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 LL  1-1 المسودة

 نظرة عامة
إن الهدف .الجديد gTLDلقد تم وضع هذا الدليل لمساعدة أولئك الذين يسعون للحصول على رسوم تقييم مخففة لبرنامج 

منه هو أن يكون دليالً خطوة بخطوة للتقدم بطلب للحصول على الدعم المالي، بما في ذلك المعلومات حول المواعيد 
للحصول على  3Tالجديد gTLDطلبات لبرنامج المتقدمين ب3Tالرجاء مراجعة دليل .النهائية المهمة والمعايير والعملية والتقييم

 الجديدة. gTLDأية معلومات تتعلق بعملية تقييم 

 gTLDدليل المتقدمين بطلبات لـ 3Tيجب أن يكون المتقدمين بطلبات للحصول على مساعدة مالية على اطالع تام على 
، بما في ذلك برنامج دعم المتقدمين بطلبات، وكذلك 3Tالجديدة gTLDالصفحة اإللكترونية لـ 3Tومات على والمعل ،3Tالجديد

 عناصر برنامج المساعدة المالية، كالتالي: 

 .عملية دعم المتقدمين بطلبات •

 .معيار دعم المتقدمين بطلبات •

3Tnewgtld@icann.orgالرجاء توجيه أية استفسارات إلى: .يمكن إيجاد روابط إلى معلومات أخرى ضمن هذه الوثيقة 3T. 

 

 معينة؟ لطلبات مخففة طلب رسوم ICANN توفر لماذا

الجديد ينبغي أن يوفر  gTLDتي يحققها برنامج إن اإلنترنت هو مورد عالمي، وتحقيق التنوع والمنافسة واالبتكار ال
عن طريق  ICANNإن برنامج دعم المتقدمين بطلبات، الذي وضع مفهومه متطوعو .فرصة شاملة لكي يشارك الجميع

فريق عمل دعم المتقدمين بطلبات المشترك، يسعى إلى خدمة المصلحة العامة العالمية عن طريق ضمان الولوج العالمي 
يوفر هذا البرنامج للمرشحين المؤهلين الفرصة لدفع رسوم تقييم مخففة تبلغ .الجديد، والتنافس ضمنه gTLDإلى برنامج 

 دوالر أمريكي. 185,000دوالر أمريكي بدالً من رسوم التقييم الكاملة التي تبلغ  47000

 مهمة تواريخ
 المساعدة المالية.الجديد وطلبات  gTLDبدء فترة التقدم بطلبات لبرنامج  – 2012يناير  12

 إذا لم تسجل بحلول هذا التاريخ، فلن تتمكن من التقدم بطلب..LDآخر يوم للتسجيل في نظام طلبات  – 2012مارس  29

بحلول هذا التاريخ، يجب على المرشحين .الجديد gTLDانتهاء فترة التقدم بطلبات لبرنامج  – 2012أبريل  12
 الجديدة وكذلك طلبات المساعدة المالية. gTLDعبئة طلبات للحصول على المساعدة المالية إنهاء ت

بحلول هذه المرحلة، سيكون المتقدمين بطلبات قد استلموا أحد ثالثة  .التاريخ النهائي إلعالن المنح – 2012نوفمبر  30
 إشعارات محتملة: 

 وكذلك منح تخفيف الرسوم. )أي يلبي حدود المعايير( مؤهل )1

جدول الرسوم المعظمة إلى  ICANNفي هذه الحالة، سترسل .منح تخفيف الرسوم مؤهل ولكن ال يتم )2
 .المتقدم بطلب

 .الجديد gTLD، ونتيجة لهذا، يتم رفض المساعدة المالية وطلب )أي ال يلبي حدود المعايير( غير مؤهل )3

بإرسال اإلشعار  ICANNنوفمبر، قد تقوم  30الرجاء المالحظة أنه إذا تم إيداع طلب المساعدة المالية قبل 
 قبل ذلك التاريخ، بحسب حريتها الفردية بالتصرف.

بإيداع الدفعة األولى  )1آخر يوم لكي يقوم المرشحين "المؤهلين ولكن لم يحصلوا على منح" إما  – 2012ديسمبر  30
 )لمبدئي، أو بدوالر أمريكي ومواصلة التقييم ا 138,000من جدول الرسوم المعظمة للمبلغ المتبقي من مبلغ 

 دوالر أمريكي. 42,000سحب طلباتهم والحصول على استرداد مبلغ 

 المرشحين وأهلية معايير
 ).كما هو محدد في المعايير أدناه( لقد تم وضع برنامج دعم المتقدمين بطلبات لتقديم الدعم المالي إلى المرشحين المستحقين

في دليل المتقدمين بطلبات لتقييم المرشحين لتحديد قدراتهم على تشغيل إن هذه المعايير هي مستقلة عن المعايير المفصلة 
 .gTLDيجب تلبية معايير دليل المتقدمين بطلبات من أجل تفويض الـ .سجل

http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/
http://newgtlds.icann.org/applicants/candidate-support
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-applicant-support-process-10dec11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-applicant-support-process-10dec11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-applicant-support-criteria-10dec11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-applicant-support-criteria-10dec11-en.pdf
mailto:newgtld@icann.org
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الجديدة، بل باألحرى، فإنه يقيس المرشحين لدعم  gTLDإن برنامج دعم المتقدمين بطلبات ال يبدل من المعايير الحالية لـ 
 خدمة المصلحة العامة، )1( لبات المهتمين مقارنًة مع معايير منفصلة لتحديد أولئك الذين يثبتون مايلي:المتقدمين بط

سيتم منح المرشحين لدعم المتقدمين بطلبات الذين يحتلون .الحد األدنى من القدرات المالية )3( الحاجة المالية، )2(
 .اً على رسوم طلباتهمالمراكز األولى مقارنًة مع هذه المعايير تخفيضاً كبير

، ولكن ال يحق TLDsيحق للهيئة التقدم بعدة طلبات إلى .لن يتم النظر إال بطلب دعم واحد ألية هيئة معينة أو حليف لها
 .لها التقدم إال بطلب دعم مالي واحد

في  والر أمريكيد 47,000سدخل عندها المرشحون الذين يلبون معايير األهلية المبدئية هذه ويدفعون رسوم طلب تبلغ 
لمزيد من المعلومات حول  دليل المتقدمين بطلباتراجع .الرئيسية gTLDمرحلة التقييم المبدئي في عملية التقدم بطلبات 

 الجديدة. gTLDعملية تقييم 

  األهلية/  االستثناءات

لدعم عن طريق برنامج دعم المتقدمين بطلبات للمراجعة أوالً لتحديد أهليتها لبرنامج دعم ستخضع الهيئات التي تطلب ا
 في الحاالت التالية: من النظر بتقديم الدعم المالي له استثناؤهسيتم  الجديد gTLDالمرشح لبرنامج .المتقدمين بطلبات

 تجارية أو ماركة ذات عالمة تجارية.تهدف لإلشارة المرجعية إلى عالمة  gTLDيتقدم بطلب لسلسلة  إذا كان •

 .إذا كان هيئة حكومية قومية أو فيدرالية أو هيئة ذات حصة مسيطرة في حكومة قومية أو فيدرالية •

 .قدمين بطلباتدليل المتتعتبر اسماً جغرافياً كما هو مبين في  gTLDإذا كان يتقدم بطلب لسلسلة  •

بناًء على توصية من فريق عمل .سيخضع المرشحون الذين يلبون معايير األهلية المذكورة أعاله للتقييم مقابل معايير معينة
 سيتم تقييم المرشحين مقابل ثالثة مجموعات من المعايير: ،لمتطوعينالمستقل من ا دعم المتقدمين بطلبات المشترك

لتحديد أولويات تمويل تلك المشاريع التي ستوفر منفعة يمكن إثباتها للمصلحة العامة أو ( العامة المصلحة منفعة •
 .)مجموعة المجتمع المناسبة

وارد المالية الكافية لدفع رسوم الطلبات أو لتوزيع التمويل على تلك الهيئات التي ينقصها الم( المالية الحاجة •
 .)تنفيذ مشاريعها، أو التي لن تتمكن من جمع موارد كافية عن طريق وسائل أخرى

للمساعدة على ضمان أن الحاصلين على التمويل سيتمكنون من إدارة هذه األموال وتنفيذ ( المالية القدرات •
 .)المشاريع في حالة النجاح

يعكس الترتيب الذي ستقوم لجنة المراجعة بالتقييم وفقاً له، ألن الفحص األول هو أساسي لتحقيق إن تسلسل المعايير س
 الجديدة. gTLDهدف برنامج دعم المتقدمين بطلبات 

 التقييم ورسوم عملية
ي تبلغ سيكون من المتطلب من المرشحين المؤهلين دفع الرسوم على مرحلتين: رسوم التسجيل المعيارية غير المستردة الت

دوالر  42,000، ورسوم طلب الحقة تبلغ )TAS( أو TLDدوالر أمريكي عند التسجيل في نظام طلبات  5,000
دوالر أمريكي من المتقدمين بطلبات  185,000سيتم التنازل عن المبلغ المتبقي البالغ .عند وقت إرسال الطلب أمريكي

الجديد بأي شكل أو بآخر  gTLDتكاليف أخرى مرتبطة ببرنامج لن تتأثر أية رسوم أو .الذين يتم منحهم تخفيف الرسوم
 في هذا البرنامج.

 الرسوم استرداد

 138,000يحق للمرشحين "المؤهلين ولكن لم يحصلوا على منح" اختيار دفع المبلغ المتبقي من رسوم التقييم البالغ 
يجب اتخاذ القرار خالل فترة .والر أمريكيد 42,000دوالر أمريكي أو سحب طلبهم مقابل استرداد الرسوم التي تبلغ 

إذا لم يتم الدفع .جدوالً زمنياً للدفعات المعظمة لمثل هؤالء المتقدمين بطلبات ICANNستوفر .يوماً من إعالن المنح 30
 بحسب المواعيد النهائية، سيتم رد الرسوم إلى المتقدم بطلب.

http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/candidate-support/jas-wg-materials
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Uلحدود المعايير أكثر في البرنامج، ولن يكونوا مؤهلين للحصول  مهم: لن يستمر المرشحين الذين ال يلبون الحد األدنى
طلب  )2 رسوم التقييم المخففة وكذلك )1هذا يعني أن المرشح سيصبح غير مؤهل لكٍل من:  .على استرداد الرسوم

gTLD .الجديد 

فعة المصلحة العامة، ويلبون بالتالي، يجب أن يكون المرشحين واثقين بأن طلباتهم تثبت بشكل حقيقي الحاجة المالية، ومن
 الحد األدنى من المؤهالت.

 العملية
الرجاء البدء .الجديد وبرنامج المساعدة المالية هي عملية مطولة وشاملة gTLDإن عملية التقدم بطلبات لكٍل من برنامج 

 بأقرب وقت ممكن لضمان اكتمال طلباتكم بحلول وقت النظر فيها.

، على )TAS( أو TLDب في نظام طلبات التسجيل كمتقدم بطل :1 الخطوة
3Thttp://newgtlds.icann.org/applicants/tas3T.  حتى 2012يناير  12يجب عليك التسجيل أثناء الفترة بين 

 لكي تصبح مؤهالً. 2012مارس  29

 دوالر أمريكي. 5,000 دفع رسوم تسجيل غير مستردة تبلغ :2 الخطوة

عن طريق وضع .الذي يشير إلى أنك مرشح لدعم المتقدمين بطلبات TASوضع إشارة على المربع في  :3 الخطوة
الجديد إذا لم تتم تلبية حدود معايير  gTLDإشارة على هذا المربع، فإنك توافق على أحكام معينة، ومن بينها رفض طلب 

 المساعدة المالية.

يجب تنزيل نماذج دعم .الجديد وكذلك نماذج المساعدة المالية التكميلية gTLDئة نموذج طلب برنامج تعب :4 الخطوة
 مع الوثائق المساندة. TASالطلبات التكميلية وتعبئتها، ثم تحميلها على 

ة الجديدة وكذلك طلبات المساعد gTLDدوالر أمريكي مع إرسال طلبات  42,000دفع رسوم تقييم تبلغ  :5 الخطوة
 12الدفعات خالل فترة ال تزيد عن  ICANNالجديدة، يجب أن تستلم  gTLDبحسب متطلبات عملية طلبات  .المالية
 .2012أبريل 

 تضع اإلشعارات المرشحين ضمن ثالثة فئات. .تلقي إشعار المنح :6 الخطوة

للتقييم المبدئي لعملية طلبات إذا كنت مؤهالً، وتم اختيارك للحصول على رسوم مخففة، ستبدأ بالخضوع  أ:7 الخطوة
gTLD لمعرفة التفاصيل الكاملة دليل المتقدمين بطلباتالرجاء مراجعة .الجديدة.  

يوماً من  30رة إذا كنت مؤهالً، ولكن بال منح، يجب على المرشح أن يتخذ قراراً من خيارين اثنين خالل فت ب:7 الخطوة
 اإلعالن:

 ICANNدوالر أمريكي بحسب جدول الدفعات المعظمة الذي تحدده  138000دفع المبلغ المتبقي الذي يبلغ  .أ 
 وبدء عملية التقييم المبدئي.

 دوالر أمريكي. 42000االنسحاب واسترداد األموال التي تبلغ  .ب 

ولن يتم رد أية أموال في .مؤهل للمزيد من المراجعةالجديد غير  gTLD: إذا لم تكن مؤهالً، سيصبح طلب ج7 الخطوة
 هذه الحالة.

 التقييم
المستقلة بمنح العالمات للمعايير الثالثة الرئيسية بحسب المعلومات التي يتم  )SARP( ستقوم لجنة مراجعة طلبات الدعم
الجديد  gTLDعلى طلب أيضاً  )SARP( قد تعتمد لجنة مراجعة طلبات الدعم.تقديمها في طلب المساعدة المالية

ولكن يجب أن يكون طلب المساعدة المالية قائماً بحد ذاته، .للمنظمة والتعليقات العامة واألبحاث المستقلة، إذا اقتضى األمر
لقد تم .بالكامل gTLDقد قرأت طلب  )SARP( ويجب أال يفترض المتقدمين بطلبات أن لجنة مراجعة طلبات الدعم

 الجديد أيضاً على طلبات المساعدة المالية. gTLDنطبق مكونات طلب تقديم إرشادات حيث قد ت

http://newgtlds.icann.org/applicants/tas
http://newgtlds.icann.org/applicants/tas
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
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 )SARP( تعتبر هذه الموضوعية ضرورية لتمكين لجنة مراجعة طلبات الدعم.إن المعايير هي موضوعية إلى حد معين
ذل جهود لجعل رغم ب.من التوصل إلى نتيجة منصفة، وتوفير التكتم لتفسير المعلومات التي يتم تقديمها من أفضل منظور

 عملية منح العالمات متسقة، فإن تفسير المعايير هو أمر يرجع للحرية الفردية لتصرف لجنة مراجعة طلبات الدعم
)SARP.( 

أن تطرح أسئلة توضيحية على  )SARP( بحسب حريتها الفردية بالتصرف، يحق للجنة مراجعة طلبات الدعم
المناسب، سيتم منح المرشحين أسبوعين اثنين للرد علىاألسئلة  وعدلضمان معالجة جميع الطلبات في الم .المرشحين

 التوضيحية.

تهدف لجنة مراجعة .الجديد gTLDمراجعة مواد طلب  )SARP( مالحظة: يمكن ألعضاء لجنة مراجعة طلبات الدعم
وليس اتخاذ قرار حول  –إلى تحديد ما إذا كان المتقدمين بطلبات يلبون معايير المساعدة المالية  )SARP( طلبات الدعم

إلى استنتاجات  )SARP( بالتالي، قد تتوصل لجنة مراجعة طلبات الدعم .الجديدة gTLD الجدوى ذات الصلة لطلبات
 إلى أنهما عمليتي تقييم مختلفتين يرجع السبب بهذا.عند تقييم وثائق متماثلة gTLDقرارات لجان تقييم  غير متسقة مع

 .هما عمليات ومعايير مراجعة مختلفة كأساس للتقييملديهما هدفين مختلفين، ولدي

 العالمات منح منهجية

 .تستخدم المعايير كحدود ولتصنيف المرشحين المؤهلين.ستجدون تالياً معايير برنامج دعم المتقدمين بطلبات

حدود العالمات للتأهل للحصول  بطلبات، يجب أن يلبي المرشحينعملية دعم المتقدمين الحدود: كما هو مبين في وثيقة 
إذا لم تتم تلبية هذه الحدود، سيتم رفض طلب المساعدة المالية  .الجديد فعاالً  gTLDعلى المساعدة المالية وإبقاء طلب 

 .الجديد gTLDوكذلك طلب 

لرجاء المالحظة أنه ليس من الضروري الحصول على الحد األقصى من العالمات وليس من الضروري إحراز عالمة ا
 يجب أن يلبي المرشح الحد األدنى من العالمات لكل مجموعة معايير، المشار إليها أدناه..واحدة على األقل في كل فئة

 الية على األقل:لتلبية الحدود، يجب أن تلبي طلبات الدعم العالمات الت

 عالمات في معيار المصلحة العامة، أول مجموعة معايير. 9من  5 •

 عالمات في معيار الحاجة المالية، ثاني مجموعة معيارية. 5من  3 •

 عالمة في معيار القدرات المالية، ثالث مجموعة معيارية. 2من  1 •

في تقرير فريق عمل دعم المتقدمين  ICANNلقد تم وضع الحدود للحد من إساءة االستخدام بحسب توصيات مجتمع 
 بطلبات المشترك.

ام نفس أولئك الذين يلبون الحدود باستخد سيتم تصنيف عملية دعم المتقدمين بطلباتترتيب التصنيف: كما هو مبين في 
سيحصل المرشحون ذوي التصنيف العالي بما يكفي .صندوق دعم المتقدمين بطلبات ICANNلقد أسست .المعايير

صندوق التمويل، سيصبح  بعد نفاد.دوالر أمريكي 138,000للحصول على الدعم المالي على تخفيف رسوم بقيمة 
ي مؤهلين للحصول على الدعم غير المالي، وسيتم المرشحين ذوي التصنيف العالي بما يكفي للحصول على الدعم المال

منحهم الفرصة لدفع رسوم الطلب الكاملة والمواصلة إلى التقييم المبدئي أو التقدم بطلب للحصول على استرداد كامل 
 للرسوم.

 

 واألسئلة المعيار

تتبع األسئلة كل معيار أدناه .معيار دعم المتقدم بطلب وثيقةإن وضع معايير تقييم طلبات المساعدة المالية هي مبينة في 
يمكن إضافة أسئلة جديدة إذا تم التحديد بأن المعلومات اإلضافية ستكون مفيدة .وهي مكررة في طلب المساعدة المالية

 .لتحقيق دورها )SARP( ة طلبات الدعمللجنة مراجع

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-applicant-support-process-10dec11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-applicant-support-process-10dec11-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-applicant-support-criteria-10dec11-en.pdf
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 العامة المصلحة معيار

يجب أن  .سيحصل المرشحون على عالمات بحسب ما هو مبين أدناه عند إثبات كٍل من معايير المصلحة العامة التالية
من الضروري  ليس.يشير المرشحين في طلباتهم للحصول على الدعم المالي إلى المعايير التي يعتقدون أن طلباتهم تلبيها

أن يلبي المرشحين جميع المعايير لتلبية الحدود أو التأهل للحصول على مساعدة مالية، ولكن سيتم منح األولوية إلى أولئك 
 الذين يحققون أعلى عالمات.

 
 - 1  رقم المعيار

 العامة المصلحة
الحد األقصى  

 من العالمات

 على مبني مشروع
  المجتمع أساس

تقدمين بطلبات يحدد أنه يجب على كل متقدم بطلب للم ICANNإن دليل 
سيتم تقييم .أن يصرح ما إذا كان طلبه هو ذو أساس مجتمعي أم ال

المتقدمين بطلبات للحصول على الدعم المالي الذين أشاروا أيضاً إلى أن 
 المشروع هو ذو أساس مجتمعي من قبل فرق لجنة مراجعة طلبات الدعم

)SARP (الوحدة تقييم األولوية التي يمكن إيجادها في  مقارنًة مع معايير
الرسوخ المجتمعي والترابط بين السلسلة  :من دليل المتقدمين بطلبات 4

بدالً من .المقترحة والمجتمع وسياسات التسجيل والمصادقة من قبل المجتمع
ات الصارمة في دليل المتقدمين بطلبات، ستجري اتباع منهجية منح العالم

مراجعة عالية المستوى لتحديد ما ) SARP( لجنة مراجعة طلبات الدعم
سيتم منح .إذا كان المتقدم بطلب يلبي هذه المعايير بشكل عام أم ال

المتقدمين بطلبات الذين يلبون المعايير في الفحوصات األربعة بشكل عام 
المتقدمين بطلبات الذين ال يلبون هذه الحدود على لن يحصل  .عالمة واحدة

  .أية عالمة

) SARP( من الجدير بالمالحظة أنه رغم أن لجنة مراجعة طلبات الدعم
الجديدة تستخدم معايير مشابهة في حاالت  gTLDلتقييم  ICANNولجان 

هو تحديد ) SARP( معينة، فإن هدف لجنة مراجعة طلبات الدعم
لذين يستحقون الدعم المالي أكثر للمساعدة على الحد من المتقدمين بطلبات ا

، وليس تقييم طلب المتقدم ICANNالعوائق أمام الدخول في عملية طلبات 
بعض المتقدمين بطلبات الذين يحصلون على .الجديد gTLDبطلب لـ 

نظراً  .الجديدة gTLDالدعم المالي قد ال ينجحوا في النهاية في طلبات 
هي تحديد المرشحين ) SARP( ألن أولويات لجنة مراجعة طلبات الدعم

الذين يلبون أولويات المصلحة العامة وليس مناقشة مجموعة تنافس، سيتم 
لكي تتمتع بحرية ) SARP( منح تعليمات إلى لجنة مراجعة طلبات الدعم

في هذا .أكبر في تفسيرها لمعيار األولوية ذات األساس المجتمعي
) SARP( الخصوص، قد تكون نتائج لجنة مراجعة طلبات الدعم

المرتبطة بالمشاريع ذات األساس المجتمعي غير متسقة مع تقييم أولوية 
المجتمع المبين في الدليل الذي قد يخضع له المتقدم بطلب للحصول على 

 المساعدة المالية في مرحلة الحقة.

 كيف يخدم طلبك المجتمع؟ :سؤال

هذا السؤال هو أن يناقش بشكل عام كيف يوفر المتقدم بطلب  إن الهدف من
من الممكن، ولكن ليس من .الخدمة لمجموعة المستخدمين ذات الصلة

كما هو مبين  مجتمعي TLDالمتطلب أن يتم تصنيف المتقدم بطلب بصفة 
 .gTLDفي دليل المتقدمين بطلبات لـ 

1 

http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
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 - 1  رقم المعيار
 العامة المصلحة

الحد األقصى  
 من العالمات

 العامة المصلحة منفعة
 دعم تشمل التي

 أو الحضارية تالمجتمعا
  النائية العرقية أو اللغوية

 

إن برنامج دعم المتقدمين بطلبات يستهدف تلك الطلبات التي توفر منفعة 
سيتم منح األولوية إلى تلك الطلبات التي تدعم المجتمعات  .المصلحة العامة

الحضارية أو اللغوية أو العرقية النائية بطريقة تثبت منفعة المصلحة العامة 
كما قد يحصل .زز من الصالح العام أو تروج للرفاهية العامةأو تع

المتقدمين بطلبات الذين يلبون حدود الطلبات ذات األساس المجتمعي على 
ولكن بعض المتقدمين بطلبات الذين ال  .عالمات بموجب هذا المعيار

يصنفون طلباتهم على أنها طلبات ذات أساس مجتمعي قد يظلون يوفرون 
على سبيل  .عات الحضارية أو اللغوية أو العرقية النائيةمنفعة المجتم

المثال، قد يشمل هذا المجموعات المهاجرة المتفرقة جغرافياً أو األقليات 
سيحصل المتقدمين بطلبات الذين يثبتون مدى نفع مشاريعهم لمثل  .اللغوية

يمكن .هذه المجتمعات ويخدمون المصلحة العامة على عالمة واحدة
بطلبات تقديم وثائق تم تحضيرها بالفعل لدعم إجاباتهم على  للمتقدمين
الجديدة التابعة لـ  gTLDفي طلبات  )المهمة/ الغرض( 18السؤال 

ICANN ولكن يمكنهم أيضاً تقديم وثائق مساندة بحسب ما يقتضي ،
 .األمر

المقترح منفعته للمصلحة العامة أو تعزيز  gTLDكيف يثبت  :سؤال
لترويج للرفاهية العامة للمجتمع المستفيد المتوقع؟ الرجاء الصالح العام أو ا

يجب أن تناقش  .الخاص بك gTLDوصف منفعة المصلحة العامة لـ 
 : )باإلضافة إلى أمور أخرى( األجوبة النقاط التالية

 
 الخاص بك المقترح؟ gTLDما هي المهمة/ الغرض من  •

 
لغوية أو المقترح المجتمعات الحضارية أو ال gTLDهل سيدعم  •

مثل المجموعات المهاجرة المتفرقة جغرافياً أو ( العرقية النائية
  ؟)األقليات اللغوية المحمية بموجب معاهدات معينة

1 
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 - 1  رقم المعيار
 العامة المصلحة

الحد األقصى  
 من العالمات

 بلغة الخدمة تكون أن
 الجيدة، الخدمة إلى تفتقر

 عبر حضورها ويعتبر
  محدوداً  اإلنترنت

 

الذين يتقدمون سيتم منح أولوية الحصول على الدعم المالي إلى المرشحين 
بطلبات لسلسلة توفر تركيباً للغة أو نصوص ذات حضور محدود عبر 

يمكن أن يشمل هذا مجتمعات النصوص األصغر التي تقتصر  .اإلنترنت
نصوصها على اإلنترنت والمجتمعات التي تستخدم بانتظام أكثر من نص 

 سيحصل المتقدمين .واحد ولكنها قد تواجه تحديات مع تركيب من نصين
بطلبات الذين يقدمون بيانات أو وثائق أخرى تثبت انعدام حضور لغتهم 
عبر اإلنترنت ومدى مساعدة مشاريعهم في دعم حضور تلك اللغة على 

  .عالمة واحدة

المقترح الخدمة للغة تفتقر إلى الخدمة وحضورها  gTLD: هل يقدم سؤال
 عبر اإلنترنت هو محدود؟ 

 و )أ( الرجاء تضمين اإلجابات على األسئلةإذا كانت اإلجابة بنعم، فكيف؟ 
 أدناه: )ج( و )ب(

 تحديد اللغة )أ.
تقديم معلومات أو أدلة على الحضور المحدود لتلك اللغة عبر  )ب.

 اإلنترنت.
وصف كيف سيدعم المشروع المقترح أو يحسن من حضور اللغة، بما  )ج.

لى تحقيق في ذلك ما إذا كانت برامج التواصل واالتصاالت ستساعد ع
 المنافع الناتجة وبأية وسائل.

1 

  نامي اقتصاد في التشغيل

 

يحق للمتقدمين بطلبات من الدول المتطورة التقدم بطلب، ولكن سيتم منح 
سيكون التقييم مبنياً  .األولوية إلى المتقدمين بطلبات من االقتصادات النامية

لمستفيد من على أساس الخدمة المتوقعة للمصلحة العامة والمجتمع ا
سيحصل المتقدمين بطلبات من  .المشروع، وليس موقع العمليات الداعمة

والذين يفيدون الدول األقل نمواً والدول المحاطة باليابسة ودول الجزر 
الصغرى النامية بناًء على قائمة قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية 

ن بطلبات سيحصل المتقدمي .على عالمتين )UNDESA( واالجتماعية
من الميثاق  1الشعوب األصلية كما هو مبين في المادة  يفيدون من والذين

لمنظمة العمل الدولية واإلعالن العالمي لحقوق الشعوب  169رقم 
سيحصل المتقدمين  .األصلية الصادر عن األمم المتحدة على عالمتين

 UNDESAبطلبات من والذين يفيدون تلك الدول المحددة في قائمة 
على عالمة  SIDSأو  LLDCsأو  LDCsدول النامية، وليسوا لل

األخرى  )المتطورة( لن يحصل المتقدمين بطلبات من جميع الدولة .واحدة
 .وليسوا شعوباً أصلية على أية عالمة

ما هو الموقع الجغرافي للمتقدم بطلب؟ وما هو الموقع الجغرافي : سؤال
 gTLDكيف يفيد  قع؟للمجتمع الرئيسي المستفيد بحسب ما هو متو

 المجتمع الجغرافي المشار إليه؟

2 
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 - 1  رقم المعيار
 العامة المصلحة

الحد األقصى  
 من العالمات

 -قبل من عنها الدفاع
 أو/و ربحية غير منظمات
 أو/و مدني مجتمع

 حكومية غير منظمات
 مهمة مع يتوافق بشكل-
 الخدمة )مهمات(

 للمنظمات االجتماعية
 )عالمة 0-1(

 

 يمكن للمتقدم بطلب إثبات منفعته للمصلحة العامة عن طريق الحصول
على دعم للمشروع من قبل منظمات شريكة مثل منظمات غير ربحية و/أو 

يمكن أن يلبي المتقدمين بطلبات  .مجتمع مدني و/أو منظمات غير حكومية
هذا المتطلب عن طريق تقديم خطابات دعم من مثل هذه المنظمات تشير 

إلى مدى تعزيز المشروع المقترح لمهمة الخدمة المجتمعية للمنظمة أو 
أو  gTLDفعته للمصلحة العامة، وأدلة على وجود شركاء مشروع من

 .متبرعين/رعاة تمويل تتماشى مهمتهم مع المصلحة العامة

: هل نال مشروعك المصادقة من منظمات غير ربحية و/أو مجتمع سؤال
الخدمة  )مهمات( مدني و/أو منظمات غير حكومية بشكل يتوافق مع مهمة

 المجتمعية لتلك المنظمات؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء تقديم قائمة بالمنظمات إلى جانب نظرة عامة 
خطابات الدعم من منظمات محددة ستكون كافية  .عن نوع هذه المصادقة

يجب تقديم أدلة موثقة على دعم التمويل أو  .لتأكيد صحة هذه المزاعم
 .ترتيبات الشراكة

1 

 منظمة قبل من التشغيل
 ربحية غير

 

مثل  -ح األولوية إلى الهيئات التي تم تشكيلها كأعمال غير ربحية سيتم من
المنظمات غير الحكومية والهيئات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني 

 .إلخ .والمؤسسات وصناديق االئتمان والمنظمات ذات المهمات المعينة..
إن المنظمات غير الربحية والهيئات ذات التنظيم المشابه هي مؤهلة 

 -لحصول على عالمتين، والمنظمات األخرى مثل الشراكات العامةل
 )أي تلك الربحية وغير الربحية في آٍن واحد( الخاصة، والهيئات المختلطة

 .هي مؤهلة للحصول على عالمة واحدة

 : هل تم تشكيل المتقدم بطلب كمنظمة غير ربحية؟أسئلة

  ئة مختلطة أخرى؟خاصة أو هي -هل تم تشكيل المتقدم بطلب كشراكة عامة

2 

 أو متعهد قبل من التشغيل
 في ربحية غير منظمة
 منفعة يقدم نامي اقنصاد

 إثباتها يمكن اجتماعية

 

رغم أن برنامج دعم المتقدمين بطلبات ال يهدف إلى أن يصبح بديالً عن 
مخاطر األعمال التقليدية، فإن ثمة فائدة من تقديم بعض الدعم للمتعهدين أو 

ر الربحية من الدول النامية الذين تقدم مشاريعهم منفعة المنظمات غي
اجتماعية يمكن إثباتها، ولكنهم سيعجزون عن تنفيذ المشروع من دون 

يمكن للمتقدم بطلب إثبات أن مشروعه سيقدم ميزة اجتماعية  .الدعم المالي
توفير استثمار لقاعدة  )1( عن طريق مايلي، على سبيل المثال ال الحصر:

رعاية التوازن بين الجنسين  )2( ت في المجتمع المستهدف،المهارا
تقديم مساهمة إيجابية في  )3( وحضور األقليات في المجتمع المستهدف،

سيحصل المتقدمين بطلبات على  .االقتصاد القومي أو اإلقليمي من عملياته
 .عالمة واحدة عند إثبات مثل هذه المنافع االجتماعية

هو متعهد أو منظمة غير ربحية في اقنصاد نامي : هل المتقدم بطلب سؤال
يقدم منفعة اجتماعية يمكن إثباتها؟ الرجاء تقديم وصف وأية وثائق مساندة 

 إلثبات كيف أن المشروع سيوفر ميزة اجتماعية.

1 

 عالمات 5 هو الالزم األدنى والحد عالمات، 9 هو األقصى الحد 
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 المالية الحاجة معيار

سيكون من المتطلب من المتقدمين بطلبات أن  .عالمات من معيار الحاجة المالية 5د أقصى يبلغ يمكن الحصول على ح
 من دون مساعدة. gTLDيرسلوا مواداً للتحديد التفصيلي للقيود المتنوعة التي تؤثر على قدراتهم على اكتساب وتنفيذ 

  
 – 2 رقم المعيار
  المالية الحاجة

 

الحد األقصى  
 من العالمات

يجب أن تبين اإلجابة الكاملة سبب محدودية إمكانية حصول المتقدم بطلب   التشغيلية بيئةال
على تمويل والعوامل البيئية المعينة التي سّببت القيود أمام جمع رأس المال 

يمكن للمتقدم بطلب تقديم خطابات من منظمات  .المبدئي لدفع الرسوم
ستستحق اإلجابة  .دعم لهالتمويل األخرى التي نظرت بطلبات تقديم ال

وانعدام  gTLDعالمتين إذا كانت مثبتة بوثائق خاصة بطلب مشروع 
قدرة المتقدم بطلب على جمع األموال الالزمة لرسوم الطلب أو أية نفقات 

ستستحق اإلجابة عالمة واحدة إذا وصف المتقدم بطلب بيئة  .مبدئية أخرى
لوثائق الخاصة بالجوانب التشغيل الصعبة بشكل عام، ولكنه ال يمتلك ا

لن تحصل اإلجابة التي ال تقدم معلومات كافية حول  .المالية لمشروعه
سبب صعوبة جمع رأس المال الكافي لدعم الطلب أو المشروع في البيئة 

 .التشغيلية له على أية عالمة

: الرجاء تقديم وصف ألية قيود تؤثر على قدراتك على تقديم طلب سؤال
 وتشغيله من دون مساعدة مالية. gTLDللحصول على 

2 

 التنظيمي الحجم

 

غالباً ما تواجه المنظمات الصغيرة والمتوسطة تحديات معينة بالحصول 
واألهم  .على موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ أعمالها أو مهمتها التنظيمية

من هذا، قد تواجه هذه المنظمات تكاليف غير متكافئة لتلبية األعباء 
للمساعدة على  .ICANN gTLDة المتطلبة إلنهاء تعبئة طلب اإلداري

التغلب على هذا العائق، سيمنح برنامج دعم المتقدمين بطلبات األولوية إلى 
ستحصل المنظمات  .المنظمات الصغيرة والمتوسطة عند تقييم الطلبات

الصغيرة والمتوسطة غير المرتبطة مع هيئة راعية أكبر على عالمة 
  .واحدة

: هل المتقدم بطلب هو منظمة صغيرة أو متوسطة غير مرتبطة مع سؤال
 منظمة راعية أكبر؟ 

1 
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 – 2 رقم المعيار
  المالية الحاجة

 

الحد األقصى  
 من العالمات

 وموارد المشروع ميزانية
 التمويل

 

، ينبغي على المتقدم بطلب تقديم ICANN gTLDمن أجل تعبئة طلب 
حتى إذا لم يكن سيتم تحقيق ( التقديرات المالية التي تثبت أعماالً مستديمة

ينبغي على المتقدمين  ).ل خالل فترة أول ثالثة سنواتاسترجاع رأس الما
بطلبات لبرنامج دعم المتقدمين بطلبات تقديم حبكة تتوافق مع تقديراتهم 
المالية ووصفهم للتمويل ومصادر اإليرادات لتحديد مجال مساعدة دعم 

ICANN  المالي لضمان العمليات المستديمة أو تخفيف أية مخاطر
لمتقدمين بطلبات تقديم معلومات محددة في جداول ينبغي على ا .متوقعة

حول النفقات التشغيلية والبيانات المرتبطة األخرى التي تم تقديمها أيضاً 
كما يمكن للمتقدمين بطلبات تضمين .الخاصة بهم gTLDفي طلبات 

، gTLDرسائل من متبرعين ربما يعدون بتمويل المشروع إذا نجح طلب 
التمويل للتشغيل المبدئي لدفع رسوم الطلب التي ولكنها تشير إلى انعدام 

سيحصل المتقدمين بطلبات الذين يحددون  .دوالر أمريكي 185,000تبلغ 
بوضوح كيف سيساعدهم الدعم المالي على تحسين تقديراتهم المالية أو 

لن يحصل المتقدمين بطلبات  .تخفيف المخاطر المحتملة على عالمة واحدة
أو الذين تكشف ( المالية عن احتياجات تمويل الذين تكشف تقديراتهم

تقديراتهم على رأس مال غير كاٍف لبدء التشغيل وثالثة سنوات من 
 على أية عالمة. )العمليات المستمرة

على  ICANN: الرجاء وصف كيف سيساعد الدعم التمويلي من سؤال
يجب أن .ضمان العمليات المستديمة لمشروعك أو تخفيف أية مخاطر

 اإلجابة مع تقديراتك المالية ووصف التمويل ومصادر اإليرادات. تتوافق

 

1 

 للدعم الخارجي الطلب
 المالي

سيتم النظر بالمتقدمين بطلبات الذين اتخذوا خطوات إضافية لطلب التمويل 
اإلضافي أو تكوين شراكات قد تؤدي إلى دعم إضافي مثل المنح المطابقة 

يمكن  .حصول على عالمة إضافيةأو القروض المضمونة أو الدفعات لل
للمتقدم بطلب تقديم خطابات من منظمات أخرى نظرت بطلبات تقديم الدعم 

ستسحق اإلجابة عالمة واحدة إذا كانت المزاعم مثبتة بوثائق خاصة  .له
 .بالمشروع، وإال لن يتم منحها أية نقاط

: هل سعيت للحصول على أي دعم مالي من متبرعين أو شركاء سؤال
هذه الطلبات  ين، مثل المنح أو القروض المضمونة أو منح المطابقة؟آخر

 هي أدلة إضافية على الحاجة.

إذا كانت اإلجابة بنعم، الرجاء تقديم قائمة بمثل هذه المنظمات ونسخ عن 
 الردود المستملة على طلبات التمويل.

1 

 عالمات 3 هو الالزم األدنى والحد عالمات، 5 هو األقصى الحد 
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 المالية القدرات معيار

سيتم الطلب من المتقدمين بطلبات إرسال مواد  .يمكن الحصول على حد أقصى يبلغ عالمتين من معيار القدرات المالية
إلثبات القدرات المالية األساسية على تشغيل المخاوف المستمرة من حجم وتعقيد السجل المقترح، باإلضافة إلى التجارب 

 السابقة في فعل ذلك.

 – 3 رقم المعيار
  المالية القدرات

 

الحد األقصى  
 من العالمات

 األساسية المالية القدرات
 المخاوف لتشغيل

 السجل من المستمرة
 المقترح

 

بينما ينبغي أن يثبت مشروع المتقدم بطلب مستوى معين من الحاجة كما 
 هو مبين أعاله، يجب على المتقدم بطلب أن يثبت أيضاً القدرات المالية

األساسية على تشغيل المخاوف المستمرة من حجم وتعقيد السجل المقترح 
يجب أن يقدم المتقدمين .عن طريق إثبات القدرات اإلدارية والموارد المالية

في  47-45بطلبات ملخصاً بمؤهالتهم بما يتوافق مع األجوبة عن األسئلة 
 يجب أن .حول القدرات المالية األساسية ICANN gTLDقسم طلب 

يشدد المتقدمين بطلبات على إثبات قدراتهم على إدارة منظمة وتوفير 
سيحصل أولئك الذين يلبون .التمويل بما يتناسب مع حجم مشاريعهم

لن يحصل أولئك الذين يفشلون بتلبية تلك  .المتطلبات على عالمة واحدة
 .المتطلبات على أية نقطة

جل بنجاح إذا حصل على : ما هي التهيئة المالية لمنظمتك لتشغيل سسؤال
أو آخرين؟ يجب أن تتوافق اإلجابة مع المعلومات  ICANNدعم مالي من 

 الجديد. gTLDفي طلب 

1 

المشاريع التي تم تنفيذها 
 سابقاً 

سيتم منح األولوية إلى المتقدمين بطلبات ذوي النتائج المثبتة بإدارة 
يحصل المتقدمين س .المنظمات والمشاريع من مثل هذا التعقيد في الماضي

بطلبات الذين يقدمون وثائق تستشهد بالبرامج التي تمت إدارتها وتشغيلها 
 .سابقاً على عالمة واحدة

: الرجاء وصف كيف كان التنفيذ مقارنة مع الميزانية للمشاريع من سؤال
إذا كانت اإلجابة .الخاص بك gTLDحجم وتعقيد مماثلين مع مشروع 

 وملخص قصير عن مثل هذه المشاريع.بنعم، الرجاء تقديم قائمة 

1 

 عالمة 1 هو الالزم األدنى والحد عالمتين، هو األقصى الحد 
 

 المنح قرارات
التي تلبي متطلبات  أي، الطلبات( الحسنة النيةفي حالة عجز التمويل المتوفر عن توفير تخفيف الرسوم لجميع طلبات 

من تصنيف وتحديد ) SARP( عالمات لجنة مراجعة طلبات الدعم، سيمّكن عندها نظام منح ال)حدود منح العالمات
 .أولويات الطلبات المؤهلة ومنح المساعدة المالية إلى أولئك الذين يتم اتخاذ قرار بأنهم يلبون المعايير الثالثة بأفضل شكل

على ضمان التنويع  أيضاً ) SARP( حالما يتم تحديد المرشحين ذوي أعلى العالمات، ستعمل لجنة مراجعة طلبات الدعم
في قراراتها النهائية لمنح التمويل على نطاق مجاالت متنوعة مثل اللغة والنص والحضارات ونماذج األعمال والمناطق 

 .لضمان أن أولئك الذين سيحصلون على تخفيف الرسوم سيحققون منافع مضاعفة

ن الحاجة المالية األساسية ومعيار منفعة المصلحة العامة لقد تم وضع حدود عالمات عالية نسبياً لتحديد أولئك الذين ال يلبو
سيحصل أولئك الذين يحققون عالمات عالية بما يكفي على تخفيف الرسوم .من أجل المساعدة على تخفيف إمكانية التالعب

امة وسيتم منح أولئك المرشحين الذين يلبون حدود الحاجة/ المصلحة الع.دوالر أمريكي 47,000إلى  185,000من 
المالي، على الفرصة لدفع رسوم الطلب  ICANNالراسخة، ولكنهم لم يحققوا عالمات عالية بما يكفي لالستفادة من دعم 

ليس ثمة آلية .ليس ثمة منح جزئية.gTLDدوالر أمريكي والمواصلة في برنامج طلبات  138,000المتبقية التي تبلغ 
 المتوفرة بشكل عام. ICANNاستئناف خارج آليات 
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 إضافية معلومات
 

تقريباً، بما في ذلك أولئك الذين  2012مايو  1سيتم نشر أجزاء عامة من جميع الطلبات في  - العامة التعليقات عملية
على التعليقات حول المرشحين لبرنامج دعم ) SARP( لجنة مراجعة طلبات الدعم سيتم اطالع.يطلبون الدعم المالي

 .مالية" أو "المصلحة العامة"الطلبات ذات الصلة بـ "الحاجة ال
 

هو نهائي وقطعي، وليس ثمة عمليات ) SARP( يعتبر قرار المنح من لجنة مراجعة طلبات الدعم – استئناف بال عملية
 الرجاء التأكيد من أهليتك قبل إرسالك طلبك. .استئناف

مين بطلبات الذين يحصلون على التمويل أن لتوفير التحسين المستمر للبرنامج، سيكون متطلباً من المتقد - التقارير تقديم
  .يقدموا تقريراً بآرائهم لوصف كيف أن التخفيض الكبير على الرسوم قد ساعدهم على تنفيذ مشاريعهم

 
 إضافية موارد

  3Thttp://newgtlds.icann.org/applicants/agb3Tالجديدة:  gTLDدليل المتقدمين بطلبات لـ 

  TLD :3Thttp://newgtlds.icann.org/applicants/tas3Tنظام طلبات 

  3Thttp://newgtlds.icann.org/3Tالجديد:  gTLDالموقع اإللكتروني لبرنامج 

اإللكترونية على  ICANNالرجاء زيارة صفحة .د تتوفر موارد مجانية لمساعدتك باألجزاء التقنية أو المالية من طلبكق
3Thttp://newgtlds.icann.org/applicants/candidate-support3T ين أولئك الذين التي تم تصميمها للجمع ب

 .يطلبون المساعدة والمنظمات المهتمة بتقديم المساعدة

 

http://newgtlds.icann.org/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/applicants/tas
http://newgtlds.icann.org/
http://newgtlds.icann.org/applicants/candidate-support
http://newgtlds.icann.org/applicants/candidate-support
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