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المقترحة لبرنامج  جب أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملين على أي من التفاصيلال ي. يرجى مالحظة أن هذا الموضوع عبارة عن مسودة مناقشة فقط
gTLD الجديد حيث أن البرنامج يظل عرضة لمزيد من المشاورات والمراجعات.  

  

  



  

 gTLD برنامج   التسجيل قبل ونموذج االهتمام إبداء مظاهر :الجديد

  

  التنفيذي الملخص

ICANN نفيذية التي تفضي إلى تأسيس برنامج في طريقها إلتمام األعمال التgTLD مر، يتم األخذ في آجزء من هذا األ .ةالجديد
   .ةجديدال gTLDاالعتبار إليجاد فترة لألطراف صاحبة المصلحة لإلعالن بشكل رسمي عن اهتمامها بالتقدم لبرنامج 

المشار إليها ( ةالجديد gTLDsل التسجيل لبرنامج بعض مظاهر وسمات مسودة نموذج إبداء االهتمام وقبللتعليق العام  ICANNوتعلن 
معلومات أساسية محددة آتعبير  تقدمأن  ةالجديد gTLDيتطلب هذا النموذج من األطراف المهتمة بتقديم طلب لبرنامج  )."EOI" الحقا بـ

ل لهؤالء ممن يرغبون في تقديم طلبات وجدير بالذآر أن تقديم هذه البيانات سيعمل آذلك على تمهيد ما قبل التسجي .عن إبداء االهتمام
gTLD. آما تم تضمين ملخص للنموذج  .سيتم استخدام هذه البيانات في دراسة بعض المسائل المعلقة قبل فتح عملية تقديم الطلباتو

   .في هذه الورقة إلى جانب مناقشة آل عنصر ببعض التفاصيل EOIللمتابعة في عمليات 

   .ا إلى المقترحات المستلمةوعرضة للتغيير استناًد ،تسجيل مطروح للتعليق العامالقبل /EOIوهذا نموذج عملية 

  :للمناقشة ما يلي بشكل موجز، تستلزم عملية طرح النموذج

ألي مقدم  فتح جوالت تقديم متعاقبة .بالجولة األولى gTLDا للتأهل لتقديم طلب أمر يعتبر إجبارًي EOIتوفر إجابات لطلب  •
   .طلب مؤهل

  . آاعتماد مالي مقابل رسوم التقييم EOI دوالر أمريكي لـ 55,000 مقدار مالي يقدر بـ إيداع •

  

  .خالل فترة زمنية محددة ةالجديد gTLDهذا المقدار المالي إن لم يبدأ برنامج  يمكن رد •

  

 السترداد المبالغ إلى جانب وجود بعض أحكام محددة ،ويتم إعالم المشارآين بوجود بعض تغييرات تالية بدليل مقدم الطلب •
المناقشات حول األمور المتعلقة  ،على سبيل المثال( إنهاء العديد من األمور المعلقةانية  وهناك. ا إلى بعض التغييراتاستناًد

  .عبر نشر اإلصدار الرابع من مسودة مقدم الطلب ،EOIقبل بدء عملية ) IDN  ثالثية الرموز لـوأمور  بالتكامل الرأسي

  

  .EOIاتصاالت آاملة تهدف إلى ضمان زيادة الوعي العالمي بالبرنامج تتزامن مع افتتاح عملية  ةالقيام بحمل •

  

جمع  •   .EOIتتعلق بالهيئة المشارآة والسلسلة المستهدفة من مشارآي  مقدار محدد من المعلومات

  

  .وسيتم اإلعالن عن المشارك ومعلومات السلسلة للعامة •
  

2 
 



وعند الموافقة، سيعمل الطاقم على تنفيذ النموذج  .للمجلس في اجتماعه القادم التعليقات العامة المستلمة وسيتم تقديم النموذج إلى جانب
بعد نشر اإلصدار  إال) تقديم المعلومات اوؤيبدما يعني أن المشارآين لن ( EOIلن تبدأ عملية  ،ومع ذلك .آعملية من عمليات التشغيل

   .2010م الرابع لمسودة دليل مقدم الطلب في عا

  الخلفية

وتقديم تحليل بالمخاطر والفوائد للمجلس في  ،EOIا في أآتوبر يوجه الطاقم لدراسة احتمالية عملية قراًر ICANNأصدر مجلس 
   2009.1االجتماع الذي يعقد في تاريخ ديسمبر 

تتطلب التعليق عليها من عناصر آ EOI بموضوعاتتتعلق  2مجموعة أسئلة مفاهيمية ICANN نشرت ،هذه األمور النطر فيولتسهيل 
   .قبل المجتمع العام

يتضمن التعليقات العامة المستلمة حتى وقت  ،2009ديسمبر  9ا للمجلس في االجتماع الذي عقد في تاريخ تقريًر ICANNقدمت 
ى مع نتائج التعليق للتعليق العام وإعادته للمجلس مرة أخر EOIومن ثم وجه المجلس طاقم العمل لنشر مسودة نموذج  .االجتماع

  2010.3في اجتماع فبراير بدراسته المجلس ليقوم ا للتعليقات وذلك والنموذج المعدل وفًق

                                                            
  ؛ ةالجديد gTLDsوالمتعلقة ببرنامج  ICANN يستمر العمل على القضايا المتبقية التي تحتاج إلى حل من المجتمع قبل بدء الجولة التالية الخاصة بـ هذه األثناء،في  1

التي تبقي على فترة التعليق مفتوحة حتى تاريخ (الجديدة  gTLDs على إبداء التعليقات على اإلصدار الثالث لمسودة دليل مقدم الطلب لـ ICANNوفي حين تشجع 
  ؛ )2009نوفمبر  22

  الجديدة؛  gTLD عن اهتمامه بعملية التقييم للدعوة إلبداء االهتمام من المنظمات ذات االهتمام الجدي في التقدم لـ ICANNوفي حين عبر مجتمع 

 ،ومقدمي الطلبات المحتملين معلومات هامة حول مستوى االهتمام بالبرنامج والسالسل المحتمل التقدم لها ICANN االهتمام قد توفر لـعن لتعبير لوفي حين أن الدعوة 
  الجديدة التالية؛  gTLDفي التخطيط لجولة  ICANNاألمر الذي يساعد بدوره في حل األمور المتبقية آما يساعد 

والمجتمع في عملية التخطيط  ICANNللتعبير عن االهتمام وهو األمر الذي يساعد  ةدعو توجه ICANNفإن  ،IDN ccTLD وآجزء من عملية التتبع السريع لـ
  ؛ IDN ccTLDsلبدء 

عالوة " (تعبيرات إبداء االهتمام"يالحظ أن عملية تلقي  الجديدة، gTLDs مزيد من الدراسات االقتصادية ذات الصلة بـ ICANNوحيث أن المجتمع طلب أن تجري 
 المحتمل التقدم gTLDsعدد ) 2الجديدة؛  gTLDs الطلب االقتصادي لـ) 1: نه أن يساهم في التعرف بشكل أفضل علىأمن ش) ت المالية المحتملةعلى بعض اإليداعا

  البيانات الصناعية ذات الصلة؛ ) 3لها؛ و

في  لدراستهاوتقديم خطة للمجلس  "تعبيرات إبداء االهتمام" طاقم العمل بدراسة التأثير المحتمل للدعوة الرسمية لـ ICANNيوجه مجلس  ،)__2009.10.30(قرار 
  . ويجب أن تتضمن الخطة الخيارات المحتملة وتحليل المخاطر ذات الصلة باإلجراء المقترح. 2009التالي في ديسمبر  ICANNاجتماع مجلس 

2 en.htm-11nov09-tp://icann.org/en/announcements/announcementht 
وتقديم خطة  ،"تعبيرات إبداء االهتمام"لدراسة التأثير المحتمل للدعوة لـ  ICANN  ول يوجه فيه طاقم العمل بـيؤا في سأصدر قراًر ICANNحيث أن مجلس  3

  باإلجراء المقترح؛  المتعلقةوتحليل بالمخاطر  وتتضمن الخيارات المحتملة 2009في ديسمبر  لدراستهاللمجلس 

  ؛ ICANNلمناقشته بمجلس  EOIلعملية  اتمهيدًي اوطور نموذًج) EOI" (تعبيرات إبداء االهتمام"بالفوائد المحتملة لـ  قدم تحليًال ICANNوحيث أن طاقم عمل 

إلى جانب الحصول على التعليقات العامة على هذه القرارات  ،رسمية EOIج عملية وقد نتج عن مناقشات المجلس بعض القرارات التمهيدية التي تلزم بجعل نموذ
  التمهيدية؛ 

 ICANNبموجب ذلك بتسجيل ونشر المخاطر واالعتبارات للتعليق العام والمعتبرة من خالل قرارات مجلس  ICANN، تم توجيه طاقم )2009.12.09.05( قرار
   .طاقم باالستمرار في تنفيذ بعض التحليالت اإلضافية على هذه القراراتآما تم توجيه ال  . EOIحول نموذج عملية 

قرارات مجلس ) التعليقات العامة الواردة من نشر المخاطر واالعتبارات المعتبرة من المجلس ب) أ: على تلخيص ICANNيعمل طاقم  ،)2009.12.09.06(قرار 
ICANN  حول نموذج عمليةEOI وإحضار هذا الملخص لمجلس  ،جانب الطاقم من التحليالت اإلضافية) وجICANN .وإلى جانب هذا  ،وعالوة على ذلك
  .2010في فبراير  ICANNللموافقة عليه في اجتماع مجلس  EOIأن يقدم نموذج مقترح لعملية  ICANNفإن على طاقم  ،الملخص
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أي أنها غير مقصود منها أن تتضمن آافة التفاصيل  ،وهي ليست خطة تشغيل آاملة .مسودة النموذج للتعليق الطاقم يعرض ،ووفقا لذلك
مع  EOIا في عملية من ذلك على معلومات أساسية موصى بها للتقدم والمضي قدًم ولكناه تحتوي بدًال .المطلوبة لتنفيذ العملية التشغيلية

   .وعند تنفيذها يتم نشر عملية آاملة التفاصيل تتضمن آافة األمور .فرصة التعليق العام

  العام التعليق

وآانت آاملة وواضحة وأضافت . EOIا يتعلق ببدء جولة إجابة على األسئلة التي تم نشرها فيم/ا تعليًق 92آان هناك عدد  ،بشكل عام
 تناولت .تم نشر ملخص بالتعليقات العامة بشكل منفصل .قبل التسجيل/  EOIا لمحتوى نموذج ا وجيًدعند تلخيصها منحنى واضًح

  .قةالتعليقات الموضوعات المحددة أدناه والتي أدت إلى الوصول إلى النقاط النهائية المحددة في هذه الور

  األمور المتعلقة بالعملية

فإن مرجع هذا  ،آما هو موضح .ينبغي إجراء معظم التعليقات التي تتعلق بالعملية خالل فترة مخصصة من الوقت لطرحها للتعليق العام
ى خلق فرصة وهذا األمر عمل عل .ومناقشة المجلس األولى له EOIا بين بدء أول فترة للتعليق العام على يوًم 45إلى وجود أقل من 

  . قبل مناقشتها آافة التعليقات دراسةللتعليق حيث لن يستطيع المجلس 

  . عام على هذا األمر وهناك اتفاق. أوضحت التعليقات الحاجة إلى مزيد من التعليقات العامة وإجراء المناقشات

تلك  ومنهاآل التعليقات حتى نهاية فترة التعليق العام في هذا الصدد وقبل آتابة ونشر هذا النموذج، أمر المجلس أن يتم األخذ في االعتبار 
أن هذا النموذج ال يزال  إال ،التعليقات المستلمة حتى تاريخه على دراسةهذا النموذج  يعتمدو .المستلمة بعد إجراء مناقشات من المجلس

  .التعليقات المستلمة حسبمسودة النموذج  وستستمر المناقشات العامة بعد نشر .لتعليقات اإلضافية والتعديالتلمزيد من اا خاضًع

  EOIالمعارضة لـ 

مع  EOI تعاملمما يشير إلى عدم  ،EOIتؤآد على ضرورة عدم بدء جولة ) فئة قليلةمن وجهة نظر (آانت هناك بعض التعليقات 
 500تجاوز تلن  اتإلى أن الطلبشير يالسوق المتوفر  لرأس مالباإلضافة إلى أن بعض التعليقات تشير إلى وجود تحليل . العالقةألمور ا

. عملية الطلب وموازنة الجذر وهي األمور المعروفة بالفعلقضايا توفر بيانات لحل  لن EOIلتعليقات فإن عملية وحسب اومن ثم . طلب
ور المتعلقة األم لتناول ICANN غير ضرورية لـ EOIأن  أي ،يتعذر عليه العمل في صالح أية أغراض آمية مفيدة EOIومن ثم فإن 

حل أي من هذه القضايا بمفردها، إال إنها قد تمثل سياًقا معقوًال لدراسة تلك  EOIفي الوقت الذي يتعذر فيه على نتائج  .بموازنة الجذر
  . القضايا والتعامل معها عن قرب

ثر من مستخدمي اإلنترنت درجة آبيرة أآ إلى ICANNقد تفيد مجموعة من المشارآين في عمليات  EOIتشير التعليقات إلى أن 
وهذا األمر صحيح بشكل خاص . EOIاتصاالت شاملة قبل بدء عملية  القيام بحملةومجموعة التعليقات هذه تشير إلى ضرورة  .اعموًم

وذج وبناء عليه يتضمن النم .الجديدة gTLDعملية ل األولى اتجولة الطلبللمشارآة في ا ا أساسًيأي أنها شرًط ،إجبارية EOIإن آانت 
  .EOIاتصاالت  حملةفيها  تقامأشهر  4فترة من  المقترح

أو " القياسية" ا حول عدد من األمور الجدلية المتعلقة بالطلباتمن شأنه أن يفجر نقاًش السالسلنشر هذه أن  قلق حقيقي منوهناك 
حل األمور تتوفر إمكانية قد ال إجراًءا،  EOI ستمارسفي هذا الصدد  .ستقرارقلق بشأن االإلى ؤدي يأو قد  ،"المستندة إلى المجتمع"

وسيتم توفير  ،ويوجد هناك مزيد من المناقشات العامة الشاملة تتعلق بمظاهر وسمات السالسل .العالقة واالعتراضات أو األمور الجدلية
 gTLDعملية تقديم طلبات  ا أن عمليات التقييم واالعتراض لن تحدث حتى بدءيجب أن يكون واضًح ،ومع ذلك .وسيلة لجمع التعليقات

  . االجديدة رسمًي

الفعلية التي على وشك لمهمة أمام ا اعائًقشكل سيو EOIمرحلة  من أن االستمرار في ،للهدف األساسي EOIتأخير وهناك أيًضا قلق من 
د من العمليات التي ال زالت قيد عدب االرتقاءفإنه ال يزال باإلمكان  ولسوء الحظ، .ةالجديد gTLDsلدليل وبدء ا هي استكمالو –اإلنهاء 

   .EOIالجديد إلدارة عملية  gTLDsالتطوير لبدء 
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قبل معرفة ، الذين سيطالبون بااللتزام والمستثمرينوالمجتمعات التجارية ألعمال من تشكك ا EOIتزيد عملية  ه قداقترحت التعليقات أن
وخاصة  ،EOIمن أمور الدليل قبل إجراء  خاذ قرارات بشأن أآبر عدد ممكناتوتشير هذه التعليقات إلى أن وجوب  .قواعد الدليل النهائية

مثل التكامل الرأسي ومتطلبات (وجدير بالذآر أن حل عدد من هذه األمور . والسلسلة المؤهلة للمشارآةيحق له المشارآة تتعلق بمن  التي
IDN ا مسبقا لبدء عملية تعتبر شرًط) ثالثية الرموز وما إلى ذلكEOI.  

من مشارآين  ، أوEOIفرصة المشارآة في  فقدتإلى المقاضاة من أطراف  ICANNقد يعرض  EOIأحد التعليقات إلى أن  شارأ
في اتجاه من أطراف تسعى التخاذ إجراء قانوني بسبب القواعد النهائية التي غيرت من العملية اتسرداد مبالغ ماليةن أو يرغبون في 

ا عبر مجموعة االتصاالت ا واقًعلمتوقع مع مخاطر التقاضي ذات الصلة بهذه األمور قد يكون أمًروالتعامل المؤقت ا. عكس مصالحهم
   .السترداد المبالغ الماليةسياسة واضحة آذلك الواضحة و  EOIوإرشادات نموذج  القوية

  EOIدعم 

قد تعجل من  EOIتمثل في أن عملية  يساساألولعل الموضوع  .EOIتدعم مفهوم ) وجهة نظر األغلبية(العديد من التعليقات  ظهرت
آما هي موضحة  EOIتوصيات محددة إلجراء عمليات صاحبتها فإن هذه التعليقات  ،وعلى نحو هام .جديدة gTLDبدء جولة طلبات 

  .أدناه

   EOIمتطلبات 

آيف "جابة على السؤال وفي معرض اإل .وضمان الحصول على بيانات نافعة EOIعملية  الغرض منرآزت العديد من التعليقات على 
المعني بتخصيص وأن عدد مقدمي الطلبات أقل أو أآثر من الحد  ،تشير إلى المستوى المأمول من الثقة EOIنضمن أن المشارآة في 

 وإّال. gTLDيجب أن تكون إجبارية آشرط مسبق للتقدم للجولة األولى لـ  EOIعملية  تشير التعليقات إلى أن المشارآة في ،"؟ الموارد
يجب  هذا اإلجراءيشير التعليق إلى أن  .االستعداد للتشغيلوقد ال توضح بشكل حقيقي  ،فإن البيانات التي جمعت لن تكون دقيقة أو مفيدة

  .ا للجولة األولىا مسبًقيجب أن تكون شرًط EOIإلى أن المشارآة في أيًضا ذلك يشير  أن ويبدو .يفيد بمدى االستعداد للتشغيلأن ي

  .على هذا الجهد قبل التسجيل/  EOIعملية ل في نهاية اإلمر إلى إطالق اسم وتم التوص

الهيئات الستبعاد غير عادل  اوتتمثل نظرة األقلية في أن جعل األمر إجباري يعتبر أمًر( .إجبارية EOI بضرورة أن تكوناألغلبية رأت و
في  EOIوتشير هذه التعليقات بشكل واضح إلى أن عملية  .)به بدء العملند عالجديدة  gTLDترغب في المشارآة في جولة طلبات التي 

  .األطرافال يتم استبعاد أي بدء بحيث الاتصاالت شاملة قبل  القيام بحملةيجب  ،حالة آانت إجبارية

تندة إلى المس"أو  "القياسية" مجموعة السالسل الجدلية: EOI إجراءاتأشارت التعليقات إلى إمكانية جمع بيانات أخرى مفيدة في 
وال بد من إيجاد توازن بالرغم  .ICANN التحقق من استقرار خدمات السجل قد تكون بيانات مفيدة لـ تثيرأو الطلبات التي   ،"المجتمع
من مجرد تعبيرات تدل  استنتاج النهاياتذاتها، فيتعذر  الجديد gTLDتنفيذ تقييم رسمي قبل بدء عملية طلب إمكانية ا لعدم نظًر. من ذلك

هذه بشأن ما إن آانت تحليل الوقد تم ترك  .في مسودة النموذج المنشور السالسل فقط هي المطلوبة من المشترآين .على إبداء االهتمام
  .الطلبات الفعلية في وقت الحقتقديم لحين  ،مدى الحاجة لمراجعة خدمات السجل أو ،الطلبات إلى المجتمع

فإن  ،إن آانت الرسوم قليلة أو منعدمةف .EOIن تكون مطلوبة من المشارآين بعملية ووضحت نظرة األغلبية في أن الرسوم يجب أ
طوعية مع عدم ال بد أن تكون ونظرة األغلبية توضح آذلك أن المشارآة . بأقل تكلفة" أماآن"بأشخاص يحاولون حجز  الطلب سيمتلئ

رسوم للطلبات الجغرافية أو المستندة  فرضوالتعليقات عدم أحد  تاقترح ،وبديال عن ذلك( .وجود رسوم بحيث ال توجد عوائق للدخول
ولكن يتقيد بالمستوى الذي ال  ،مزيد من التحايل يمنعوفي النهاية يجب تحديد مقدار مالي لتطوير النموذج محدد بمستوى  ).إلى المجتمع

  .تشكل عنده التكلفة عائًقا أمام الدخول

 عدم بدءفي حالة : تحايل يجب أن يكون المقدار المالي قابال للرد فقط في حاالت محدودة للغايةأنه للحد من عمليات ال ،آذلك أشار التعليق
أو  السالسلفي حاالت التغيير على الدليل أو الجدل حول  القتراحات استرداد المبالغدعم أقل  وهناك. الجديدة gTLD اتجولة طلب
  .االنسحاب
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  معلومات يتم جمعها ونشرها

أي اسم  ،مقدمي الطلبات بالدليل المطلوبة منولكنها جميعها تقترح مجموعة األسئلة التمهيدية  ،المطلوبة من تعليق إلى آخرتتنوع المعلومات 
أآدت معظم التعليقات على وجوب نشر آافة  .21، 20، 18، 16- 1الدليل بمقدم الطلب ومعلومات االتصال وبعض األسئلة الفرعية 

  .المعلومات

أن  ICANNولكن على  ،اقترحت التعليقات األخرى عدم نشر السالسل .قات وجوب جمع ونشر السالسل المطلوبةاقترحت معظم التعلي
  . االستعداد للتشغيلعدد السالسل المطلوبة والطلب ومعدل التفويض وأمور باإلحصائيات التي تعرف  تنشر

مة بين اآلراء حول هذه القضية ولم يبد أن السؤال نال االهتمام هافاصلة هل يجب على المشارآين االلتزام بتاريخ بدء العمل؟ توجد نقطة 
  .هذا السؤال في الوقت الراهن EOIلم يتضمن نموذج  ،ومن ثم .المطلوب

  التغييرات على الدليل

 استقرارولكن يتعين  ،المشارآينالتي قد تفرض على اقترحت التغييرات وجوب التعجيل بدمج التغييرات مع وجوب اإلبالغ عن المخاطر 
يمكنه حد أدنى، األمور المتعلقة بمن و .قبل التسجيل مع وجوب تقليل التغيرات إلى الحد األدنى/  EOIآافة األقسام المحتملة بالدليل قبل بدء 

فيذ ذلك هو لتن أحد الطرق .يجب أن يتم حلها) المطلب ثالثي الرموز مرونةمثل (والسالسل المتوفرة للتفويض ) مثل التكامل الرأسي( التقدم
وقد يعمل ذلك على ضمان استمرار العمل على القضايا المطلوب حلها لكشفها وتقليل التغيير . EOIاإلصدار الرابع من الدليل قبل جولة 

  .قبل التسجيل/  EOIالمحتمل بعد إجراء 

 تطوير  والمنهجية األهداف :النموذج

ا فإن النموذج وحرفًي .النموذج هذه آأساس لتطوير مسودة ،جلس األصليقرار الم مستخلصة من ،استخدم الطاقم مجموعة أهداف محددة
  :الناجح يكون

  بمقدوره قياس مستوى االهتمام بالبرنامج؛ •

  قادر على تحديد السالسل المحتملة التي قد يتم طلبها؛ •

  بعض القضايا؛ حلقادر على المساعدة في  •

  .لالستعداد للتشغيلوقادر على المساعدة في التخطيط  •
  

باإلضافة إلى أن  .االستعداد للتشغيلواإلعالم عن خطط  ،الطلب للمساهمة في التحليل االقتصادي قبل التسجيل/EOIم عملية توقع أن تقّيوي
حيث ينتهي العمل بشكل  ،قد يضيف لمسة نهائية للتأآد من القرار المتعلق بقضايا موازنة الجذر EOIمستوى الطلب المحدد من جولة 

   .ا لمستويات الطلبا دقيًققبل التسجيل يجب أن يكون مؤشًر/EOI إجراءفإن ومن ثم  .أساسي

 أمور تخصوتتضمن توصيات حول  ،EOIلمفهوم  دعمهاعبرت العديد من التعليقات المستلمة بالمجموعة التمهيدية من األسئلة عن 
في فعالية تقديم بيانات صالحة أو  والتشكك ،إجماال EOIأشارت بعض التعليقات األخرى إلى االفتقار إلى الدعم لتنفيذ عملية  .النموذج

  :قد تكون المنهجيات التي سيضعها الطاقم في االعتبار هي ،ومن ثم .المساعدة في حل القضايا والمضي قدما في العملية

 لتقديم مقدم فعلي لطبآشرط مسبق  ،مالي إيداع مبلغوأي أن األمر يتطلب بيانات دقيقة للمشارك ( EOI  لـ "الثابتة"تنفيذ الجولة  •
gTLD:(  وهذا النوع منEOI واألمور التشغيلية واألمور األخرى المحتملة لحل مشكلة الطلب سيعمل على تقديم البيانات. 

  .EOIللعمل على نتائج عملية  ICANN  ويعتقد أن هذا الخيار سيكون األآثر فعالية من حيث الوقت واألآثر مرونة لـ
  

في الوقت الذي يتم فيه توفير  ):أي أن البيانات طوعية أو تحتوي على الحد األدنى من البيانات( EOI  لـ "ةالعملية الناعم"تنفيذ  •
من ناحية آل من ) من الوقت والمال(المنهجية ستوفر بيانات غير أآيدة وستستهلك موارد إضافية  القدرة على التحرك، فإن هذه

ICANN  تجاه مشارآي  تحيزوقد ينتج عن ذلك أيًضا  .من اإلضافةوالمشارآين المحتملين ممن ال قيمة لهمEOI  في عملية تقديم
   .الطلب األخيرة
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 .الجديدة gTLDفي ظل هذه المنهجية ال يتطلب األمر معلومات من مقدمي الطلبات حتى التقديم الفعلي لطلبات  .EOIالمتابعة دون  •
  .خطط المشروع القائمة قي بالوتيرة الحالية بما يتوافق معفسيستمر تنفيذ البرنامج المتب ،الخيارهذا  اتباعإن تم 

    

 EOI"ويعتقد أن خيار  .البرنامج في هذه المرحلةمن هذا حتياجات االو EOIليالءم بشكل أفضل أهداف  األول النموذجباتباع ويوصى 
آأساس  التي تم جمعهاتعين استخدام المعلومات  إن .قد يؤدي إلى بيانات قيمة ال يمكن الحصول عليها باستخدام الخيارات األخرى "الثابت

بينما توجد مخاطر متوارثة في تنفيذ هذه  .اجوهرًي افإن صحة البيانات تعتبر أمًر ،التي تؤثر على العديد من اهتمامات المجتمعلقرارات ل
 .ة للهروب من المشكالت المحتملة على المدى الطويلاالعتقاد بالقيم فيمكن التعامل معها والتقليل منها باألعمال التمهيدية، إلى جانب الخطوة،
وصعوبات المشارآة في عملية  التوقيت،وقضايا  ،قضايا الثقة المؤسسية ومنها ،بهذه المنهجيةتتعلق أمور القلق بشأن التعليقات العامة أثارت 

األآثر خطورة إلى أقصى مدى  لتقليل من المخاطرل بفكرة وقد تم إنشاء النموذج :أخذها في االعتبار وهي مخاطر فعلية يجب .واضحةغير 
هذه  بخصوصوتم التشجيع على تلقي تعليقات المجتمع  .التالي لهذه الورقة بالقسم وقد تم تضمين مناقشة المخاطر المحددة والمعتبرة .ممكن
   .النقطة

 .قبل التسجيل/EOIعملية  دراسة بسبب ةالجديد gTLD ا أو يبطئ في العمل المستمر على برنامجمن المهم مالحظة أن الطاقم لم يتوقف مؤقًت
 ،ونقاط أخرى ،والتكامل الرأسي ،IDNومتطلبات سلسلة  ،يستمر العمل في المضي قدما على حل األمور العالقة مثل حماية العالمة التجارية

  .التدابير المتفق عليها وتطوير النظام في ذلكبما  االستعداد للتشغيلإلى جانب 

  المعتبرة المخاطر

هناك وال يزال  ،خاصة آتوصيات السياسة ال تزال في مرحلة التنفيذ ،لعل أآثر المخاطر المعتبرة ذات الصلة بعملية التصور وعملية التنفيذ
عبر قرار الوصول إلى  على سبيل المثال ،قبل التسجيل وتقليل هذه المخاطر/EOIيجب دمج عملية  .حول آيفية حل هذه المشكالت شك
   .الواضحة للمشارآة واالشتراك في المراسالت على توقعات المجتمع الشروطايا األعلى تأثيرا وتعريف القض

على الرغم من إمكانية تقليل ذلك  ،قبل فتح عملية الطلبات الطلبات" أماآن"توجد مخاطرة بأن الهيئات ستبيع وتحول  .إمكانية التحويالت .1
 --  النتائج ذاتهاإلى ؤدي ت قدبعد التفويض  gTLDs "نقل"إمكانية وحقيقة  .كام والشروطجزئيا من خالل التصميم وعمل مسودة باألح

انظر على  .قد تكون مفيدة وفي الصالح العام من المحتمل أن مثل هذه التحوالت .هذه األحداث إلى مرحلة مبكرة EOIوقد تحول عملية 
 المهمة الرئيسية لـ ./http://demonstrations.wolfram.com/TheCoaseTheoremسبيل المثال المناقشة على موقع الويب 

ICANN  هي ضمان تنفيذ التحويالت بطريقة ال تؤذي أمن واستقرارDNS.  
  

دون أن تحل  قد ينظر إليه بأنه المضي قدًما EOIعملية في ا قدًم هناك قلق بأن يكون المضي .التحرك بسرعة آبيرة: مخاطر التصور .2
مع بدء  EOIتوجد سابقة لعملية  .قبل البدءلضبط األمور الحاجةبشكل عام عبر الرسائل لنقل  ةالمخاطر تناول هذهيمكن . القضايا العالقة

  .IDN ccTLDعملية التتيع السريع لـ 
  

على الرغم من أن العديد من التعليقات من  ،البرنامج من بعض األطراف الشكاوى على تأخر سترد .التحرك ببطء شديد: مخاطر التصور .3
  .في حل بعض القضايا العالقة EOIمشارآين معروفين تشير إلى رغبتهم في التسامح تجاه بعض التأخر المحدود إن ساعدت عملية 

  

فية على السطح خاصة إن تضمنت العملية قد تزيد من بعض الصعوبات الحقيقية اإلضا EOIمن المحتمل أن عملية  .التعطيلمخاطر  .4
قد تتفاقم نتيجة االختالفات بين مجموعات  .أو تعزيزها معينةقد تطلب األطراف تغيير القواعد لحجب سالسل . نشر السالسل المقصودة

توجد مخاطرة من  .ارآةالقضايا المتد للتعامل معحول فعالية العملية  إثارة القلق ،مع بناء حجة لمزيد من التأخير ،أصحاب المصلحة
يتضمن التقليل إدارة العملية إلى نهاية . مع تنوع الموارد من قرار القضايا األخرى EOIتغوص بشكل آامل في عملية  البرنامج بأآمله

مرحلة أية أمور أساسية في هذه ال إظهارأنه قد يكون من األفضل  والمنظور البديل. (الجوانبمحددة بوقت أو الحفاظ على سرية بعض 
   .)بدال من أن تكون بعد بدء عملية الطلب
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تأخذ التمويالت بدورها  ICANNبأن  قد يكون هناك نقًدا ه، فإنEOIا للمشارآة في المالي مطلوًب اإليداعإن آان  .األمور المالية .5
 ،رسوم التقييم مقابلآائتمان  المبلغبالمستودع واعتبار  المبالغذلك جزئيا عبر أخذ  تناولعلى الرغم من إمكانية  ،مقابل ال شيء

لصغار المالي بالنسبة  اإليداعتعليقات آذلك توضح صعوبة  آانت هناك .واضحة وعادلة السترداد المبالغإجراءات تأسيس وعبر 
   ).مثل المستندة إلى المجتمع(المستثمرين 

  

 gTLDما قبل التسجيل لجولة آ EOIجولة مع تعامل العبر ) وتحديد المهام الجديدة(يمكن تقليل ازدواج المهام  .التكلفة اإلضافية .6
قد تساعد . الجديدة التي تتطلب تكرار بعض المهام gTLDوجوالت  EOIقد تحدث التكلفة الزائدة من خالل التباطؤ بين  .الجديدة

رسوم الى المتطلبات الخاصة بقد يشير تحليل التكلفة اإلضافية إل .التكلفة اإلضافية التخلص من بعضفي  الفائدة على المبالغ المودعة
  .ضافيةاإل

  

قد تساعد مجموعة األطراف المهتمة ذات الصلة في خلق عمليات تبدوا رديئة  .وأعضاء المجلس ICANNلطاقم  التعارضخلق  .7
على سبيل المثال إنشاء  ،وأعضاء المجلس بالسياقات األخرى ICANNمع األطراف المشارآة المعلن عنها ممن يعملون مع طاقم 

وجدير  .EOIوهو أمر يعتبر خطرا بشكل خاص إن آانت معلومات السلسة جزءا من مواد  .أآبروصول إمكانية تصور التمتع ب
  .آيفية إنشاء البرنامجعلى ا ما نوًع يعتمدهو أمر  الخطورة هذابالذآر أن عامل 

  

القرار من أصحاب المصلحة والمجتمع ومدى جدير بالذآر أن مخاطر التوقيت تعتبر نتيجة حتمية لعملية صنع  .مخاطر التوقيت .8
لتنفيذ الخطوات  ICANNفيمكن تفسير اندفاع  ،ا برد األموال بعد نهاية الوقت المحددالتزاًم ICANNإن قدمت . تعقيد هذه األمور

ذا الضغط ولكنه ه التقليل منسيعمل على ) من عام إلى عامين مثال( ولعل تطويل المدة .الباقية من البرنامج للحفاظ على الدخل
   ).بالنسبة إلى عدد آبير(سيؤدي إلى نتيجة سلبية لتأخير افتتاح فترة التقديم على نحو غير مقبول 

  

 تبين. من ظروف وحاالت المشارآين المحتملين EOIقد يغير تعديل دليل مقدم الطلب بعد  .دليل مقدم الطلب التعديل التالي على .9
والمتوفرة بشكل آامل لمقدمي … المعايير  باستخدام…  ةالجديد gTLDيجب تقييم آل مقدمي الطلبات لسجل ": توصيات السياسة

 مثل التكامل الرأسي( EOIالقضايا العالقة قبل جولة  بحل امؤآًد ايتضمن تقليل هذه المخاطر قراًر ."الطلبات قبل بدء العملية
ويتم تقليل المخاطر جزئيا  .في نقاط أخرىلدليل على اآين بوجود تعديل تالي لمشارإشعار او) IDN  والقواعد ثالثية الرموز لـ

  .نظرا لوضع خطط لحل القضايا األخرى المفتوحة بعملية عامة ومفتوحة

  

آما  .العملية لنتائج ICANNضد المحتملة مخاطر اإلجراءات القانونية على  قبل التسجيل/EOIعملية  تنطوي .مخاطر المقاضاة .10
وأحكام وشروط  ،تغييرات محتملةأي  باإلبالغ عنيتم تقليله  EOIفإن احتمال التقاضي الناتج عن عملية  ،قشة أعالهتمت المنا

  .ؤثر على هذه المخاطر بشكل آبيرتلنموذج لبناء افإن العوامل الرئيسية  ومع ذلك جدية،وهي نقطة مخاطر  .لمشارآةا

  

المخاطر التي تمت مناقشتها هنا في عدد  التعامل معتم  .التعليق العام وتحليل الطاقم أعاله ملخص تنفيذي بالمخاطر المحددة عبر تحليل
   .أدناه سيشار إليهلنموذج آما المتعلقة با األشكالمن 
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  أشكال النموذج

  :التالية المعطياتتتضمن مسودة النموذج 

ألي مقدم طلب  تاليةفتح جوالت تقديم  .بالجولة األولى gTLDأمر إجباري للتأهل لتقديم طلب  EOIتوفر إجابات لطلب  .1
   .مؤهل

  

ويتتبع هذا  .الجديدة gTLDمن األمور الضرورية للمشارآة في جولة طلبات  EOIجدير بالذآر أن المشارآة في عملية 
للحصول على بيانات موثوقة بما يتوافق مع بعض القضايا مثل موازنة الجذر أو القراءة  EOIمع هدف عملية  المسار
  . جديد gTLDآشرط لتقديم طلب  EOIمع استخدام هذا الهدف، وجد الكثير من اإلحساس على بنية  .يليةالتشغ

من شأنه أن يوجد متطلبات إلجراء نفس نوع االتصاالت الرسمية ذاتها المأمولة لفتح فترة  اإجبارًي EOIلعل أمر جعل 
  . م مناقشة حملة االتصاالت بشكل منفصل أدناهيتس .بحيث يكون هناك وعي عالمي بفرص المشارآة ،تقديم الطلبات

  

مثل المسئولية بسبب  ،قد تقلل المشارآة الطوعية بشكل آبير جدا من بعض المخاطر الواردة من الجولة اإلجبارية
دء معظم أقسام دليل مقدم الطلب قبل ب لالستقرار علىدعوة المنهجية المقترحة  وهذا سبب( التغييرات التالية لخطة التنفيذ

 IDN ccTLD لتتبع السريع لـ 2000لتقييم المتقدمين من جولة  EOIsلوحظ في التعليقات استخدام  ).EOIعملية 
ومع ذلك فإن هذه الممارسات تم التعامل معها في الحاالت المختلفة مثل عمليات  ؛تكون إجبارية نأوالتي عملت جيدا دون 

 IDN وتم حصر عملية التتبع السريع لـ ،نوات التسع األخيرةفي السلخبراته  المجتمع اآتسابوآانت قبل  2000
ccTLD مع ترآيز أقل على األغراض التجاريةعلى البلدان والمقاطعات ومجموعات المشارآين الصغيرة و.  

  

 وعدم الخطط ألسباب تجاريةسرية ويتوقع في العملية الطوعية اختيار العديد من المشارآين بالجولة األولى الحفاظ على 
وتعني  .من المحتمل أن يتضرروا إن دخل عدد من األفراد اإلضافيين الحقا ،طوعا EOIومن شارآوا في  .المشارآة

 باالستعداد للتشغيلدون االستفادة من البيانات المفيدة لإلعالم  ICANNالمنهجية الطوعية عمال إضافيا هاما للمشارآين و
  .من التأآيد للعملية إلى جانب الوثوقية للمعلومات المستلمة اي مزيًداإلجبار EOIوسوف يعير  .أو المناقشات األخرى

  

   .آاعتماد مالي مقابل رسوم التقييم EOIلـ  دوالر أمريكي 55,000 قدرهمالي  ضرورة إيداع مبلغ .2

فمن  يل،االستعداد للتشغتوليد بيانات تقود عملية التحقق من أعمال التنفيذ و EOIإن آان على عملية حسبما سبق شرحه، 
ن والمشارآ قد يقدمالمالي الكافي، ف المبلغوفي ظل غياب  .المشارآون مستوى مناسبا من االلتزام يظهرأن  المتوقع

وفتح العملية للتقديمات العشوائية والتافهة  ،الجديدة gTLDتجاه  بنواياهممعلومات وبيانات مضللة أو خاطئة تتعلق 
وسيحدد ذلك وثوقية استخدام البيانات لألغراض المقصودة  .مزايا تنافسيةللحصول على  والعبث باألحداث والمواقف

المالي حتى  المبلغفإن  ،مؤآدةتجميع األموال لعملية غير  يصعب على المشارآين المحتملينفي حين يفهم أنه قد  .منها
هتمام والوزن للعملية مزيدا من االضيف يسوف ) الذي يحفظ لرسوم التقييم التي تصاحب تقديم الطلب(هذه المرحلة 

  .والتقديم
  

حاليا (التقييم رسوم من ) دوالر أمريكي 55,000(الجزء الذي ال يرد  ونقطة البداية لهذه التوصيات تتمثل في
المالي آمبلغ مقابل الرسوم النهائية التي تصاحب عملية التقديم التالي  المبلغوسيعتبر ). دوالر أمريكي 185,000

في  إال ،EOI المالي الخاص بـ المبلغولن يرد  ).ضرورة لرسوم ما قبل التسجيل EOIمن رسوم مما يجعل (للطلبات 
  . المشارآينمحددة بوضوح ومتفق عليها من قبل حاالت 
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مثل األفراد  -بفترات دفع صغيرةالملتزمين بحيث تشكل عائقا أمام المستثمرين  ال يجب أن تكون الرسوم عالية جدا
بحيث ال تكون منخفضة جدا فتشجع على العبث والتحايل أو دخول : شجع الرسوم على العبثال يجب أن ت .الصغار

 ،دليل مقدم الطلبالواردة في حكام األويستند إلى  ،يعتبر معقوال دوالر أمريكي 55,000 مبلغلذا فإن  .األسواق الثانوية
والرسوم الكبيرة تشكل عائقا  ،إلى العبثقد تؤدي  يلةالرسوم القل هي أنو ،ويبدو آأنه يوازن بين اثنين من النتائج السلبية

  .أمام الدخول

على إيداع المبلغ إلى المزيد من المبالغ  يؤدي فلن ،المالي مبلغالعلى  التحليل المالي إجراء تغييرات يفرضما لم 
ICANN. يتم جمعه من آل مقدمي الطلبات وقت تقديم الطلبمقدار من المالي يدفع جزئيا  المبلغو.   

وبالتالي تظل هناك عدة أمور  محتملين،الالمالي قد ال يمكن الحصول عليه بالنسبة لبعض المشارآين  المبلغوللعلم فإن 
قدما تجاه حل األمور المشكوك فيها وفقا للجدول الزمني  ICANNومع ذلك من المهم أن تمضي  .متبقية يجب البت فيها

 ةجديد gTLD إلىبحال من األحوال من التقدم  ايتمكنوالجولة األولى لن و EOIفي  نيشارآووهؤالء ممن ال  .المناسب
   .الجولة األولى منبعد فترة قصيرة  يتجرىوالتي  ،في الجولة المستقبلية

  .خالل فترة زمنية محددة ةالجديد gTLDلم يبدأ برنامج  ما استردادهالمالي يمكن  المبلغ .3

إحدى هذه الحاالت  .باستثناء بعض الحاالت المحددة والمعلن عنها تردادهااسفإن الرسوم ال يمكن  ،في ظل هذا النموذج
   ).EOIشهرا من تاريخ إغالق فترة تقديم  18 مثل(خالل الفترة المحددة  ةالجديد gTLDعدم بدء برنامج  هي

األمور قد تقود جداال ومثل هذه  .EOI تغييرات على دليل مقدم الطلب والتالية لـ بناًء على أيوال يوصى بإعادة األموال 
الفقرات الرئيسية االستقرار على ومع ذلك يجب  .مكلفا ومضيعا للوقت وعدم االتفاق على مادة التغييرات والنقاط المتأثرة

 على سبيل المثال التكامل وهذا األمر يتضمن،. EOIقبل بدء  المحددة التي تؤثر بشكل آبير على قرار الهيئة بالمشارآة
   .IDNت القواعد ثالثية الرموز لسالسل الرأسي ومتطلبا

واألحكام والشروط والحاالت التي تدل على أن البرنامج في  ،على العناصر التوضيحية EOIسيحتوي توثيق طلب 
المناسب رد سيكون من  .هي عموما غير مناسبة التغييرات تستند إلىالتي  استرداد األموالطلبات  وأن مرحلة التطوير

صالحة وفقا لدليل  آانت أضعف التغيير وأبطل سلسلة ما حاالت محددة، مثل إن فقط في تند إلى التغييراتالتي تس المبالغ
   .EOI مقدم الطلب وقت المشارآة وتسليم إجابة

ويتوقع أن تكون التكلفة . EOIلتغطية التكلفة اإلدارية الناتجة عن عملية  ه سيتم االحتفاظ بجزء منهفإن المبلغ،في حالة رد 
   .المالي الموصى به حاليا اإليداعمن % 10-5زيد على تدارية ال اإل

 السترداد المبالغ المحدودةإلى جانب وجود بعض أحكام  ،تغييرات بدليل مقدم الطلبالبوجود بعض  ويتم إعالم المشارآين .4
لمناقشات حول األمور المتعلقة ا ،على سبيل المثال( إنهاء العديد من األمور المعلقةهي نية ال .التغييرات تلكاستنادا إلى 

  .عبر نشر اإلصدار الرابع من مسودة مقدم الطلب ،EOIقبل بدء عملية ) IDN ثالثية الرموز لـ وأمور  بالتكامل الرأسي

يعتبر آل من  بشكل خاص، .EOIا مسبقا لبدء عملية بعض القضايا الرئيسية المفتوحة تعتبر شرًط حلجدير بالذآر أن 
على الطلبات  تأثيرهااالهتمام بسبب  طلبات إبداءثالثية الرموز توابع يجب حلها قبل قبول  IDNوأمور  الرأسي التكامل
من المحتمل استمرار مناقشات المجتمع وأمور التطوير األخرى للتعديالت األخرى على دليل مقدم الطلب  .المحتملة

قبل قبول  إلصدار الرابع من مسودة دليل مقدم الطلبيتوقع إطالق ا .EOIبحيث تكتمل النقاط اإلضافية قبل بدء عملية 
   .بحيث يتوفر لدى المشارك المعلومات الموثوقة والكاملة EOI أي إجابة لـ

علق عدد من أصحاب المصلحة على العملية وعلى بعض مبادرات التغيير في نقاط محددة بين يبشكل عام يتوقع أن 
 EOIنية تتجه لغلق عدد من القضايا المفتوحة قبل عملية الومع ذلك فإن  .ليلمسودة اإلصدار الرابع واإلصدار الكامل للد

   .للمشارآيناألمر بالنسبة تأآيد ل
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عبر إغالق القضايا  هذا إلى أقصى حد ممكن يمكن تقليلو .بعض األمور غير معروفة وستؤثر على الرغبة في المشارآة
جزاء األو  ،لدليلعلى ابحيث توجد تغييرات : واضحة EOIكون عملية يجب أن ت .وتقليل النقاط التي هي في حاجة للتغيير

رد األموال استنادا إلى التغييرات بشكل أساسي التي  أنه يمكنبمعنى (لرد األموال  محدودةووجود أحكام  ،عرضة للتغييرال
  ).تجري على الدليل

   .EOIافتتاح عملية  قبيلرنامج الوعي العالمي بالب تكثيفاتصاالت آاملة تهدف إلى ضمان  القيام بحملة .5

الوعي  ICANN تكثففسيكون من الضروري أن  ،جديدة بالجولة األولى gTLDلتقدم بطلب لأن المشارآة إجبارية  بفرض
سيكون للمشارآين الذين تم غيالغهم بالعملية بشكل جيد ميزة أفضل، وسيكون من غير المقبول استبعاد  .العالمي بهذه الفرصة

في ميزانية االتصاالت ل تخصيصتطلب إعادة توبناء عليه فإن عملية تنفيذ هذا النموذج  .م يتم إبالغهم بشكل جيدهؤالء ممن ل
الجديدة على موقع الويب  gTLDتتوفر مسودة خطة االتصاالت لطلب  .مبكرةمرحلة 
en.pdf‐oct09‐plan‐communications‐gtlds/draft‐http://icann.org/en/topics/new. تتوفر نسخة وس

   .مراجعة من مسودة خطة االتصاالت قريبا

وستتضمن الحملة مجموعة  .شهور على األقل 4لفترة  ستجرىفإن حملة االتصاالت  ،GNSOتوصيات  وحسبما طالبت
  .بمجرد موافقة المجلس على هذا النموذج أنشطة يتم اإلعالن عنها

   .EOIبالهيئة المشارآة والسلسلة المستهدفة من مشارآي  تتعلق مقدار محدد من المعلوماتيتم جمع  .6

 التقييم أسئلة ومعايير: بدليل مقدم الطلب 14- 1المشارآين اإلجابة على األسئلة من بمطالبة يوصى 
)en.pdf‐04oct09‐clean‐criteria‐evaluation‐gtlds/draft‐http://www.icann.org/en/topics/new.( 

   :وهي تتضمن

   ،معلومات االتصال للهيئة المشارآة •

  رآة، التأسيس القانوني والموقف الجيد للهيئة المشاإثبات دليل  •

   و ،الدليل عمليات الكشف المتعلقة بخلفية •

   .ذات الصلة IDNالسلسة المطلوبة ومعلومات  •

األمر الذي يمكن من البدء مبكرا تبعا لالجتهاد النهائي والمقدرة  ،ما قبل التسجيللمفيدة تماما آعملية  EOIستكون معلومات 
  .المطلوبة لذلك

يوضح أن معظم  وقد ،السالسل المطلوبة الفريدة عمل على التقييم بدقة لعدديسحيث أن ذلك  ،سيوفر المشارآون السالسل
على سبيل المثال قد تشير السالسل إلى  :االستعداد للتشغيلعن أعمال نبئ توالمعرفة بهذه السالسل قد  .السالسل مثار جدل

المحتمل حدوثها بشكل أنواع النزاعات و أو تشير إلى االستخدام المحتمل لعمليات حل النزاع ،المؤهالت المطلوبة للمقيمين
   .آبير

لمخاطر الناتجة عن التسريبات المحتملة بسبب ا ICANN ويعمل تضمين هذه السالسل على خلق مطلب نظام أمني إضافي لـ
  . TLDهذا األمر عبر التعامل مع متطلبات النظام األمني الحالي تحت التطوير لنظام طلبات  التعامل معويتم  .للمعلومات

 ،معلومات إضافية آجزء من تعبيرات إبداء االهتمام وعمليات ما قبل التسجيل ICANNاقترح عدد من التعليقات أن تجمع 
ألسئلة المستندة إلى اوإجابة  ،)21السؤال (ربط المنطقة الجغرافية بالسلسة المطلوبة عن عالن اإلمنها على سبيل المثال 

نظرا  ال تكون معلومات حاسمةإنها إال ، النواحيكون هذه المعلومات هامة في بعض في حين يمكن أن ت ).19- 18(المجتمع 
سلسة آون الوالنزاعات التي تنشأ على  .EOIلن تقوم بتنفيذ المهام النهائية استنادا إلى المعلومات المستلمة في  ICANNألن 

وعلى نحو  .لية للتعرف على النتيجة المعروفةولكن لن تكون هناك موارد مح ،تتبع منطقة جغرافية ستكون متفاقمة وخطرة
ولن تكون ذات  ،يجب اعتبارها مستندة إلى المجتمع في غياب باقي الطلبات مشابهة فإن المناقشات على المشارآة المحتملة

  . استخدام جيد للموارد أو تخدم في صالح عملية التنفيذ
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  .المشارك والسلسلة للعامةمعلومات عن  اإلعالنسيتم  .7

  
من الخيارات لنشر البيانات المستلمة من تعبيرات إبداء  مجالإلى جانب توفر  .التوازن الحذري مسألة تتطلب وه

وعلى  .ICANNومع ذلك فإن الخيار المفضل هنا هو الشفافية الكاملة لكافة المعلومات بما يتفق مع التزامات  ،االهتمام
وإن لم  .قادرة على نشر معلومات السلسة ICANNن فإ ،EOI الخاص بـ IDN ccTLD عكس التتيع السريع لـ

  . لالحتفاظ بالمعلومات التجارية سرية ومؤمنة ICANNلـ فسيعتبر ذلك مخاطر هامة  ،تستطع

واألعضاء  ICANNولعل المخاطر في نشر السالسل ستؤدي إلى ممارسة ضغوط أو التسبب في صراعات لمجلس 
قد يحاول المشارآون إجراء تغييرات من شأنها تسهيل الطلب أو حجب  .ويجب حينئذ إدارتها بشكل حذر ،العاملين
  . آلما وصل لمرحلة اإلنهاءلدليل على اوسيحاولون آذلك إحداث تغييرات مؤثرة  .اآلخرين
  

وسيؤدي  .ICANNفي ن ياآلخراألطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة  عارض تضمين مهام السالسل المطلوبة معتي
التعامل مع إلى جانب الحاجة إلى  ،)مثل تصنيف جديد أو أسس جديدة لالعتراض(تعديل الدليل لغوط ذلك إلى ممارسة ض
ولهذه األسباب ننوي إتمام الدليل وظيفيا بشكل آامل ما أمكن قبل تلقي  .لتغيير السالسل الخاصة بهم طلبات من األطراف

ICANN ألي معلومات من المشارآين.   

والحث على التداخل المحتمل مع الحكومات  ،عمليات التعليق العام واالعتراضآبداية لسل نشر السالسينظر البعض إلى 
ومن ثم فإن عملية  .المفاوضات الجدلية وعمليات االعتراض قبل تقديم الطلب المفتوح فعليابدء و ،على سالسل محددة

ونشوب ) لتنفيذ والقضايا السياسية اإلضافيةتحديد أمور ا(النشر من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التأخير على البرنامج 
قناة لجمع التعليق على  ICANNسوف تخلق  .يومية أمورفي عالقاته مع المشارآين في  ICANNصراعات لطاقم 

مثل هذه التعليقات حتى  تصرفها تجاهأو  ICANNبيان واضح يحدد عدم إجابة  وسيصاحب ذلك .المعلومات المنشورة
  .gTLDتنفيذ عملية تقديم 

ومع ذلك يتوقع  ؛احتياجاتهم للمشارآة للحفاظ على خططهم سريةبسبب السالسل المشارآين عن كشف القد تثبط عملية 
وسيتم التعامل مع هذه الخطوة ضمن الخطط الموضوعة من  ،لإلعالن عن التزامهم EOIاستعداد المشارآين في عملية 

  .هذا المنظور نظرا ألنها تكشف إجماال المعلومات ذاتها من سيكون آافة المشارآون على مستوى الحدث .جانبهم

حيث أنه قد يؤدي إلى الترآيز على مناقشة البيانات باتجاه  ،ولعل االقتراح البديل بعدم نشر السالسل له بعض العيوب
االعتراض فيما وموازنة الجذر وتجنب قضايا الدعم و االستعداد للتشغيلاألعداد واألرقام في سياق التحليل االقتصادي و

السالسل من حيث استنادها إلى  تخصيصمثل (وتجميع ونشر المعلومات الجغرافية اإلضافية  .يتعلق بسالسل محددة
   .من الشفافية على العملية في غياب السالسل ذاتها امن شأنه أن يوفر مزيًد) IDNالمجتمع أو منطقتها الجغرافية أو 

آما أن  .لعملية الشفافة والمفتوحة بشكل آامل بما يتفق مع التأآيد على االلتزامومع ذلك فإن نشر السالسل أمر يعكس ا
إجراء  يتضمنهوالنقطة التي تمثل جزءا آبيرا  ،الشفافية الكاملة للعملية هي الطريقة األفضل لتقليل مخاطر التقاضي

EOI/عملية ما قبل التسجيل.   

مثل الفرصة المبكرة لحل النزاع والقدرة على زيادة  ،لنشر السالسلبعض الفوائد اإلضافية ن والمعروفيحدد المشارآون 
ويجب مالحظة رغبة المشارآين في حل  .وتثبيت االستثمار والتعامل مع أنشطة السوق والعديد من المزايا األخرى

أي عمليات نهائية  لن تنفذ ICANN –األمر الذي ينفذ ذلك استنادا إلى افتراض جدلي يفيد بأن  ،المشكالت الجدلية مبكرا
لذا فإن الفرصة قد تكون مفيدة بشكل آبير في  على السالسل ولن تقوم بإدخال مجموعات جدلية من المعلومات المقدمة،

  .حالة السالسل المماثلة

أو نشرها من جانب  EOIعن نشر سالسلهم حتى إن لم يتم تضمينها في عملية ن يالمشارآمن المحتمل أن يعلن بعض 
ICANN.  
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  النموذج لفةتك

  :وهي تتضمن .مع بعض التداخالت للداللة على االستعداد للحساب الفعلي بميزانية البرنامج نسبًيا،قليلة  EOIالتكلفة المقدرة لتنفيذ عملية 

تم تنفيذه فعال آجزء من بناء واجهة الطلب مع الحد (تطوير البنية التحتية لنظام عمليات التسجيل عبر اإلنترنت  •
  ).EOIالتعديالت باستخدام عملية األدنى من 

من التوقيت وترآز على جهود االتصاالت وإضافة نوع من الزيادة المحتملة للتكلفة  EOIستغير  .االتصاالت •
  .المتوقعة

بعناية  EOIيجب وضع مسودة توثيق  ،لتقليل العديد من المخاطر المحددة أعاله .توثيق المسودة والمراجعة •
  .التكاليف القانونية اإلضافية للمراجعة في وقت تحديد وقت الطاقم للبرنامج وقد تنشأ بعض .ومراجعتها

  

الفائدة على المبالغ قد تساعد  .المالي الموصى به حاليا المبلغمن % 10-5ويتوقع أن تكون التكلفة اإلدارية مقدارا ماليا ال يزيد على 
قبل  فيمكن مراجعة الرسوم ،إلى وجود تعقيدات ناتجة عن التكلفة الكبيرة أي تحليل إضافي رأشاإن . التكلفة اإلضافية تقليلفي  المودعة

  .قبل التسجيل/EOIبدء عملية 

   التالية الخطوات

  . 2010في اجتماع فبراير  لدراستهسيتم تقديم هذا النموذج مع التغييرات المحتملة المستندة إلى التعليق العام إلى المجلس 
  

  :وتسلسل األحداث الموصى به هو
  

مع توفير حلول لهذه القضايا والقضايا األخرى  ،IDNومتطلبات سلسلة  الرأسي قضايا التكامللاستمرار العمل بشكل متوازي  •
للمضي قدما في  يعتبر نشر اإلصدار الرابع للدليل شرطا مسبقا .لنشرها باإلصدار الرابع لمسودة دليل مقدم الطلب ،المتوقعة
  .EOIعملية 

  

 ستستمر هذه الحملة .EOIعملية  قبلستنفذ حملة اتصاالت مرآزة  ICANNفإن  ،EOIعلى نموذج لس المجبمجرد موافقة  •
  .GNSO توصيةتماشًيا مع  أشهر على األقل 4لفترة 

  

   .EOIدارة عملية إل سيتم ترقيتهقدما ولمضي في ا ةالجديد gTLDبرنامج االستعداد لتشغيل ستمر ي •

   .EOIء عملية يجب إعدادها قبل بد وآل هذه الخطوات


