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 IDN ccTLD  لـ السريع التتبع برنامج – الموضوع خلفية

 األمر ذلك سيوفر وبالطبع .األعلى بالمستوى (IDNs) الدولية النطاقات أسماء مقدمة هي تأسيسه، منذ باإلنترنت االبتكارات أهم أحد أن بالذآر جدير
 .بهم الخاصة األصلية واللغات بالنصوص النطاقات واستخدام بإنشاء لهم السماح عبر العالم حول اإلنترنت لمستخدمي الجديدة والفرص الفوائد من العديد

 التسجيل آعمليات IDNs مقدمة تمكين على التطوير رآز فقد أولي، وبشكل .السنوات من دعد مدار على ICANN بمجتمع IDNs موضوع مناقشة تمت
 أن بالذآر جدير .آذلك األعلى المستوى بسالسل لالستخدام المتوفرة الحروف دور توسيع على ليكون تغير قد الترآيز هذا ولكن الحالية، TLDs ظل في

 الجديدة gTLDs تنفيذ عملية أيًضا وستدعم .المقدمة هذه لتمكين عليها ICANN تعمل واحدة مليةع عن عبارة IDN ccTLD لـ السريع التتبع عملية
 .الجديد gTLD برنامج من آجزء عبر الدولية األعلى المستوى نطاقات

 المشاورات وخالل ).2006 ديسمبر بتاريخ( باولو ساو بمدينة اجتماعه في ICANN مجلس خالل من IDN ccTLDs لمقدمة األولية الخطوات بدأت
 في والمقاطعات البلدان من عددًا أن الواضح من أصبح ،ccNSO IDNعمل ومجموعة GAC لـ المشترك التالي االجتماع في دارت التي والمناقشات

 إلى القريب المدى على القادم االجتماع خالل األساس في تهدف IDN ccTLD لـ السريع التتبع عملية أن بالذآر جدير .IDN ccTLDs لـ ملحة حاجة
  .السياسة تطوير عملية عن المستمر الطويل المدى على اإلخبار يمكنها التي هذه TLDs وتخويل اختيار آليات باستخدام الخبرة اآتساب وإلى طلب

 والتي ، IDNCعمل بمجموعة الخاص النهائي التقرير على تعتمد أنها آما طريقها تأخذ تزال ال  IDN ccTLDلـ السريع التتبع عملية تنفيذ عملية أن آما
 .حرفين من المكونة ISO 3166-1 برموز تبطةالمر IDN ccTLDs لـ المستمرة غير االتصاالت من محدود عدد لتقديم آليات بإتباع توصي

 من إضافي إدخال وتتطلب تحديدها تم والتي المفتوحة المشكالت من عدد وجد  IDN ccTLDلـ السريع التتبع لعملية التنفيذ لخطة األولية المسودة في
 .التنفيذ عملية إنهاء أجل من وذلك حلها، ويلزم المجتمع

 تم التي العامة التعليقات إلى المقترحة الحلول تستند .المفتوحة المشكالت بهذه مقترحة آحلول تخدم سوف أوراق سلسلة من جزء الورقة هذه تعتبر
 2008 العام من نوفمبر 7-3 بتاريخ مصر القاهرة، في ICANN ماعاجت خالل عقدت التي تلك مثل باالجتماعات، المدرجة واإلدخاالت استالمها
 بشكل المجتمع اشتراآات لطلب المحدثة التنفيذ خطة مسودة مع بالتواصل األوراق نشر تم .2009 العام من مارس 6-1 بتاريخ سيتي مكسيكو واجتماع
 بمناقشات للسماح األوراق هذه على العام للتعليق فترة توفير تم .2009 يونيو 26-21 بتاريخ استراليا بسيدني، ICANN اجتماع وأثناء قبل خاص
 .نهائية تنفيذ خطة إلعداد آخطوة الخطة لمراجعة المستلمة التعليقات استخدام سيتم .وتوثيقها المجتمع

 على تفاصيل تتضمن التي ترحاتالمق من أي على المحتملة IDN ccTLD طلبات تعتمد أن يجب وال .فقط مقترحة مناقشة مسودة أنها مالحظة يرجى
 .والمشاورة المراجعة من مزيد إلجراء عرضة تظل أنها أساس

 هذا خالل من آذلك والتنفيذ IDN ccTLD لـ السريع التتبع بعملية الصلة ذات األنشطة على آاملة عامة نظرة معاينة يمكن
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 بالورقة الرئيسية النقاط ملخص

 خاصة ICANN بـ إجماال IDN برنامج وتطوير TLD لـ المستمر الدعم لتقديم مالية موارد وجود IDN ccTLDs مقدمة تتطلب •
 .IDN ccTLDs لـ الطلبات ومعالجة السريع، التتبع برنامج تطوير

 .(EAG) النفقات إعداد مجموعة تقرير في منفصل بشكل  TLDدعم باستمرار المرتبطة التكاليف غطيةت مع •

 .السريع التتبع وعملية IDN بسياسة المرتبطة التطوير تكاليف الورقة تحلل •

 .الجديدة IDN ccTLDs لـ المعالجة بطلب مرتبطةال التكاليف الورقة تحلل •

 

 

 عامة نظرة .أوًال
 :وجودها لوحظ ،)IDN ccTLDs ونشر تطوير لدعم لماليةا باإلسهامات يتعلق فيما المقترحة التنفيذ تفاصيل(  منفصلة ورقة في

 الخدمة لعنصر نظرا .IDN ccTLDs مباشرة تفيد والتي للقياس القابل والجهد التكاليف الجديدة TLDs طلب يمثل مالي، منظور من“
 ”. IDN ccTLDمديري جانب من مالية مساهمة بوجود يوصى هذا، الجديد والتكلفة

 ”الجديدة؟ IDN ccTLDs من مجموعة أو واحدة دعم تكاليف هي ما“ ولح سؤال هنا من ويبرز

 :ثالثة فئات إلى الجديدة IDN ccTLDs بـ المرتبطة التكاليف تنقسم

 ICANN وحضور ccNSO لـ الدعم وتقديم TLDs لـ المعلومات وتحديث تفويض عملية إدارة وتتضمن TLD لـ مستمر دعم تكاليف .1
  (EAG) النفقات إعداد مجموعة تقرير حديثا  ICANNنشرت .ذلك غير والكثير والسفر المتخصصة جتماعاتواال البلد لرموز اإلقليمي
 والتأمين اإليجار مثل عامة كاليفت تحديد التكاليف تتضمن .ICANN بـ البلد برمز المتصل بالعمل هذه التكاليف مجموعة يقدر والذي
 ،ICANN لميزانية أخرى نظر وجهات من ، اعتبارها يمكن التي الترشيح أو المجلس دعم تكاليف مثل األخرى التكاليف يستثني ولكنه
 .دوالر مليون 9.1 نحو 2010 المالي العام عن EAG بتحليل المقدرة التكلفة وتبلغ TLDcosts. لدعم مستمر آدعم

 .السريع التتبع برنامج بتنفيذ والخاصة ICANN بـ إجماال IDN برنامج بتطوير المرتبطة يفالتكال .2

 .الجديدة IDN ccTLDs لـ المعالجة بطلبات المرتبطة التكاليف .3

 .األخيرتين التكاليف فئتي تقدير على الورقة ترآز

 سُتطلب التي IDN ccTLDs عدد حول افتراض وجود ريالضرو من يكون سلسلة، لكل الطلب أساس على التكاليف تحديد عند الضروري من
 .السريع التتبع عملية وجود فترة خالل السريع التتبع طلبات من 50 عن يقل ال ما يوجد أن يفترض المالي، التحليل لهذا بالنسبة .السريع التتبع بعملية

 فإن المنهجية، تشابه مع أنه الحظ .الجديدة  gTLDطلب معالجة تكاليف تحليل في المستخدمة لتلك مشابهة هنا المذآورة المنهجية أن بالذآر جدير
 الجديدة، gTLD عملية عن يداج محددة بنتائج تتمتع أنها آما أقل فعلية بخطوات تتمتع IDN ccTLD عملية أن حيث قليال؛ تختلف نفسها العمليات
 .آثيرًا مختلفة وببيئات األسماء من أآبر لعدد تستخدم أنها يبدوا والتي

 السريع التتبع وبعملية IDN بسياسة المرتبطة التطوير تكاليف .ثانيًا
 .الجذر إلى IDNs طلب على العمل من سنوات ICANN بمجتمع اآلخرين األعضاء من وعدد والمستشارين ICANN أعضاء من عدد سخر

 تكاليف تحديد في هاما جزءا هذه التطوير تكاليف وآانت .ذاتها السريع التتبع عملية تطوير على العمل استمر الماضي، العام خالل ذلك، على وعالوة
 .IDN ccTLDs لـ اإلجمالية المعالجة

 ). 1الشكل رانظ( دوالر ماليين 6.0 بنحو إجماال IDN لـ التقني التطوير دعم تكاليف وتقدر

 .الوثيقة بهذه الموجودة العنوان بصفحة التنازل إلى الرجوع جىُير -فقط  للمناقشة -مسودة 
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 IDN برنامج لتطوير المتوقعة والتكاليف اإلنفاق تكاليف - 1 الشكل

ة المالي سنواتال ثالث خالل المهنية الخدمة وتكاليف السفر/االجتماعات وتكاليف العاملة األيدي تكاليف تقديرات يتضمن بما التكاليف هذه امتدت
  IDN.برنامج على إنفاقها سيتم التي 2010 المالي مالعا بميزانية للجزء تقدير إلى باإلضافة الماضية،

 أن بالذآر جدير IDN gTLD. ولبرامج IDN ccTLD لـ السريع للتتبع المحددة IDN تطوير لتكاليف ألمتساو التقسيم هنا المذآور التحليل ويفترض
 طلبات الفتراضات ونظرا .السريع التتبع ببرنامج مرتبطة التكلفة من دوالر مليون 3.0 مقدار فإن لذا .البرنامجين من لكل ضروريا آان IDN عمل
 1.طلب آل عن دوالر 60.000 قيمته ما ستوازن التكلفة هذه فإن ،50 البالغة السريع التتبع

 من مزيد التكلفة بتحليل العاملة األيدي عنصر: التفاصيل
 طاقم أعضاء تحديد في التكلفة تأثير تقدير في األولى الخطوة تمثلت .العاملة األيدي في IDN ccTLDs تطوير بتكاليف الكبير الفردي العنصر يتمثل

ICANN لجهد وقتهم آرسوا الذين IDN إلى استنادا وذلك الطاقم أعضاء من 27 إلى 22 بين ما الرقم هذا ويتراوح .الماضية الثالث السنوات خالل 
 لجهد آامال وقته آرس الذي للطاقم %100 يبلغ أقصى حد لىإ) عام/ساعة 100% (5 لغيب أدنى حد من قضاؤه تم الذي المقدر الوقت وتراوح. السنة
IDN .بجهد المتعددين لألفراد المقدر الوقت 2 الشكل يوضح IDN 2007 يونيو 30 في انتهى الذي المالي العام خالل. 

                                                 
 ،and deployment of IDNccTLDs financial contributions to support the development حول منفصلة ورقة في أنه الحظ. 1

 .سلفا والمقدرة بها الموصى السنوية السجل إسهامات من آجزء الوقت بمرور البرامج هذه تطوير تكاليف استعادة إمكانية ICANN تقترح

 .الوثيقة بهذه الموجودة العنوان بصفحة التنازل إلى الرجوع جىُير -فقط  للمناقشة -مسودة 
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  Dept % of time hours   
Staff member 1 IANA 0% ‐           
Staff member 2 Global Prtnrshps 20% 416        
Staff member 3 Global Prtnrshps 5% 104        
Staff member 4 IANA 0% ‐         
Staff member 5 ccNSO 30% 624        
Staff member 6 IANA 5% 104        
Staff member 7 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 8 ccNSO Policy 20% 416          
Staff member 9 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 10 Services 100% 2,080       
Staff member 11 IANA 5% 104          
Staff member 12 Policy 5% 104          
Staff member 13 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 14 IANA 0% ‐           
Staff member 15 Services 10% 208          
Staff member 16 IANA 5% 104          
Staff member 17 Global Prtnrshps 5% 104          
Staff member 18 VP/IANA 5% 104          
Staff member 19 Global Prtnrshps 10% 208          
Staff member 20 Services 5% 104          
Staff member 21 Overhead 10% 208        
Staff member 22 Registry 0% ‐         

 
 IDN بمشروع العاملة األيدي حصص - 2 الشكل

 تقديرات لتطوير 2010 المالي للعام المقترحة للميزانية العمل إطار تحليل مع ،2009المالي والعام 2008 يالمال للعام مشابهة جداول تطوير تم
 خالل للساعات اإلجمالي العدد فإن ثم ومن 2010 العام من األول النصف خالل IDN ccTLD تطوير جهد إنهاء في األولي االفتراض مثلت. مشابهة
 الكامل القياسي المعدل خالل من العاملة لأليدي العمل ساعات تضاعفت. 2009لي الما العام خالل تقديراتال نصف حوالي 2010 المالي العام

  .2IDNs تطوير لتكاليف العاملة األيدي تكاليف من دوالر مليون 2.4 قدره ما الحسابات هذه عن ونتج .العاملة األيدي إلرهاق

 عمل وورش اجتماعات من IDN يخص ما :التفاصيل من مزيد
 إلى باإلضافة. الصلة ذات التكاليف تحديد مع نفسها الفترة خالل IDN لجهود أولي بشكل المخصصة أو المخصصة الفردية االجتماعات تحديد تم

 رلتقدي المئوية والحصة الواردة التكاليف تطبيق تم الرئيسي، الموضوع أنه على محدد IDNs موضوع فيه آان الذي اإلقليمية ICANN اجتماعات
 يقدر .ذلك إلى وما المرآزية ICANN واجتماعات دبي في اإلقليمي االجتماع المثال سبيل على ذلك ويتضمن IDNs. لـ المخصصة التكاليف قيمة

 .دوالر مليون 1.8 بنحو IDNs بتطوير المرتبطة والسفر االجتماعات تكاليف إجمالي

                                                 
 الرواتب ذلك في بما العاملين جميع ليفتكا إجمالي إلى األمر هذا استند .ساعة آل عن دوالر 103 بنحو ICANN طاقم لكل العاملة األيدي معدالت حساب تم 2

 عدد إنتاج عبر اإلجمالي هذا تقسيم وتم. والتوظيف الرواتب خدمات مثل الصلة ذات األخرى العاملين وتكاليف الموظف على التأمين وتكاليف التقاعد وخطط والعالوات
 .سليمة تحليلية نتائج الطريقة هذه وتنتج). المالي لعامل FTEs 94 يتضمن( الطاقم أعضاء من وعدد (2,080) بـ تقدر عام آل عمل ساعات

 .الوثيقة بهذه الموجودة العنوان بصفحة التنازل إلى الرجوع جىُير -فقط  للمناقشة -مسودة 
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 من مزيد التقنية األمور: التفاصيل
 تطوير يشمل بما الماضية القليلة السنوات خالل IDN لمشروع المتعددة التقنية األمور على أنفقت التي الخارجية التكاليف يةالتقن التكاليف تتضمن

example.test wiki تطوير من آجزء التقنية التكاليف إجمالي ويقدر .ذلك إلى وما النشر واختبار الترجمة وخدمات IDNs مليون 1.1 بنحو 
 .دوالر

  الجديد IDN ccTLDs بطلب المرتبطة تكاليفال .ثالثًا
 IDN ccTLD طلبات إنهاء يجب أنه إّال الجديدة، gTLD عملية عن آثيرا تزيد التي السريع التتبع لعملية الكبيرة المباشرة الدقة من الرغم على

 اإليفاء لتحديد .محددة متطلبات لتلبية IDN ccTLD مديري IDN ccTLD برنامج يطلب. 3ذلك إلى وما التقنية المعايير مقابل وفحصها الجديدة
 ستتم .السريع التتبع بعملية الموضحة الخطوات إتباع IDN ccTLD لسلسلة طلب آل على يجب مناسب، بشكل التقنية والمتطلبات التشغيل بمتطلبات
 السريع التتبع عملية وتطلب .مهام إلى ذلك بعد تتفرع التي الخطوات من عدد من مكونة مراحل من سلسلة خالل من IDN ccTLD طلبات معالجة
 :هي والمراحل .خطوات تسع من تتكون التي الثالث المراحل في للمضي الطلبات الحالية

 السريع لتتبعا عملية في للدخول تمهيديا عمال الطالب ينفذ ،المرحلة هذه في اإلعداد مرحلة .1

 أساس على ICANN من القبول لطلب المطلوبة بالسلسلة خاص طلبا الطالب ميسل ،المرحلة هذه في :السلسلة تقييم ومرحلة الطلب تسليم .2
 .المقاطعة أو المجتمع ليمثل مؤهال يصبح أن

 IANA تطبيق خالل التفويض عملية مرحلة إلى يدخل ، والتقييم الطلب مرحلة من بنجاح الطلب مرور بعد :التفويض عملية مرحلة .3
 ICANN. 4 مجلس جانب من عليه للموافقة التفويض طلب تسليم قبل سلفًا لمعدةا التفويض لعملية القياسية

 المطلوب ICANN لطاقم العاملة األيدي من المطلوبة العمل وساعات وقت تقديرات إلى السلسلة تقييم ومرحلة الطلب لتسليم التكلفة تقديرات ستندت
 يتم ذلك، إلى باإلضافة .بالساعات المقدرة الصلة ذات المعدالت خالل من الساعات هذه تضاعفت .أخرى وخطوات فنية تقييمات إلجراء للمستشارين

 أو للمستشارين أتعاب تشمل وقد دوالر،115,000 بنحو التكاليف هذه وتقدرccTLD.  طلب عملية وتأسيس إعداد إلى استنادا محددة تكاليف تحمل
 وذلك المستشار ووقت العاملة األيدي جانب من والمرحلة الخطوة أساس على مت الذي التحليل ملخص 3 الشكل يوضح. النظام إعداد أو التقني اإلعداد
 .واحد IDN ccTLD طلب لكل التكاليف لحساب

. الثابتة التكاليف من دوالر 115,000 إلى باإلضافة طلب آل عن دوالر 24,391 تقريبا الخطوات هذه باستخدام IDN ccTLDs معالجة وستتكلف
 .طلب آل عن 26,700 تكلفته ما أو دوالر مليون 1.33 إجمالي إلى إجمالها يصل ،IDN ccTLD السلس من 50 وجود افتراض لىع

                                                 

ID. 

 طلبات آل لدعم نظرا. بالمخاطر أوليًا والمتصلة تقديرها يصعب التي المتغيرة المعالجة لتكاليف مقدرة تكلفة أيًضا يتضمن الجديدة gTLD طلب رسوم أن الحظ 3
IDN ccTLD  دور يحصر مما الحكومات جانب من  ICANNتشغيل لعمليات المسئولية باراعت مع أآثر ccTLD، لمعالجة صفرا التكلفة تكون أن يفترض IDN 

ccTLD.  
 التكاليف تقدير تم. النموذج بهذا مباشرة المرحلة بهذه مرتبطة تكاليف أية تضمين يتم ال السريع التتبع عملية من هامًا جزءًا التفويض مرحلة تعد حين في  4

 باإلسهامات المتعلقة المقترحة التنفيذ تفاصيلب إضافي بشكل ومناقشتها النفقات تحليل مجموعة بورقة ICANN خدماتل الموجهة باإلسهامات المرتبطة
N ccTLDs ونشر تطوير لدعم المالية

 .الوثيقة بهذه الموجودة العنوان بصفحة التنازل إلى الرجوع جىُير -فقط  للمناقشة -مسودة 
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http://icann.org/en/financials/eag-analysis-29may09-en.pdf
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 .للسلسلة وتقييم طلب تسليم لمعالجة المطلوبة التكاليف تحليل - 3 الشكل

 التكلفة تحليل ملخص .رابعًا
 IDN ccTLDs: بـ مرتبطة للتكلفة ثالثة فئات توجد البداية، في لوحظ آما

 المستمرة ccTLD دعم فتكالي .1

 السريع التتبع وبرامج العام IDN برنامج بتطوير المرتبطة الصلة ذات التكاليف .2

 الجديدة IDN ccTLDs معالجة بطلبات المرتبطة المرتبطة التكاليف .3

 تقدر بينما. 2010لي الما العام خالل دوالر مليون 9.1 بنحو  ccNSOو البلد رمز بسجالت الصلة ذات المستمرة ICANN دعم تكاليف تقدر
 إسهامات خالل من التكاليف هذه استعادة حاليًا ويقترح .دوالر ماليين 6 بنحو السريع التتبع وبرامج العام IDN بتطوير المرتبطة الصلة ذات التكاليف
 .سلفا والمقدرة بها الموصى السنوية السجل

 خالل من التكاليف هذه استعادة حاليًا ويقترح .طلب آل عن دوالر 26,700 حوبن الجديدة IDN ccTLDs معالجة بطلبات المرتبطة التكاليف تقدر
 باإلسهامات المتعلقة المقترحة التنفيذ تفاصيل انظر التوصيات، هذه حول المعلومات من ولمزيد. سلفًا والمقدرة بها الموصى الطلب معالجة إسهامات
 .IDN ccTLDs ونشر تطوير لدعم المالية

 .الورقة هذه وتحليالت االفتراضات معاينة للمجلس المالية اللجنة بدأت

 صلة ذي اإلنترنت عبر منتدى إنشاء بالفعل تم المعالجة، وتكاليف لعاملا IDN ccTLD برنامج تطوير حول االقتراحات إبداء على المجتمع لحث
 على 2009 يوليو 15 حتى مفتوحا وسيظل السريع التتبع وبرنامج IDN ccTLDs بـ يتعلق فيما المنشورة الحالية األوراق بسلسلة
  track-comment/#fast-.icann.org/en/public://wwwhttpالعنوان

 .الوثيقة بهذه الموجودة العنوان بصفحة التنازل إلى الرجوع جىُير -فقط  للمناقشة -مسودة 
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