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 الطلباتتقديم متطلبات ومعايير : اتالطلب يمشروع برنامج دعم مقدم

إلى توفير فرصة  ةالجديد gTLDيعد اإلنترنت مورًدا عالمًيا، وينبغي أن يؤدي التنوع والتنافس واالبتكار الذي يتيحه برنامج 
من خالل مجموعة عمل  ICANN، الذي توصل إليه متطوعي اتالطلب يويسعى برنامج دعم مقدم لجميع.لمشاركة اشاملة 

إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى ضمان المشتركة، إلى خدمة المصلحة العامة العالمية من خالل  اتالطلب يدعم مقدم
  والتنافس في إطاره. ةالجديد gTLDبرنامج 

رسوم لخفض المرشحين المستحقين لتحديد المن البرنامج الجولة األولى هذه ويقدم هذا القسم شرحاً للمعايير التي ستستخدم في 
توجه من خالل وضع معايير واضحة وعملية مراجعة شفافة إلى المساعدة في تأكيد أنها  ICANNوتهدف  طلباتهم.على 

 لمصلحة العامة.حاجتها للدعم والفائدة التي ستأتي بها على المقدمي الطلبات والمشروعات التي يتبين أمواالً محددة 

 أهداف المعايير .1

بغرض توفير الدعم المالي إلى مستحقيه من مقدمي الطلبات لتقليل الحواجز التي تشكلها  مقدمي الطلباتوضع برنامج دعم  تم
 .اترسوم الطلب

المرشحين القادرين على تشغيل السجل ومن واختيار الوصف التفصيلي للمعايير الفنية والتشغيلية لتقييم  ICANNوقد قدمت 
تعبئة طلب  ICANNإلى دعم المالي المقدمي طلبات وسيتعين على سائر  بلية تبادل اإلنترنت.سيحافظ على استقرار وقا

gTLD الذي يتطلب شرح واضح للقدرات الفنية والتشغيلية والمالية لتنفيذ مشروعاتهم. – ةالجديد  

وإنما يقيس المشاركين من  الجديدة، gTLDال ينتقص من المعايير الحالية الخاصة بـ  مقدمي الطلباتكما أن برنامج دعم 
الحاجة ) 2) خدمة المصلحة العامة؛ و(1: (تتوافر لديهممقابل المعايير اإلضافية لتحديد من في  ةالجديد gTLDمقدمي طلبات 

أن الوفاء الجيد بالمعايير سيكون  ةالجديد gTLDهذا وقد وجد مقدمي طلبات  المالية. قدرات) الحد األدنى من ال3المالية؛ و(
  لته الحصول على تخفيض هائل في رسوم طلباتهم.محص

 عملية التقييمشرح المعايير و .2

يقدم القسم التالي تفاصيل حول األهلية ومعايير برنامج دعم الطلب وأنواع المعلومات التي قد يوفرها مقدمي الطلبات إلثبات 
  .مقدمي الطلباتمؤهالتهم من أجل برنامج دعم 

 األهلية إثبات )أ 

الدعم من خالل برنامج دعم الطلب أوالً لمراجعة مقدمي الطلبات الراغبين في الحصول على يخضع جميع  من المقرر أن
من التعويض المالي في مقدمي الطلبات التالية ن يالمرشح اءستثنا يتم .مقدمي الطلباتتحديد األهلية لبرنامج دعم ى لتهدف إ

 حالة:

 .عالمة التجاريةالمعدة لإلشارة إلى ال gTLDالتقدم بطلب سلسة  •

 .أو أي منشأة تحكمها المصلحة الوطنية أو الحكومة الفيدراليةحكومًيا فيدرالًيا أو كان كياًنا وطنًيا  •

 .مقدمي الطلباتفي دليل هو وارد كما  اجغرافيً  ااسمً تكون  gTLDالتقدم بطلب سلسة  •

 هيئاتحدى الإل حين يجوز لذلك في فرع لتلك المنشأة.طلب دعم واحد فقط ألي منشأة أو إال لمالي ولن يتم توفير الدعم الهذا 
 ال يسمح لها سوى بطلب دعم واحد فقط. ة،متعدد TLDللحصول طلب تقديم 

0Fدوالر مقابل رسوم الطلب وقت تقديم الطلب. 47,000مبلغ سداد وسوف يطالب المرشحون المؤهلين 

1  

                                                           

في حاالت معينة: ويمكن التعرف على شروط استعادة أموال هذه الرسوم من خالل االطالع على وثيقة عملية دعم  يمكن استعادة األموال  1
 مقدم الطلب. 



 2011ديسمبر  10مشروع متطلبات ومعايير الطلبات المقدمة: 

 2 

ترشيح المبدئية، ومن سددوا رسوم الطلب التي تقدر بنحو جميع من انطبق عليهم معايير أهلية اليتم بعد ذلك فصل كما 
 الطلب. يدوالر، وذلك في عملية مراجعة برنامج دعم مقدم 47,000

 المعايير على شاملة نظرة )ب 

 معايير ةثالثمن  ةالمشتركة، يخضع المرشحون للتقييم في ضوء مجموع مقدمي الطلباتفي ضوء توصية مجموعة عمل دعم 
 :وهي

التي تقدم فائدة واضحة إلى مجموعة المجتمع على المشروعات األولوية لألموال يحدد ( العامة المصلحة جدوى •
 ).ةالمناسب وأالعام 

التي تفتقد إلى الموارد المالية الكافية لسداد رسوم الطلب ولتنفيذ  هيئات(لتوزيع األموال على ال الماليةالحاجة  •
 ).د من خالل وسائل أخرىالموارتوفير مشروعاتهم أو لغير القادرين على 

على إدارة األموال وتنفيذ المشروعات في قادرين لتمويل الحاصلين على ا(للمساعدة في تأكيد أن  المالية قدراتال •
 حالة نجاحها).

 هذا ويؤثر تسلسل المعايير على النظام المتبع في تقييمهم من خالل الالئحة، ألن االختبار األول أساسي للهدف من برنامج دعم
 .ةالجديد gTLDمقدم طلب 

 النقاط وتسجيل التقييم )ج 

) المستقلة استناًدا إلى المعلومات المتوفرة في SARPالدعم ( اتيتم تسجيل درجات المعايير الثالث من قبل هيئة مراجعة طلب
لمستقل وعلى التعليقات العامة والبحث ا ICANNالخاص بـ  ةالجديد gTLDعلى طلب  SARPطلب دعم الطلب. وقد تعتمد 

وهذه المعايير موضوعية إلى حد ما. وهذه الموضوعية  في حالة الرغبة في الوصول إلى قرارات تسجيل نقاط معلومة.
سياقها من الوصول إلى نتيجة عادلة وتوفير القدرة على تفسير المعلومات المتوفرة لها في  SARPضرورية وهامة لتمكين 

 .وحدها SARPتقدير تحت تفسير المعايير  ، يقعلعملية تسجيل النقاط الصحيح. وبينما تبذل الجهود لوضع منهجية

اإلرشاد وتمت إتاحة  .ةالجديد gTLDالحصول على تعبئة طلب  اتجميع مقدمي طلبات برنامج دعم الطلبويتعين على 
 والتوجيه عند تطبيق عناصر مواد الطلب القياسية على طلب برنامج الدعم.

القياسية غير السرية. ويكمن هدف  ICANNالوصول إلى بعض مواد طلب  SARPنة لجمالحظة: قد يتاح ألعضاء 
SARP  وليس تقييم المزايا النسبية لطلبات  -في الوقوف على استيفاء مقدمي الطلبات لمعايير الدعم الماليgTLD .الشاملة 

ق المشابه حيث ستكون األهداف عند تقييم التوثي ICANNإلى نتائج تختلف عن هيئات مراجعة  SARPومن هنا فقد تصل 
 والمعايير وعمليات المراجعة المختلفة هي األساس في تقييمها.

 النقاط وتسجيل المعايير .3

 تستخدم المعايير كمرحلة أساسية ولتصنيف مقدمي الطلبات المؤهلين.حيث نعرض فيما يلي معايير برنامج دعم الطلب. 

يتعين على مقدمي طلبات الدعم في البداية استيفاء درجات المرحلة األساسية وكما هو مبين في وثيقة عملية دعم الطلب حيث 
. أما من ةالجديد gTLD. وإال سيتم رفض طلب ةالجديد gTLDالمالي والحفاظ على فاعلية طلب للدعم ن مؤهلة ولتك

 يستوفون هذه الدرجات سيصنفون باستخدام المعايير ذاتها.

 ن تحصل طلبات الدعم على:والستيفاء المرحلة األساسية يجب أ

 .نقاط في مجموعة المعايير األولى 9من  5 •

 .نقاط في مجموعة المعايير الثانية 5من  3 •

 نقاط في مجموعة المعايير الثالثة. 2من  1 •

مقدمي وقد صنفت المرحلة األولى كدرجة مرتفعة للحد من االنتهاكات على النحو الموصى به في تقرير مجموعة عمل دعم 
 المشتركة. الطلبات
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 )5نقاط؛ حد التسجيل األدنى المطلوب:  9-0المصلحة العامة ( – 1المعيار رقم 

ويجب أن يشير مقدمو الطلبات إلى  يتلقى مقدمو الطلبات النقاط كما هو مبين في توضيح كل من معايير المصلحة العامة التالية.
هم. كما أن مقدمي الطلبات ليسو في حاجة إلى استيفاء جميع طلبهم من أجل دعم التمويل حيث يرون أن المعايير تتفق وطلبات

  المعايير، لكن تمنح األولوية إلى من يسجل أعلى النقاط.

 نقطة) 1-0المشروع الذي يرتكز على المجتمع ( •

o  يوضح دليل مقدم طلبICANN  أن كل مقدم طلب يجب أن يوضح إذا ما كان طلبه عبارة عن مشروع
ى مقدمي طلبات الدعم المالي توضيح أن المشروع المرتكز على المجتمع يتم وعل يرتكز على المجتمع.

من  4الوحدة 2UTفي ضوء معايير تقييم أولوية المجتمع األربعة الموجودة في  SARPتقييمه من خالل فرق 
: كما أن تأسيس المجتمع يعتبر همزة وصل بين السلسلة المقترحة والمجتمع U2Tمقدمي الطلباتليل د

مقدمي وفضالً عن منهجية تسجيل السلسة الصارمة التالية في دليل  وسياسات التسجيل وموافقة المجتمع.
التزم في قد  مقدمي الطلباتمستوى عال من المراجعة لتحديد ما إذا كان  SARP، ستؤدى الطلبات

العموم بتلك المعايير أم ال. ويمنح من يلتزم بالمعايير من مقدمي الطلبات في االختبارات األربعة نقطة 
  ويمنح من ال يلتزم بهذا في المرحلة األساسية من مقدمي الطلبات درجة صفر. واحدة.

 
 ICANNمن  ةدالجدي gTLDوهيئات تقييم  SARPومن األهمية بمكان مالحظة أنه وبينما تستخدم 

هو تحديد مقدمي الطلب ممن يستحقون الدعم  SARPمعايير مشابهة في حاالت معينة، يبقى هدف 
وليس لتقييم طلب  ICANNالمالي لمساعدتهم على تذليل الصعاب التي تمنع الدخول في عملية طلب 

ي فيما يتعلق بطلبات وقد ال ُيوفّق بعض مقدمي الطلبات الذين يتلقون دعم مال .ةالجديد gTLDمقدم طلب 
gTLD .وبسبب األولوية التي توليها  الجديدةSARP ن بأولويات المصلحة ين الملتزميلتحديد المرشح

التعليمات بأن تكون أكثر تحرًرا في تفسيرها  SARPستتلقى فالعامة وليس لمعالجة وضع الخالف، 
المتعلقة بالمشروعات  SARPائج وفي هذا الصدد، فإن نت لمعايير األولوية المرتكزة على المجتمع.

المرتكزة على المجتمع قد تكون إلى حد ما غير متسقة مع الدليل المبين في تقييم أولوية المجتمع الذي قد 
 يواجهه مقدم طلب المساعدة المالية في وقت الحق. 

 نقطة) 1-0المصلحة العامة التي تشمل دعم المجتمعات المميزة ثقافياً ولغوياً وعرقياً ( •

o  وتمنح األولوية للطلبات التي  ذات الجدوى بالنسبة للمصلحة العامة. مقدمي الطلباتيستهدف برنامج دعم
تدعم المجتمعات المميزة ثقافياً ولغوياً وعرقياً بطريقة توضح الفائدة على المصلحة العامة أو تعزز الخير 

المرتكز يستوفون المرحلة األساسية للطلب وقد يتلقى مقدمو الطلبات ممن  العام أو ترتقي بالرفاهية العامة.
ويمكن أن يعرض مقدمو الطلبات ممن لم يصنفوا طلباتهم باعتبارها  على المجتمع نقاطاً بموجب هذا المعيار.

وقد يشتمل هذا على  طلبات مرتكزة على المجتمع المنفعة والجدوى للمجتمع المتميز ثقافياً أو لغوياً أو عرقياً.
وسيتلقى مقدمو الطلب الذين  الجغرافي أو األقليات اللغوية التي تحميها معاهدات معينة.مجموعات الشتات 

يوضحون جدوى مشروعهم للمجتمعات ويخدمون المصلحة العامة نقطة واحدة. كما يمكن أن يقدم مقدمو 
 gTLD الحصول علىفي طلب  (المهمة/الغرض) 18الطلبات توثيقاً معد بالفعل لدعم إجابتهم على السؤال 

  لكن قد يقدم أيضاً توثيق تكميلي إذا كان مناسًبا. ICANNمن  ةالجديد
 

 نقطة). 1-0تقديم الخدمة بلغة ال تقدم الخدمة الكافية، وذات تمثيل محدود على اإلنترنت ( •
o  ينمح األولوية للمرشحين المتقدمين بطلبات خاصة بالسلسلة التي توفر هيكل بناء اللغة أو النص ذات

وقد يشتمل هذا على مجتمعات النص األصغر ونصوصهم  المحدود على الشبكة في دعم التمويل. التمثيل
ذات التمثيل المحدود على الشبكة وأن المجتمعات تستخدم بانتظام أكثر من نص لكنها قد تواجه أيضاً 

كما سيتلقى مقدمو الطلبات الذين يقدمون البيانات أو التوثيق اآلخر الموضح  تحديات مع بناء النصين.
  للنقص في تمثيل لغتهم على اإلنترنت وكيف أن مشروعهم سيدعم تمثيل اللغة نقطة واحدة.

 
 نقطة) 2-0التشغيل في االقتصاد النامي ( •

o  األولوية ألصحاب االقتصاديات يجوز لمقدمي الطلبات من الدول المتقدمة التقدم بطلباتهم، لكن ستمنح
وسيكون التقييم على أساس المجتمع المنتظر استفادته من المشروع وليس موقع العمليات  النامية.

ستتلقى الطلبات من أقل الدول تطوًرا والدول الحبيسة والدول النامية والواليات النامية ذات  األساسية.
) UNDESAمتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية (الجزر الصغيرة وفق ترتيبهم في إدارة األمم ال

 من اتفاقية 1وتحصل الطلبات المقدمة من المؤهلين المستفيدين كما جاء وصفه في المادة  نقطتان.

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/string-contention-clean-19sep11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/string-contention-clean-19sep11-en.pdf
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 تحصل على نقطتين. -من منظمة العمل الدولية وإعالن األمم المتحدة حول حقوق الشعوب األهلية 169
 LLDCsأو LDCsبالدول النامية ممن لم يكونوا  UNDESA ستتلقى طلبات المستفيدين من قائمة

وسيتلقى مقدمو الطلبات من كل الدول (المتقدمة) األخرى وممن ليس من الشعوب  نقطة واحدة. SIDSأو
 األهلية صفر من النقاط. 

  
المهمات) بدعم من الهيئات غير الربحية والمجتمع المدني و/أو المنظمات األهلية بطريقة تنسجم مع المهمة ( •

 نقطة)  1-0الخدمية االجتماعية للمنظمات (
o  الجدوى التي ستضفي على المصلحة العامة من خالل دعم مشروعهم من  مقدمي الطلباتقد يوضح

وقد يلتزم  منظمات محلية أو شركاء مثل الهيئات غير الربحية والمجتمع المدني و/أو المنظمات األهلية.
ت الدعم من المنظمات التي تشير إلى طريقة تأييد المشروع المقترح بشرط توفير خطابا مقدمي الطلبات

 gTLDللمهمة الخدمية االجتماعية للمنظمة أو جدوها بالنسبة للمصلحة العامة ودليل شركاء 
 المتبرعون/رعاة التمويل والذين تتماشى مهمتهم مع المصلحة العامة.  أو

 
 ة) نقط 2-0العمل من جانب المنظمات غير الربحية ( •

o بمعنى المنظمات األهلية  –التي لم تتكون باعتبارها مشروعات ربحية تقليدية  هيئاتتمنح األولوية إلى ال
غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات واالتحادات والمنظمات المرتكزة على  هيئاتوال

مؤهلتان للحصول على نقطتين؛ المنظمة المماثلة  هيئاتوتكون المنظمات غير الربحية وال مهمة إلى آخر.
وتستحق المنظمات األخرى مثل الشراكات الخاصة العامة والحكومات (استناًدا إلى الظروف مثل هدف 

TLDالربحية/غير الربحية) نقطة واحدة.  هيئاتالمختلطة (مثل ال هيئات) وال 
 

 نقطة) 1-(0م فائدة اجتماعية واضحة العمل من قبل مقاول محلي أو منظمة غير ربحية في تطوير االقتصاد الذي يقد •
o  نظًرا ألن برنامج دعم مقدم طلب ال يقصد منه استخدامه باعتباره بديالً لمخاطر العمل التقليدية، إال إننا

نجد قيمة في توفير بعض الدعم للمقاولين والمنظمات غير الربحية من الدول النامية الذي يوفر مشروعهم 
ويمكن  هؤالء غير قادرون على تنفيذ مشروعهم من دون دعم التمويل. فائدة اجتماعية واضحة سوى أن

أن مشروعهم سيقدم الفائدة االجتماعية منها على سبيل المثال ال الحصر:  مقدمي الطلباتأن يوضح 
) تشجيع المساواة بين الذكر واألنثى 2توفير االستثمار في قاعدة المهارات في المجتمع المستهدف؛ ( )1(

) توفير إسهامات إيجابية لالقتصاد اإلقليمي والوطني من 3قليات في المجتمع المستهدف؛ (وتمثيل األ
 سيتلقى مقدمو الطلبات نقطة واحدة في حالة القدرة على توثيق الفوائد االجتماعية.  تشغليه.

 

 نقاط) 3نقاط؛ حد التسجيل األدنى المطلوب:  5-0( الحاجة المالية – 2المعيار رقم 

ويطالب مقدمو الطلبات بتقديم المواد  .الحاجة الماليةنقاط من معيار  5ول على الحد األقصى الذي يصل إلى يمكن الحص
 دون مساعدة. gTLDللشرح التفصيلي للمضايقات المتعددة التي تؤثر على مقدرتهم الكتساب وتنفيذ 

 كما تم قياسه من قبل:

 ) 2-0البيئة التشغيلية ( •

o إلى التمويل والعوامل البيئية المعينة التي قد  مقدمي الطلباتتقييد وصول  توضح اإلجابة الكاملة سبب
أن يقدم خطابات من  مقدمي الطلباتويجوز ل سببت مضايقات في جمع رأس المال المبدئي لسداد الرسوم.

ويمنح نقطتان إذا  منظمات التمويل األخرى التي درست طلبات الدعم حول هذا الجهد أو الجهود األخرى.
وافتقارها إلى القدرة على جمع أموال  gTLDا كانت مزاعمه مدعمة بتوثيق محدد لطلب مشروع م

في العموم  مقدمي الطلباتويمنح نقطة واحدة في حالة وصف  لرسوم الطلب أو أي نفقات أخرى أولية.
الذي ال يقدم أما الرد  المحيط التشغيلي الخطر، لكنه يفتقد إلى توثيق محدد للمجاالت المالية لمشروعه.

تبريًرا مناسباً للسبب في أن المحيط التشغيلي يشكل تحدياً لجمع رأس المال لدعم طلبه أو مشروعه فإنه ال 
 يمنح أي نقطة من النقاط. 
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  )1-0الحجم التنظيمي ( •

o  غالباً ما تواجه المنظمات المتوسطة وصغيرة الحجم تحديات معينة في الحصول على موارد بشرية ومالية
وفضالً على ذلك، فقد تواجه تلك المنظمات نفقات غير مناسبة  ة لتنفيذ أعمالها أو مهمتها التنظيمية.كافي

للمساعدة في مواجهة هذا  .ICANNمن  gTLDفي االلتزام بالعبء اإلداري المطلوب في تعبئة طلب 
م عند تقييم األولوية للمنظمات المتوسطة وصغيرة الحج مقدمي الطلباتالمعوق، يعطي برنامج دعم 

  أكبر. هيئاتوستمنح نقطة واحدة للمنظمات المتوسطة وصغيرة الحجم وليست المتضامنة مع  الطلبات.

 )1-0ميزانية المشروع وموارد التمويل ( •

o  لكي تستكمل طلبgTLD  منICANN أن يقدم التقديرات المالية التي  مقدمي الطلبات، يتعين على
حالة التوقف أو عدم اإلنجاز خالل السنوات الثالث األول من  تبرهن على العمل المستديم (حتى في

تقديم سرًدا يتوافق مع التقديرات المالية التي  مقدمي الطلباتوعلى مقدمي طلبات برنامج دعم  العمل).
أن  ICANNقدموها وتفاصيل موارد التمويل والعوائد وذلك لتحديد كيف يمكن للدعم المالي الخاص بـ 

وعلى مقدمي الطلبات أن يقدموا  استمرار العمليات أو في تخفيف أي مخاطر متوقعة.يساعد في ضمان 
معلومات مجدولة حول المصروفات التشغيلية وغيرها من البيانات ذات الصلة التي تقدم أيًضا في طلب 

gTLD  الخاص بهم. ويجوز لمقدمي الطلب أن يدرجوا خطابات من المانحين الذين يعدون بتمويل
، ولكن يجوز اإلشارة في هذا الخطاب إلى الحاجة إلى تمويل بداية gTLDفي حالة نجاح طلب  المشروع

لمقدمي  1وسيتم منح نقطة  دوالر. 185,000التشغيل االبتدائي لدفع رسوم الطلب التي تقدر بنحو 
رات الطلبات الذين يحددون بشكل واضح السبب وراء إمكانية مساعدة الدعم المالي في تطوير التقدي

ولن يتم إعطاء أية نقاط لمقدمي الطلب الذين تظهر تقديراتهم المالية  المالية أو تخفيف أي مخاطر محتملة.
احتياجهم للتمويل (أو التي تثبت تقديراتهم عدم كفاية رأس مال بدء العمل وعدم استمرار العمليات 

 المستدامة لثالث سنوات).

 )1-0توسع الدعم المالي ( •

o  في منح نقطة إضافية لمقدمي الطلب الذين يتخذون خطوات إضافية للسعي وراء تمويل سوف يتم النظر
مالئمة أو قروًضا مضمونة أو عمليات منح إضافي أو عمل شراكات قد تجلب دعًما إضافًيا عن طريق 

أن يقدم خطابات من المنظمات األخرى التي درست طلبات لدعم  مقدمي الطلباتويجوز ل مبالغ مدفوعة.
كما سيستحق الرد نقطة واحدة في حالة أن كانت التأكيدات مدعومة  أخرى. جهودأو في  الجهود هذه

  بوثائق متعلقة بهذا المشروع، وإال فلن يتم منح أية نقاط.

 نقاط؛ الحد األدنى الالزم لتسجيل نقطة واحدة) 2-0المالية ( قدراتال 3المعيار رقم 

 تمام مستمر للسجل المقترح.) لعمل اه1-0القدرة المالية الالزمة ( •
o  مستوى معين من الحاجة كما هو موضح  مقدمي الطلباتفي الوقت الذي ينبغي فيه أن يظهر مشروع

أن يوضح القدرة المالية األساسية لعمل اهتمام مستمر لحجم  مقدمي الطلباتأعاله، ينبغي أيًضا على 
الموارد المالية. وعلى مقدمي الطلب أن وتعقيد السجل المقترح عن طريق توضيح القدرات اإلدارية و

الكائنة حول  ICANNالتابع لـ  gTLDفي فصل طلب  47-45يقدموا ملخص لكفاءتهم في أسئلة الجلسة 
وعليهم أن يقدموا تأكيد على إثبات قدرتهم إلدارة المنظمة والماديات ذات الصلة  القدرة المالية األساسية.

ومن يفشل في تلبية  .SARPمتطلبات نقطة واحدة، حسب تقدير بحجم مشروعهم. وسيعطي لمن يلبي ال
  المتطلبات لن يعطى أية نقاط.

 
 نقطة)  1-0مشروعات نفذت من قبل ( •

o  تعطى األولوية لمقدمي الطلبات الذين أثبتت نتائجهم قدرتهم على إدارة المنظمات والمشروعات التي لها
مي الطلبات الذين يقدمون وثائق تستشهد ببرامج تشغيلية وسيمنح نقطة واحدة لمقد هذا التعقيد في الماضي.

  وإدارية سابقة سواء عن طريق المنظمات أو عن طريق موظفيه الرئيسيين.
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 المنح قرارات

بكل طلبات المؤسسة الحقيقية (أي الطلب الذي يفي بمتطلبات المرحلة األساسية) ستتمكن  المتاحفي حال عدم إيفاء التمويل 
SARP نظام التسجيل من تصنيف وترتيب األولويات للطلبات الكفء ومنح مساعدة مالية لمن يتم تحديدهم  عن طريق

أيضا قصارى  SARPوبمجرد تحديد المرشحين الحاصلين على أعلى الدرجات، ستبذل  األفضل في الوفاء بالمعايير الثالثة.
مثل اللغة والنص والثقافة ونماذج األعمال التجارية والمناطق جهدها لضمان التنوع في قراراتها التمويلية النهائية عبر مجاالت 

 وذلك لضمان أن أولئك الذين يحصلون على تخفيض في الرسوم سوف يتجهوا نحو المنافع األكثر اتساًعا. 

مقدمون . وسيتلقى المقيمون تعليمات باالنتباه لهؤالء الICANNالطلب أو ببيئة منح كما تدرك بعض المنظمات جيًدا عمليات 
 لطلبات المساعدة وهم من ال يكونوا في هذين الصنفين لتأكيد دراسة جميع الطلبات بعناية فائقة. 

المالية ومعايير فائدة المصلحة العامة الحاجة وقد صنفت المرحلة األساسية بدرجات مترفعة نسبياً لتحديد من ال يستوفي 
مرشحون ممن يستوفون المرحلة األساسية من المصلحة العامة/الحاجة وللمساعدة في الحد من احتمالية التالعب. فهؤالء ال

المالي سيمنحون الفرصة لسداد ميزانية رسوم الطلب  ICANNالقائمة، لكنهم ال يسجلون نقاط عالية كافية لالستفادة من دعم 
  دوالر ويتقدمون نحو التقييم األولي. 185,000التي تقدر بنحو 
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