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  الملخص التنفيذي

  
بتعيين مجموعة  ICANN، قام مجلس ASOوبالتالي من  GACو GNSOو ccNSOو ALACبعد تلقي الدعم من 

كالت ذات الصلة بتحديد المناطق الجغرافية لـ وذلك لدراسة مراجعة المش 2009العمل بالمناطق في يناير من العام 
ICANN  المقترحات للمجلس للعمل على حل المشكالت ذات الصلة بالتحديد  تقديموللتشاور مع آل المساهمين إلى جانب

  .ICANNالحالي للمناطق الجغرافية التابعة لـ 
  

من جانب المجلس وذلك في تاريخ ) بالملحق أ قمرف( وبعد فترة التعليقات العامة، تمت الموافقة على مخطط المجموعة
  .20091يونيو  26

  
وفي هذا التقرير، األولى من بين نقاط ثالثة، محاولة مجموعة العمل تحديد التطبيقات المتنوعة والوظائف المتعددة التي تنفذها 

ق بشكل موجز الهياآل اإلقليمية وهي توث .الحالية ICANNمن جانب هياآل  "ICANN المناطق الجغرافية التابعة لـ " حاليًا
في هذه  - وأخيرًا فإن مجموعة العمل تذآر بالتفصيل دون . إّال أنها غير محددة باللوائح ICANNاألخرى المستخدمة داخل 

  .التي يعتقد أنها تم تناولها خالل عمليات الفحص التالية "المشكالت"أي تعليق أو تحليل،  -المرحلة 
  

  :بمدخالت المجتمع فيما يتعلق باألسئلة التالية أخيرًا، يطالب التقرير
  

 ICANN هياآل في التغييرات فقد بشأن العامل الفريق يهتم آامل؟) المناطق استخدامات( 1 الجدول هل .1
  .ICANN لـ التابعة الجغرافية بالمناطق تتأثر، أن يمكن أو على، تؤثر أن يمكن التي التنظيمية

  
  ومالئمًا؟ آافيًا) 5 صفحة انظر" (ئويالف التصنيف استخدام" يعتبر هل .2

  
 إذا العامل؟ الفريق نطاق خارج تكون أن ينبغي) 2( الجدول في المدرجة اإلقليمية الهياآل أن على توافق هل .3

  السبب؟ هو فما آذلك، األمر يكن لم
  

 الفريق قبل من اراالعتب في أخذها ينبغي التي المسائل قائمة إلى إضافتها أو حذفها ينبغي التي المسائل هي ما .4
  ؟)3 الجدول أي( العامل

  
  .تقدير بأقصى 2009 أغسطس 30 بحلول تعليقاتها تقديم المجتمع من مطلوب

  

  المقدمة

  
 بموجبو. ICANN مجلس ترآيبة في الجغرافي التنوع لضمان آطرق األصل في الجغرافية ICANN مناطق إنشاء تم

 تصنيفات أساس على الجغرافية بالمناطق الدول تحديد عليه وصمنص الطاقم فإن ،20002 عام في ICANN مجلس قرار
 لـ التابعة الجغرافية المناطق باستخدام يتعلق فيما المواطنة مفهوم قدمت أنها آما. 3المتحدة األمم بإحصائيات الحالية التقسيم

ICANN .  
                                                 

 26jun09.htm#1.2-www.icann.org/en/minutes/resolutions 1  
 ul00.htm16j-www.icann.org/en/minutes/minutes 2  
 http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm 3  
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  .ccNSOو GNSOو ALAC لـ التنظيمية الهياآل تحديد عند مختلفة بطرق تناولها تم الجغرافية المناطق فإن ثم، ومن

  
  :4جغرافية مناطق خمس ICANN لوائح تحدد الحالي الوقت وفي

  
   أفريقيا؛ •
    الشمالية؛ أمريكا •
    الكاريبي؛ البحر منطقة/الالتينية أمريكا •
   و الهادئ؛ المحيط/أستراليا/آسيا •
  .   أوروبا •

  
 لهذه المواطنة دولة مع جنب إلى جنبًا تتجمع أن ينبغي لدًاب ليست منطقة من األشخاص" بأن يقضي الذي للمفهوم وآنتيجة
 تلك خالف" األم البلد" من ICANN الجغرافية للمنطقة المخصصة األراضي أو الجيوسياسية الكيانات بعض" المنطقة
  . الجغرافي لموقعها المناسبة

  
 المتعلقة األمور من ًاعدد ccNSO حددت ،20075 العام من سبتمبر في ICANN لمجلس تقديمه تم الذي التقرير في

 بهدف وذلك واسع مجتمعي نطاق على تعمل عمل مجموعة بتعيين والتوصية الجغرافية المناطق واستخدام الحالي بالتحديد
 جمعية ICANN إدارة مجلس طلب ،20076 نوفمبر في أنجلوس لوس في عقد الذي اجتماعه وفي. المشكالت هذه دراسة

ICANN، ذلك في بما GNSO وccNSO وASO وGAC وALAC طاقم بتزويد يقوموا أن ICANN 
 مزيد إلجراء واسع مجتمعي نطاق على العمل مجموعة لتعيين المثال سبيل على ،ccNSO مجلس توصية على بالمدخالت

 المعنية األطراف جميع مع للتشاور ICANN لـ التابعة الجغرافية المناطق بتعريف المتعلقة القضايا ومراجعة الدراسة من
  .ICANN لـ التابعة الجغرافية للمناطق الحالي بالتعريف المتعلقة القضايا لتسوية المجلس إلى مقترحات وتقديم

  
في اجتماعه الذي ُعقد في  ICANNقام مجلس ، GACو ALAC، وGNSOبمتابعة اإلدخاالت والدعم المقدم من 

  .مقترحةباعتماد تشكيل مجموعة العمل ال 7)2008نوفمبر (القاهرة 

  تقدم مجموعة العمل

 أولى وآانت. 2009 العام من يناير في العمل بمجموعة GNSOو GACو ccNSOو ALAC لـ ممثلين تعيين تم
 2009 مارس 24 إلى 2009 فبراير 18 من العام للتعليق عرضه وتم .بها الخاص المخطط وضع هي المجموعة مهام
 تتم لم أنه المجلس والحظ. 2009 العام من أبريل 23 اجتماع في لسالمج جانب من اعتباره تم ما أول صارت ثم ومن
 لـ إضافية منهجية تبني وتم. المناقشات من مزيد إلجراء األمر تعليق تقرر ثم ومن العمل بمجموعة ASO لـ ممثلين تسمية

ASO مجلس وصياتت مع يتوافق نحو على بسيط بشكل المخطط تعديل تمو. 2009 يونيو في ممثلين تعيين تم آما 
 في المجلس جانب من مراجعته تمت الذي المخطط على الموافقة تمتو .المتزايدة العضوية هذه آذلك وليعكس اإلدارة
  .التقرير بهذا أ بالملحق عليه الموافقة تمت الذي المخطط من نسخة إرفاق تمو. 20098 يونيو 26 بتاريخ سيدني اجتماع

  
  . نهائي وتقرير ومؤقت أولي تقرير تقارير، ثالثة إصدار على تعمل سوف العمل عةمجمو فإن بالمخطط، التحديد تم وآما

                                                 
 5-www.icann.org/en/general/bylaws.htm#VI 4  
 240907.pdf-wg-regions-report-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/ccnso 5  
 02nov07.htm#_Toc55609368-cann.org/en/minutes/resolutionswww.i 6  

07nov08.htm#_Toc87682556-www.icann.org/en/minutes/resolutions 7   
26jun09.htm#1.2-www.icann.org/en/minutes/resolutions 8  
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  مدى التقرير األولي

 أية لتحديد ICANN لمجتمع الفرصة وتوفير التالية العديدة الشهور خالل العمل مجموعة جهود تأسيس األولي التقرير يحدد
  .العمل مجموعة تحديدها عن عجزت متخصصة أمور

  
 الجغرافية المناطق" تطبقها التي المتعددة والوظائف المتنوعة التطبيقات تحديد العمل مجموعة تحاول تقرير،ال هذا وفي

 األخرى اإلقليمية الهياآل موجز بشكل توثق وهي. الحالية ICANN هياآل خالل من حاليا" ICANN لـ التابعة
 المرحلة هذه في دون بالتفصيل تذآر العمل مجموعة فإن وأخيرًا. باللوائح محددة غير أنها إّال ICANN داخل المستخدمة

" المشكالت" أن لبعضا يظن قد .التالية الفحص عمليات خالل تناولها تم أنها يعتقد التي" المشكالت" تحليل، أو تعليق أي
 االعتبار؟ في xxx بأخذ متق مل لماذا" مثل تعليقات تثير فقد التالية، بالتقارير اعتبارها يتم لم إذا التي المشكالت تلك أنها على
  .اإلنترنت عبر المجتمع من
  
 تناولها سيتم التي( الحالية الجغرافية بالمناطق المرتبطة من وجدت إن محددة مشكالت تحديد إلى األولي التقرير يهدف وال

 بالتقرير آله ذلك تحديد وسيتم. المشكالت هذه من ألي بالتوصيات قرارات توفير إلى يهدف ال آما) المؤقت بالتقرير
  .النهائي

  

ICANN- والمناطق الجغرافية التابعة لها وآيفية استخدامها  

 والكيان المقترحة، أو الحالية باللوائح ICANN لـ التابعة الجغرافية للمناطق مرجع آل بالتفصيل أدناه 1 الجدول يوضح
  ". االستخدام فئة"و سيطبقه الذي ICANN لـ التابع

  
 فيها تستخدم التي الرئيسية األغراض تحديد من لتمكينها وذلك العمل مجموعة تحددها مصطلحات هي االستخدام وفئات
  :آالتالي محددة وهي. الجغرافية المناطق

  
  ")الشكل االنتخابي"على آذلك يطلق (التمثيل  •

  :وفي هذا التصنيف تستخدم المناطق الجغرافية من أجل
  

  أو /تحديد الدوائر االنتخابية و )أ 
  .  ابط على عضوية المجالس والمجالس من خالل تقييد عدد األعضاء من أي منطقة أو دولةوضع ضو )ب 

  
  . ICANNوالهدف المحدد لضمان التنوع الجغرافي للعضوية داخل آيانات صنع القرار ذات الصلة بـ 

  
  

  المشارآة •

لمجتمعية المحلية ودعم المنظمات ا ICANNفي هذا التصنيف، تستخدم المناطق الجغرافية آقاعدة لتدارك 
  .  وأيضًا األفراد إلى الحد األدنى) "اإلقليمية"(
  

  العمليات  •

التقنية أو اإلدارية /أو تناول المصادر/في هذا التصنيف، يتم استخدام المناطق الجغرافية إلدارة التوزيع الجغرافي و
  .قد يؤثر تنوع عمليات التشغيل على االشتراك). RIRsعلى سبيل المثال (ودعم 
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  استخدامها آيفية – ICANN لـ التابعة الجغرافية المناطق - 1 الجدول
  

  مالحظات   الفئة   ينطبق على  وصف االستخدام / اقتباس   المصدر   # 
  :مالحظات

  
  . http://www.icann.org/en/general/bylaws.htmعلى الموقع الموجودة  ICANN’sتتبع اإلصدار الحالي للوائح  "المصدر"ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، فإن آافة المراجع الموجودة بعمود  .1
تم إضافة بعض التأآيدات الواضحة عندما يكون  ."المصدر"مقتبسة بشكل مباشر من المستند المدرج في العمود المسمى  "المعلومات ووصف االستخدام"ما لم يتم تحديد خالف ذلك، فإن النص الموجود بالعمود  .2

  .مناسبا
  ، 1المادة  1

   2القسم 
  4الفقرة 

وخالل ممارسة مهمتها يجب على المبادئ األساسية 
التالية أن ترشد القرارات واإلجراءات الخاصة بـ 

ICANN :  
  
  
  
مما يعكس طلب مشارآة واسعة ومدروسة ودعمها  .4

على آافة لثقافي لإلنترنت التنوع الوظيفي، والجغرافيوا
  .مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار

المبدأ التنظيمي 
  األساسي

  :2ملخص آل المبادئ األساسية آما وضحت في القسم   جميع
  

وقد تم التعبير عن هذه المبادئ األساسية بشكل واضح ومدروس 
وذي صلة  ومفيدًا واضحًا بحيث توفر دليًال بمصطلحات عامة جدًا

ألنها لم تعرف بعد بشكل واضح، فإن . أوسع نطاق للحاالت على
الطريقة المحددة التي تنطبق بها بشكل فردي أو جماعي على 

الحالة الجديدة سوف تعتمد بالضرورة على عدد من العوامل التي 
يتعذر تنفيذها آاملة أو سردها وألنها تعتبر بيانات مبادئ خالل 

تنشأبشكل أساسي من  األشياء العملية فإن الحاالت سوف
اإلخالص الكامل لكافة المبادئ اإلحدى عشر بالتزامن مع 

 ICANNوسوف يمارس أي آيان تابع لـ . بعضهما قدر اإلمكان
توصية أو قرار حكمها عمليا وذلك لتحديد المبادئ  ممن يقوم بعمل

األساسية األآثر مالءمة وآيفية تطبيقها على الحاالت 
الضرورة التوازن المناسب والذي  الخاصةللقضيةوتحديد عند

  ."يمكن الدفاع عنه بين المبادئ المتنافسة

  ، 6المادة  2
  1القسم 

من ") المجلس(" ICANNيجب أن يتكون مجلس إدارة 
"). المديرين("من األعضاء ممن لهم حق التصويت  50

باإلضافة إلى ذلك، يخصص ستة من مسؤولي 
ض المبينة في لألغرا") مسؤولو االتصال("االتصاالت 

  .من هذه المادة 9المادة 

   التقديم  مجلس اإلدارة
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  مالحظات   الفئة   ينطبق على  وصف االستخدام / اقتباس   المصدر   # 
  ، 6المادة  3

  ، 2القسم 
  ، 2القسم الفرعي 

  1الفقرة 

خالل تنفيذها لمسؤولياتها لملء : ... مديرو االختيار
، يجب أن تطلب لجنة الترشيح ذلك 8حتى  1المقاعد من 

يتكون من أعضاء  ICANNلضمان أن مجلس إدارة 
التنوع الجغرافي المناسب والتنوع الثقافي والتنوع يمثلون 

في المهارات والخبرات والمنظور من خالل تطبيق 
وفي أي . من هذه المادة 3المعاييرالمحددة سلفًا بالقسم 

وقت وعند التحديد يجب على لجنة الترشيح اختيار أحد 
المديرين لملء أي فراغ أو بند قد انقضى قد يتسبب 

بما ال يشمل (ز العدد اإلجمالي للمديرين اختياره في تجاو
آما هي (من الدول المحددة بأي منطقة جغرافية ) الرئيس

آما يجب على  5لرقم ) من هذه المادة 5محددة بالقسم 
لجنة الترشيح ضمان أنه عند اختيار لجنة الترشيح أن 

يتضمن المجلس على األقل أحد المديرين من دولة بكل 
  )."حساب التنوع"( ICANNلـ منطقة جغرافية تابعة 

   التقديم  مجلس اإلدارة

  ، 6المادة  4
  ، 2القسم 

  ، 2القسم الفرعي 
  2الفقرة 

بالنسبة ألهداف وأغراض القسم : ... مديرو االختيار
، ICANNمن لوائح  2، القسم 6من المادة  2الفرعي 

فإنه عندما يحص أي مرشح لإلدارة على مواطنة أآثر 
سنوات  5م في أحد البلدان ألآثر من من دولة أو قد أقا

، )"اإلقامة"(في البلد التي ال يحصل فيها على المواطنة 
فقد يبدوا أن هذا المرشح من أي بلد ويجب عليه أن يحدد 
في بيان مصلحة بلد المواطنة أو اإلقامة الذي يرغب في 

أن تقوم لجنة الترشيح باستخدامها ألغراض حساب 
بة ألغراض وأهداف القسم بالنس. التنوع الجغرافي

، ICANNمن لوائح  2، القسم 6من المادة  2الفرعي 
والتي سوف  "إقامة واحدة"يمكن للشخص فقط التمتع بـ 

تحدد من خالل المكان الذي يقيم فيه المرشح إقامة آاملة 
  .وله فيه مكان سكني دائم

  التقديم  مجلس اإلدارة
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  مالحظات   الفئة   ينطبق على  وصف االستخدام / اقتباس   المصدر   # 
  ، 6المادة  5

  ، 2القسم 
   ،3القسم الفرعي 

  1الفقرة 

خالل تنفيذها لمسؤولياتها لملء : ... مديرو االختيار
، يجب أن تطلب لجنة الترشيح 14حتى  9المقاعد من 

يتكون من  ICANNذلك لضمان أن مجلس إدارة 
أعضاء يمثلون التنوع الجغرافي المناسب والتنوع الثقافي 

والتنوع في المهارات والخبرات والمنظور من خالل 
وفي . من هذه المادة 3ييرالمحددة سلفًا بالقسم تطبيق المعا

أي وقت متاح، ال يجب أن يكون هناك مديرين من جانب 
أحد منظمات الداعمة من مواطني دولة واحدة أو من دول 

  .بالمنطقة الجغرافية ذاتها

   التقديم  مجلس اإلدارة

  ، 6المادة  6
  ، 2القسم 

  ، 3القسم الفرعي 
   2الجزء 

، 6من المادة  2وأغراض القسم الفرعي بالنسبة ألهداف 
، فإنه عندما يحص أي ICANNمن لوائح  2القسم 

مرشح لإلدارة على مواطنة أآثر من دولة أو قد أقام في 
سنوات في البلد التي ال يحصل  5أحد البلدان ألآثر من 

، فقد يبدوا أن هذا المرشح )"اإلقامة"(فيها على المواطنة 
يحدد في بيان مصلحة بلد  من أي بلد ويجب عليه أن

المواطنة أو اإلقامة الذي يرغب في أن تقوم لجنة 
. الترشيح باستخدامها ألغراض حساب التنوع الجغرافي

، 6من المادة  3بالنسبة ألغراض وأهداف القسم الفرعي 
، يمكن للشخص فقط التمتع ICANNمن لوائح  2القسم 

مكان الذي والتي سوف تحدد من خالل ال "إقامة واحدة"بـ 
  .يقيم فيه المرشح إقامة آاملة وله فيه مكان سكني دائم

   التقديم  مجلس اإلدارة

  ، 6المادة  7
  ، 3القسم 

  3القسم الفرعي 

 ICANN يجب أن يكون مديرو: معيار تحديد المديرين
األشخاص أصحاب التنوع الثقافي والجغرافي عن . …

وص مجلس اإلدارة يتفق مع المعايير األخرى المنص
  عليها في هذا القسم؛

   التقديم  مجلس اإلدارة
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  مالحظات   الفئة   ينطبق على  وصف االستخدام / اقتباس   المصدر   # 
  ، 6المادة  8

   5القسم 
لضمان التمثيل الدولي بالمجلس، يجب أن : التمثيل الدولي

يتوافق اختيار المديرين من خالل لجنة الترشيح وآل 
منظمة من منظمات الدعم مع آافة فقرات التنوع المعمول 

مشار إليها بهذه بها لهذه اللوائح أو أّي مذآرة تفاهم 
أحد أهدف هذا . اللوائح فيما يتعلق بالمنظمة الداعمة

التنوع هو ضمان أن يكون لكل منطقة جغرافية مدير 
واحد على األقل وأن ال تكون هناك منطقة في أي وقت 

بما ال يشمل (تتمتع بأآثر من خمسة مديرين بالمجلس 
  ).الرئيس

   التقديم  مجلس اإلدارة

  ، 6المادة  9
  5سم الق

يعتبر "آما هو مستخدم في هذه اللوائح، فإن آل مما يلي 
دول المحيط /استراليا/أوروبا وأسيا": منطقة جغرافية

الهادئ ودول أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي وأفريقيا 
ويجب الدول المحددة المتضمنة بكل . وأمريكا الشمالية

هذا القسم  ويجب مراجعةمنطقة جغرافية من المجلس 
مرة على األقل آل ثالثة (لس من وقت آلخر المج من

لتحديد أي تغيير مناسب مع اعتبار ثورة  وذلك )أعوام
  .اإلنترنت

  .مصدر تفويض فريق عمل مراجعة المناطق الجغرافية  جميع  مجلس اإلدارة

  ، 7الفقرة  10
  5القسم 

وخالل تنفيذ هذه المسؤوليات بشأن اختيار أعضاء مجلس 
ليات االختيار الخاصة بأي آيانات وعم( ICANNإدارة 

مثل لجنة الترشيح فهي ضمن  ICANNأخرى تابعة لـ 
، يجب على لجنة الترشيح )المسؤوليات لموجب اللوائح

األخذ في االعتبار العضوية المستمرة لمجلس إدارة 
ICANN )ذلك  ، وطلب)والكيانات والهيئات األخرى

فراغات لضمان أن األشخاص الذين تم اختيارهم لملء 
) والكيانات أألخرى المشابهة( ICANNمجلس إدارة 

مالئمين ومتسقين إلىالحد المسموح به مع المعايير 
من هذه المادة  4األخرى المطلوبة المطبقة بموجب القسم 

 4مع إجراء االختيارات مع مراعاة المبدأ األساسي 
  .2، القسم 1بالمادة 

تعيينات لجنة الترشيح 
  ICANNألجهزة 

وللعلم، ال يرجع أي من أحكام القانون الداخلي إلى تكوين لجنة   ديمالتق
  .الترشيح التي تشير إلى التنوع الجغرافي

  , ،9المادة  11
  ، 3القسم 
  1الفقرة 

من األعضاء  ccNSO 3 سوف يتضمن مجلس
منطقة تابعة لـ المحددين من خالل األعضاء من آل 

ICANN  

  االنتخابيةتعريف الدائرة   التقديم  ccNSOمجلس 
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  مالحظات   الفئة   ينطبق على  وصف االستخدام / اقتباس   المصدر   # 
  ، 9المادة  12

  ، 3القسم 
  1الفقرة 

على ثالثة أعضاء من تعيين  ccNSOيشتمل مجلس
NOMCOM  

  NOMCOMتطبيق أحكام التنوع الجغرافي   التقديم  ccNSOمجلس 

  ، 9المادة  13
  ، 4القسم 
  9إلى  7الفقرة 

قد يتم تسمية المرشح للمجلس ثانية وعند الضرورة 
منطقة عضاء من آل التصويت عليه من جانب األ

  .ICANNجغرافية تابعة لـ 

ال توجد متطلبات للمرشح ذاته حتى يصبح مواطنا أو مقيما   التقديم  ccNSOمجلس 
  بالمنطقة قيد التساؤل

  ، 9المادة  14
  ، 3القسم 
  2الفقرة 

يجوز لكل منظمة إقليمية تعيين جهة اتصال واحدة غير 
  مصوتة للمجلس

  أدناه 16 انظر أيضًا .االت اإلقليميةاالتص  المشارآة  ccNSOمجلس 

  ، 9المادة  15
  ، 4القسم 
  4الفقرة 

آما هي  ccTLDsلـ  المناطق الجغرافيةسوف تكون
آما . ICANNللوائح  5من القسم  6موضحة بالمادة 

بالمناطق الجغرافية ممن هم  ccTLDsيشار إلى مديري 
داخل  ccNSOعلى أنهم أعضاء  ccNSOأعضاء بـ 
لجغرافية بغض النظر عن الموقع المادي لمدير المنطقة ا
ccTLD  . وفي حالة عدم وضوح المنطقة الجغرافية

طبقًا  ccTLD، فيتم ذاتيًا اختيار عضو ccNSOلعضو 
لإلجراءات المعروفة والتي يتم تطبيقها من مجلس 

ccNSO .  

    التقديم والمشارآة  ccNSOعضوية 

  ، 9المادة  16
  5القسم 

بتصميم منظمة إقليمية من أجل  ccNSOقد يقوم مجلس 
  ICANNآل منطقة جغرافية تابعة لـ 

منظمات إقليمية 
ccNSO  

  منظمة إقليمية واحدة لكل منطقة  المشارآة

 ccNSOإجراء  17
لالختيارالذاتي لمنطقة 

ICANN  

بـ  ICANNبالنسبة للمناطق التي تم إلحاقها من جانب 
م ذاتيا قد تقو "المواطنة"على أساس  منطقة جغرافية

  .باختيار منطقة بديلة

  .يجب دعمها من جانب الحكومة الوطنية  التقديم والمشارآة  ccNSOعضوية 

  ، 10المادة  18
  ، 3القسم 
  1الفقرة 

من ثالثة ممثلين يتم  GNSOيجب أن يتكون مجلس 
وال يوجدممثلين تم . تحديدهم من خالل آل دائرة انتخابية

وهم مواطنين بدولة  اختيارهما من الدائرة االنتخابية
  .الواقعة بالمنطقة الجغرافية ذاتهاواحدة أو من البالد 

   التقديم  GNSOمجلس  

  ، 11المادة  19
  ، 2القسم 

  ، 4القسم الفرعي 
  .3, #1الفقرة 

ويجب أن تتضمن آل مذآرة تفاهم تابعة للمنظمات 
اإلقليمية العامة فقرات مصممة للسماح إلى أقصى حد 

 إنترنت فردي مواطن للدولة داخلممكن آل مستخدم 
في واحد على للمشارآة  RALOالمنطقة الجغرافية لـ 

  .العامة RALOاألقل من هياآل 

ALAC RALOs  المشارآة   
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  مالحظات   الفئة   ينطبق على  وصف االستخدام / اقتباس   المصدر   # 
  ، 11المادة  20

  ، 2القسم 
  ، 4القسم الفرعي 

  .4, #1الفقرة 

يجب إلى الحد المتوافق مع هذه األهداف، أن تمنح 
نوع الهيكل األفضل من  RALOالمعايير والمقاييس آل 

بالمنطقة حيث المالءمة مع األعراف والسمات الخاصة 
  .الجغرافية الخاصة بها

ALAC RALOs  المشارآة   

الميثاق االنتقالي ) مشروع( 21
لمجموعة أصحاب 
المصالح التجارية 

GNSO  

8.1 ….  
ضمان تبني الدوائر االنتخابية لإلجراءات الختيار ممثلين 

يجب أن يكون : التعليق[ية مختلفة من آل منطقة جغراف
مثل ذلك بأن  SGالتنوع الجغرافي معقوال عند مستوى 

من المجالس الستة قد يأتي من × ال يكون هناك أآثر من 
  ؛ ]GNSOالمنطقة ذاتها لمجلس 

مجموعة أصحاب 
المصالح التجارية 

GNSO  

  مسودة على  التقديم
http://gnso.icann.org/en/improvements/csg-
proposed-petition-charter-22jun09.pdf 

  

الميثاق االنتقالي ) مشروع( 22
لمجموعة أصحاب 

المصالح غير التجارية 
GNSO  

8.4 ….  
ه أن NCSGوسوف يضمن المجلس واللجنة التنفيذية لـ 

فال يجب أن يقدم أآثر  GNSOفي حالة تحديد مجالس 
من اثنين من المنطقة الجغرافية ذاتها آما هو محدد طبقًا 

  . ICANNللوائح 

مجموعة أصحاب 
المصالح التجارية 

GNSO  

  يمكنك االطالع على مسودة من خالل الموقع  التقديم
http://gnso.icann.org/en/improvements/ncsg-
proposed-petition-charter-22jun09.pdf 

  

ميثاق مجموعة ) مشروع( 23
أصحاب المصالح 

  GNSOللمسجلين 

3.3 ….  
على تقييم مجموعة ] المجلس التنفيذي[وسوف يعمل 

بموجب العوامل المرشحين لالنتخاب  GNSOمجلس 
الواضحة بما في  ICANNوالمتطلبات الخاصة بلوائح 

. ذلك ممثل المجموعة ذات المصلحة والتنوع الجغرافي
ولتعزيز التنوع التمثيلي على نطاق واسع بما يتوافق مع 

، فال يجب أن يحضر ICANNالمبادئ الموجودة بلوائح 
من  RrSG أآثر من واحد من الممثلين المنتخبين لـ

  .ICANNنطقة الجغرافية ذاتها آما هو محدد بلوائح الم

  GNSOمسجل 
مجموعة أصحاب 

  المصالح

  مسودة في  التقديم
http://gnso.icann.org/en/improvements/rrsg-
proposed-petition-charter-25jun09.pdf 

  

ميثاق مجموعة ) مشروع( 24
أصحاب المصالح 

  GNSOللسجالت 

بانتخاب مثل هذا العدد من الممثلين  RySGسوف يقوم 
آما هو محدد  GNSOلمجلس ) " RySG"ممثلي (

يجب إجراء االنتخابات بما يتوافق . ICANNسلفًا بلوائح 
 أدناه وبما 9مع إجراءات التصويت الموضحة بالمادة 

بعد  ICANNيتوافق مع الفقرات المعمول بها للوائح 
ولتعزيز . ذلك بما يتضمن تلك المتصلة بالتنوع والجدارة

التنوع التمثيلي على نطاق واسع بما يتوافق مع المبادئ 
فال يجب أن يحضر أآثر  ،ICANNالموجودة بلوائح 

من المنطقة  RySG من واحد من الممثلين المنتخبين لـ
  .ICANNاتها آما هو محدد بلوائح الجغرافية ذ

  GNSOسجالت 
مجموعة أصحاب 

  المصالح

  مسودة في  التقديم
http://gnso.icann.org/en/improvements/rysg-
proposed-petition-charter-22jun09.pdf 
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  هياآل تنظيمية أخرى

  
 في محددة ليست ولكنها ICANN داخل تستخدم التي اإلقليمية الهياآل من لغيرها مماثلة معلومات 2 الجدول يعرض
  ) للموظفين اإلقليميين والمديرين) RIRs( اإلقليمي اإلنترنت برتوآول عناوين سجالت المثال، سبيل على( المحلية القوانين

  
  : التالية لألسباب تجاهلها يمكن ال ولكن عمل، فريق مراجعة ألغراض" النطاق خارج" األخرى اإلقليمية آلالهيا هذه تعتبر

  
  . مفيدة تكون قد العتمادها أسباب )أ 
  . مماثل هيكل تعتمد أن ينبغي ICANN لـ الجغرافية المناطق بأن تفيد اقتراحات قدمت )ب 
 الجغرافي التنوع على تؤثر وبالتالي تخابيةاالن والدوائر ICANN إدارة مجلس من عضوين ASO تعين )ج 

  . الرئيسي ICANN لهيكل
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  أخرى إقليمية هياآل - 2 الجدول
  

  مالحظات   الفئة   ينطبق على  وصف االستخدام/ اقتباس   المصدر   # 
  :مالحظة

  .تم إضافة بعض التأآيدات الواضحة عندما يكون مناسبا". المصدر"اشر من المستند المدرج في العمود المسمى مقتبسة بشكل مب" المعلومات ووصف االستخدام"ما لم يتم تحديد خالف ذلك، فإن النص الموجود بالعمود 
ICANN/ASO  2004أآتوبر  21 - مذآرة تفاهم mou2004.html-http://aso.icann.org/docs/aso  

  :مناطق الخدمة  6قسم  1
يتم تحديدها بواسطة  RIRالمناطق التي يخدمها آل 

RIRs تضمن  .في طريقة اختيارهمNRO  أنه يتم
  . تغطية جميع منطاق الخدمات الممكنة

ASO    سياسة التنسيق الداخلية : ذات االهتمام  العمليات(ICP)-2:  معيار
   2001يونيو  4 - تأسيس سجالت اإلنترنت اإلقليمية الجديدة 

2.htm#fnstar-http://www.icann.org/en/icp/icp  

  الداخلية ICANNإجراءات 
إحالة المديرين اإلقليميين  2

آما هو ( ICANNلـ
موصوف من ِقبل مدير 

  )إقليمي

مع حضور " المديرين اإلقليمين"يتعامل مصطلح 
ICANN  آما يفهم من آل دولة (بالمناطق المختلفة

ألسباب اقتصادية واضحة أو قارة لمشكالت بالنطاق 
من مختلف (هذا من شأنه تعزيز التمثيل ). والمدى

والسجالت  ccTLDsالحكومات و: الجهات المعنية
التابعة لـ  بعمليات التشغيل) المفوضة وما إلى ذلك

ICANN تطوير السياسة وتقوية مستوى  وعمليات
  ".فيما يتعلق بالمناطق ICANNاستجابات 

تعريف حقيبة ومجال التغطية لكل مدير إقليمي يعتمد على 
صورة شخصية، تجارب سابقة، : الكثير من المتغيرات

يوجد دعم بيني هام . لغة، جنسية، اتصاالت، وغير ذلك
تمد ذلك أيضًا على طبيعة المشكالت بين المديرين وقد يع

على سبيل المثال في حالة وجود حكومة تتعلق باألعمال (
  .تقنية أو باتجاهات التجارة وما إلى ذلك

التي تكون " المديرين اإلقليميين"نظرًا لتشغيل الموظفين لشبكة   العمليات   ICANNفريق 
شبكة شاملة وتتعامل مع المتغيراتالتي هي خارج النطاق 

المديرين "لجغرافي، يوصي الموظفين بقوة ضد استخدام شبكة ا
بأي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تؤثر على معلمة " اإلقليميين

  .ICANNأي تعريف للمناطق جغرافية في السياق األوسع لـ 
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  "األمور التي يجب أخذها في االعتبار"أو  "المشكالت"

 ذلك استقى وقد. العمل بباقي القيام أثناء العمل فريق قبل من االعتبار في أخذها نبغيي التي بالمسائل قائمة 3 الجدول يقدم
 ومناقشات المجلس، على GNSO وترد األصلي، ccNSO مناطق تقرير تشمل التي المصادر من واسعة مجموعة من

 يعكس فذلك. ذلك ىإل وما العام، من سابق وقت في مشاورات إلجراء واالستجابة ،ICANN اجتماع في لوجه وجها
 يبدو وقد نفسه، العامل الفريق ذلك في بما المعنية، الجهات من واسعة لمجموعة الرسمية وغير الرسمية النظر وجهات
 أي تبذل لم العملية، من المرحلة هذه في. المعنية المسائل وحساسية تعقيد لمدى انعكاس هذا. ذلك من النقيض على الكثير
 من مناطق ثالث في منهم مجموعة أن غير األشكال، من شكل بأي ذلك لتقييم أو القائمة، أولويات لترتيب محاولة

  .المناطق من وعدد واألقاليم، البلدان وتوزيع العامة، المبادئ الموضوع؛
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  االعتبار في أخذها ينبغي التي المسائل - 3 الجدول
  

  مالحظات   الموضوع  اإلصدار/اقتباس  المصدر   # 
ى مجلس إل GACنصيحة  1

يوليو  14(اإلدارة 
2000(  

أن تقوم بعمل مرجع للنماذج  ICANNيجب على 
  .البلدان اإلقليمي الدوليةالحالية وذلك لتوزيع

  الموجودة؟ "النماذج الدولية"ما هي   المبادئ العامة

حول وثائق  GNSOمبدأ  2
الصلة بالموضوع 

  بالمناطق

في الحسبان تباين  ICANNينبغي أن تأخذ مناطق 
  .حتياجات واهتمامات مختلف المناطقا

   المبادئ العامة

حول وثائق  GNSOمبدأ  3
الصلة بالموضوع 

  بالمناطق

المبنية عليها ينبغي إتاحة  ICANNمناطق واختيارات 
  .الفرصة لتلك االحتياجات واالهتمامات لتكون ممثلة

   المبادئ العامة

حول وثائق  GNSOمبدأ  4
الصلة بالموضوع 

  بالمناطق

بالسياق  ICANN'sجب اعتبار إنشاء مناطق تابعةلـ ي
الكبير لمتطلبات المنطقة الجغرافية المفروضة على 

  .جميعها ICANNآيانات وهيئات 
  

   المبادئ العامة

حول وثائق  GNSOمبدأ  5
الصلة بالموضوع 

  بالمناطق

إلى تحقيق التوازن بين  ICANNينبغي أن تسعى مناطق 
  .يل وسهولة المشارآة والبساطةتنوع التمث: ثالثة أهداف

  

   المبادئ العامة

حول وثائق  GNSOمبدأ  6
الصلة بالموضوع 

  بالمناطق

أن تعتق آًال من االمستخدمين  ICANNعلى مناطق 
  .الحاليين والمستقبليين على حد سواء

   المبادئ العامة

على التغيير  GNSOمبدأ  7
  المحتمل بالمناطق

الل عملية تنظيمية من خICANNيجب مراجعة مناطق 
لتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن يكون لدى : مناسبة

ICANN  في مكان وسيلة لفهم تطور احتياجات
  .واهتمامات مختلف المناطق

  

   المبادئ العامة

 4الفقرة  2، القسم 1المادة  8
  ICANNمن قوانين 

وخالل ممارسة مهمتها يجب على المبادئ األساسية 
ت واإلجراءات الخاصة بـ التاليةأن ترشد القرارا

ICANN :4 . طلب مشارآة واسعة ومدروسة ودعمها
مما يعكس التنوع الوظيفي والجغرافي والثقافي لإلنترنت 

  .على آافة مستويات تطوير السياسة واتخاذ القرار

هل تعكس المناطق الحالية التنوع الوظيفي والثقافي باإلضافة . أ  المبادئ العامة
  ي؟إلى التنوع الجغراف

  
هل الطريقة الحالية لتجميع المناطق المستقلة مع الدولة األم . ب

  تدعم بشكل حقيقي مبدأ التنوع الجغرافي؟
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  مالحظات   الموضوع  اإلصدار/اقتباس  المصدر   # 
إلى  ccNSOتقرير  9

  المجلس
قد تعرج مشكلة المناطق على أشياء مثل السلطات المحلية 
والهوية الثقافية ومن ثم فهي من األمور الهامة فيما يتعلق 

ة واإلجماع الموسع على أية بالتعامل مع الحساسي
  ).للمجلس(توصيات 

    المبادئ العامة

إلى  ccNSOتقرير  10
  المجلس

في حين تنفيذ الحالي للتنوع الجغرافي يترك على ما يرام، 
  .فإن المبدأ في حد ذاته يكون دعمًا قويًا

   المبادئ العامة

إلى  ccNSOتقرير  11
  المجلس

   امةالمبادئ الع  أساسيًا المرونة أمرًا

تقرير  ALACاستعراض  12
  فريق العمل

أنه سيكون من المناسب ) ALAC(ال يعتقد فريق عمل 
وحده  ALACإجراء تغييرات على التوازن اإلقليمي لـ 

 ICANNمن دون التصدي لمسألة التوازن اإلقليمي لـ 
 ICANNومن ثم تشجع مجموعة العمل مجلس . آكل

 - ICANNل على التحرك بسرعة لتنفيذ مراجعة لهيك
اإلقليمي مع عرض إنشاء هيكل يعكس بشكل أفضل 

  .توزيع مستخدمي اإلنترنت حول العالم

   المبادئ العامة

نوفمبر  23خطاب بتاريخ  13
 ICANNمن رئيس  98

المؤقت إلى وزارة التجارة 
  للواليات المتحدة األمريكية

آما إن إضافة اللغة يجعل من الواضح أن أي .…
لبالد متضمنة بالمناطق الجغرافية أو تغييرات معتبرة با

األمور األخرى ذات الصلة بالتنوع الجغرافي سوف تأخذ 
  .في االعتبار ثورة اإلنترنت

أن هذا البيان يتضمن وجود عالقة ما بين تحديد البلدان  يبدوا  المبادئ العامة
  .اإلنترنت "حالة"على المناطق و

  ؟1998هل آانت مثل هذه العالقة في عام . أ
هل المناطق الجغرافية الحالية تأخذ في االعتبار ثورة . ب

  ؟1998اإلنترنت منذ عام 
إلى  ccNSOتقرير  14

  المجلس
تنحرف المناطق الحالية، وربما . التوازن مسألة رئيسية

  .ccTLDsمن جهة 
    توزيع البلدان واألقاليم

إلى  ccNSOتقرير  15
  المجلس

يقية، مفاده آان هناك ضغط قوي من بعض الدول األفر
  .أن التشكيل الحالي للمنطقة أفريقيا ال ينبغي تغييره

    توزيع البلدان واألقاليم

إلى  ccNSOتقرير  16
  المجلس

يجب أن يتدارك تحديد البلدانيجب أن يتدارك تحديد 
  البلدان

    توزيع البلدان واألقاليم
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  مالحظات   الموضوع  اإلصدار/اقتباس  المصدر   # 
مقدمة القتراح  17

NOMCOM  الحالي
 ICANNبتعديل لوائح 
  الجغرافي على التنوع

خالل السنوات الماضية، عبرت لجنة الترشيح عن 
اهتمامها عن أنها مطالبة بحساب أآثر من دولة واحدة 

ما يجعل من  بالمواطنة وذلك ألغراض التنوع وهذا غالبًا
الصعب اختيار المرشحين األفضل الحتالل مقاعد 

 ويعيش بعض. المجلس التي تلتزم لجنة الترشيح بملئها
البًا في البالد لعدة سنوات وبذلك فإنهم ن غيالمرشح

يمثلون بشكل أفضل مصالح تلك الدولة أآثر من أي دولة 
وفي هذا . أخرى قد يكون المرشح أحد مواطنيها

فإن اإلقامة ليست فقط المواطنة تعتبر ضمن  المقترح،
  . حساب التنوع الجغرافي

    توزيع البلدان واألقاليم

على التغيير  GNSOمبدأ  18
  محتمل بالمناطقال

مجموعة واحدة فردية من المناطق المخصصة لـ 
ICANN  آما في اليوم تضاف إلى البساطة والسهولة إّال

أن هذا الهدف يجب موازنته مع احتياجات التطور 
  .والكيانات األخرى ICANN لـ الداعمة لـلمنظمات

  

   عدد المناطق 

على التغيير  GNSOمبدأ  19
  المحتمل بالمناطق

غي أن ال يكون هناك أي شيء مقدس بشأن عدد من ينب
  .لمتبقية خالل خمسة ICANNمناطق ا

  

   عدد المناطق 

على  GoDaddyرد  20
  االستشارة العامة

ويود عدد آبير للغاية من المناطق الجغرافية أن يجعل من 
عملية الحفاظ على التوازن داخل مجموعات العمل التابعة 

المساهمين /اخبينوموظفي دائرة الن ICANNلـ 
  .والممثلين عن المجلس عملية صعبة أو ال يمكن القيام بها

   عدد المناطق 

على  GoDaddyرد  21
  االستشارة العامة

 RIRومن الناحية المثالية، ينبغي اتساق مهمة منطقة 
  . والمنطقة الجغرافية

   عدد المناطق 

على  auDAرد  22
  االستشارة العامة 

قليمي إلى ظهور عدد من قضايا أدى هذا الهيكل اإل
على سبيل المثال، حجم التنوع في . التمثيل والمشارآة

منطقة آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ أيمكن أن تخلق 
صعوبات للمشارآة في الحوارات اإلقليمية األصغر حجما 

محدودة  ccTLD واألقل نموا والبلدان الفقيرة ومديري
    .الموارد

   عدد المناطق 
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  مالحظات   الموضوع  اإلصدار/اقتباس  المصدر   # 
إلى  ccNSOتقرير  23

  المجلس
الخمس اختالفا آبيرا عن تلك  ICANNتختلف مناطق 

  التي حددها مكتب إحصاء األمم المتحدة
الخمس؟ ألنها ال توازن أي  ICANNمن أين تأتي مناطق   عدد المناطق 

  .مجموعات عامة أخرى معروفة للبالد

إلى  ccNSOتقرير  24
  المجلس

أخذ في االعتبار الجغرافيا الهياآل اإلقليمية ينبغي أن ت
وهذا قد يؤدي إلى . والثقافة واللغة والعالقات االقتصادية

  . زيادة في عدد من المناطق

   عدد المناطق 

ردود فعل غير رسمية إلى  25
  الفريق العامل

على سبيل (تشعر بعض المجموعات اإلقليمية الصغيرة 
الطلب  بأن) المثال دول الجزيرة الصغيرة، بالدول العربية

الحالي للمناطق الجغرافية أحيانا ما يؤدي إلى معاينة 
 ICANNاالحتياجات الخاصة من جانب مجتمع 

  .والمنظمات اإلقليمية الكبيرة جدًا

  عدد المناطق 
  توزيع البلدان واألقاليم
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  استنتاجات

 من وتتألف. البحث مرحلة في العامل الفريق نتائج -لمجتمعا استعراضبهدف  - تقديم هو األولي التقرير هذا من والهدف
 األعضاء. اإلمكان قدر وافية قوائم لدينا تكون أن المهم من ولذلك. أعمالنا بقية عليها يتوقف ومسائل ومخاوف، حقائق

 الخصوص وجه على يرحب سوف العامل الفريق أن غير. بها يرغبون تعليقات أي إبداء يمكن المجتمع من الواضحين
  :التالية ألسئلةا على باإلجابة

  
 ICANN هياآل في التغييرات فقد بشأن العامل الفريق يقلق آامل؟) المناطق استخدامات( 1 الجدول هل .1

  .ICANN لـ التابعة الجغرافية بالمناطق تتأثر، أن يمكن أو على، تؤثر أن يمكن التي التنظيمية
  

  ئمًا؟ومال آافيًا) 5 صفحة انظر" (الفئوي التصنيف استخدام" يعتبر هل .2
  

 إذا العامل؟ الفريق نطاق خارج تكون أن ينبغي) 2( الجدول في المدرجة اإلقليمية الهياآل أن على توافق هل .3
  السبب؟ هو فما آذلك، األمر يكن لم

  
 الفريق قبل من االعتبار في أخذها ينبغي التي المسائل قائمة إلى إضافتها أو حذفها ينبغي التي المسائل هي ما .4

  ؟)3 جدولال أي( العامل
  

 مجموعة تكون أن يمكن. هي آما آاملة األساسية األبحاث أن لضمان المحلي المجتمع مساعدة إلى العامل الفريق يتطلع
  .تقدير أقصى على 2009 أغسطس 30 تاريخ بحلول التعليقات تقديم تم إذا ممتنة العمل

  
  
  
  



 الملحق أ
 

 مجموعة العمل بالمناطق الجغرافية  -المخطط
   

 -1أ موافق عليه 2009يونيو  26

  الغرض    .1

  
 لـ التابعة الجغرافية المناطق بتعريف المتصلة المسائل استعراضو دراسة هو الجغرافية المناطق عمل فريق من الغرض

ICANN، لمناطق الحالي التعريف بشأن المجلس فيها وينظر للمجتمع مقترحات وتقديم المعنية الجهات جميع مع والتشاور 
ICANN أوضحت. الجغرافية ALAC وccNSO وGNSO العامل الفريق هذا لتعيين وتأييدها دعمها.  

  

  طاقالن  .2
  

  :يلي ما العمل مجموعة على يجب
  

 التنوع لتحقيق المثال سبيل على( ICANN لـ التابعة الجغرافية المناطق تستخدمها التي المختلفة األغراض تحديد •
 أعضاء النتخاب االنتخابية الدوائر ولتحديد ACsو SOs بعض هيكل ولتحديد ICANN بمجلس الجغرافي
  ).ACsو SOs من لبعض المجلس

 تلبية في) إجماًال أو حاليا محددة هي آما( ICANN لـ التابعة الجغرافية المناطق استخدام استمرار مدى دتحدي •
  .الصلة ذوي المساهمين متطلبات

 المناطق وتحديد والمستقبلي الحالي باالستخدام يتعلق فيما والمجتمع المجلس جانب من العتبارها المقترحات تسليم •
  .ICANN لـ التابعة الجغرافية

  
 معيار من التحقق على -  ذلك على اقتصارها عدم مع - العمل مجموعة ترآز أن يجب الرئيسية، األهداف هذه تلبية وخالل
  : االعتبار في األخذ يجب آما الجغرافية المناطق بإحدى المعروفة سياسية الجيو والكيانات التابعة والدول الدول تحديد

  
 مجلس على لعرضه ccNSO مناطق عمل فريق قبل من ICANN لـ يةالجغراف للمناطق النهائئي التقرير •

ICANN )24 ؛)2007 سبتمبر   
   و) 2008 أغسطس 26( العمل مجموعة تكوين توقع في ICANN إدارة لمجلس GNSO خضوع •
 ICANN GAC( بـ المتعلق الموضوع في GAC نصيحة يشمل بما - األخرى المجتمع نصيحة •

Communiqué (لـ التابعة الجغرافية للمناطق الدولية النماذج خدامباست ينصح والذي ICANN )14 يوليو 
2000.(  

  
 العمل مجموعة رئيس على ينبغي نطاقها، خارج تعمل التي الجغرافية المناطق عمل لمجموعة واضحة القضايا أصبحت إذا

  . مالئم بشكل معها والتعامل االعتبار في يؤخذ أن يمكن حتى باألمر اإلدارة ومجلس الجمعية إبالغ
  



 الملحق أ
 

 مجموعة العمل بالمناطق الجغرافية  -المخطط
   

 -2أ موافق عليه 2009يونيو  26

  عضوية المناطق الجغرافية والمقصود مجموعة العمل الخاصة بها  .3
  

  : التاليين باألعضاء األدنى للحد طبقا الجغرافية بالمناطق الخاصة العمل مجموعة تتمتع سوف
  

   ؛ccNSO لـ تابعين) 2( عضوين •
   ؛ccNSO لـ تابعين) 2( عضوين •
   ؛GAC رئيس •
   ؛GNSO لـ تابعين) 2( عضوين •
  ؛NRO/ASO لـ تابعين) 2( عضوين •

   
آما أنهم  RSSACو SSACفقد تمت دعوة آل من  ،2008.11.07.08في عام  ICANNطبقا لقرار مجلس إدارة 

   .مؤهلين أيضًا لتسمية ما يصل إلى عضوين مشارآين ليخدما على أنهما أعضاء بمجموعة العمل
  

 مجموعة أعضاء من البديل والرئيس بها الخاص رئيسها تحديد الجغرافية بالمناطق الخاصة العمل مجموعة على ويجب
  .العمل

  
  .العمل لمجموعة الدعم يقدم آاف طاقم توفير على ICANN تعمل وسوف

  

  العمليات ومنهجية العمل  .4

  GEO عمل لفريق المبدئي التقرير  .أ
 والمشكالت المواضيع حول العامة للمشاورة األولي التقرير نشر على الجغرافية بالمناطق العمل مجموعة تعمل سوف
 وتحديد والمستقبلي الحالي االستخدام لمراجعة االعتبار في أخذها إلى تحتاج - العمل مجموعة نظر وجهة من - التي

 العمل لمجموعة المحدد الزمني بالجدول المحددة الزمنية الفترة في ICANN بـ الخاصة الجغرافية المناطق
 من المساهمين مع عامة مناقشات جلسة العامة المشاورة تتضمن أن يجب). أدناه. 5 لقسمبا سلفا المحدد( الجغرافية
  . المخصص ICANN باجتماع المصلحة أصحاب

   GEO عمل لفريق االنتقالي التقرير  .ب
 ريرالتق على بناء هو والذي مؤقت تقرير إعداد الجغرافية العمل مجموعة على يجب العامة، المشاورة فترة انتهاء وبعد
 ومحددة حاليا محددة هي آما( ICANN بـ الخاصة الجغرافية المناطق استخدام استمرار درجة تقييم على يعمل األولي
 التي للتعليقات وتحليل مراجعة على آذلك يحتوي أنه آما. باألمر الصلة أصحاب المساهمين متطلبات لتلبية) إجماال
 الزمني الجدول ضمن المحدد الوقت في العامة للمشاورة مؤقتال التقرير نشر يجب. األولي التقرير على قدمت

  ). أدناه. 5 بالقسم سلفا المحدد( الجغرافية العمل لمجموعة



 الملحق أ
 

 مجموعة العمل بالمناطق الجغرافية  -المخطط
   

 -3أ موافق عليه 2009يونيو  26

  GEO العمل لفريق النهائي التقرير  .جـ
 بحيث نهائيًا تقريرا إعداد الجغرافية العمل مجموعة على يجب المؤقت، التقرير حول العامة المشاورات فترة نهاية في
 المشاورة فترة من التقرير حول استالمها تم التي والتعليقات المؤقت التقرير من المتضمنة األشياء يعكس تقريرًا كوني

 المناطق وتحديد والمستقبلي الحالي باالستخدام يتعلق فيما والمجلس للمجتمع- - العمل مجموعة ومقترحات العامة
   .ICANN لـ الجغرافية

  العمل مجموعة منهجية  .د
  . اإلجماع إلى التوصل الجغرافية العمل مجموعة تطلب سوف بها، الخاصة التقارير تطوير إلى تهدف خطوة وفي

  
 مجموعة بتقرير دمجه يتم أن يجب األقلية موقف خاصة،فإن مشكلة حول األغلبية نظر وجهة األقلية عارضت إذا

  . األمر بهذا الصلة ذي الجغرافية العمل
  
 التي العامة التعليقات آل تضمين على المعقولة التصرف بحرية يتعلق فيما الجغرافية العمل مجموعة إلزام يجب وال
 المسلمة التعليقات آافة تضمين على إلزامها يجب ال آما ،-  الجغرافية العمل مجموعة تقارير من أي على استالمها تم
  .فردية منظمان أو فردية حاالت أي خالل من
  

 ونقله الجغرافية العمل مجموعة جانب من التقرير تبني بعد يومًا عشر أربعة 14 فترة خالل النهائي التقرير نشر يجب
  . الجغرافية العمل بمجموعة المشارآين ACsو SOs رؤساء إلى

  النهائي بالتقرير يتعلق فيما الجغرافية العمل لمجموعة الدعم تقديم  .هـ
 النهائي التقرير مناقشة الجغرافية العمل بمجموعة تمثيلال في ساهموا ممن SOsو ACs على يجب تالية، خطوة وفي

 ACsو SOs رؤساء على ويجب. ال أم للتوصيات الدعم تقديم سيتم آان إذا ما وتقرير الجغرافية العمل لمجموعة
  . المشاورات بنتيجة آتابة الجغرافية العمل مجموعة رئيس إخبار

   غرافيةالج العمل لمجموعة التكميلي النهائي التقرير  .و
 إخبار عليها فيجب للتوصيات، الدعم العمل مجموعة في بممثلين ساهموا ممن AC أو SO من أي تدعم لم حالة في

 بإعادة التصرف بحرية تتمتع وهي الجغرافية العمل مجموعة تقوم قد. األسباب عن آتابة الجغرافية العمل مجموعة
  .  الدعم لطلب النهائي قريرالت من آتابتها أعيدت نسخة وتسليم التقرير اعتبار

  GEO عمل فريق إدارة مجلس توصيات  .ز 
 ممن ACsو SOs جانب من له التابع التكميلي التقرير أو الجغرافية العمل لمجموعة النهائي التقرير دعم حالة في

 إلى اتهاتوصي تسليم أيام 5 فترة خالل الجغرافية العمل مجموعة على فيجب العمل، مجموعة في بممثلين ساهموا
  :تتضمن وهي. ICANN إدارة مجلس

  
  التقرير النهائي التكميلي لمجموعة العمل الجغرافية؛  )1(
  .ممن ساهموا بممثلين في مجموعة العمل ACsو SOsالتأآيدات المكتوبة للدعم من   )2(

  
 فقد ،ACsو SOs من ينالمشارآ آافة جانب من الجغرافية العمل لمجموعة التكميلي النهائي التقرير دعم عدم حالة في
 إدارة مجلس إلى االختالف ونقاط الدعم وبيانات التكميلي النهائي التقرير بتسليم الجغرافية العمل مجموعة تقوم

ICANN.  
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  الخط الزمني لمجموعة العمل الجغرافية  .5
  

  الحد األدنى للمدة   * إغالق  * التاريخ  النشاط 
   يوجدال  ال يوجد  2009يوليو   نشر التقرير األولي

التعليق العام على التقرير 
  األولي

  يومًا 35  2009أغسطس   2009يوليو 

  ال يوجد    2009أآتوبر  9  نشر التقرير المؤقت
التعليق العام على التقرير 

  المؤقت
  يومًا 35  2009نوفمبر  13  2009أآتوبر  9

أسبوعان قبل اجتماع   نشر التقرير النهائي
ICANN 37 ) في فبراير

2010(  

  يوجد ال  

 AC’sو SO’sمشارآة 
 والتقرير النهائي التكميلي

، اجتماع 2010فبراير   نفس المرجع 
ICANN  

   ًايوم 21

  ال يوجد     2010فبراير   **تقديم اقتراح المجلس
  
  .العامة المشاورة لفترة البقاء من األدنى الحد فترة لتلبية ممكن تاريخ آخر* 

  .ICANN اجتماع في النهائي التقرير تقديم الزمني الخط/  الجدول هذا في يفترض** 
  

  المعلومات األساسية والمراجع   .6
  
 أحد ويوجه. ICANN مجلس ترآيبة في الجغرافي التنوع لضمان األصل في الجغرافية ICANN مناطق إنشاء تم

 التصنيفات أساس على الجغرافية المناطق إلى البلدان لتعيين العمل فريق 2000 عام في ICANN إدارة مجلس قرارات
 لـ التابعة الجغرافية المناطق بتعريف يتعلق ما في" المواطنة" مفهوم وعرض المتحدة، األمم إحصاء لشعبة الحالية

ICANN .  
  

 ALAC بـ خاص هيكلة عنصر بوصفها مختلفة بطرق ICANN لـ التابعة الجغرافية المناطق مفهوم تطبيق ثّم ومن
  .ccNSOو GNSOو
  

  :جغرافية مناطق خمس ICANN لوائح تحدد يالحال الوقت وفي
  

   أفريقيا؛ •
    الشمالية؛ أمريكا •
    الكاريبي؛ البحر منطقة/الالتينية أمريكا •
   و الهادئ؛ المحيط/أستراليا/آسيا •
  .   أوروبا •

  
 أن" طقةالمن لهذه المواطنة دولة مع جنب إلى جنبًا تتجمع أن ينبغي بلدًا ليست منطقة من األشخاص" مفهوم مع باالقتران
 تبعًا لذلك، ونتيجة". األم البلد" من ICANN الجغرافية للمنطقة المخصصة األراضي أو الجيوسياسية الكيانات بعض
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 مختلف على توزيعها يتم الجيوسياسية الكيانات أو البلدان من٪ 40 أو٪ 17 فإن الفرد، يستخدمها التي المعايرة لمعايير
  .المتحدة األمم إحصاءات مكتب ساسأ على توزع التي تلك من ICANN مناطق

  
 ذلك في بما ،ICANN جمعية ICANN إدارة مجلس طلب ،2007 نوفمبر في أنجلوس لوس في عقد الذي اجتماعه وفي

GNSO وccNSO وASO وGAC وALAC طاقم بتزويد يقوموا أن ICANN مجلس توصية على بالمدخالت 
ccNSO، القضايا ومراجعة الدراسة من مزيد إلجراء واسع مجتمعي نطاق على العمل مجموعة لتعيين المثال سبيل على 
 المجلس إلى مقترحات وتقديم المعنية األطراف جميع مع للتشاور ICANN لـ التابعة الجغرافية المناطق بتعريف المتعلقة
  .ICANN لـ التابعة الجغرافية للمناطق الحالي بالتعريف المتعلقة القضايا لتسوية

  
 في عقد الذي ICANN إدارة مجلس سمح ،)المراجع انظر( GACو ALACو GNSO من والدعم مةللمساه وتبعًا
 بتعريف الصلة ذات القضايا ومراجعة لدراسة المجتمع نطاق على العمل مجموعة بتشكيل ،)2008 نوفمبر( القاهرة
 التعريف بشأن والمجلس لجمعيةا فيها لتنظر المقترحات ورفع المساهمين جميع مع والتشاور ICANN الجغرافية المناطق
  .  ICANN لـ التابعة الجغرافية للمناطق الحالي

  
 فيها لينظر وثيقة مشروع وتقديم المقترح الميثاق الجماعة مساهمة وطلب الميثاق صياغة في العمل مجموعة عمل يكمن

 ضوء وفي. سيتي مكسيكو مدينة في 2009 مارس بشهر المجلس اجتماع في عليه والموافقة اإلدارة ومجلس الجمعية
 والكيانات والتبعيات البلدان تحديد معايير حول عملها على على، يقتصر وال للترآيز، العمل مجموعة توجه الميثاق، صياغة

 GNSO وتعليقات الصلة وثيق ccNSO مجلس وثيقة اعتبارها في وتأخذ الجغرافية، للمنطقة بها المعترف الجيوسياسية
  .  2000 عام في الموضوع هذا بشأن األصلية GAC استشارة فيها بما -  الجمعية ستشاراتا من وغيرها األخيرة

  
  

 المناطق هيكل بتبني الخاص 00.64 القرار اعتماد على تشتمل والتي 2000 يوليو 16 في ICANN إدارة مجلس محاضر
  )>16jul00.htm-http://www.icann.org/minutes/minutes<( التالي العنوان على الجغرافية

  
Iاستشارة تقديم ICANN GAC لـ التابعة الجغرافية للمناطق الدولية المعايير تستخدمها التي ICANN  
)>14jul00.htm-cann.org/committees/gac/communiquehttp://www.i<(  
  

 العنوان على ICANN لـ الجغرافية المناطق تأآيد إعادة). 2003 يونيو( مونتريال اجتماع نقاط
)>26jun03.htm-http://www.icann.org/minutes/minutes<(  
  

 المحددة االقتصادية والمجموعات الثانوية الجغرافية والمناطق) القارية( الكبرى الجغرافية للمناطق المتحدة األمم اتفاق
  )>ods/m49/m49regin.htmhttp://unstats.un.org/unsd/meth<( 2008 يناير 31 مراجعته تمت أخرى، ومجموعات

  
  2008 أغسطس 8 في العامة لالستشارة ICANN إدارة مجلس إلى لتقديمه للمناطق العمل مجموعة تقرير مشروع

)7.htm08aug0-http://ccnso.icann.org/announcements/announcement(  
  

 إدارة مجلس إلى لرفعه ccNSO المناطق عمل مجموعة من المقدم ICANN لـ التابعة الجغرافية للمناطق النهائي التقرير
ICANN 2007 سبتمبر 24 في   

)240907.pdf-wg-regions-report-final-rg/workinggroups/ccnsohttp://ccnso.icann.o(  
  

    2007 نوفمبر في) ICANN )07.92 إدارة مجلس قرار
)_Toc5560936802nov07.htm #-http://www.icann.org/en/minutes/resolutions(  
  

   العمل مجموعة تشكيل بهدف ICANN إدارة مجلس إلى GNSO تقديم
)26aug08.pdf-regions-geographic-http://gnso.icann.org/drafts/icann(  
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 ؛ICANN لـ التابعة الجغرافية المناطق تراجع المجتمع نطاق على العمل مجموعة لتشكيل ICANN إدارة مجلس قرارات
  2008 نوفمبر 7 -  2008.11.07.09و 2008.11.07.08 في ICANN لـ التابع اإلدارة مجلس وقرارات

)_Toc87682556 -07nov08.htm -www.icann.org/en/minutes/resolutionshttp://(  
  
  
  
  
  
  
  
  

    الترجمات حول مالحظة

 واألرقام لألسماء اإلنترنت شرآة بذلت أن حين في. الجمهور من ممكن عدد أآبر إلى لتصل اإلنجليزية عن الوثيقة هذه ترجمت
 النسخة وأن ICANN في بها المعمول اللغة هي اإلنجليزية اللغة نوأ الترجمة، دقة من للتحقق جهودًا) ICANN( المخصصة
 الموقع على اإلنجليزية باللغة األصلي النص على العثور يمكنك .بها الموثوق الوحيدة الرسمية النسخة هي الوثيقة لهذه اإلنجليزية
  )ICANN بـ لخاصةا الويب صفحة على النهائية الترجمات إرسال عند إدراجه يتم ارتباط: (اإللكتروني

  


