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  الهدف   .1
  

تهدف مجموعة عمل المناطق الجغرافية إلى دراسة ومراجعة القضايا المتصلة بتعريف المناطق الجغرافية التابعة لـ 
ICANN  والتشاور مع جميع المساهمين وتقديم المقترحات لتنظر فيها الجمعية ومجلس اإلدارة بشأن التعريف

تأييدها  GACو GNSOو ccNSOو ALACد أوضحت وق. ICANNالحالي للمناطق الجغرافية التابعة لـ 
  .لتعيين فريق العمل هذا

  

  النطاق  .2
  

  :يتعين على مجموعة العمل ما يلي
  

على سبيل المثال، لتحقيق ( ICANNتحديد مختلف األهداف التي تستخدم فيها المناطق الجغرافية التابعة لـ  •
، وتحديد الدوائر االنتخابية ACsو SOs، وتحديد هياآل بعض ICANNالتنوع الجغرافي لمجلس إدارة 

  ) ACsو SOsالخاصة بانتخاب أعضاء مجلس بعض 
آما هو محدد حالًيا أو على ( ICANNتحديد ما إن آانت استخدامات المناطق الجغرافية التابعة لـ  •

  .تواصل تلبية احتياجات المساهمين ذوي الصلة) اإلطالق
بشأن االستخدامات الحالية والمستقبلية وتعريف المناطق  تقديم مقترحات لينظر فيها المجلس والجمعية •

  .ICANNالجغرافية التابعة لـ 
  

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف الرئيسية، تتولى مجموعة العمل الترآيز على ولكن ال يقتصر ذلك على النظر في 
المناطق الجغرافية وينبغي أن تأخذ  المعايير للبلدان المختارة والتبعيات والكيانات الجيوسياسية المعترف بها إلحدى

  : في االعتبار
  

لتقديمه إلى  ccNSOمن ِقبل مجموعة عمل مناطق  ICANNالتقرير النهائي للمناطق الجغرافية التابعة لـ  •
  ؛ )2007سبتمبر  24(في  ICANNمجلس إدارة 

  ، و )2008أغسطس  26(في توقع تشكيل مجموعة العمل  ICANNإلى مجلس إدارة  GNSOتقديم  •
التابعة  GACاستشارة جماعة (بشأن هذا الموضوع  GACبما فيها استشارة  - استشارات أخرى للمجتمع  •

يوليو  14(في  ICANNالتي تستخدمها األعراف الدولية للمناطق الجغرافية التابعة لـ  ICANNلـ 
2000.(  

  
، ينبغي على رئيس مجموعة العمل إذا تراءى لمجموعة عمل المناطق الجغرافية أن القضايا خارج نطاق تخصصها

  . إبالغ الجمعية ومجلس اإلدارة باألمر حتى يمكن أن يؤخذ في االعتبار والتعامل معه بشكل مالئم
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  عضوية مجموعة عمل المناطق الجغرافية  .3
  

  : تحتوي مجموعة عمل المناطق الجغرافية على األعضاء التالية أسمائهم
  

  ؛ ALACمن أعضاء ) 2(اثنان  •
  ؛ ccNSOمن أعضاء ) 2(ان اثن •
  ؛ GACأعضاء  •
  ؛ GNSOمن أعضاء ) 2(اثنان  •

   
  .تتولى مجموعة عمل المناطق الجغرافية اختيار رئيس المجموعة ونائبه من أعضاء مجموعة العمل

  
  دعًما آافًيا لمجموعة العمل ICANNتقدم 

  

  العمليات ومنهجية العمل  .4

  ةالتقرير األولي لمجموعة العمل الجغرافي  .أ
يتعين على مجموعة العمل الجغرافية نشر تقرير أولي حول الموضوعات والقضايا التي تراها مجموعة العمل 
ضرورية ألن تؤخذ في االعتبار لمراجعة االستخدامات الحالية والمستقبلية وتحديد المناطق الجغرافية التابعة لـ 

ICANN أدناه 5المنصوص عليها في المادة (رافية في الوقت المحدد في الخط الزمني لمجموعة العمل الجغ .(
  . المخصص ICANNوينبغي أن تشمل المشاورات مناقشة عامة مع المساهمين المعنيين في اجتماع 

  تقرير مجموعة العمل الجغرافية المؤقت   . ب
مبني على بعد االنتهاء من فترة المشاورات العامة، يتعين على مجموعة العمل الجغرافية إعداد تقرير مؤقت، 

آما هو ( ICANNالتقرير األولي، من شأنه تقييم الدرجة التي تواصل فيها استخدامات المناطق الجغرافية التابعة لـ 
وال بد أن يحتوي أيًضا على مراجعة وتحليل . تلبية احتياجات المساهمين ذوي الصلة) محدد حالًيا أو على اإلطالق

ويجب نشر هذا التقرير العام للتشاور العام في الوقت المحدد في الجدول . يالتعليقات التي أبديت في التقرير األول
  ). أدناه 5المنصوص عليه في المادة (الزمني لمجموعة العمل الجغرافية 

  التقرير النهائي لمجموعة العمل الجغرافية  .ج
ية إعداد تقرير نهائي يعكس ما في نهاية المشاورات العامة بشأن التقرير المؤقت، يتعين على مجموعة العمل الجغراف

تضمنه التقرير المؤقت والتعليقات التي وردت في ذلك التقرير من فترة التشاور العام ومقترحات مجموعة العمل 
لتنظر فيها الجمعية والمجلس بشأن االستخدامات الحالية والمستقبلية وتعريف المناطق الجغرافية التابعة لـ 

ICANN .  

  العملمنهجية مجموعة   . د
  . أثناء وضع التقارير، يتيعن على مجموعة العمل الجغرافية أن تسعى إلى التوصل إلى توافق في اآلراء

  
إذا ما تعارضت األقلية مع األغلبية بشأن مسألة ما، فإنه يجب إدراج موقف األقلية في تقرير مجموعة العمل 

  . الجغرافية
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يست ملزمة لتشمل جميع التعليقات العامة الواردة في أي تقرير مجموعة العمل الجغرافية في تحفظها المعقول، ل

  . مجموعة عمل جغرافية، آما أنها ليست ملزمة لتشمل جميع التعليقات المقدمة من أي فرد أو منظمة
  

يوًما بعد صدور القرار من ِقبل مجموعة العمل الجغرافية ) 14(يجب نشر التقرير النهائي في غضون أربعة عشر 
  . GNSOو GACو ccNSOو ALACلى رئاسة ونقله إ

  للتقرير النهائي لمجموعة العمل الجغرافية GNSOو GACو ccNSOو ALACدعم   .هـ
مناقشة التقرير النهائي لمجموعة العمل  GNSOو GACو ccNSOو ALACبعد تقديم التقرير، يتعين على 

إخطار  GNSOو GACو ccNSOو ALACويتعين على رؤساء . الجغرافية وتقرير مدى دعمهم للتوصيات
  . رئيس مجموعة العمل الجغرافية آتابًة بنتائج مداوالتهم

  التقرير النهائي التكميلي لمجموعة العمل الجغرافية   .و
للتوصيات فإنه سيتم إبالغ مجموعة العمل  GNSOأو  GACأو  ccNSOأو  ALACفي حال عدم مساندة 

ديرها، أن تعيد النظر في التقرير وتقديم تقرير نهائي معاد ويجوز لمجموعة العمل، حسب تق. خطًيا باألسباب
  .صياغته للحصول على الدعم

  توصيات مجلس إدارة مجموعة العمل الجغرافية  .ز 
في حالة دعم التقرير النهائي لمجموعة العمل الجغرافية أو التقرير النهائي التكميلي لمجموعة العمل الجغرافية من 

أيام، رفع  5، فإنه يتعين على مجموعة العمل الجغرافية، في غضون GNSOو GACو ccNSOو ALACِقبل 
  :ويشمل ذلك. ICANNتوصياتها إلى مجلس إدارة 

  
  لمجموعة العمل الجغرافية؛) التكميلي(التقرير النهائي   )1(
   GNSOو GACو ccNSOو ALACالتأآيدات المكتوبة للدعم من   )2(

  
 GACأو  ccNSOأو  ALACلمجموعة العمل الجغرافية من ِقبل ) تكميليال(في حالة عدم دعم التقرير النهائي 

وبيانات التأييد واالختالف إلى ) التكميلي(، فإنه يجوز لمجموعة العمل الجغرافية رفع التقرير النهائي GNSOأو 
  . ICANNمجلس 

  



  AR 
ة اطق الجغرافي ل المن ة عم اق مجموع روع ميث  مش

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________   

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  6من  4  4.1اإلصدار    2008فبراير  15
  

  

  الخط الزمني لمجموعة العمل الجغرافية  .5
  

  ىالمدة األدن  *اإلقفال  *التاريخ  النشاط
  غير متاح  غير متاح  2009يونيو  12  نشر التقرير المبدئي
التعليقات العامة عن 

  التقرير المبدئي
  يوًما 28  2009يوليو  10  2009يونيو  12

  غير متاح    2009أآتوبر  9  نشر التقرير المؤقت
التعليقات العامة عن 

  التقرير المؤقت
  يوًما 35  2009نوفمبر  13  2009أآتوبر  9

أسبوعان قبل اجتماع   رير النهائينشر التق
ICANN  السابع والثالثين

  )2010فبراير (

  غير متاح  

دعم التقرير النهائي من 
 ccNSOو ALACقبل 
  GNSOو GACو

، اجتماع 2010فبراير   نفس المرجع
ICANN  

  يوًما 21

تقديم اقتراح مجلس 
  **اإلدارة

  غير متاح    2010فبراير 

  
  .ألدنى من المدة لفترة المشاورات العامةآخر موعد لتلبية الحد ا* 

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

  المعلومات األساسية والمراجع  .6
  

وبصدور قرار . ICANNبهدف ضمان التنوع اإلقليمي في تشكيل مجلس إدارة  ICANNنشأت المناطق الجغرافية التابعة لـ 
، حدد الموظفون بلدان للمناطق الجغرافية على أساس التصنيفات الحالية بشعبة إحصاءات 2000عام  ICANNس إدارة مجل

  . ICANNفيما يتعلق بتعريف المناطق الجغرافية التابعة لـ " المواطنة"األمم المتحدة وعرضت مفهوم 
  

 ALACختلفة بوصفها عنصر هيكلة خاص بـ بطرق م ICANNومن ثّم تطبيق مفهوم المناطق الجغرافية التابعة لـ 
  .ccNSOو GNSOو
  

  :حالًيا خمس مناطق جغرافية ICANNوتحدد لوائح 
  

  أفريقيا؛ •

  أمريكا الشمالية؛  •

  الكاريبي؛ /أمريكا الالتينية •

  المحيط الهادئ؛ و /أستراليا/آسيا •

  .أوروبا •

  



  AR 
ة اطق الجغرافي ل المن ة عم اق مجموع روع ميث  مش

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________   

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  6من  5  4.1اإلصدار    2008فبراير  15
  

  

فإن " معهم جنًبا إلى جنب مع دولة المواطنة لهذه المنطقةاألشخاص التابعون لمنطقة ال تعد بلًدا ينبغي ج"باالقتران مع مفهوم 
ونتيجة لذلك، تبعًا . ICANNبالمناطق الجغرافية التابعة إلى " البلد األم"بعض الكيانات الجيوسياسية أو األقاليم تم تعيينهم إلى 

وسياسية يتم توزيعها على مختلف ٪ من البلدان أو الكيانات الجي40٪ أو 17لمعايير المعايرة التي يستخدمها الفرد، فإن 
  .من تلك التي توزع على أساس مكتب إحصاءات األمم المتحدة ICANNمناطق 

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

GNSO وccNSO وASO وGAC وALAC  لتزويد فريقICANN ر مجلس بالمدخالت على قراccNSO ) انظر
لتعيين مجموعة العمل على نطاق المجتمع إلجراء مزيد من الدراسة ومراجعة القضايا المتعلقة بتعريف المناطق ) المرجع

للتشاور مع جميع األطراف المعنية وتقديم مقترحات إلى المجلس لتسوية القضايا المتعلقة  ICANNالجغرافية التابعة لـ 
  .ICANNاطق الجغرافية التابعة لـ بالتعريف الحالي للمن

  
الذي عقد في القاهرة  ICANN، سمح مجلس إدارة )انظر المراجع( GACو ALACو GNSOوتبعًا للمساهمة والدعم من 

، بتشكيل مجموعة العمل على نطاق المجتمع لدراسة ومراجعة القضايا ذات الصلة بتعريف المناطق )2008نوفمبر (
مع جميع المساهمين ورفع المقترحات لتنظر فيها الجمعية والمجلس بشأن التعريف الحالي  والتشاور ICANNالجغرافية 

  .ICANNللمناطق الجغرافية التابعة لـ 
  

يكمن عمل مجموعة العمل في صياغة الميثاق وطلب مساهمة الجماعة الميثاق المقترح وتقديم مشروع وثيقة لتنظر فيه 
وفي ضوء صياغة . في مدينة مكسيكو 2009يه في اجتماع المجلس بشهر مارس الجمعية ومجلس اإلدارة والموافقة عل

الميثاق، توجه مجموعة العمل للترآيز على، دون االقتصار على، عملها حول معايير تحديد البلدان والتبعيات والكيانات 
 GNSOقة الصلة وتعليقات وثي ccNSOالجيوسياسية المعترف بها للمنطقة الجغرافية، وتأخذ في اعتبارها وثيقة مجلس 

  .2000األصلية بشأن هذا الموضوع في عام  GACبما فيها استشارة  -األخيرة وغيرها من استشارات الجمعية 
  
  

الخاص ببنية المناطق  00.64والتي تشتمل على اعتماد القرار  2000يوليو  16في  ICANNمحاضر مجلس إدارة 
  )>16jul00.htm-http://www.icann.org/minutes/minutes<(الجغرافية 

  
 ICANNالتي تستخدمها المعايير الدولية للمناطق الجغرافية التابعة لـ  ICANN GACتقديم استشارة 

)>14jul00.htm-http://www.icann.org/committees/gac/communique<(  
  

 ICANNإعادة التأآيد على المناطق الجغرافية التابعة لـ ). 2003يونيو (محاضر اجتماع مونتريال 
)>6jun03.htm2-http://www.icann.org/minutes/minutes<(  
  

والمناطق الجغرافية الثانوية والمجموعات االقتصادية المحددة ) القارية(اتفاق األمم المتحدة للمناطق الجغرافية الكبرى 
 2008يناير  31ومجموعات أخرى، تمت مراجعته في 

)>un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htmhttp://unstats.<(  
  

 2008أغسطس  8لالستشارة العامة في  ICANNمشروع تقرير مجموعة العمل للمناطق لتقديمه إلى مجلس إدارة 
)08aug07.htm-ncementhttp://ccnso.icann.org/announcements/annou(  
  

لرفعه إلى مجلس إدارة  ccNSOالمقدم من مجموعة عمل المناطق  ICANNالتقرير النهائي للمناطق الجغرافية التابعة لـ 
ICANN  2007سبتمبر  24في )-report-final-cnso.icann.org/workinggroups/ccnsohttp://c

240907.pdf-wg-regions(  
  

http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-( 2007في نوفمبر ) ICANN )07.92قرار مجلس إدارة 
v07.htm #_Toc5560936802no(  
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http://gnso.icann.org/drafts/icann-(بهدف تشكيل مجموعة العمل  ICANNإلى مجلس إدارة  GNSOتقديم 

26aug08.pdf-regions-geographic(  
  

؛ ICANNلتشكيل مجموعة العمل على نطاق المجتمع لمواجعة المناطق الجغرافية التابعة لـ  ICANNقرارات مجلس إدارة 
 2008نوفمبر  7 - 2008.11.07.09و 2008.11.07.08في  ICANNوقرارات مجلس اإلدارة التابع لـ 

)_Toc87682556 -07nov08.htm -http://www.icann.org/en/minutes/resolutions{  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحظة حول الترجمات

في الوقت الذي بذلت فيه شرآة اإلنترنت . ترجمت هذه الوثيقة عن اللغة اإلنجليزية من أجل الوصول إلى أآبر قدر من العامة
تحقق من دقة الترجمة، إال أن اللغة اإلنجليزية هي اللغة المعمول بها في جهوًدا لل) ICANN(لألسماء واألرقام المخصصة 

ICANN يمكنك العثور على النص األصلي . وأن النسخة اإلنجليزية لهذه الوثيقة هي النسخة الرسمية الوحيدة الموثوق بها
regions/wg-http://www.icann.org/en/topics/geographic-: باللغة اإلنجليزية على الموقع اإللكتروني

en.pdf-18feb09-charter-draft  


