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 [2.9.11مشروع ]
 

   الجديد gTLDبرنامج —دعم مقدم الطلب
 وتقرير األحداث الهامة ADDENDAالمشتركة و SO/ACمجموعة عمل 

 
 موجز التعليقات العامة 

 
 :المصادر

 
ٌمكن االطالع على النص الكامل للتعلٌقات من خالل (. 0211ٌناٌر  12وحتى  0212نوفمبر  11)نشر التعلٌقات العامة 

report/-milestone-http://forum.icann.org/lists/jas. 
 
 

 التعليقات العامة 
 

 . خفض رسوم تقدٌم الطلبات
شمل برامج التوعٌة الذي ٌدعم مقدمً الطلبات الذٌن ٌحتاجون إلى المساعدة، مما سٌ ICANNٌرحب المجتمع األفرٌقً بقرار مجلس 

والتثقٌف للحث على المشاركة فً جمٌع المناطق، وٌعرب فً الوقت نفسه عن قلقه العمٌق إزاء عدم نظر المجلس فً طلب تخفٌض 
فبدون خفض تكالٌف  (.JAS WG)األفرٌقً ومجموعة عمل دعم مقدم الطلب المشترك  ICANNالرسوم المقترح من جانب مجتمع 

لدول النامٌة وخاصة تلك التً تقع فً المنطقة األفرٌقٌة، فضال عن المجتمعات المحرومة على استعداد لتقدٌم طلب تقدٌم الطلبات، فإن ا
gTLD  العرقً أو اللغوي أو الثقافً واستثنائهم من برنامجDLTg مجتمع . فً تضمٌن هذا البرنامج 02رّغب قرار المجلس  .الجدٌد
ICANN  ً(2010دٌسمبر  21)األفرٌق . 

 
األفرٌقً وبقوة أنه ٌنبغً تقدٌم المساعدة للمحتاجٌن من مقدمً الطلبات خالل الدورة األولى المرتقبة من الطلب  NNAIIرى مجتمع ٌ

 : ولٌس فً بعض الدورات المحتمل انعقادها فً المستقبل لألسباب التالٌة
 

، فسوف IDNsوضوحا، بما فً ذلك النطاقات  بدون مساعدة مقدمً الطلبات الذٌن ٌحتاجون إلى دعم، ومعظم األسماء األكثر (1)
ٌستغل ذلك الموقف مجموعة المستثمرٌن األغنٌاء، وٌتركون فرصا ضئٌلة لمؤسسات المجتمع المحلً ورجال األعمال من 

 الدول النامٌة؛ 
 
حتى وإن قصد افتتاح الدورة الثانٌة، فإن موعدها على أحسن األحوال غٌر مؤكد اعتماًدا على الخبرة المستقاة من  (0)

 . 0221 الدورة
 .(2010دٌسمبر  21)األفرٌقً  ICANNمجتمع 
 

ى النظر فً توصٌاته ، وٌتطلع إلJAS WGاألفرٌقً بقوة تقرٌر األحداث الهامة لـ  ICANNٌدعم مجتمع . مةدعم تقرٌر األحداث الها
 .(2010دٌسمبر  21)األفرٌقً  ICANNمجتمع . ICANNمن قبل مجلس 

 
مجتمع  .JAS WGاألفرٌقً جمٌع األعمال الجارٌة وفقا لتوصٌات مٌثاق  ICANNٌدعم مجتمع . دعم العمل الجاري

ICANN  ً(2010دٌسمبر  21)األفرٌق. 
 

بروكسل  ICANNوتعزز إعالنها فً لقاء  DotconnectAfricaتنادي  .دةمن أفرٌقٌا إلى مساع DLTgٌحتاج دعم مقدمً طلبات 
من أفرٌقٌا الذٌن ٌحتاجون إلى مساعدة فً تطبٌق وتشغٌل نطاق  gTLDسٌكون دعما لمقدمً طلبات  DotAfricaبأن مشروع 

gTLD . وقد قدمتDotconnectAfrica  أٌضاً التعبٌر عن رغبتها فً الكتابة إلى رئٌسALAC/AFRALO  والرئٌس المشارك
 . (2010دٌسمبر  25) DotconnectAfrica. باالجتماع الذي وقع فً كارتاخٌنا، بكولومبٌا، الذي جرى مناقشته فً نفس القضٌة

 
 

http://forum.icann.org/lists/jas-milestone-report/
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 تحليل موجز
 

 ، المسؤولة عن تقرٌر األحداث الهامة، بالشكر إلى المشاركٌن على الوقت(JAS WG)تتقدم مجموعة عمل دعم مقدم الطلب المشترك 
 ICANNمٌثاقها وتواصل تحسٌن التوصٌات التً سٌتم عرضها والتً ٌنظر فٌها مجلس  JAS WGوقد جددت . الذي قضً فً التعلٌق

 . فً المستقبل القرٌب

 
 
 

 المشاركون 
 

  (األفرٌقً ICANNمجتمع ) AfrICANNو AFRALOاألفرٌقً من  ICANNٌتألف مجتمع 
DotconnectAfrica  

 


