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 الخالصة التنفیذیة 1
 

 مقدمة  1.1
بتدشین عملیة لوضع السیاسات وقنن عمل مجموعة عمل اإلجراءات  2015دیسمبر  17في  GNSOقام مجلس  

الجدیدة. تم تكلیف مجموعة العمل بدعوة ذوي الخبرات المتراكمة لدى المجتمع منذ دورة برنامج  gTLDالالحقة لـ 
gTLD  على توصیات السیاسة ألجل التوصل إلى ما لو كانت ھناك حاجة الى إجراء تغییرات  2012الجدید لعام

 .2007أغسطس (آب)  8منذ  إطالق نطاقات المستوى األعلى العامة الجدیدة الحالیة الخاصة بـ
 

"منوط بھ تقدیم آلیات منھجیة  ICANNوأن مجلس إدارة  GNSOبما أن السیاسة العامة األصلیة اعتمدھا مجلس 
وجاریة لمقدمي الطلبات من أجل اقتراح نطاقات مستوى أعلى جدیدة"، تظل تلك التوصیات المتعلقة بالسیاسة ساریة 

تعدیل تلك التوصیات المتعلقة بالسیاسة  GNSOالجدید ما لم یقرر مجلس  gTLDعلى الجوالت الالحقة لبرنامج 
تم تقنین عمل مجموعة العمل لتطویر مبادئ سیاسة جدیدة، وتوصیات، وتوجیھات  عن طریق عملیة وضع السیاسة.

 تنفیذیة أو لتوضیح أو تعدیل أو استبدال ھذه العناصر الموجودة.
 
. عقدت مجموعة العمل اجتماعھا األول في 2016ینایر  27تم إصدار دعوة للمتطوعین إلى مجموعة العمل في  

عضًوا ومراقبًا في  250وواصلت عقد االجتماع بصفة دوریة منذ ذلك الحین. مع أكثر من  2016فبرایر  22
الجدید  gTLDفیما یتعلق ببرنامج مجموعة عمل اإلجراءات الالحقة، وعشرات من القضایا التي یجب معالجتھا 

، قسم الرؤساء المشاركون في اإلجراءات الالحقة العمل إلى مجموعة من "القضایا الشاملة" وخمس 2012لعام 
مسارات عمل. غطى كل من مسارات العمل الخمسة عدًدا من المشكالت ذات الصلة بمساعدة أحد القادة المشاركین 

قریرھا األولي األول على نتائج مجموعة العمل حول القضایا الشاملة باإلضافة أو أكثر. أصدرت مجموعة العمل ت
 .2018یولیو  3یوم  4-1إلى التوصیات واألسئلة المبدئیة لتعلیقات المجتمع من مسارات العمل 

 
إن موضوع األسماء الجغرافیة في المستوى األعلى ھو أحد مجاالت القضایا المدرجة ضمن میثاق مجموعة عمل 

PDP (PDP)  الخاصة بإجراءاتgTLD ) الجدیدةPDP ومن أجل الوفاء بشروط المیثاق، تحتاج (PDP 
لدیھم اھتمام كبیر بھذا الموضوع، تسعى  GNSOو ALACو ccNSOو GACلمعالجة ھذه المسألة. من خالل 

 gTLDتقریر تكمیلي حول اإلجراءات الالحقة لنطاقات 
 الجدیدة:

بشأن األسماء  5عملیة طویر السیاسة (مسار اعمل 
 الجغرافیة في المستوى األعلى)
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PDP  لضمان أن عمل المجتمع المرتبط باألسماء الجغرافیة في المستوى األعلى، خاصة بـgTLD یحدث في ،
 منتدى واحد، تجنب الجھود والنتائج المتضاربة أو المتناقضة التي حدثت في الماضي.

 
مسار عمل خامس یركز بشكل حصري على موضوع األسماء  PDPلذلك، أنشأ الرئیسان المشاركان لفریق عمل 

ختلفة من المجتمع ویتضمن الجغرافیة في المستوى األعلى. إنھ منظم لتشجیع مشاركة واسعة ومتوازنة من أجزاء م
من قبل الرؤساء المشاركین لمجموعة  5قیادة مجتمعیة مشتركة لمسار العمل. یتم تنسیق القیادة على مسار العمل 

 .GNSOو GACو ccNSOو ALACوممثلي مسار العمل من  PDPعمل 
 

على وضع توصیات مقترحة بشأن األسماء  5المرجعي، یركز مسار العمل  مستندشروط ال 5حسب مسار العمل 
 ASCIIالجغرافیة في المستوى األعلى، بما في ذلك كل من نظام الترمیز المعیاري األمریكي لتبادل المعلومات 

) سینظر في ما یُكّون األسماء الجغرافیة في السیاق المحدد 1( 5ونماذج أسماء النطاقات المدّولة إن مسار العمل 
بشأن تقدیم نطاقات  2007للسنة  GNSO) وسیحلل (أ) توصیات سیاسة 2الجدیدة؛ ( gTLDلبرنامج نطاقات 

، مثل إجراءات مراجعة 2012ودة في دلیل المستوى األعلى العامة الجدیدة؛ و(ب) القواعد ذات الصلة الموج
) سیأخذ في االعتبار العمل 3األسماء الجغرافیة، والتقییم الموّسع لألسماء الجغرافیة، وإجراءات االعتراض؛ و(

السابق المتعلق باألسماء الجغرافیة الذین قد یكون المجتمع أكملھ. المناقشات الواسعة بشأن اختصاصات المنظمات 
جان االستشاریة، وكذلك تخصیص النطاقات الجغرافیة من المستوى الثاني والثالث، تقع بالخصوص الداعمة والل

 خارج النطاق بالنسبة لمسار العمل.
 

اجتماعھ األول في  5. عقد مسار العمل 2017أكتوبر  27في  5تم إصدار دعوة للمتطوعین إلى مسار العمل 
 یة منذ ذلك الحین.وواصل عقد االجتماع بصفة دور 2016نوفمبر  22

 

 توصیات تمھیدیة 1.2
التكمیلي ھذا ال یحتوي على "بیان مستوى توافق اآلراء بشأن  5كما لوحظ في المقدمة، فإن تقریر مسار العمل 

إلى اتفاق  5التوصیات المقدمة في التقریر األولي. باإلضافة إلى ذلك، في بعض الظروف، لم یتوصل مسار العمل 
وبدالً من ذلك، قدموا خیارات للنظر و/أو األسئلة لطلب مداخالت لمزید من المداوالت.  بشأن التوصیات األولیة

على غرار التقریر المبدئي، بدالً من تضمین مجموعة من التوصیات األولیة والخیارات واألسئلة الواردة في 
 الملخص التنفیذي، سیتم توفیرھا في جدول في الملحق ب.

 

 ملخص التوصیات
 

 استمر في الحفظ على أنھ غیر متاح في المستوى العلوي: 
 

 .القیاسي ASCIIكل مجموعات التركیبات من حرفین من أحرف نظام  •
 .ISO 3166-1رمز مكون من ثالثة أحرف أبجدیة مدرجة في معیار  •
 *.ISO 3166-1أسماء قصیرة أو طویلة مدرجة في المعیار  •
اقتران شكل االسم المختصر أو الطویل برمز تم تعیینھ كحالة استثنائیة محفوظة بواسطة وكالة صیانة  •

ISO 3166. 
 مكونات منفصلة ألسماء البلد المعین في "قائمة أسماء البلدان القابلة للفصل".* •
بھ. ظ ما یلي محتففيل لنقن التبادیل واضیحًا بأولیة توألا 5ل لعماصیة مسار وترح تقتالتبادیل والنقل:  •

 :2012ھذا تعدیل على دلیل مقدم الطلب لعام 
o  أسماء النماذج الطویلة المدرجة في المعیارISO 3166-1. 
o  أسماء النماذج الفصیرة المدرجة في المعیارISO 3166-1. 
o   اقترانات اسم قصیرة أو طویلة مع رمز تم تعیینھ كـ "محجوز استثنائیاً" بواسطة وكالة صیانة

ISO 3166. 

https://community.icann.org/x/RgS8B
https://community.icann.org/x/RgS8B
https://community.icann.org/x/RgS8B
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o ."مكونات منفصلة ألسماء البلد المعین في "قائمة أسماء البلدان القابلة للفصل 
o  .األسماء التي تعرف بھا البلد بشكل عام 
o  المدرجة في مقیاس  3-یجب السماح بالسالسل الناتجة من تبدل وترتیب رموز ألفا

ISO 3166-1. 
أن الدولة معترف بھا بھذا االسم من قبل أسماء معروفة من قبل الدولة، كما ھو موضح بالدلیل على  •

 .منظمة حكومیة دولیة أو منظمة معاھدة
 

بعد على ما إذا كان یجب  5. لم یتفق مسار العمل 2012* بالنسبة لھذه العناصر، تم حجز الترجمات بأي لغة في دلیل مقدم الطلب لعام 
 حفظ الترجمات في المستقبل، وإذا كان األمر كذلك، بأي اللغات.

 
یستمر في طلب خطاب دعم على عدم اعتراض من الحكومات أو السلطات العامة المعنیة للسالسل التالیة على 

 المستوى األعلى.
 

 **.ISO 3166-1أسماء مدن العاصمة ألي بلدان أو أقالیم مدرجة في المعیار  •
سم المدینة لألغراض المرتبطة با gTLDأسماء المدن، حیث یعلن مقدم الطلب أنھ ینوي استخدام  •

 .للحصول على التفاصیل) 2012(راجع لغة محددة من دلیل مقدم الطلب 
أي طلبات ألي سلسلة تكون عبارة عن اسم مكان وطني فرعي، مثل إقلیم محلّي أو مقاطعة أو والیة  •

 .ISO 3166-2مذكورة في المعیار 
ائمة [األمم المتحدة] التي تھم طلبات للسلسلة المدرجة كمنطقة تابعة لمنظمة الیونسكو أو تظھر على ق  •

"تكوین المناطق الجغرافیة (القاریة)، والمناطق الجغرافیة الفرعیة، ومجموعة مختارة من المجموعات 
 االقتصادیة والمجموعات األخرى".

 
ا كانت الترجمات تتطلب بعد على ما إذ 5. لم یتفق مسار العمل 2012بالنسبة لھذا البند، تم حفظ الترجمة بأي لغة في دلیل مقدم الطلب 

 دعًما أو عدم اعتراض في المستقبل، وإذا كان األمر كذلك، بأي اللغات.
 

 یرجى الرجوع إلى الملحق ب للجدول الموحد للتوصیات األولیة والخیارات واألسئلة.
 

ذلك القضایا ، بما في 5باإلضافة إلى ذلك، یسعى ھذا التقریر إلى تسجیل المناقشات الرئیسیة في مسار العمل 
المثارة، والمقترحات المقدمة، والفوائد والعوائق التي تم تحدیدھا، والمواقف التي یحتفظ بھا أعضاء مسار العمل. 

القسم "و" یتضمن مناقشة  ،2، القسم "و" من ھذا التقریر للحصول على التفاصیل. الجزء 2الرجاء مراجعة الجزء 
 فئات محددة من المصطلحات ویعكس أیًضا مناقشة عالیة المستوى حول قضایا أوسع، مثل:

 
من یملك سلسلة؟ من لدیھ الحق في تسلسل ما؟ ما ھو الدور المناسب للمجتمعات الجغرافیة والحكومات؟   •

 ).1.2.1(راجع و.
 ).1.2.2أو تحدید األدوار في العملیة؟ (راجع و. ما ھي أنواع اآللیات الموجودة لممارسة الحقوق  •
ما ھي االعتبارات القانونیة والسیاسیة التي ینبغي مراعاتھا؟ ما التي یجب أن تأخذ سابقة؟  •

 ).1.2.3و. (راجع
الجدید؟ ھل یھم الغرض من استخدام السلسلة؟  gTLDما ھو االسم الجغرافي ألغراض برنامج  •

 ).1.2.4و. (راجع
ألغراض تطویر وتنفیذ السیاسات في المستقبل؟  2012الرئیسیة المستقاة من جولة  ما ھي النقاط •

 ).1.2.5و. (راجع
ھل ھناك طرق بدیلة للتشاور أو التعاون في عملیة التقدیم یمكن أن تلبي جمیع أصحاب المصلحة؟  •

 ).1.2.6و. (راجع
 

التقریر، بما في ذلك األفكار والمواقف والمقترحات خالل فترة التعلیق العام، نرحب بالتعلیقات على جمیع جوانب 
 ، القسم "و".2التي تمت مناقشتھا في الجزء 
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 المداوالت ومدخالت المجتمع 1.3
سعت مجموعة العمل الكاملة بشكل رسمي إلى مشاركة المجتمع من خالل التعلیق العام في ثالث مناسبات: 

واللجان االستشاریة باإلضافة إلى مجموعات أصحاب المصلحة  ICANNأجرت توعیة لجمیع منظمات دعم  )1(
والدوائر االنتخابیة مع طلب المدخالت في بدایة مداوالتھا، والتي تضمنت طلبًا محدًدا للبیانات  GNSOفي 

 1الجدیدة. gTLDsالتاریخیة أو المشورة المتعلقة بـ 
للحصول على معلومات إضافیة حول أنشطة  CC2(.3( 2) تعلیق المجتمع CC1(2 )2( 1) تعلیق المجتمع 2(

 التوعیة التي أجرتھا مجموعة العمل الكاملة، یرجى االطالع على التقریر المبدئي.
 

من خالل التواصل مع المجتمعات ذات الصلة من خالل القادة المشاركین في مسار العمل  5أجرى مسار العمل رقم 
من خالل التواصل مع المجتمعات ذات الصلة من خالل  5مل رقم والمشاركین في تلك المجتمعات. أجرى مسار الع

القادة المشاركین في مسار العمل والمشاركین في تلك المجتمعات. وقد عمل الزعماء المشاركون كجھات اتصال 
لضمان أن یكون أعضاء مجتمعاتھم على درایة بحالة األنشطة ومعرفة فرص المشاركة.  ،مشتركة مع مجتمعاتھم

. تم فتح جلسات ICANNخالل اجتماعات  ACsو SOsالمتشركون بشكل منتظم مع  5قادة مسار العمل التقى 
وتم تشجیع جمیع أعضاء المجتمع على الحضور والمشاركة. عقدت  ICANNالعمل وجًھا لوجھ في اجتماعات 

 حول موضوع األسماء الجغرافیة في المستوى األعلى. ICANN62و ICANN59جلسات عبر المجتمع في 
 

تعلیقات مكتوبة حول بعض المشكالت التي یتم تناولھا من خالل مسار  GACباإلضافة إلى ذلك، قدم بعض أعضاء 
 5.4العمل 

 

 االستنتاجات والخطوات التالیة 1.4
 5یوًما تقریبًا. بعد تتبع مسار العمل  40للتعلیق العام لمدة  5سیتم نشر ھذا التقریر التكمیلي عن مسار العمل 

ذا التقریر، ستكمل ھذا القسم توثیق أي استنتاجات تستند إلى النتائج العامة مراجعة التعلیقات العامة الواردة في ھ
.للتقریر، والتي سیتم دمجھا في التقریر النھائي

                                                 
 

 https://community.icann.org/x/2R6OAw ھنا: Wikiانظر التوعیة والمالحظات الواردة على  1
 ھنا: Wikiالتي تم تلقیھا على موقع  Community Comment 1انظر التوعیة والمالحظات على  2

 
 ھنا: Wikiالتي تم تلقیھا على موقع  Community Comment 2انظر التوعیة والمالحظات على  3

 
راجع  4

https://community.icann.org/download/attachments/60490848/GAC%20Member%20inputs%20W
icationDate=1529308543000&api=v2T5.pdf?version=1&modif 

https://community.icann.org/x/3B6OAw
https://community.icann.org/x/3B6OAw
https://community.icann.org/x/Gq7DAw
https://community.icann.org/x/Gq7DAw
https://community.icann.org/download/attachments/60490848/GAC%20Member%20inputs%20WT5.pdf?version=1&modificationDate=1529308543000&api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/60490848/GAC%20Member%20inputs%20WT5.pdf?version=1&modificationDate=1529308543000&api=v2
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