
1 
 

 

 )SARP(أو  ICANNخطاب إبداء الرغبة إلى أعضاء لجنة مراجعة مقدم طلب دعم 
 

 2012, فبراير 03
 

 2012مارس  13الموعد النهائي لتلقي الردود هو * 
 
 مقدمة. 1
 

ها مسؤولة عبارة عن هيئة عامة غير هادفة للربح ومعترف بها دولًيا كما أن) ICANN(هيئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة . 1.1
بالحفاظ على االستقرار التشغيلي لإلنترنت وتعزيز  ICANNوتختص ). DNS(عن اإلدارة والتنسيق الفني لنظام اسم نطاق االنترنت 

المنافسة وتحقيق تمثيل واسع النطاق لمجتمعات اإلنترنت الدولية ووضع سياسة تناسب مهمتها عبر عمليات متكاملة وشاملة ترتكز على 
 . اإلجماع

 
ويوجد في  .DNSداخل نطاقات ) gTLD(برنامًجا لطرح نطاقات عامة جديدة في المستوى العالي  2011في يونيو  ICANNاعتمدت 

كما تشمل أهداف البرنامج  .ولكن في وقت قريب قد يكون هناك المئات ORG.و COM.مثل " عامة" TLDنطاق  22الوقت الحالي 
جديدة بما في ذلك كل من نطاقات المستوى العالي  gTLDايا االبتكار عبر طرح نطاقات تعزيز المنافسة وفرص العميل وتمكين مز

ASCII  ونطاقات المستوى العالي ذات أسماء النطاقات الدولية)IDN.( 
 

، الذي وضع فكرته )1TUsupport-gtlds.icann.org/en/applicants/candidatehttp://newU1T(يهدف برنامج دعم مقدمي الطلبات 
من خالل مجموعة العمل المشتركة لدعم مقدمي الطلبات، إلى خدمة المصلحة العامة العالمية من خالل تحقيق  ICANNمتطوعين من 

م هذا البرنامج الفرصة للمرشحين المختارين لسداد حيث يقد. الجديدة والتنافس في إطاره gTLDإمكانية وصول واسعة النطاق إلى برنامج 
  .دوالر أمريكي 185,000دوالر أمريكي بدالً من رسوم تقييم كاملة بملغ  47,000رسوم مخفضة تصل إلى 

 
: المتطوعين سوف يتم تقييم الطلبات المقدمة إلى برنامج دعم مقدمي الطلبات وفق معايير وضعتها لجنة مستقلة من خبراء التقييم المستقلين

 ).SARP(وهي لجنة مراجعة طلبات الدعم 
 
 األهداف. 2
 

وسوف يقوم أعضاء  .SARPتهدف هذه الدعوة إلى الحصول على بيانات إبداء الرغبة من المرشحين للتطوع كأعضاء في لجنة . 2.1
SARP بيد أن هذه المراكز الوظيفية تطوعية  .رجاتالمختارون بتقييم الطلبات المقدمة إلى برنامج دعم مقدمي الطلبات وترتيبها حسب الد

 .مكافأة نظير خدمتهم، ولكن سيتم تعويضهم عن االنتقاالت والمصروفات األخرى التي يتكبدونها SARPولن يتقاضى أعضاء 
 
 مجال الممارسة . 3
 

 -والقدرات المالية ومعايير االحتياج المالي في تقييم طلبات برنامج الدعم وفق المعايير المالية المقررة  SARPيكمن الدور المنوط بـ  3.1
بتقييم طلبات برنامج الدعم والتوصل  SARPوسوف تقوم  .gTLDوليس النظر في المزايا النسبية إلجمالي طلبات الحصول على نطاقات 

ة الثالثة على المعلومات المقدمة في وسيرتكز تحديد نقاط المعايير األساسي .إلى اتفاق حول كيفية تحديد نقاط لكل طلب بما يتفق مع المعايير
الجديدة، وعلى التعليقات العامة، والبحث المستقل للوصول إلى قرارات  gTLDإلى طلب  SARPوقد تستند . طلب دعم مقدم الطلب

ي فرق أعمالها ف SARPعلى أن تجري . على تحديد النقاط لمقدمي الطلبات SARPولن يصوت سوى أعضاء  .مستنيرة في تحديد النقاط
 . تتمتع كل منها بخبرات متنوعة

 
ومن الخبراء الخارجيين ممن يتمتعون بالمعرفة في مجال  ICANNبالحصول على متطوعين من كل من مجتمع  ICANNتطالب  3.2

وسيتم . تملينالجديدة واألنماط المحتملة لالختيار واالحتياجات والقدرات العامة الخاصة بمقدمي طلبات برنامج الدعم المح gTLDعملية 
على أن تتم الموازنة بين المقيمن من حيث ما يتمتعون به من معرفة  .إجراء االختيارات بما يضمن التنوع الجغرافي بين أعضاء اللجنة

وخبرة وتمثيل جغرافي وأن تكون لديهم القدرة بشكل جماعي على مراجعة وتحديد نقاط الطلبات بما يتوافق مع كل المعايير و اختيار 
ويفضل على وجه الخصوص أن يقدم الطلبات المرشحون المتمتعون بمؤهالت في الفئات المتعددة  .مرشحين األكثر استحقاًقا للدعم الماليال

  .المحددة أدناه ومجاالت الخبرة
 

 :الحصول على الخبرة في المجاالت التالية) على اإلجمال( SARPستحتاج 
 
 إدارة المشروعات الصغيرة •
 تصاديات الناميةالعمل في االق •
 العمل للمصلحة العامة •
 الخبرة أو المهارة المالية الالزمة لتحليل خطط األعمال، السيما الواردة من االقتصاديات النامية •
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 )أو مجال اسم نطاق(معرفة أسماء النطاق  •
 الخبرة في إدارة خدمة تسجيل اسم النطاق  •
 تقديم المنح •

 
 :كل مجموعة من المجموعات التاليةمن أعضاء لجان من  SARPينبغي أن تتألف 

 
 ICANNمجموعات  •

o  مجتمع منظمة دعم األسماء العامة)GNSO( 
o  متطوعيAt-Large 
o  منظمات داعمة)SO ( ولجان استشارية)AC (أخرى 

 خبراء مستقلين •
 

كالً من  SARPأعضاء وسيتضمن  .في العدد المتوقع للطلبات المقدمة للحصول على الدعم المالي SARPيعتمد العدد الفعلي ألعضاء 
 SARPاألعضاء أصحاب الحق في التصويت والخبراء المستقلين من غير أصحاب الحق في التصويت المقرر اختيارهم بين مرشحي 

 .على أن يتم اختياره من بين أعضائها SARPكما سيكون هناك رئيس لـ  .ICANNبشكل مستقل من قبل 
 

 :2012اعتباًرا من مارس وحتى نوفمبر  SARPتشكيل وتشغيل لجنة من المتوقع أن يبدأ الجدول الزمني ل .3.3
 

 ؛SARPتاريخ استحقاق طلبات  :2012مارس  31 •
 باالختيار؛ SARPمراجعة الطلبات وإخطار : 2012أوائل أبريل  •
 ؛SARPبدء فترة تدريب  :2012أواخر أبريل  •
 في طلبات الدعم؛ SARPتنظر  :2012من مايو حتى أكتوبر  •
 .ICANNقراراتها لـ  SARPتخبر  :2012نوفمبر  •

 
، سُيطلب من األعضاء المشاركة في وحدة تمرين عبر الشبكة خالل شهر أبريل، األمر الذي سيوفر توجيهات SARPبمجرد أن يتم تحديد 

اء مجتمع بياًنا موجًزا من أعض SARPكما ستتسلم  .ومعايير برنامج الدعم ونظام تحديد النقاط gTLDإرشادية حول مجمل برنامج 
ICANN ولن يتمكن األعضاء الذي ال يكملون هذا التدريب من العمل .المعنيين للمساعدة في تحديد السيناريوهات المحتملة لالختيار. 

 
ي طلبات برنامج الدعم سواء أن يكونوا قادرين على تخصيص مقدار من الوقت للنظر ف SARPينبغي على أعضاء : االلتزام بالمواعيد

وستعتمد الفترة المتاحة على عدد الطلبات . أو دعوات المؤتمر SARPالمقدمة بشكل مستقل أو المقدمة أثناء االجتماعات الفعلية الخاصة 
التقييم في أبريل، ساعات في األسبوع لغرض للتدريب األولي على  3إلى  2وعلى الرغم من ذلك، ُيقدر أن تتراوح المدة ما من  .المستلمة

ساعات في األسبوع لغرض مراجعة الطلبات على مدار األشهر الستة المقبلة، باإلضافة إلى وقت مخصص الجتماع افتراضي  5إلى  3و
بالحضور الجتماع مراجعة نهائية الذي سيستمر طوال النهار، وقد يكون هذا االجتماع فعلي من  SARPوقد ُيطالب أعضاء  .كل أسبوعين

 . حضور األعضاء بشخصهم أو اجتماع افتراضي، بغرض الموافقة على المرشحين النهائيين لنيل المنحة خالل
 

 االستقاللية وتضارب المصالح 3.4
 

بالعمل كمحترفين  SARPويلتزم أعضاء . على ضمان نزاهة العملية ICANNمن األهمية بمكان، وسوف تعمل  SARPتعتبر استقاللية 
كما ستخضع حاالت تضارب المصالح سواء المعلنة ذاتًيا أو المدركة لقواعد إجرائية قياسية  .مراحل عملية الطلب غير متحيزين في جميع

نحو تضارب  ICANNللحصول على وصف أكثر تفصيالً لسياسات  .SARPالتي قد تفضي إلى الحكم برد العضوية أو االنسحاب من 
الخاص بدليل مقدمي الطلبات على الرابط التالي  2.4.3ع على الفصل المصالح المحتملة بين أعضاء اللجنة، يرجى اإلطال

)Uhttp://newgtlds.icann.org/en/applicants/agbU.( 
 
 تقديم خطاب إبداء الرغبة .4
 

 : سيرة ذاتية وخطاب إبداء الرغبة مكتوًبا على أن يحتوي على إجابات عن األسئلة التالية/ينبغي على المرشحين المهتمين تقديم بيان. 4.1
 

أضف . وجهة العمل والمركز التطوعي؟ يرجى وصف طبيعة المسؤوليات المنوطة بك) أو األخيرة(ما هي مهنتك الحالية  .1
 .ذا كان ذلك مفيًدا في تحقيق أهداف هذا البرنامجالخبرات األخرى الحديثة إ

 
 .الخبرة في المواقع غير موقعك الحالي/لضمان حصول اللجنة بالكامل على مطلب التنوع الجغرافي، يرجى شرح طبيعة العمل .2

 
 هل تستطيع تخصيص مقدار الوقت التطوعي المرغوب؟   .3
 
 الباحثين عن الدعم؟ gTLDمقدمي طلبات  هل ستخضع للتدريب الالزم لمراجعة الطلبات الواردة من .4
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 أيام عمل لو طلب منك ذلك؟ 5إذا لزم األمر، هل تستطيع السفر لمدة تصل إلى  .5
 
أو لجنة استشارية، أو /، أو عضو في منظمة دعم وGNSOمشارك في مجتمع  :ICANNما هو أفضل وصف لعالقتك بـ  .6

 .توضيحأو خبير خارجي؟ يرجى ال ICANNفي مجتمع  At-Largeعضو 
 
هل أنت مستعد ألن تكون خبيًرا استشارًيا بدون حقوق تصويت إذا لم تكن قادًرا على تخصيص االلتزام بالوقت الكامل المطلوب  .7

 للمشاركة؟
 
التي لديك في كل أو أي من الموضوعات التالية؟ صف على وجه الخصوص العمل في  -إن وجدت  -ما هي التجربة أو الخبرة  .8

 :ميةاالقتصاديات النا
 إدارة المشروعات الصغيرة •
 العمل في االقتصاديات النامية •
 العمل للمصلحة العامة  •
 التخطيط المالي أو تخطيط األعمال  •
 تقديم خدمة تسجيل اسم النطاق  •
 يرجى التوضيح تقديم المنح؟ •

 
الخاص بتقييم أو متطلبات برنامج دعم مقدم الطلب /و gTLDيرجى وصف خبرة متخصصة ومحددة فيما يتعلق ببرنامج  .9

 .الحاجة المالية والفائدة على المصلحة العامة
 

 هل ستوافق على توقيع اتفاقية عدم الكشف عن المعلومات السرية واإلعالن عن تضارب المصالح؟  .10
 

هل سبق وأن كانت لديك ملكية مالية، أو منصب . في أداء واجباتها SARPهناك أنواع مختلفة من الخبرات قد تكون مفيدة لـ  .11
 ICANNالقيادة العليا أو موقف تشغيلي في سجل، أو عملت كأمين للسجل أو توليت منصب في كيان ما له معاملة مع /اإلدارة

 . إذا كان األمر كذلك، يرجى التوضيح كعقود أو ترتيبات أخرى؟
 

إذا كان  -تخفيف منه مساعدة من لديه تضارًبا محتمالً في توضيح طبيعة أي تضارب محتمل وال ICANNتعتزم : التضاربات .12
يرجى وصف أي ترتيب أو اتفاق بينك وبين أية . حتى يتمكن عضو اللجنة من أداء مهمته بحرية وبشكل فعال -ذلك ممكنا 

األمثلة على ذلك قد . SARPقد يتأثرون بترشيحك أو اختيارك المحتمل كعضو في )أفراد(مجموعة أخرى؛ أو دائرة أو فرد 
 . ICANNالمحتملين ومستشاري مقدمي الطلبات ومتطوعي وضع سياسة  gTLDمقدمي طلبات  تتمثل في وجود عالقات مع

 
 

4.2 .Uالموعد النهائيU : 1ينبغي إرسال الردود عن طريق البريد اإللكتروني إلىTUeoi@icann.org-sarpU1T عند  2012مارس  31، بحلول
 .سوف يتم إرسال تأكيد عن طريق البريد اإللكتروني لكل إبداء لالهتمام يتم تلقيه. يت العالمي المنسقحسب التوق 23:59الساعة 

 
 

 :مراجع مفيدة
 

 1TUsupport-atehttp://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidU1T: برنامج دعم مقدمي الطلبات •
 

-newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate: الجديد gTLDدليل المساعدة المالية لبرنامج  •
support/financial-assistance-handbook-11jan12-en.pdf  

 
 :الجديدة gTLDمواد معلوماتية أساسية حول برنامج  •

1TUhttp://newgtlds.icann.org/en/about/program/materialsU1T 
 

-newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-11jan12: الجديدة gTLDدليل مقدم طلب نطاق  •
en.pdf 

 
 ICANN :1TU/http://www.icann.org/en/aboutU1Tحول  •

 
 

mailto:sarp-eoi@icann.org
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support
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