لنشر العالمات التجارٌة
من أجل الربح ،فإنه ٌنبغً علٌها أن تتبنى التسوٌق كمهمة لها ،وتشجٌع العالمات التجارٌة كسبب لوجودها الدائم.

إي .برونر وٌلٌامز ( 0نوفمبر .)0202

ٌجب إعادة كتابة الوثٌقة وٌجب على المؤسسٌن على األقل استخدام افتراضٌة أنه:
(أ) من الممكن بل وٌنبغً أن تعطى أنواع الطلبات األولوٌة بما ٌتوافق مع التعلٌق العام المسبق من قبل المناصرٌن
لعدم التربح ،والمصالح العامة ذات الصلة بالطلبات ،والتوافق من .CAG
ب) الحقٌقة المؤكدة بأنه ال توجد سٌاسة للطلبات الحاملة للعالمات التجارٌة ،بخالف سٌاسة الطلبات النموذجٌة مع
( 
كل عواقب  DRPالتً ستلزمها.
ت) رفض صارم لتكهنات "جً وٌز" والتزام محدد على حد سواء لتلبٌة الحاجات البشرٌة ألسم لتخطٌط الموارد
( 
التً هً أساسا كل ما ٌكون .DNS

إي برونر وٌلٌامز ( 0نوفمبر .)0202

نظرة شاملة للتحليالت والموقف المقترح
توفر  ICANNتحلٌالت تفصٌلٌة للتعلٌقات التً ٌتم استقبالها مماثلة للنهج المتبع على تعلٌقات دلٌل مشروع مقدمً الطلب.
وٌقدم التحلٌل ملخص للتعلٌقات وشرح للموقف المقترح بخصوص القضاٌا المثارة.
كان الهدف من سٌنارٌوهات معدل التفوٌض لوثٌقة  gTLDsالجدٌدة التً تم إرسالها بتارٌخ  0أكتوبر  0202هو الحصول
على إسهامات المجتمع فً عملٌة التفكٌر والمنهجٌات المستخدمة للوصول إلى نتائج محددة بخصوص أقصى معدل من
الطلبات التً ٌمكن معالجتها خالل عام من منظور تشغٌلً .وستعمل قٌود المعالجة هذه كعمل تقٌٌد مباشر على معدل تفوٌض
 gTLDالجدٌدة إلى منطقة الجذر.
التحليل والموقف المقترح
عبر كثٌر من المعلقٌن عن رغبتهم فً أن تكون فترة تقدٌم طلبات لمدة ٌ 02وم بدالً من مدة  02إلى ٌ 02وم .فأحد العوامل
الرئٌسٌة لتحدٌد أمد الفترة هو االعتبار بأن الفترة ٌنبغً أن توفر الوقت الكافً لألطراف الجدٌدة لعملٌة  gTLDالجدٌدة التً من
المحتمل جلبها إلى المجموعة من خالل خطة االتصال لمدة أربعة أشهر .وبسبب أن إدارة السجل ٌعتبر مسؤولٌة جادة ،فإن ملء
بٌانات الطلب ٌعتبر مسعى مهم وٌنبغً توفٌر الوقت الكافً خاصة للمشتركٌن الجددٌ .جب اعتبار الوقت إلتمام الطلب بالترابط
مع الوقت المطلوب للتسجٌل عبر نظام تقدٌم الطلبات عبر اإلنترنت وتقدٌم الرسوم المستحقة عبر التحوٌل اإللكترونً.
أحد التعلٌق ات الواردة هو أنه من الممكن أن تؤدي نافذة تقدٌم طلبات طوٌلة األمد إلى االستخدام الغٌر فعال لموارد فرٌق عمل
 gTLDومن الممكن أن ٌعوق معالجة الدفعات .بخصوص الموارد ،فإن زٌادة فرٌق العمل المعنً بمعالجة الطلبات تم أخذها
فً االعتبار فً خطة االستعداد التشغٌلً .وإذا استطعنا فهم االهتمام بخصوص التجمٌع الذي ٌعنً أنه سٌكون من الصعب
توزٌع الموارد بشكل صحٌح على الطلبات ،فإن مدة نافذة تقدٌم الطلبات ٌنبغً أن ال ٌكون لها تأثٌر على سعة معالجة
الطلبات .تبدأ مراجعات الطلبات فقط عندما ٌتم استقبال كل الطلبات وٌصدق الشًء نفسه على إنشاء دفعات.
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أوضح أحد التعلٌقات أنه ٌمكن قبول ومعالجة دفعة صغٌرة بشكل فعال من أجل زٌادة ثقة العامة فً المعالجات وتحدٌد وتقلٌل
القضاٌا .تلك الفكرة بالتأكٌد ممٌزة ،ولكن ما ٌجعلها صعبة التنفٌذ هو عملٌة التحدٌد لهذه الدفعة األولى من الطلبات .وأي
طلبات ٌتم اختٌارها لهذه التجربة سٌكون لها مٌزة مقدمً االقتراح األوائل .وكما هو منقول باستمرار ،فإن عملٌة تقدٌم
الطلبات ستكون متاحة لجمٌع المشتركٌن الجدد.
ٌقدم أحد التعلٌقات اقتراحا بإمكانٌة تحسٌن أوقات المعالجة من خالل توظٌف طاقم عمل إضافً مؤهل جٌ ًدا .وستقام مراجعة
الطلبات من خالل لجنة تقٌٌم مع خبرات موضوعٌة معٌنة .أٌضا ،فإنه ٌجب على هذه الخبرات الموضوعٌة أن تكون من
خالٌة من تضارب المصالح مع مقدمً الطلبات .تكون الموارد التً تلبً هذان المعٌارٌن من كمٌة محددة .باإلضافة إلى ذلك،
فقد عنون هذا الموضوع فً الهامش  0من الوثٌقة :وللتأكٌد على جودة واستمرار مراجعات الطلبات ،فإننا فً حاجة إلى
مقٌمٌن مختصٌن وفترات فعلٌة من المراقبة.
أكد أحد التعلٌقات بأن تقدٌرات معدالت الطلبات بدت عالٌة .وعلٌة فإن تركٌز الوثٌقة لٌس على التقدٌرات وإنما على معالجة
الطلبات .حٌث تركز  ICANNعلى ( )0التأكٌد على قدرة عملٌاتها على التوسع بشكل فعال .وتعنً لهذا البرنامج :تنبؤ معدل
توكٌل أولً بنسبة  TLDs 042-002للعام ،والقدرة على تسلٌم دفعة مكونة من  222طلب ،و 422طلب آلي دفعات الحقة
إذا لزم األمر ،و( )0االلتزام بأقصى عدد للتفوٌض السنوٌة (.)0222
وأخٌرا ،ورد بأحد التعلٌقات قلق من أن دراسة الحاجة إلى  gTLDالجدٌد قد صنفت المالك باعتبارهم منطقة من مناطق
التركٌز الثالثة الرئٌسٌة .وشعر صاحب هذا التعلٌق بأن تركٌز الدراسة ٌنبغً أن ٌنصب على المناطق ذات االحتمالٌة الكبٌرة
.
للطلب (فً المستوى الثانً) وأن  TLDsالجدٌد الذي من المفترض أن ٌسعى لخدمة هؤالء السكان ٌنبغً أن ٌعطى األولوٌة.
إن هذه النقاط رائعة وربما تستحق الدراسة .مع ذلك ،فكما الحظ المعلقون ،فإن هذا خارج نطاق هذه الوثٌقة التً تهدف إلى
دراسة سعة معالجة طلبات  gTLDوتفوٌضها الناتجة إلى الجذر.
المشاركون
رون أندروف( dotSport LLC ،ر .أندروف)
إلٌا بازلٌناكوف)Association UNINET( Association UNINET ،
كرٌستا باباك AusRegistry ،الدولٌة )(AusRegistry
إرٌك برونر-وٌلٌامز (إي .برونر-وٌلٌامز)
دٌرك كرٌشٌنوسكً(dotBERLIN) dotBERLIN Gmbh & Co. ،
توماس كامانزي(DotConnectAfrica) DotConnectAfrica ،
جوثان فرٌكس (ج .فرٌكس)
أنطونً فان كوفرٌنج(Minds + Machines) Minds + Machines ،
قنسطنطٌن روسوس).MUSIC( .MUSIC ،
ستاتون هاموك)Network Solution( Network Solution ،
جون نٌفٌت( Domain Dimensions LLC ،ج .نٌفٌت)
هٌروكاتسو أوهٌجاشً( GMO Registry, Inc. ،هـ .أوهٌجاشً)
دانٌٌل شٌندلر (د .شٌندلر)
وٌل تان( Cloud Registry ،و .تان)
رٌتشارد تٌندال (ر .تٌندال)
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