
  لنطاقات السريع التتبع برنامج
 :بـ المتعلق المقترح التنفيذ تفاصيل

 
 ونشرها IDN ccTLDالمساهمات المالية لدعم تطوير نطاقات 

  :النشر تاريخ

 

  لنطاقات السريع التتبع عملية – خلفية
 شبكة على طرأت التي المبتكرات أهم من أعلى لمستوى) IDN( الدولية النطاقات أسماء تقديم سيكون
 اإلنترنت لمستخدمي الجديدة والفوائد الفرص من العديد هذه IDN نطاقات وستقدم .ظهورها منذ اإلنترنت

 بهم الخاصة األصلية واألبجديات باللغات نطاقات بإنشاء لهم السماح خالل من وذلك العالم، حول
 .واستخدامها

 ترآز البداية، وفي .سنوات عدة مدار على ICANN مجتمع في IDN نطاقات موضوع مناقشة تمت وقد
 تحول لكن الحالية، TLD نطاقات تحت تسجيالت شكل في IDN نطاقات تقديم تمكين على التطوير
 التتبع عملية" .أيًضا األعلى المستوى سالسل في لالستخدام المتاحة الحروف أدوار توسيع إلى الترآيز
 الدولية النطاقات بأسماء المتعلقة) ccTLD( البلد لرمز األعلى المستوى بنطاقات الخاصة" السريع

)IDN (بها تقوم التي العمليات إحدى هي ICANN عملية ستقوم آما .المقدمة تلك بتمكين ستقوم والتي 
 gTLD نطاقات برنامج من آجزء الدولية األعلى المستوى نطاقات بدعم الجديدة gTLD نطاقات تنفيذ
  .جديدةال

 الذي اجتماعه في IDN ccTLD نطاقات لمقدمة المبدئية الخطوات في ICANN إدارة مجلس بدأ وقد
 IDN نطاقات عمل مجموعة ومناقشات استشارات وأثناء ).2006 ديسمبر في( ساوباولو في عقد

 بها والمناطق الدول من عدًدا أن واضًحا أصبح ،ccNSO ومنظمة GAC لجنة من والمكونة المشترآة
 IDN بنطاقات الخاصة" السريع التتبع عملية" وتهدف .IDN ccTLD نطاقات لعمل ملحة حاجة

ccTLD لنطاقات والترخيص التحديد آليات مع الخبرة واآتساب القريب المدى طلب تلبية إلى تحديًدا 
TLD المستمرة المدى بعيدة السياسة تطوير لعملية المعلومات توفير يمكنها والتي تلك.  

 التقرير إلى استناًدا وذلك ،IDN ccTLD بنطاقات الخاصة" السريع التتبع عملية" تنفيذ حالًيا ويجري
 IDN نطاقات من محدود عدد لتقديم بآليات يوصي الذي IDNC عمل مجموعة بـ الخاص النهائي

ccTLD بـ الخاصة األحرف ثنائية بالرموز والمرتبطة الحاسمة ISO 3166-1. ةخط مسودة وخالل 
 القضايا من عدد تحديد تم ،IDN ccTLD بنطاقات الخاصة" السريع التتبع عملية" لـ المبدئية التنفيذ

  .التنفيذ إلآمال وذلك للحل، وتحتاج المجتمع من إضافية مشارآة تتطلب والتي المفتوحة

 .المفتوحة ياالقضا لهذه مقترحة حلول بمثابة ستكون التي المستندات من سلسلة من جزء هو المستند هذا
 خالل استالمها تم التي والمشارآات المستلمة العامة التعليقات أساس على المقترحة الحلول هذه وتقوم

 من الفترة في بمصر القاهرة في ICANN اجتماع أثناء ُعقدت التي االجتماعات تلك مثل االجتماعات،
 من السادس إلى األول من الفترة في بالمكسيك سيتي ميكسكو وفي ،2008 نوفمبر من السابع إلى الثالث
 من أآثر تعاون على للحصول محّدثة تنفيذ خطة مسودة مع بالتزامن المستندات نشر وسيتم ،2009 مارس
 والعشرين الثاني من الفترة في بأستراليا سيدني في وأثنائه ICANN اجتماع قبل خاصة بصفة المجتمع

 لتمكين المستندات هذه على العامة للتعليقات فترة توفير وسيتم ،2009 يونيو من والعشرين السادس إلى
 التنفيذ لخطة آإعداد الخطة لمراجعة المستلمة التعليقات استخدام سيتم ثم .وتوثيقها تلك المجتمع مناقشات
  .النهائية
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ية الموجود بالصفحة 

 أعلى ملستوى جديدة نطاقات إلى”sDLTcc NDI“ لـ تصراملخ املصطلح يشري 1
 .ISO 3166-1 بقائمة موجودة بإدخاالت مرتبطة

 IDN ccTLD نطاقات يطلب من يعتمد أال ويجب .فقط مناقشة مسودة هي المسودة هذه بأن العلم الرجاء
 .إضافية ومراجعة لمشاورة خاضعة تظل إنها حيث المضمنة المقترحة التفاصيل تلك من أٍي على

 IDN ccTLD لنطاقات" السريع التتبع عملية" بـ المتصلة األنشطة على عامة نظرة استعراض يمكن
 /http//:www.icann.org/en/topics/idn/fast-track :الموقع هذا عبر وتنفيذها

 المستند هذا في الواردة سيةالرئي النقاط ملخص

 ،ccTLDs نطاقات من مباشرة لالستفادة للقياس قابلين وجهد تكلفة IDN ccTLD نطاقات تقديم يمثل •
 .تغطيتها الواجب

 مديري من مسبًقا لها الترتيب تم مساهمات خالل من المالية التكاليف تغطية ستتم بأنه المستند يوصي •
 .IDN ccTLD نطاقات

 لتغطية جديدة IDN ccTLD لنطاقات مسبًقا لها الترتيب وتم بها موصى مساهمات توفير المستند يقترح •
 تكاليف السرتداد سنوي مسامهة هيكلو المعالجة، سلسلة طلبات تكاليف

 .الدعم عمليات
 

 

I. المالية بالمساهمات الخاصة المتطلبات 
 أسرع في توفيرها يتم 1 جديدة IDN ccTLD نطاقات إنشاء إلى "السريع التتبع عملية" استخدام من الغرض يرجع
 التتبع عملية" تنفيذ يتم .الالتينية األبجدية المحلية اللغات فيها تعتمد ال التي العالم من المختلفة للمناطق ممكن وقت

  األعلى المستوى لنطاقات المدى بعيدة سياسة فيه تتبنى ICANN شرآة تزال ال الذي الوقت في" السريع
(TLD)ذهه الجديدة. 

 لالستفادة للقياس قابلين جهدو تكلفة هذه الجديدة (TLD) األعلى المستوى نطاقات تقديم فيمثل المالية، الناحية من أما
 باخلدمة املتعلق اجلديد العنصر لتوفري ونظًرا .IDN ccTLD نطاقات من مباشرة

 IDNنطاقات مديري قبل من مالية مسامهة بتوفري يوصى فإنه والتكلفة،
ccTLD . شرآة تتلقى للموقف، وآخلفية ICANN من٪ 95 حوايل حالًيا 

 خالل من ُتدفع عام، بشكل (TLD) األعلى المستوى نطاق مسجلي من األموال
 يف طوًعا البلد رمز مديري من العديد يساهم آما .واملسجلني السجالت
 .ICANN شرآة متويل

 البلد، رمز يمدير من املقدمة التطوعية المساهمات تاريخ إىل وبالنظر
 عمل إطار ICANN شرآة تدرس ،GAC و ccNSO من لكل املباشرة واملشورة
 السريع بالنشر للسماح هبا موصى وعادلة وشاملة فعالة ملسامهة

 :هذا العمل إطار يتضمن .IDN ccTLDs لنطاقات

 IDN نطاقات تطلبا ومعالجة القبول تكاليف السترداد مسبًقا لها الترتيب وتم بها موصى مساهمة توفير •
ccTLD ،و جديدة 
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 IDN نطاقات لدعم الجارية النفقات السترداد مسبًقا لها الترتيب وتم بها موصى سنوية مساهمة توفير •
ccTLD، برنامج إلنشاء الالزمة التطوير تكاليف من بعض وآذلك 

IDN باستخدام عنهما التعبري مت اللذين ،"السريع التتبع عملية"و 
 بـ اخلاصة IDN ccTLD نطاقات مديري تسجيل ئداتلعا املئوية النسبة

IDN، احمللية بالعملة املقومة. 

 التفصيل من بمزيد توضيحها تم ومختلفة محددة تكلفة عناصر بأربعة التكاليف استرداد على المساهمات هذه وستعمل
 :أدناه

 .)ccTLD( نطاقات لمجموعة الداعمة والخدمات األنشطة •

  .وتنفيذها IDN ccTLD بنطاقات الخاصة" ريعالس التتبع عملية" تطوير •

  .IDN ccTLD نطاقات طلبات بمعالجة المرتبطة التكاليف •

  .متزايدة نفقات يتطلب الذي IDN ccTLD لنطاقات المستمر الدعم •
 

 )ccTLD( نطاقات لمجموعة الداعمة والخدمات األنشطة

 أرخ الذي ،ISO 3166-1 بـ اخلاص البلد رمز ملديري رمسي مطلب أي يوجد ال
 العديد أن إال .ICANN شرآة لدى مالًيا املسامهة إىل سابق، بتاريخ ICANN شرآة
 يفعلو مالًيا ICANNشرآة دعم إىل احلاجة يتفهم ccTLD نطاقات مديري من
 ألنشطتها ICANN شرآة مواصلة ضمان يف للمساعدة تطوعي أساس على ذلك

 .آكل واإلنرتنت ccTLD نطاقات مبجموعة اخلاص العمل وتطوير

 أساس على ICANN شرآة نفقات حيلل عمل إطار مؤخًرا ICANN شرآة وضعت
 شرآة تنفق آم :التالية األسئلة على اإلجابة التحليل هذا يحاول المثال، سبيل على  .ونشرته هيكلي
ICANN و العامة السجالت دعم على GNSOشرآة تنفق آم ؟ ICANN سجالت دعم على 
ccTLD و ccNSOشرآة توفرها التي المالية التحليالت من العديد من واحد مجرد هذا العمل إطار ُيعد الطبعب ؟ 

ICANN، إىل الشرآة فاعلية تعود وال لعملياهتا، جزئية نظرة فقط يقدم وهو 
 تنفق ICANN شرآة أن مؤخًرا ُنشر الذي التحليل هذا يوضح .فقط حلصتها املايل اجملموع

 .ccTLDs نطاقات لصاحل املطاف هناية يف سنوًيا الشهر يف دوالرات 10 إلى 9 من

 ما األنشطة هذه بعض وتتضمن .الدعم لتكاليف ختصيصو األنشطة من للعديد نتيجة النفقات هذه تعتبر
 :يلي

 (TLD) األعلى المستوى نطاق سجل مسؤوليات لتفويض العملية إدارة •
 .بشأنه التفويض وإعادة

 أساس على العامل مناطق يعمج يف ICANN شرآة اجتماعات عقد •
 منتظم؛

 لغات؛ بعدة عمل وحلقات وثائق تقدمي •
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 الدعم وتقديم البلد، رمز لمديري العالمية السياسات بشأن للعمل ،ccNSO بـ الخاصة القرار صنع هيئة دعم •
 ؛ ICANNبشرآة الخاصة األخرى القرار صنع لهيئات

 لالتصال ،)المكاتب على ال اإلقليمية التوعية على ترآز التي( ICANN لشرآة العالمية الفعالة الكفاءة وجود •
 ؛ccTLD نطاقات مديري ذلك في بما المحلية، المجتمعات مع المباشر

 ؛ccTLD نطاقات ملديري فنية عمل ورش •

 اهليئات طريق عن العمل ذلك يف مبا وتنفيذها، السياسات تطوير •
 .ICANN لشرآة التابعين واالستشاريني واملوظفني

 

 بنطاقات الخا" ريع  وتنفيذها IDN ccTLDصةالس التتبع عملية" تطوير

 بتوجيه ICANN إدارة مجلس قام الخصوص وجه على GAC و ccNSO ولـICANN  شرآة لمجموعة استجابة
 للدول IDN ccTLDs نطاقات تخصيص ستمكن التي" السريع التتبع لعملية" تنفيذ خطة لتطوير للموظفين تعليمات
 .IDN TLD لنطاقات ملحة حاجة لديها يوجد اليت والمناطق

 ccNSO تدرس .IDN ccTLD نطاقات احلايل ccNSO سياسة عمل إطار يشمل ال
 غضون في اآتمالها المتوقع (PDP) السياسة تطوير عملية خالل IDN ccTLD نطاقات مسألة
 من ابتداًء IDN ccTLD نطاقات جوانب هذه PDP نتائج ستحدد .القادمة سنوات الثالث أو السنتين

 .الفريدة باملعرفات اخلاص النظام يف اندماجها على الرسمي الطابع وستضفي إنشائها
" السريع التتبع عملية" ضمن املخصصة IDN ccTLD نطاقات مجيع ستخضع
 .IDN ccTLD نطاقات على ccNSO PDP سياسة لنتائج

 تقوم .للنفقات ICANN شرآة تكبد إلى IDN ccTLD نطاقات على آذلك وتنفيذها" السريع التتبع عملية"تطوير سيؤدي
 لنشر المطلوبة والتنفيذية اإلجرائية األساسية البنية بتطوير حالًيا ICANN شرآة
 املقرتحات التنفيذ جهود تتبع ".السريع التتبع عملية" طريق عن IDN ccTLD نطاقات

 سةالسيا توصيات دعم إىل باإلضافة ،ICANN شرآات جمموعة من اُملقدمة
 .نتائجها وتنفيذ ccNSO بدأهتا اليت

 IDN ccTLD  بنطاقات الخاصة الطلبات بمعالجة المرتبطة التكاليف

 بالنسبة IDN ccTLD نطاقات طلبات مبعاجلة مرتبطة تكاليف هناك ستكون
 اليت DNS استقرار بشأن الفنية الهيئة مثل املستقلة التقييم هيئات من لعدد

 .رجينيخا فنيني خرباء من ستتألف

  تزايدية نفقات يتطلب ،IDN ccTLD لنطاقات المستمر الدعم

 لتغييرات الدعم هذا يتطلب .متزايدة نفقات تتطلب التي IDN ccTLD لنطاقات مستمًرا دعًما ICANN شرآة ستوفر
 ولبجدا الخاص( IDN ممارسة مستودع على والمحافظة ، (IDN)الدولية النطاقات صيانة وإرشادات الجذر، منطقة

 .ومرونته DNS أمن لضمان األخرى واألنشطة) (IDN) الدولية النطاقات

 السجل مديري يسهم أن البديهي من ولذا ICANN لشرآة جديدة ونفقات جديدة خدمات IDN ccTLD نطاقات توفر
 ccNSO سياسة يف رسمي بشكل فقط المالية المساهمات مسألة مع التعامل سيتم بينما .فيها
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 ماسةال الحاجة تواجه إنها حيث واسع نطاق على IDN ccTLD بنطاقات الخاصة" السريع التتبع عملية" إلى النظر يتم
 شرآة جانب من جديدة ونفقات خدمات توفري األمر هذا ويتطلب .الحالي الوقت في لإلنترنت
ICANN. شرآة وتسعى ICANN الجديدة الخدمات بهذه المرتبطة التكاليف استرداد في السجل مديري يسهم أن إلى 
 .البلد رمز لسجل متنوعة لنماذج تتسع أن ويمكن بسيط، بأسلوب

II. مسبًقا لها الترتيب تم والتي بها ىالموص المساهمات 
 معها والتعامل المساهمة معالجة طلب

 التكاليف تشمل .منفصل بشكل وُتنشر معها، والتعامل IDN ccTLD نطاقات طلبات لمعالجة الفعلية التكاليف تقدير يتم
 التكاليف هذه تقدير يتم .أخرى وتكاليف الفنية الهيئة تكاليف وتسديد الطلب، لمقدم اإلقليمي الدعم وتكاليف اإلدارية،

 أعلى مستوى نطاق لكل دوالر 50.000و دوالر 25.000 بين تتراوح حيث المحلية العملة من يعادلها بما حالًيا
(TLD) قريًبا احملددة التوصيات إحدى ومبلغ املايل التحليل نشر وسيتم( .جديد.( 

 السنوية التشغيل مساهمة

 التشغيل ملسامهة آلية توفريل ICANN شرآة تسعى أسلفنا، وآما
 السنوية المساهمة تسترد أن يجب .والعدالة والعاملية بالفاعلية تتصف السنوية

 ".السريع التتبع عملية"و IDN تطوير نفقات من بعًضا الوقت بمرور وتسترد السنوية، الدعم تكاليف هذه
 ومناذج البلد رمز لسجالت املختلفة الكثرية األنواع إىل وبالنظر

 املتعلق العمل إطار بني اتساق هناك أن يبدو وأحجامها، شغيلهات
 .اهلدف وهذا التسجيل عمليات من بعدد

 ويتم العائد، من% 3 هبا املوصى السنوية التشغيل مسامهة وتبلغ
 IDN ccTLD نطاقات يف النطاقات أمساء تسجيالت عدد إىل استناًدا احتساهبا

 بالعملة املدير يقره ملا ووفًقا تسجيل، بكل اخلاصة والعائدات
 غري تكلفة منًوا الدول وأقل السجالت أصغر تواجه وقد .احمللية

 املسامهة ترتيب يتم حيث األولية، املراحل خالل وخصوًصا متناسبة،
 أصغر هبا املوصى واملسامهات املبلغ حساب أساس يكون حبيث هبا املوصى

 ،20.000 من أقل اليت التسجيالت ويف .األصغر التسجيل ملديري بالنسبة
 أقل اليت التسجيالت ويف  .العائد من% 1 بنسبة هبا املوصى املسامهة تكون
 من% 2 هبا املوصى املسامهة تكون ،20.000 من أآثر ولكنها 50.000 من

 هبا املوصى املسامهة تكون ،50,000 من األآثر التسجيالت يف أما .العائد
3  .العائد من% 

 


