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 الجديد gTLDبرنامج  -خلفية 
متعددين، ُمخصصة لتنسيق نظام عناوين منذ عشر سنوات آمنظمة غير ربحية تضم أصحاب مصلحة  ICANNنظًرا ألنه تم تأسيس 

تعزيز المنافسة في سوق أسماء النطاقات مع  الواليات المتحدة وحكومات أخرى التي تعترف بهارنت، آان أحد مبادئها األساسية اإلنت
والخيار والتغيير  مزيًدا من االبتكار) gTLDs(وسيتيح التوسع في نطاقات المستوى األعلى العام . ضمان أمان اإلنترنت واستقراره

 . فقط من أسماء نطاقات المستوى األعلى العامة (gTLDs)اسم نطاق  21في نظام عناوين اإلنترنت، والذي يقتصر اآلن على 

الجديدة بعد عملية مشاورة ُمفصَّلة وُمطولة مع جميع الدوائر االنتخابية لمجتمع  gTLDsوقد تم التوصل إلى قرار بتقديم نطاقات 
بالحكومات واألفراد والمجتمع - العالمي التي تمثلها مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح، مثل الدوائر االنتخابية الخاصة اإلنترنت 

) GAC(اللجنة االستشارية الحكومية : وقد وردت المساهمات في عمل هذه السياسة من آٍل من. المدني والشرآات والمجتمع التقني
، )SSAC(واللجنة االستشارية لألمان واالستقرار ) ccNSO(ومنظمة دعم أسماء رمز البلد ) ALAC(واللجنة االستشارية العامة 

الجديدة من قبل منظمة  gTLDsوقد نتج عن عملية المشاورة صدور سياسة مكتملة حول تقديم نطاقات . ICANN التابعة جميًعا لـ
 .2008عليها في يونيو  ICANN، وقد وافق مجلس إدارة 2007في عام ) GNSO(دعم األسماء العامة 

لمساعدة مجتمع اإلنترنت  ICANNوتعد هذه المذآرة التوضيحية جزًءا من سلسلة من المستندات التي يتم نشرها من قبل منظمة 
، 2008ومنذ أواخر عام . العالمي لفهم المتطلبات والعمليات الموضحة في الدليل المساعد لمقدم الطلب، المتاح حالًيا في شكل مسودة

في عملية تطوير برنامج مع مجتمع اإلنترنت من خالل منتديات التعليقات العامة حول مستندات  ICANNشارك فريق عمل منظمة 
يوًما في مواد حاسمة  250وحتى اليوم، وصل عدد أيام االستشارة إلى ما يزيد عن . الدليل المساعد لمقدم الطلب والمستندات الداعمة

ار في تقييم التعليقات التي تم الحصول عليها بعناية، باإلضافة إلى استخدامها لتحسين البرنامج وتطوير اإلصدار وتم االستمر. للبرامج
 . النهائي من الدليل المساعد لمقدم الطلب بشكل يقوم على معلومات

لرجاء االنتقال إلى الموقع الجديدة، ا gTLDلالطالع على المعلومات الحالية والجداول الزمنية واألنشطة ذات الصلة ببرنامج 
program.htm-gtld-http://www.icann.org/en/topics/new . 

وال ينبغي أن يعتمد مقدمو الطلبات المحتملون على أٍي من التفاصيل الُمقتَرحة . الرجاء العلم بأن هذه المسودة هي مسودة للنقاش فقط
 .برنامج لمشاورة ومراجعة إضافيتينالجديدة حيث الزال يخضع ال gTLDالخاصة ببرنامج نطاقات 
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 ملخص النقاط الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة
وال تمثل . الجديد gTLDالمقترح للنقاش لبرنامج نطاقات ") EOI("ما قبل التسجيل / يخضع نموذج إبداء االهتمام •

ولكن، تخدم عملية إبداء االهتمام . ريخ الحاليتغييًرا جوهرًيا من أي أعمال تنفيذ حتى التاEOI عملية إبداء االهتمام 
ة ومستقرة ومنظمة الجديد بطريقة آمن gTLDاالهتمام من خالل تسهيل تشغيل برنامج نطاقات  وما قبل التسجيل العامة

 .الّعبشكل جيد وف

 :على ما يليEOI تشتمل الفوائد المحددة يتم تحقيقها من خالل ممارسة إبداء االهتمام  •

o  طلبات الجولة األولى بشكل مؤآد بهدفتحديد رقم: 

 .ضمان التنفيذ االقتصادي والذي يتم في وقته لجهود االستعداد التشغيلي 

 .إضافة التأآيد إلى مناقشة تصعيد المنطقة الجذرية على المدى القريب 

o تحديد حاالت التنافس المحتمل على السالسل . 

o تحديد مناطق االعتراض المحتملة وحلول النزاعات. 

o مناقشة المخاطر/ لالمتيازات االقتصادية توفير المعلومات . 

o تحديد األمور غير المتوقعة، مع توفير المرونة لتغيير المسار بناًء على النتائج . 

o  في النهاية، تسريع تشغيل برنامجgTLD  الجديد من خالل اإلجابة أو الرد على المشاآل قبل اتخاذ قرار
 . التشغيل

زايدية على القدرة على زيادة العمل واالستثمار األساسي الذي حدث بالفعل في األوجه التشغيلية تعتمد التكاليف الت •
، مع قدر إضافي من التكاليف المتقدمة بناًء على الحاجة لتخصيص الموارد لتغطية تنفيذ إبداء gTLDلبرنامج نطاقات 

  EOI.االهتمام

لم يتم . موذج بعناية وتم التفكير فيها من قبل فريق من األفرادتمت قراءة آل التعليقات العامة التي وصلت على الن •
: تغيير النموذج بشكل آبير عن هذا النموذج المقترح ألنه يتوافق مع النقاط الهامة التي تمت إثارتها في التعليق العام

الكبرى ، وتسوية األمور ICANNضمان اآتمال االتصاالت لتجنب اإلضرار بأولئك الموجودين خارج مجتمع 
 . المتعلقة بالدليل المساعد قبل اإلصدار، وتشغيل البرنامج بشفافية

 
 

  
 مقدمة

الجديدة بشكل رسمي في أوقات مختلفة مع  gTLDآعنصر مبكر في عملية طلب نطاقات ) EOI(تمت إثارة مبدأ إبداء االهتمام 
، برز الدعم بين بعض جهات 2009سيول في أآتوبر  في ICANNفي اجتماع منظمة . تطور أعمال التنفيذ المتعلقة بالبرنامج

وفي اجتماع سيول، . EOIالمجتمع للتفكير بشكل إضافي في االمتيازات المحتملة التي يمكن أن يتم توفيرها من خالل إبداء االهتمام
  EOI .1ماملتقصي الحقائق حول إمكانية تنفيذ عملية إبداء االهت ICANNوجه مجلس اإلدارة فريق العمل في منظمة 

آجزء من تنفيذ هذا التحليل، قام فريق لعمل بنشر مجموعة من األسئلة التمهيدية للمساهمة العامة فيما يتعلق بمدى الفائدة من عملية 
وتم تقديم تحليل لالمتيازات والمخاطر المحتملة لعملية إبداء . وتأسيس نموذج في حالة االلتزام بتلك العمليةEOI إبداء االهتمام 

للمناقشة في ديسمبر، مع األخذ في  ICANNالمبدئية إلى مجلس إدارة منظمة EOI ونموذج عملية إبداء االهتمام EOI الهتمام ا
ثم وجه مجلس اإلدارة بعد ذلك فريق العمل . االعتبار التعليقات العامة التي تم استالمها حتى اآلن حول مجموعة األسئلة التمهيدية

ددة، بما في ذلك نشر النموذج الموصى به للتعليق العام، ونشر المخاطر واالعتبارات التي تم التفكير فيها التخاذ خطوات متابعة متع
من قبل مجلس اإلدارة، وتلخيص وتحليل التعليقات العامة التي تم تلقيها، وتقديم نموذج العملية المقترح للموافقة عليه في اجتماع 

  .مجلس اإلدارة في شهر فبراير

قدمت منظمة  2010.2يناير  27وحتى  2009ديسمبر  18للتعليق من   EOIسودة نموذج عملية إبداء االهتمامتم نشر م
ICANN ملخًصا للتعليقات، باإلضافة إلى تفاصيل التنفيذ اإلضافية المتعلقة بنموذج المسودة، إلى مجلس اإلدارة في اجتماع مجل

 ICANNمجلس اإلدارة أنه يجب مناقشة األمر بشكل أآبر في اجتماع منظمة ، وحينها قرر 2010اإلدارة الذي عقد في فبراير 
هذه الوثيقة بمثابة ملخص للنموذج المقترح الحالي، باإلضافة إلى بعض اعتبارات التنفيذ للمساعدة على توفير . التالي في نيروبي

المعلومات 

س 

 . للمناقشة

                                                 
1 en.htm#5-30oct09-tes/resolutionshttp://www.icann.org/en/minu 
2 eoi-comment/#draft-http://icann.org/en/public 

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-30oct09-en.htm#5
http://icann.org/en/public-comment/#draft-eoi


 
 

 األهداف والنتائج المرغوبة
، فإن االهداف المحددة EOI تنفيذ عملية إبداء االهتمام جدوىمناقشة بما يخص  اإلدارة األصلي آما هو موضح في قرار مجلس

 :هيEOI  االهتماملعملية إبداء 

 .قياس مستوى االهتمام في البرنامج •

 .تحديد السالسل المحتملة التي يمكن أن يتم طلبها •

 .المساعدة في حل المشاآل المطروحة •

 .اد التشغيليالمساعدة في تخطيط االستعد •

ة الجديد بطريقة آمن gTLDمن خالل تسهيل تشغيل برنامج نطاقات  المصلحة العامةتخدم عملية إبداءات االهتمام وما قبل التسليم 
 . الومستقرة ومنظمة بشكل جيد وفّع

 :على ما يلي EOIيتم تحقيقها من خالل ممارسة إبداء االهتمام التي تشتمل الفوائد المحددة 

 :م طلبات الجولة األولى بشكل مؤآد بهدفتحديد رق •

o تسوية مناقشة تصعيد المنطقة الجذرية على المدى القريب. 

o توفير المعلومات لجهود االستعداد التشغيلي. 

 . تحديد حاالت التنافس المحتمل على السالسل •

 .تحديد مناطق االعتراض المحتملة وحلول النزاعات •

 . مناقشة المخاطر/ ية توفير المعلومات لالمتيازات االقتصاد •

 . غير المتوقعة، مع توفير المرونة لتغيير المسار بناًء على النتائج تحديد األمور •

 .الجديد من خالل اإلجابة أو الرد على المشاآل قبل اتخاذ قرار التشغيل gTLDفي النهاية، تسريع تشغيل برنامج  •

وباإلضافة إلى ذلك، فإن . قتصادي وتوفير المعلومات لتخطيط االستعدادالناجحة في التحليل اال EOIتساهم عملية إبداء االهتمام 
يمكن أن يضيف المزيد من التأآيد لحل مشاآل تكبير المنطقة الجذرية، حيث يتم EOI مستوى الطلب المحدد في جولة إبداء االهتمام 

 gTLDحة إلى خلق قوة دافعة لبرنامج نطاقات الناجEOI ومن المتوقع أن تؤدي عملية إبداء االهتمام . تنفيذ العمل بشكل آبير
 .الجديدة، مما يتيح إمكانية فتح جولة طلبات مبدئية ووضع أساس للتطويرات المستقبلية

 التعليق العام
تم تضمين ملخص .  EOI تعليًقا حول مسودة نموذج إبداء االهتمام 270تعليًقا حول األسئلة التمهيدية و 90تم استقبال حوالي 

 .للتعليقات في الفهرس الخاص بهذه الوثيقةوتحليل 

 المقترح EOI نموذج إبداء االهتمام
تم تطوير النموذج الحالي المقترح من خالل التفكير بعناية في مخاطر وامتيازات وأهداف البرنامج، والمساهمة العامة التي تم تلقيها 

 . ل آل عنصر من عناصر النموذجفيما يلي مراجعة ومناقشة حو. حول آل مشكلة من المشاآل المتعددة

. في الجولة األولى gTLDهي أمور إجبارية ألهلية تقديم طلب الحصول على نطاق  EOIالردود على طلب إبداء االهتمام  .1
 . وتكون جوالت الطلب التالية مفتوحة ألي مقدم طلب مؤهل

  EOIالحاجة إلى البيانات، فإن نموذج إبداء االهتمامتتعلق ب  EOIفي االعتبار أن أهداف تنفيذ عملية إبداء االهتمام األخذمع 
وهناك اتفاق عام بأن المشارآين ال يحتمل أن يقوموا بتوفير . هو الطريقة الموصى بها للحصول على أآثر المعلومات اعتمادية

 . بيانات آاملة أو دقيقة إذا لم يكن ذلك مطلًبا مسبًقا لتقديم طلب

أمًرا إجبارًيا ألهلية التقدم للحصول على طلب  EOI ة من خاللها في عملية إبداء االهتماميعني تبني طريقة تكون المشارآ
عليها مسئولية آبيرة في توصيل هذه الفرصة عبر آل المناطق في مختلف أرجاء  ICANNأن منظمة  ،جديد gTLDنطاق 
الوعي العام العالمي بالبرنامج، فتح عملية إبداء وتسبق حملة اتصاالت يتم تنفيذها بشكل آامل، والتي تهدف إلى إثراء . العالم

األولى،  gTLDوال يعكس ذلك تقليل أنشطة االتصاالت التي تم التخطيط لتنفيذها في عملية طلبات نطاقات . EOI االهتمام
حول جهود  ويتم تضمين تفاصيل. على األقل نفس المستوى من االلتزام من الموارد EOI ولكن، تتطلب عملية إبداء االهتمام

 . EOI االتصاالت المخططة في القسم الخاص بالمتطلبات المسبقة لتنفيذ عملية إبداء االهتمام

    3 
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الجديدة يتطلب الوضوح فيما يتعلق  gTLDبالقدرة على التقدم بطلبات للحصول على نطاقات EOI ربط عملية إبداء االهتمام 
،  EOIء العديد من المشاآل المفتوحة قبل تنفيذ عملية إبداء االهتمامالهدف هو إنها. بصالحية مقدم الطلب ومتطلبات السلسلة

التي ( IDN، ومتطلبات سلسلة )التي تؤثر على من يكون مؤهًال للمشارآة(ولكن على وجه الخصوص أمور التكامل الرأسي 
المشكالت وغيرها من  ويتوقع أن يتم نشر الحلول الموافق عليها لهذه). تؤثر على أي السالسل يمكن اعتبارها صالحة

 . EOI من الدليل المساعد لمقدم الطلب، والتي ستتاح قبل بداية عملية إبداء االهتمام 4نسخة المشكالت في مسودة اإلصدار 

 . ، آرصيد لرسوم التقييم EOIدوالًرا أمريكًيا لعملية إبداء االهتمام 55,000$يلزم توفير إيداع بمقدار  .2
الناجحة تجميع بيانات يمكن االعتماد عليها إذا آانت مفيدة في قرارات  EOI ملية إبداء االهتمامآما ناقشنا أعاله، تتطلب ع

لردع عمليات التقديم التافهة أو المضللة، وطلب مستوى متسق من : ويتم وضع هذه المبلغ المودع لهذا السبب. التنفيذ األساسية
 . االلتزام من مقدمي الطلبات

، وهو مبلغ يستحق من آل مقدمي gTLDهو الجزء الذي ال يمكن إعادته من رسوم تقييم نطاقات أساس مبلغ اإليداع هذا 
دوالًرا أمريكًيا توازًنا بين مبلغ أعلى  55,000$ويمثل الرقم . gTLDالطلبات الذين يقدمون طلبات للحصول على نطاقات 

 . يلولة دون التالعب بالعمليةيمكن أن يمثل إعاقة للتسجيل ورسوم أقل يمكن أن تكون غير آافية للح

عندما يتم تقديم طلب ) دوالًرا أمريكًيا حالًيا 185,000$والتي تعتبر (ويتم حساب مبلغ اإليداع على أنه رصيد لرسوم التقييم 
، ولكنها يتم االحتفاظ بها في ICANNولن يتم اعتبار هذه اإليداعات على أنها دخل لمنظمة . gTLDللحصول على نطاقات 

 ويمكن أن يتم استخدام الفوائد التي تنتج عن هذه اإليداعات لتغطية أية تكاليف زائدة على عملية إبداء االهتمام. ب مخصصحسا
EOIإال أنه لن يتم استخدام اإليداعات نفسها ألي أغراض أخرى ، . 

 . يمكن إعادة األموال المودعة فقط في حاالت محدودة للغاية .3
على سبيل (الجديد في فترة زمنية محددة  gTLDعة فقط في حالة عدم تشغيل برنامج نطاقات يمكن استرجاع األموال المود

 ).  EOIشهًرا من تاريخ إغالق فترة تقديم إبداء االهتمام 18المثال، 

بوضوح أن البرنامج ال يبقى قيد التطوير، وأنه ال توجد إال  EOI االهتماموتوضح شروط وبنود المشارآة في عملية إبداء 
وأي عمليات . فرص محدودة للغاية الستعادة األموال بناًء على التغييرات التي تحدث في شروط الدليل المساعد لمقدم الطلب

بإعادة تقديم  ICANNال يحتمل أن تقوم منظمة . فقط ICANNإعادة أموال تتم على هذا األساس تكون حسب تمييز منظمة 
 EOIالمشارك رأيه ورغبته في االنسحاب بعد نشر تقديمات عملية إبداء االهتمام  األموال، على سبيل المثال، في حالة تغيير

بإعادة األموال، على  ICANNمن المحتمل بشدة أن تقوم منظمة . والموافقة على الكيانات األخرى في مجمع مقدمي الطلبات
ويجب أن يتم إعادة . في متطلبات األهليةسبيل المثال، في حالة عدم تأهيل المشارك لتقديم طلب من خالل تغيير تاٍل يتم 

  .EOI األموال في حالة عدم تأهيل المشارك من خالل تغيير لم يكن من المعقول إدراآه قبل تقديم إبداء االهتمام

 .لتغطية تكاليف البرنامج) %10و %5بين ( رمزيةفي حالة إعادة األموال، يمكن االحتفاظ بنسبة 

 .EOI معلومات التي تتعلق بالكيان المشارك والسلسلة المستهدفة من مشارآي إبداء االهتماميتم تجميع مجموعة محددة من ال .4
وتغطي هذه األسئلة مناطق معلومات جهة  3.في نموذج الطلب الحالي 14إلى  1يجب على المشارآين الرد على األسئلة من 

ذات  IDNالمطلوبة، ومعلومات سلسلة  TLDسلة االتصال، ودليل التأسيس القانوني، ودليل الوضع الجيد، والخلفية، وسل
 . الصلة، إذا آان ذلك سارًيا

وهذه المعلومات، عندما يتم تجميعها، توفر نظرة دقيقة حول األرقام والحجم والمشاآل المحتملة في جولة الطلب األولى، 
 .للمساعدة على توفير المعلومات للمناقشة وعمل االستعداد التشغيلي

 .لمشارك والسلسلة بعد إغالق فترة التقديمتتاح معلومات ا .5
وهناك ميزة تنجم . ICANNيوصى بالشفافية الكاملة لكل المعلومات التي يتم الحصول عليها، وبما يتوافق مع التزامات منظمة 

وآما . ظريةعن إتاحة هذه المعلومات للعامة بحيث يمكن أن يتم إجراء المناقشات العامة حول السيناريوهات الفعلية وليس الن
. عرضة للضغوط لتغيير البرنامج للوفاء بسيناريوهات معينة ICANNناقشنا فيما سبق، هناك مخاطرة في أن تصبح منظمة 

 .بحيث يبقى أقل عدد ممكن من المشاآل بدون حل EOI والهدف هو دفع العمل قبل إبداء االهتمام

ل السلسلة مًعا بناًء على المعلومات التي يتم نشرها، ومع ذلك، يمكن أن يكون المشارآون قادرون على تحديد حلول تنافس حو
يجب أن تتم مالحظة أن ذلك يعتمد على افتراض مسبق حيال ما يجب أن تكون عليه مجموعات التنافس، حيث إن مراجعة 

 .تشابه السالسل لن يكون قد تمت
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يذ أي إجراءات تقييم أو حل نزاعات أو غير ذلك من ولن يتم تنف. تجميع المعلومات فقط EOI تتضمن عملية إبداء االهتمام .6
 .إجراءات المعالجة بناًء على تلك المعلومات
بخصوص مؤهالت المشارك أو فيما يتعلق بالمشاآل التي يمكن أن تثار  ICANNمن المتوقع أن يتقدم المشارآون إلى منظمة 

بعمل قناة لتجميع التعليقات حول  ICANNقوم منظمة وت. لديهم في سلسلة معينة بمجرد نشر معلومات المشارك والسلسلة
لن ترد أو تقوم بأي عمل على هذه  ICANNومع ذلك، يقترن ذلك ببيان واضح بأن منظمة . المعلومات التي يتم نشرها

 .gTLDالتعليقات إلى أن تتم عملية تقديم طلبات الحصول على نطاقات 

 التكاليف
 :محدودة وتزايدية بناًء على االفتراضات التالية  EOIليات إبداء االهتماممن المتوقع أن تكون تكاليف تنفيذ عم

الجديد إذا بدأت بدًال من عملية إبداء  gTLDالتسويق ذاتها لتنفيذ برنامج / الحاجة لتنفيذ العديد من أنشطة االتصال  •
  ؛ EOIاالهتمام

وبالتالي الحد من الحاجة إلى إجراء حملة (لمبدئية آمطلب لألهلية للتقدم في جولة الطلب ا EOI عملية إبداء االهتمام •
 و  ؛)شهور، تعلن بدء عملية الطلب 4مكثفة أخرى، تكون عالمية، على مدار 

 . الجديدة gTLDالقدرة على زيادة العمل الحالي فيما يتعلق باألوجه التشغيلية لبرنامج نطاقات  •

دوالر أمريكي، وأن تشتمل على األنشطة التالية، ولكنها ال تقتصر  250,000$من المتوقع أن تكون التكاليف التزايدية حوالي 
 :عليها

، تكون gTLDعلى الرغم من التخطيط لحملة اتصاالت مخصصة ويتم تنفيذها لبدء برنامج نطاقات  .تكاليف االتصاالت .1
: لتزايدية المتوقعة هيالتكاليف ا. خاصة، وبالتالي تتطلب أنشطة مخصصة وتكاليف إضافية EOI رسائل إبداء االهتمام

 دوالر أمريكي  $150,000

. ما قبل التسجيل متشابهتان/  EOI وعملية إبداء االهتمام gTLDعملية تسجيل نطاقات  .تكاليف تطوير العملية والنظام .2
عبر الدعم  TLDوبالتالي فإن التكاليف التزايدية تتعلق بشكل رئيسي بزيادة سرعة إتمام عملية التسجيل ونظام طلبات 

 دوالر أمريكي 40,000$: التكاليف التزايدية المتوقعة هي). TAS(اإلنترنت 

وعلى الرغم من أن . EOI خدمات دعم العمالء لمشارآي إبداء االهتمام ICANNتتيح منظمة  .تكاليف خدمة العمالء .3
ن، إال أن عملية إبداء االهتمام تلك التكاليف مخطط لها لفترة تقديم الطلبات، والتي آان من المتوقع أن تستمر خالل شهري

EOI تتطلب تسريع هذه العمليات ودعم عملية إبداء اهتمام EOI  منفصلة لمدة شهرين باإلضافة إلى عملية تقديم طلب
 دوالر أمريكي 30,000$: التكاليف التزايدية المتوقعة هي. لمدة شهرين

ويتحمل ذلك بشكل آبير . موارد من العاملين EOI داء االهتماميتطلب تنفيذ عملية إب .التكاليف األخرى المتعلقة بالعاملين .4
الجديد، ومع ذلك، هناك احتمالية تتعلق بتكاليف إعادة تخصيص الموارد لهذا المسعى مقابل  gTLDأفراد برنامج نطاق 

 دوالر أمريكي 20,000$: التكاليف التزايدية المتوقعة هي. المتبقية gTLDالترآيز على تطوير عمليات تشغيل نطاقات 

تشتمل تلك التكاليف، على سبيل المثال، على إعادة تسوية المدفوعات، وإنشاء حساب مخزن  .تكاليف المعالجة المالية .5
 gTLDويمكن أن تكون التكاليف واجبة بموجب برنامج نطاقات . الستقبال األموال، والتكاليف البنكية المبدئية والمستمرة

دوالر  10,000$: التكاليف التزايدية المتوقعة هي. EOI ها اآلن لعملية إبداء االهتمامالجديدة، ومع ذلك، يتم تسريع
 أمريكي

دوالر أمريكي من التكاليف  500,000$دوالر أمريكي، هناك حوالي  250,000$باإلضافة إلى التكاليف التزايدية التي تصل إلى 
وإذا تمت الموافقة على . 2010عام المالي ليتم وضعها في الميزانية لالجديد، ولكن ال  gTLDالتسريعية التي تكون جزًءا من نطاق 

النموذج، يعمل فريق العمل مع لجنة تمويل المجلس لتحديد آيفية تغطية التكاليف الواجبة بشكل مناسب في هذا العام المالي، مع 
 .ونشرها EOI تطوير ميزانية آاملة إلبداء االهتمام

في حساب مخزن، ويتم استقطاع نسبة مئوية منه  EOI لتي يتم الحصول عليها من مشارآي إبداء االهتماميتم إيداع المبالغ المودعة ا
 . لتكاليف البرنامج فقط

  EOI المتطلبات المسبقة لتنفيذ عملية إبداء االهتمام
وقبل التشغيل، يجب أن يتم  .على حل المشاآل البارزة واتخاذ خطوات هامة قبل التشغيلEOI يشتمل تشغيل عملية إبداء االهتمام 

 :إآمال العمل لكي يتم ما يلي

حل المشاآل البارزة حتى يدرك مقدمي الطلبات المحتملين من يمكنه التقدم والسالسل التي يمكن التقدم للحصول عليها  •
 ؛)الحروف، والتكامل الرأسي ثالثي IDNعلى سبيل المثال، مطلب (

    5 
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 ؛عد لمقدم الطلب الذي يشير إلى المشاآل التي تم حلها بشكل قاطعصدار من الدليل المسالإل 4النسخة نشر  •

 و ؛ EOIاالستعداد التشغيلي للحصول على طلبات إبداء االهتمام •

 .بشكل آامل بحيث ال يتضرر أي من األطراف ذوي الصلة من العملية EOI تنفيذ حملة اتصاالت إبداء االهتمام •

 حل المشكالت
وقد أآمل فريق عمل التنفيذ الذي قام بالنظر في . حسب خطة المشروع IDNلمتعلقة بمتطلبات سلسلة يتم العمل على حل المشكالت ا

وقد تم نشر تلك التوصيات . في بعض الحاالت المحددة الثالثةهذه المشكالت تقريره وأصدر توصياته للتخفيف من مطلب الحروف 
، باإلضافة إلى إدارة المتغيرات، قبل IDNفيما يتعلق بطول سلسلة وسيتم نشر المتطلبات التي تمت مراجعتها  4.للتعليق العام

 .للتعليقاجتماع نيروبي 

                                                

فيما يتعلق بالتكامل الرأسي، تم عقد اجتماع تشاوري في يناير لتطوير المناقشة حول هذا الموضوع، وقد حضره العديد من أصحاب 
 .ويتم اآلن تجهيز مستندات الوضع. المصالح

 4رقم  عد لمقدمي الطلبات اإلصدارالمسا نشر الدليل
مل على المواضع شبه النهائية المتعلقة تش، ويجب أن ي2010من هذا الدليل في يونيو من عام  4رقم يتوقع أن يتم نشر اإلصدار 

 . بهذين األمرين المذآورين أعاله، باإلضافة إلى المناطق األخرى التي تبقى قيد المناقشة

 االستعداد التشغيلي
ويتم تغيير مجموعة فرعية من . الجديد gTLDلًيا تنفيذ العمل فيما يتعلق بتعريف العمليات الالزمة لدعم برنامج نطاقات يتم حا

منذ فتح نافذة  EOI وتدعم هذه العمليات تنفيذ عملية إبداء االهتمام. EOI مكونات التسجيل والطلبات لتشتمل على إبداء االهتمام
 ).TLD )TASآما سيتم تنفيذها آأساس لدعم تصميم نظام طلبات . التسجيل وحتى نشر النتائج

وقد تم بدء هذا الجهد بالفعل آجزء من . بتوفير نظام تسجيل عبر اإلنترنت ICANNلدعم تجميع المعلومات الالزمة، تقوم منظمة 
لتجميع  TASوسيتم استخدام نظام . EOI الجديدة، إال أنه يتطلب تعديالت طفيفة لدعم عملية إبداء االهتمام gTLDبرنامج نطاقات 

ولن يتم تجميع أي معلومات أآثر مما هو الزم . باإلضافة إلى السالسل ذات الصلة EOI آل معلومات مشارك عملية إبداء االهتمام
 .، آما هو موضح من قبل النموذج المعتمدEOI لعملية إبداء االهتمام

 االتصاالت
لطلبات المحتملة والمشارآين المحتملين في آل المناطق يكون لديهم الوعي بعمليات الهدف من خطة االتصاالت هو ضمان أن ا

 . الجديدة gTLDنطاقات 

 :فيما يتعلق بتأآيد االلتزامات ICANNوتشتمل أهداف الرسائل الرئيسية على مطابقة أهداف البرنامج مع متطلبات منظمة 

، واإلبداع عبر اإلنترنت، آوسيلة من ICANNدور منظمة ، ونشر gTLDتوضيح القوة الدافعة وراء تقديم نطاقات  •
 .وسائل التقدم

باإلضافة إلى  gTLDاالرتقائية التي وضح فيها مجتمع اإلنترنت الحاجة إلى نطاقات  ICANNتوضيح عملية منظمة  •
 .تكوين سياسة

نت على الصعيد المستمر وعن آثب مع آل أصحاب مصالح اإلنترالمتعلق بالتعاون  ICANNتحقيق هدف منظمة  •
 .العالمي للحفاظ على أمان واستقرار وفتح اإلنترنت

التعاونية هي أآثر الطرق فاعلية لتحقيق وإدارة التغيير  ICANNتأآيد فكرة أن اإلنترنت تتطور وأن مهمة منظمة  •
 .لصالح مجتمع اإلنترنت العالمي

لق بتطوير البرنامج، والمشاآل الرئيسية، وخطط تعليم مقدمي الطلبات المحتملين ومجتمع اإلنترنت األوسع فيما يتع •
 .التشغيل، والمواعيد النهائية، واألنشطة

الطريقة العامة هو ضمان أن التواصل األساسي مع مقدمي الطلبات والمشارآين المحتملين في آل منطقة يشتمل على األنشطة 
 :التالية

يجب أن تتاج مواد . رح األوجه المعقدة في البرنامجنشر مذآرة توضيحية متعددة اللغات وغيرها من المستندات لش •
 ).واإلسبانية الروسية، الفرنسية، اإلنجليزية، الصينية، العربية(معلومات البرنامج الهامة بكل لغات األمم المتحدة الستة 
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الفيديو التقديمية، أدوات معلوماتية حديثة مثل أوراق العمل واألسئة الشائعة وحزم الوسائط، وملفات / الحفاظ على مواد  •
 .وندوات الويب والبودآاست

 .مشارآة وسائل اإلعالم العالمية، حسب الضرورة، لتمييز األهداف المرحلية الهامة المتعلقة باألمور والحمالت المحددة •

لمحلية المتابعة مع مراسلي وسائل اإلعالم الرئيسية لمواجهة المشاآل أو األمور المقدمة بشكل غير صحيح في األسواق ا •
 .واإلقليمية

 . إجراء ندوات الويب الخاصة بموضوعات محددة، حسب الحاجة •

استضافة األحداث المجدولة حالًيا، أو المشارآة في استضافتها، أو المشارآة فيها، للترويج للوعي العالمي حول البرنامج  •
 . وإعالم المتابعين في مختلف أرجاء العالم بالتطويرات الحديثة

 .ICANNالجديدة في منظمة  gTLDومات حول إتاحة وتنظيم صفحة نطاقات تحسين المعل •

ومع أن أنشطة االتصاالت بدأت مع اعتماد . الجديدة gTLDآان هناك جهد آبير لزيادة الوعي العام العالمي ببرنامج نطاقات 
على نصيحة تنفيذ سياسة EOI ام ، اشتملت خطة اتصاالت إبداء االهتم2008السياسة من قبل مجلس اإلدارة في يونيو من عام 

GNSO  ويتم ترآيز هذه الفترة على االستمرار . أشهر قبل بدء تشغيل هذه المرحلة 4لوضع فترة وصول اتصاالت رسمية قدرها
 . في زيادة الوعي حول البرنامج باإلضافة إلى تعليم المشارآين المحتملين حول العملية والمتطلبات

 .الجديدة في شكل مراحل gTLDطاقات ويتم تقسيم حملة اتصاالت ن

لتوقيت  ا المرحلة

 إبداء االهتمام وما قبل التسجيل ما قبل تشغيل قبل 
 األسبوع األول

 :البيان الصفحي العالمي
 )مطبوعات أو عبر اإلنترنت(المنشورات الصحفية  •
 أحداث اجتماعية/ المدونات  •
 وسائل اإلعالم •
 ICANNموقع ويب منظمة  •

ئل البريد اإللكتروني، البريد العادي، رسا(البريد المستهدف 
 ):الفاآس

 ICANNالمنظمات الداعمة لمنظمة  •
 الدوائر االنتخابية، المنظمات الرئيسية، المؤسسات •
 وغير التابعين لها GACاألعضاء التابعون للجنة  •
 ) ، وما إلى ذلكgTLD، وccTLD(مزودي االمتداد  •

 يبدأ في الشهر األول
 :العروض العالمية

 ث المجدولة العالميةاألحدا •
 اللقاءات في الراديو والتلفاز •

 المخرجات
  EOI تعليمات المشارآة في إبداء االهتمام

 البودآاست •
 ندوات الويب •

 المحدثة  EOI تفاصيل إبداء االهتمام
 أوراق العمل •
 ICANNنشرات منظمة  •

من إعالن موافقة مجلس اإلدارة إلى مرحلة تنفيذ إبداءات االهتمام وما
 . لتسجيل إلى فتح فترة إبداءات االهتمام وما قبل التسجيلا

 . إلى نشر النتائج  EOIمن فتح فترة تقديم إبداء االهتمام بداءات االهتمام وما قبل التسجيلفترة إ

برنامج  بما في ذلك اإلصدار النهائي (من موافقة مجلس اإلدارة على نشر ال نشر البرنامج
إلى بداية التقييم المبدئي للطلبات التي يتم ) بللدليل المساعد لمقدم الطل

 . استالمها

    7 
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 التوقيت المرحلة

 . من بدء مرحلة التقييم المبدئي وما بعد ذلك ما بعد النشر

وما بعد ) 2008يونيو (الجديدة  gTLDمن الموافقة على سياسة نطاقات  حملة الوعي العالمي المستمرة
 . ذلك

 . وما بعد ذلك 2010أغسطس  TLDحملة قبول 

 

موضحة (  EOI، تشتمل الخطة على ترآيز ألنشطة االتصاالت قبل فتح عملية إبداء االهتمام EOIبموجب نموذج إبداء االهتمام
   ).أدناه

 

تتطور المحتويات واألنشطة المخطط لها بناًء على تطويرات واحتياجات التواصل ذات الصلة، خصوًصا في المناطق المختلفة في 
 . الممختلف أرجاء الع

  : خطوات تخطيط البرنامج وتنفيذه
  EOI عملية وإجراءات إبداء االهتمام

 نظرة عامة على العملية
بتحديد األهداف المرحلية إلآمال المهام من خالل نافذة إبداء  ICANNتقوم منظمة . تمت بعض أعمال تطوير العملية واإلجراءات

 . والعمليات التالية EOI االهتمام

ة السريعة يمن عدة مراحل رئيسية تحدث على فترات زمنية محددة للسماح بالتقديم والمرجعEOI اء االهتمام تتكون فترة إبد
ويتم توضيح . يتم توضيح مسار المراحل الرئيسية لكل طلب في المخطط البياني الموجود هنا، يتبع وصف لكل مسار. للمعلومات

 .باللون األخضر ICANNنظمة أنشطة المشارك باللون األزرق، بينما تكون أنشطة م

 

  1اليوم 

  4الشهر 
نشر عملية بدء 

  7اليوم   1الشهر   EOIاالهتمام 

  6الشهر 
انتهاء مرحلة ما قبل 
تسجيل عملية بدء 

  EOIاالهتمام 

  :البيان الصفحي العالمي

المنشورات الصحفية  •
 )مطبوعات أو عبر اإلنترنت(

 أحداث اجتماعية/ المدونات  •

 وسائل اإلعالم •

  ICANNموقع ويب منظمة  •
  

رسائل البريد (البريد المستهدف 
العادي، اإللكتروني، البريد 

 ):الفاآس

المنظمات الداعمة لمنظمة  •
ICANN  

الدوائر االنتخابية، المنظمات  •
 الرئيسية، المؤسسات

األعضاء التابعون للجنة  •
GAC وغير التابعين لها 

، ccTLD(مزودي االمتداد  •
  ) ، وما إلى ذلكgTLDو

:العروض العالمية
 األحداث المجدولة العالمية •
  اللقاءات في الراديو والتلفاز •

  EOI  تعليمات المشارآة في إبداء االهتمام
 البودآاست •
 ندوات الويب •

 المحدثة  EOI تفاصيل إبداء االهتمام
 أوراق العمل •
  ICANNنشرات منظمة  •

5.  
  لنشرالتحليل وا

4.  
  تقديم السلسلة

3.  
  إعادة التسوية

2.  
  الدفع

1.  
التسجيل وطلب 

الفتحة
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بتسجيل الدخول إلى موقع نظام طلب نطاقات EOI إبداء االهتمام  يجب أن يقوم مشارك -" الفتحة"التسجيل وطلب  .1
TLD )TAS( وتسجيل وتأآيد الحساب، ثم تحديد عدد السالسل التي يتم طلبها ،)مع توفير )فتحة واحدة لكل سلسلة ،

 .متعلقة بالكيان المشاركالتفاصيل ذات الصلة ال

بعد استالم  ICANNبإرسال المبلغ المودع عبر التحويل البنكي إلى منظمة  EOIإبداء االهتمام  يقوم المشارآو -الدفع  .2
 . تعليمات اإلرسال البنكي

السل مقابل إلى صفحة يمكنهم فحص الس EOI قبل تقديم المدفوعات، يتم توفير إمكانية الوصول إلى مشارآي إبداء االهتمام
ويقوم لوغاريتم فحص السلسلة بمراجعة السلسلة مقابل األسماء المحجوزة وبعض المتطلبات . متطلبات السالسل األساسية

ومع ذلك، يكون مقدم الطلب مسئوًال بشكل مفرد عن التزام السالسل المطلوبة . الفنية لتوفير معلومات للمشارك قبل الدفع
 .EOI ن تتم مراجعة السالسل للتحقق من التزامها مع المتطلبات الفنية في عملية إبداء االهتمامول. بمتطلبات الدليل المساعد

 .) الكاملة gTLDوتتم مراجعة آافة السالسل للتحقق من التزامها مع المتطلبات الفنية بمجرد أن يتم تقديم طلبات (

" فتحة"وتقوم بتمييز آل  EOI إبداء االهتمام بإعادة تسوية الرسوم لتقديمات ICANNتقوم منظمة  -إعادة التسوية  .3
 .متعلقة بطلب على أنها مدفوعة األجر بشكل آامل

بمجرد إتمام الخطوات من األولى إلى الثالثة بشكل ناجح، يقوم المشارآون من أصحاب األهلية بتقديم  -تقديم السلسلة  .4
طر األمنية، يتم تنفيذ تقديم السالسل بعد إغالق فترة وللتقليل من المخا. السلسلة المطلوبة المقترنة بكل فتحة محجوزة

بتنفيذ الخطوة الثالثة للتسجيالت  ICANNلمنظمة " التعتيم"وتسمح فترة . أسابيع 4مقدارها " تعتيم"التسجيل بعد فترة 
إبداء  رآيويتم توفير المزيد من الصالحيات األمنية لمشا. التي يتم استقبالها خالل آخر أسبوعين من فترة التسجيل

الخاصة بهم على أنها مدفوعة بشكل آامل، مما يسمح لهم بالوصول إلى منطقة  "الفتحات"الذين يتم تمييز  EOIاالهتمام 
ويقوم . سلسلة واحدة فقط لكل فتحة تم طلبها -ولن يتم تجميع إال السلسلة في هذه المرحلة. TASتقديم السلسلة في نظام 

 . ، حيث يقومون بتقديم السلسلة، ثم يقومون بتسجيل الخروجTASنظام  المستخدمون بتسجيل الدخول إلى

 .ICANNيتم تحليل آل السالسل التي يتم تقديمها ويتم نشر النتائج على موقع ويب منظمة  -التحليل والنشر  .5

 قيتالتو
 . أسبوًعا 18يتوقع أن تستغرق العملية الشاملة من فتح نافذة التسجيل وحتى نشر النتائج حوالي 

ويشير التداخل بين المراحل إلى الفرصة لنقل عمليات . يشير الشكل هنا إلى نوافذ التوقيت المقدرة لكل مرحلة يتم توضيحها أعاله
على سبيل المثال، يمكن أن تبدأ التسوية المالية بمجرد أن يتم تقديم . التقديم المفردة عبر العملية قبل إنهاء المرحلة السابقة

لمراحل، يفترض الجدول وعلى الرغم من إمكانية تداخل ا. الحاجة إلى انتظار إتمام المرحلة الثانية بشكل تام المدفوعات، دون
ء السيناريوهات، والذي يقوم فيه آل المشارآين بإآمال األنشطة الالزمة في نهاية المرحلة، أي أن آل طلبات الفتحات الزمني أسو

 .ن توزيع ذلك بشكل متساٍو عبر فترة التقديم آلهايتم تقديمها في األسبوع السادس بدًال م

  

 الخطوات التالية
الوفاء بالمخاطر والمشاآل المحددة من خالل توفير الوقت والتخطيط لحل المشاآل  EOI يهدف نموذج تشغيل عملية إبداء االهتمام
الوقت الالزم لالستشارات حول مشاآل الدليل المساعد وخطة وتوفر ال. ذاتها EOI الهامة قبل بدء تشغيل عملية إبداء االهتمام

، باإلضافة إلى أنها تشير إلى أي المشاآل التي EOI الرئيسية، آما أنها تحدد أي المشاآل يمكن حلها قبل تشغيل عملية إبداء االهتمام
 . المعلومات حولها والتي يمكن أن يتم حلها بعد ذلك EOI توفر عملية إبداء االهتمام

في نيروبي ويتم  ICANNالمقترحة من قبل المجتمع في اجتماع  EOI تتم مناقشة الخطوات التالية المتعلقة بعملية إبداء االهتمام
 .تحديد توجيه بناًء على المناقشة

  النشر، التحليل

  السلسلة

ICANN المشارك  
  عنوان

 الدفع تسوية

  الدفع

  التسجيل وطلب الفتحة
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