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ملخص تنفيذي
سٌقوم مشروع مشكالت متغٌرة  IDNبتنفٌذ العمل  -من خالل دراسات الحالة  -وذلك من أجل تحدٌد المشكالت
المرتبطة بالتفوٌض النافع واآلمن لـ  TLDsذات متغٌر .IDN
وعلى وجه الخصوص ،تقترح  ICANNإجراء خمسة دراسات حالة (دراسات الحالة المقترحة هً الصٌنٌة
والعربٌة والالتٌنٌة واإلندٌة والسٌرٌلٌة) للتدقٌق فً مجموعة المشكالت التً تحتاج إلى حلها لتسهٌل التجربة المفٌدة
للمستخدم لـ  TLDsذات متغٌر  .IDNوسٌتم إصدار تقرٌر بالمشكالت لدراسات هذه الحاالت الخمسة.
إن إدارة متغٌرات  IDNمن بٌن الموضوعات المعقدة بالغة األهمٌة ،وٌتوقف نجاح المشروع على اآلراء الخبٌرة
المهمة الواردة من المجتمع والتنسٌق للقٌام بالعمل.
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 .1المقدمة
تتؤثر المجتمعات اللغوٌة التً تستخدم أحرف متباٌنة بالقرارات المتعلقة بكٌفٌة إدارة المتغٌرات وتنفٌذها فً TLDs
كل من IDN gTLDو.IDN ccTLD
جدٌدة .وهذا أمر له أهمٌته فً تنفٌذ ٍ
فً عام  ،311:تم تشكٌل فرٌق عمل على التنفٌذ بعد المداوالت التً دارت أثناء اجتماعات  ICANNفً مكسٌكو
سٌتً وسٌدنً لدراسة هذه المشكالت .وكان الفرٌق ٌضم خبراء تقنٌٌن ولغوٌٌن للمجتمعات اللغوٌة المتنوعة ،وكان
برئاسة مشتركة الثنٌن من أعضاء مجلس إدارة  ICANNمن ذوي المعرفة الواسعة بمجالً  IDNو.DNS
وأوصى الفرٌق بعدم تفوٌض المتغٌرات على أنها  TLDsآنذاك ،وبؤنه إذا كان ٌجب تفوٌض المتغٌرات المرغوبة،
فثمة شروط معٌنة ٌجب تحقٌقها.1
ولكً ٌتم وضع حلول ممكنة لتفوٌض  TLDsذات متغٌر  ،IDNفإن مجلس إدارة  ICANNفً اجتماعه فً عام
 23121فً النروٌج أصدر أوامر إلى المدٌر التنفٌذي بما ٌلً;
… إصدار تقرٌر (بالتشاور مع فرٌق عمل مجلس إدارة  ICANNحول ٌ )ES-WGحدد ما
ٌلزم فعله مع االرتقاء ،والتفوٌض المحتمل ،وتخصٌص وتشغٌل IDN gTLDsالتً تتضمن
أحرف متباٌنة  ،كجزء من عملً  gTLDالجدٌدة من أجل التوصل إلى مناهج قابلة للتطبٌق
لنشر  gTLDsالتً تحتوي  IDNsذات أحرف متباٌنة .تحلٌل العمل الالزم ٌنبغً أن ٌحدد
المجاالت المناسبة (مثل  ،ICANNو ،IETFوالمجتمع اللغوي ...إلخ) لمتابعة إجراء العمل
الالزمٌ .جب نشر التقرٌر إلطالع الجمهور.
تصف هذه الوثٌقة خطة  ICANNالمقترحة لوضع تقرٌر مبدئً بالمشكالت.
من المقرر التدقٌق فً خمسة دراسات حالة (الحاالت المقترحة هً الصٌنٌة والعربٌة والالتٌنٌة واإلندٌة والسٌرٌلٌة(
للبحث فً المشكالت ،والتً إذا تم حلها ،ستمكن من تفوٌض  TLDsذات متغٌر  IDNبشكل سٌفٌد مجتمعات
المستخدمٌن المعنٌة .من المتوقع أن تلعب نتائج دراسات الحالة الخمسة دوراً حٌوٌا ً فً تحدٌد المشكالت والعوائق
والحلول المحتملة للتعامل مع  TLDsذات متغٌر .IDN
ٌوفر القسم الثانً من الوثٌقة بعض معلومات الخلفٌة حول متغٌرات  ،IDNبٌنما القسم الثالث ٌحدد نطاق المشروع،
وٌبٌن القسم الرابع بالتفصٌل خطة العمل اإلجمالٌة ،وتركٌب فرٌق العمل ،ومشاركة المعلومات ،والخط الزمنً
المبدئً ،وفلسفة المٌزانٌة  ...إلخ.

 1يوكن رؤيت التعزيفاث على http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/idn-implementation-working-
team-report-final-03dec09-en.pdf
 2راجع هجلس إدارة  )2010( .ICANNقزاراث الوجلس الوعتوذة .تزونذهاين ،النزويج .الوستعادة هن  03نىفوبز  ،2010هن
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.5
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 .2الخلفية
لٌس ثمة تعرٌف متفق علٌه عالمٌا ً لكلمة "متباٌن" .أحد التعرٌفات المحتملة 3هو أن األحرف المتباٌنة توجد حٌث
ٌمكن تحدٌد حرف مفاهٌمً فردي مع اثنٌن أو أكثر من نقاط الرموز الموحدة المختلفة مع التمثٌالت التصوٌرٌة التً
قد تكون أو ال تكون متشابهة بصرٌا ًٌ .تضمن  TLDsذات متغٌر  IDNحر ًفا أو أكثر ٌحتوي على مثل هذه
المتغٌرات.
األمثلة المحتملة على  TLDsذات متغٌر ;4 IDN
أ.

مثال اللغة العربٌة;

ب .مثال اللغة األلمانٌة;

“ ”nleokو “”nlok
ج .مثال اللغة الصٌنٌة;

 .3نطاق المشروع
ثمة عدة مشكالت محددة فً تفوٌض  TLDsذات متغٌر  .IDNفالسماح بتفوٌض  TLDsذات متغٌر  IDNقد ٌنتج
عنه حدوث خلط على المستخدم ،فً حٌن أن استثناء المتغٌرات قد ٌلغً امتٌازات المجتمعات التً تستخدم هذه
األحرف فً سالسل  TLDالمستثناة.
إن تجربة المستخدم المتوقعة عند استخدام  TLDsذات متغٌر  IDNمقارنة مع ملصق قاعدة  TLDذات الصلة قد
تتنوع من حالة إلى أخرى .بشكل عام ،لضمان نجاح تفوٌض  TLDsذات متغٌر ٌ ،IDNنبغً إنجاز المهمات
التالٌة;
مهمات المشروع;
 .2إنشاء معجم مصطلحات مفهوم بشكل مشترك وضمان دقة مثل هذه المصطلحات والتحقق منها مع
المجتمعات التقنٌة واللغوٌة المناسبة.
 .3تحدٌد مجموعة التحدٌات الناتجة عن العمل مع  TLDsذات متغٌر  IDNالمبنٌة على األساسات التالٌة
(أ) الدقة اللغوٌة( ،ب) الدقة والجدوى التقنٌة( ،ج) االستخدام( ،د) سهولة الوصول إلٌها ،و(هـ) الحماٌة
واالستقرار

 3راجع  ،RFC 3743إرشاداث الفزيق الهنذسي الوشتزك ( )JETلتسجيل وإدارة أسواء النطاقاث الذوليت  )IDN(للغاث الصينيت
واليابانيت والكىريت .هتىفزة على .http://www.ietf.org/rfc/rfc3743.txt :كوا يستخذم التقزيز النهائي لفزيق عول تنفيذ
 IDNهذا التعزيف ،راجع < http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/idn-implementation-working-
>team-report-final-03dec09-en.pdf
 4هذه ألسباب تىضيحيت فقط ،وال تشيز إلى أنها هتطلباث للوتبايناث.
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ٌركز مشروع مشكالت متباٌن  IDNعلى السإالٌن ( )2و(.)3
مهمات المتابعة;
 .4تحدٌد الظروف التً ستكون بموجبها  TLDsذات متغٌر  IDNمإهلة للتفوٌض
 .5التحلٌل والتوصل إلى قواعد إذا أمكن ذلك ،أو إرشادات عندما ال تكون القواعد ممكنة ،تواجه تحدٌات
العمل مع  TLDsذات متغٌر  IDNالمبٌنة فً المهمة 2
لكل من مجال متطلب السجل التشغٌلً ومجال التنفٌذ التقنً
 .6التوصل إلى قواعد وإرشاداتٍ ،
 .7تحدٌد مسإولٌات  TLDالذٌن سٌكونون مسئولٌن عن إدارة مثل  TLDsذات متغٌر  IDNالتً تم
تفوٌضها
 .8تحدٌد نوع برامج التوافق التً قد تكون ضرورٌة لضمان عمل  TLDsذات متغٌر  IDNبحسب القواعد
واإلرشادات التً تم التوصل إلٌها
 .9تحدٌد آلٌات تواصل مجدٌة ومستدٌمة للتواصل والتفاعل مع المجتمع على تقرٌر المشكالت
ستكون المهمات من  3إلى  8محور تركٌز مشارٌع المتابعة عن طرٌق وضع سٌاسة  ،ICANNوتنفٌذ اإلرشادات
التً ٌضعها موظفو  ICANNبالتشاور مع المجتمع ،والعمل التقنً ذو الصلة من .IETF
إن هدف مشروع مشكالت متباٌن  IDNهو تحدٌد "بٌان المشكالت" ،عن طرٌق تحدٌد فرق متنوعة لحاالت
االستخدام ووصف المشكالت المتنبؤ بها للمجتمعات اللغوٌة التً ٌجب أن تسعى سٌاسة  TLDsذات متغٌر IDN
إلى مواجهتهاٌ .جب أن تفسر الفرق كٌف ٌتوقعون من  TLDsذات متغٌر  IDNأن تعمل كما ٌنبغً من وجهة نظر
كٌفٌة استخدام المستخدمٌن للنطاقات والتفاعل معها .على سبٌل المثال ،طرٌقة أداء النطاقات عند إدخالها فً
المتصفحات اإللكترونٌة ،وطرٌقة إدخال عناوٌن البرٌد اإللكترونً ،وطرٌقة أداء النطاقات أثناء عملٌة تسجٌل
النطاق ،وطرٌقة تهٌئة النطاقات فً تهٌئة الخادم ،وما إلى ذلك .وٌجب ان تؤخذ بعٌن االعتبار ما سٌكون نتائج غٌر
مرغوبة فً هذه المجاالت المختلفة أٌضاً ،مع التركٌز بشكل خاص على مشكالت الحماٌة واالستقرار.
ٌنبغً على فرق دراسة الحاالت تجنب وصف الحلول ،بل باألحرى التركٌز على بٌان المشكلة .ثم ٌمكن تحوٌل
رإٌا واضحة حول ما ٌنبغً أن ٌكون علٌه شكل  TLDsذات متغٌر  IDNبالنسبة إلى مستخدمً النطاق إلى قائمة
موحدة من المشكالت التً ٌنبغً مواجهتها وأهدافهاٌ .نبغً أن ٌنتج عن هذه العملٌة وصف واضح للنطاق واستخدام
الحاالت ،مما ٌنبغً أن ٌسهل من تقٌٌم ما إذا كانت الحلول المحتملة ستوفر نتائج مرضٌة.
حالما ٌتم التوصل إلى هذه المجموعة من المشكالت بشكل متناغم على نطاق فرق دراسة الحاالت المختلفة،
باإلضافة إلى االستقرار على مصطلحات مشتركةٌ ،مكن متابعة العمل على تحلٌل الحلول المحتملة فً المرحلة
الثانٌة .إن العمل على تحدٌد حلول محتملة سٌؤخذ بعٌن االعتبار الدقة ،والجدوى االقتصادٌة ،وقابلٌة االستخدام،
وقابلٌة الوصول ،والحماٌة واالستقرار .من المتوقع أن تكون مساحة هذه الحلول المتوقعة هً مزٌج من القواعد
للسجالت والمتطلبات التشغٌلٌة التً ٌمكن لمشغل  TLDتحقٌقها من خالل الممارسات التشغٌلٌة حٌثما أمكن هذا ،أو
من خالل آلٌات البروتوكول.

 .4المشروع
سٌتم إجراء خمسة دراسات حالة للتركٌز على المواقف المعروفة حٌث تكون المتغٌرات من استخدام مشترك وقد
تكون جزءاً من الطلبات التً تطالب بتفوٌض  TLDsذات متغٌر  .IDNكل دراسة ،سٌتم تنفٌذها من قبل فرٌق
دراسة ،ستركز على مشكالت معٌنة ذات صلة مع مجتمعاتها .هذا القسم ٌصف خطة العمل ،وتركٌبة فرق دراسة
الحالة ،وطرٌقة مشاركة المعلومات بٌن فرق دراسة الحالٌة ومع الهٌئات الخارجٌة ،وتنسٌق وإدارة المشروع،
والخط الزمنً ،وفلسفة مٌزانٌة المشروع.
من أجل إثراء الحوار داخل فرق دراسة الحالة ،سٌتم إجراء استبٌان حول سٌاسة السجل الحالٌة فٌما ٌتعلق بمتغٌرات
 IDNعلى المستوى الدولً بالتوازي مع عمل دراسات الحالة .سٌساعد االستبٌان على فهم طرٌقة إدارة المتغٌرات
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فً السجل أدنى الجذر لتجنب إعادة ابتكار الحلول .وسٌتضمن أسئلة ذات صلة ،على سبٌل المثال ،بنوع المتباٌن
الذي تتم إدارته من قبل السجل ،والمتطلبات التقنٌة والخاصة بالسٌاسة للمسجلٌن فً مثل هذه المتغٌرات ...إلخ.
سٌجمع أعضاء الفرٌق استبٌان لٌتم إرسال إلى مشغلً  gTLD( TLDو )ccTLDالذٌن ٌوفرون حالٌا ً تسجٌالت
 .IDNسٌتم تلخٌص الردود وإدخالها فً تقرٌر سٌكون متوفراً الطالع العامة.

خطة العمل

4.1

ثمة أربعة خطوات فً هذه الخطة أال وهً; تعرٌف األهداف ،وتشكٌل فرق الدراسة ،وإجراء دراسات حالة،
وتركٌب المشكالت ،و إصدار تقرٌر المشكالت .وهً محددة فً الشكل .1
خطة عمل متغيرة
أعضاء اللجنة الفنية
أعضاء الطاقم

تعريف األهداف

دراسات الحالة:
اللغة االسيريلرلية

اللغة ااإلندية

اللغة الالتينية

اللغة العريية

اللغة الصينية

ممثل عن المجتمع
خبير لغوي
خبير * DNS
خبير بالسياسة *
عمليات السجل

مشكالت فنية

مشكالت سياسية

تقرير المشكالت:
مشكالت متغيرة معينة

مشكالت عامة

الشكل  :1خطة عمل مشروع مشكالت  IDNمتباينة TLD

 .2تعريف األهداف; إن الخطوة األولى من خطة العمل هً تحدٌد أهداف فرق الدراسة .واألهداف المقترحة محددة
أعاله .سٌقترح فرٌق مشروع  ICANNمجموعة من األهداف ،التً ٌجب مراجعتها من قبل فرٌق عمل مجلس
إدارة متباٌن  ،)BV-WG( IDNونشرها لطلب آراء المجتمع .إن الحاالت التً ٌجب دراستها هً مقترحة فً
الرسم التصوٌري أعاله ،وسٌتم تحدٌدها عن طرٌق تمرٌن تحدٌد األهداف أعاله.
 .3تشكيل فرق دراسة الحالة; الخطوة الثانٌة هً تؤسٌس خمسة فرق دراسة حالة إلجراء خمسة دراسات حالة
منفصلة .إن التركٌبة المقترحة لفرق الدراسة هً مبٌنة أدناه .سٌكون كل فرٌق برئاسة مدٌر فرٌق مجتمعً،
وٌتم تحدٌد من قبل  ICANNبالتشاور مع المجتمع المعنً.
 .4دراسات الحالة; سٌقوم كل فرٌق دراسة حالة بوضع خطة دراسة تفصٌلٌة لتحقٌق األهداف الموضوعة .ستشمل
نتائج كل دراسة حالة ما ٌلً;


تقرٌر بالمشكالت لتلك القضٌة .من المتوقع أن تكون بعض المشكالت وثٌقة الصلة بٌن جمٌع الحاالت بٌنما
ستكون بعضها خاصة بالقضٌة.
مجموعة بالمشكالت الضرورٌة لتحقٌق الهدفٌن  1و 2هً مبٌنة فً القسم .3
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 .5تركيب المشكالت; إن فرٌق تنسٌقً ٌتؤلف من ممثلٌن عن الفرق الخمسة سٌصدرون تقرٌراً موحداً بالمشكالت.
وسٌنقسم التقرٌر إلى قسمٌن .وسٌتؤلف أحد القسمٌن من المشكالت المشتركة وثٌقة الصلة على نطاق الحاالت
التً تمت دراستها .بٌنما سٌتؤلف القسم الثانً من المشكالت وثٌقة الصلة بالحاالت المعٌنة.
 .6تقرير المشكالت; سٌصف تقرٌر المشكالت كل من المشكالت العامة والخاصة بالحاالت التً ٌجب حلها
للحاالت الخمسة التً تمت دراستها .وسٌوفر خارطة طرٌق تفصٌلٌة ٌمكن استخدامها لدراسة حاالت إضافٌة.
إن التجربة المكتسبة من دراسات الحالة المبدئٌة الخمسة هذه ستإدي إلى تمكٌن التطوٌر الفعال لتقارٌر
المشكالت المشابهة لحاالت إضافٌة.

تركيب فرق الدراسة

4.2

ٌنبغً أن ٌتؤلف كل فرٌق مما ٌلً; مدٌر فرٌق مجتمعً ،وممثل عن المجتمع ،وخبٌر لغوي ،وخبٌر  ،DNSوخبٌر
حماٌة واستقرار ،وخبٌر بالسٌاسة وعملٌات السجل – راجع الجدول  2أدناه .إن اإلنهاء الناجح للعمل ٌتوقف بشكل
رئٌسً على إٌجاد موارد مجتمعٌة للقٌام بالعمل الحقٌقً.
الجدول  :1تركيبة كل فريق دراسة حالة

مجال الخبرة
تمثٌل المجتمع
لغوٌا ً
DNS
الحماٌة واالستقرار
السٌاسة
عملٌات السجل

الوصف
الخبراء الذٌن ٌتمتعون بالفهم بالثقافة والعادات
والممارسات المحلٌة.
خبراء متخصصٌن بالحالة والرمز الموحد من
المجتمع المحلً.
مشارك  IETFمطلع فً مجال ًّ DNS
و.IDNA
خبٌر مطلع على تضمٌنات الحماٌة واالستقرار فً
المتغٌرات على استخدام بروتوكول اإلنترنت.
خبراء مطلعٌن على عملٌة سٌاسة  ICANNمن
األسفل إلى األعلى.
خبراء مطلعٌن على عملٌات ومعاٌٌر السجل
المحلً

موظفو مشروع  ICANNالمسئولٌن عن تعٌٌن ودعم الفرق ٌشملون ما ٌلً;
مدٌر المشروع; دٌنٌس جٌنٌجس
اإلشراف اإلداري; كورت برٌتز
عملٌات وحماٌة واستقرار  ;DNSكٌم دٌفٌس
تنسٌق السٌاسة; ستٌف تشٌنغ
عملٌات السجل; فرانسٌسكو آرٌاس
التواصل اللغوي; باهر عصمت
مكتب ارتباط المجتمع; نائلة سارٌس
إدارة المشارٌع; كارول كورنٌل

إدارة وتنسيق المشروع

4.3

للمساعدة على تنفٌذ مشروع  TLDsذات متغٌر  ،IDNستوفر  ICANNخدمات إدارة المشروع.
ستتؤلف هذه الخدمات مما ٌلً;
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التخطٌط  -التخطٌط للمشروع ،العمل على وضع خطة مع فرق دراسة الحالة
جدول المشارٌع – وضع وصون جدول متكامل قابل للتنفٌذ مع معالم متفق علٌها
االتصاالت – االتصاالت الداخلٌة والخارجٌة ،والتقارٌر عن الحالة ،والتقارٌر عن سٌر العمل ،وتنسٌق
النشاطات
التنفٌذ – العمل مع تلك الفرق على تسهٌل تحقٌق نتائج العمل فً الوقت المناسب
التنسٌق – جمع وتركٌب المعلومات ،توفٌر محاضر االجتماعات وأي دعم من نوع آخر بحسب اللزوم

مشاركة المعلومات

4.4

ٌصبح موضوع المتغٌرات فً أسماء النطاقات موضع نقاش أوسع فً المجتمع بٌن مجموعات مثل ،5JIG
والمبادرات الخاصة بلغة معٌنة ،7IRD ،6و  .IETFلضمان اإلنهاء الناجح لهذا المشروع ،فإن جمٌع أولئك
العاملٌن على المتغٌرات أو األمور المتعلقة بالموضوع ٌنبغً علٌهم الحفاظ على التنسٌق المتواصل.
ثمة نوعٌن ضرورٌان من المشاركة بالمعلومات; المشاركة ضمن فرق دراسة الحاالت الخمسة ،ومشاركة أعمال
فرق دراسة الحاالت مع الهٌئات الخارجٌة المذكورة أعاله.
لتسهٌل مشاركة المعلومات ضمن فرق دراسة الحالة الخمسة ICANN ،ستطلب ما ٌلً;
.2
.3
.4

ٌنبغً على قادة فرق دراسة الحالة الخمسة إجراء مكالمات منتظمة (شهرٌا ً مثالً) لتحدٌث بعضهم البعض على
سٌر عمل مجموعاتهم ،وكذلك مناقشة ما إذا كان من الممكن تطبٌق أٌة مبادئ عامة أو أي تضافر للجهود
إنشاء  wikiداخلً للمشروع وواحد لكل فرٌق دراسة حالة ٌمكن مراجعته من قبل أعضاء فرق الدراسة
األخرى.
سٌحضر مدٌر المشروع جمٌع المكالمات لكل فرٌق دراسة.

لتسهٌل مشاركة المعلومات مع الهٌئات الخارجً ICANN ،ستطلب ماٌلً;
.2

.3
.4
.5

عدم حدوث تضارب بٌن عضوٌة أعضاء فرٌق الدراسة مع الهٌئات الخارجٌة التً تعمل فً هذه المجاالت.
على سبٌل المثالٌ ،نبغً أن ٌكون خبٌر تقنً ٌعمل على األسماء المستعارة فً  IETFفً واحد من فرق
دراسة الحالة على األقل.
تقدٌم فرق المجموعة الخمسة ككل لتحدٌثات ربع سنوٌة إلى الفرق الخارجٌة األخرى ،كما ٌنبغً على فرق
العمل األخرى إبقاء فرق العمل الخمسة هذه على إطالع على سٌر تقدمها.
ٌنبغً على العاملٌن إنشاء  wikiللمعلومات (ٌمكن للعامة اإلطالع علٌه) ٌوثق عمل المجموعات المختلفة على
متغٌرات اسم النطاق حتى تارٌخه.
ٌنبغً نشر نتائج هذه األعمال بشكل اجتماع عن طرٌق نشره للعامة لطلب التعلٌقات وأخذه بعٌن االعتبار
كآراء إلى عمل فرق عمل  IETFذات الصلة.

الخط الزمني

4.5

إن هذا لٌس مشروعا ً معقداً من ناحٌة االعتماد المشترك أو عبء المهمات .ولكن لطالما كان التعٌٌن لمثل هذا النوع
من الجهود ٌعتبر مشكلة ألن وضع المٌزانٌة أو التخطٌط للمناصب ٌظل بال تعبئة ،وثمة عدد محدود من الخبراء
الفنٌٌن المتوفرٌن للمشاركة .بالتالًٌ ،تم منح المزٌد من الوقت أكثر مما هو متوقع لتعٌٌن مجموعات مهارٌة وتنفٌذ
 5راجع فزيق عول  ccNSO-GNSO IDNالوشتزك.
 6راجع فزيق العول على IDNبنص اللغت العزبيت < ،>http://asiwg.org/wiki/اتحاد أسواء النطاقاث الصينيت
<>http://www.cdnc.org/
 7راجع فزيق عول  GNSO-SSACعلى بياناث التسجيل الذوليت.

9

األعمال (ألنه قد ٌتطلب األمر المشاركة بمجموعات المهارات بٌن دراسات الحالة) .ثمة عدد محدود من خبراء
 IDNو DNSوالخط الزمنً المبٌن هنا هو ٌتوقف على تؤمٌن المهارات المتطلبة لكل دراسة حالة.
سٌتم إعداد تقارٌر سٌر عمل منتظمة إلى فرٌق عمل متباٌن  IDNالتابع للمجلس ( .)BV-WGالجدول ٌ 2بٌن
الخط الزمنً المقترح للمشروع.
الجدول  :2الخط الزمني التمهيدي للمشروع

المهمة
تحدٌد الهدف
تعٌٌن فرق دراسة الحالة
إنهاء دراسات الحالة
تركٌب المشكالت على نطاق الدراسات
نشر تقرٌر المشكالت

4.6

الزمن
الحاضر –  42مارس 3122
الحاضر –  3:أبرٌل 3122
 42مارس  41 – 3122سبتمبر 3122
 2أكتوبر  41 – 3122نوفمبر 3122
 26دٌسمبر 3122

فلسفة الميزانية

سٌتم القٌام بجهود دراسة الحالة من قبل متطوعً  ICANNإلى أقصى حد ممكن ومن أجل الحد من النفقات
المتزاٌد وبدعم من أعضاء هٌئة  ICANNالذٌن ٌشاركون بشكل مشترك فً الحاالت المتنوعة .ولكن سٌتم
تخصٌص نفقات من أجل إنهاء العمل فً الوقت المناسبٌ .جب االحتفاظ بالموارد حول المسار الحرج للنجاح
( DNSوالخبرة اللغوٌة) بشكل ما من أجل ضمان توفرهم وإنهاء أعمالهم .ستتم استشارة اللجنة المالٌة لتحدٌد
مصادر التموٌل .ستتم استشارة مجلس اإلدارة إذا تطلب األمر إعادة تحدٌد أولوٌات مٌزانٌة بعض المهمات.
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