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1 نظظررةة عامة   
" (ااإلجررااء) عمليیة منن IDNAإإجررااءااتت ووضع وواالحفاظظ على قووااعدد ااستخررااجج االتسميیاتت بالنسبة لمنططقة االجذذرر فيیما يیتعلقق بتسميیاتت تحدددد "

 لمنططقة االجذذرر على االنحوو االتالي: "تضع االمررحلة ااألوولى مجمووعة منن IDN) ألسماء LGRمررحلتيینن إلنشاء قووااعدد ااستخررااجج االتسميیاتت (
ةة على نصص [سكرربتت] محدددد٬، أأوو نظظامم للكتابة٬، أأوو لغة٬، أأوو كافة هھھھذذهه ااألشيیاء٬، وويیتمم تنفيیذذ هھھھذذهه االمهھمة منن قووااعدد ااستخررااجج االتسميیاتت مقتصرر

خاللل هھھھيیئاتت قووااعدد ااالستخررااجج االمشكلة منن أأشخاصص ذذوويي خبررااتت عميیقة أأوو ذذوويي ااالهھھھتمامم بالنصووصص٬، أأوو نظظامم االكتابة أأوو االلغة االتي 
يیستخددمهھا مجتمع محدددد منن مستخددمي ااإلنتررنتت".  

هھھھذذهه االووثيیقة نظظررةة عامة على االمهھامم االخاصة بهھيیئة ااالستخررااجج٬، وومعلووماتت حوولل االتشكيیلل االمقتررحح ووبعضض االمالحظظاتت على كيیفيیة  ووتووفرر
إإعدداادد ووتنظظيیمم هھھھيیئة ااستخررااجج لنصص محدددد للمررةة ااألوولى.  

2 هھھھيیئة ااالستخررااجج   

االتأسيیسس 2.1  
ثرر إإلحاًحا تتمثلل في االحصوولل على هھھھيیئاتت لمنططقة االجذذرر على ووشكك االبددء٬، فإنن االحاجة ااألك LGRحيیثث إإنن عمليیة ووضع إإجررااءااتت 

االسرريیع  ccTLDبمووجبب برراامج تعقبب  IDNذذااتت أأسماء  TLDاالتي ططلبتت منن أأجلهھا نططاقاتت  17ااستخررااجج للنصووصص [سكرربتاتت] االـ 
. ووال تغفلل االددعووةة االمقددمة لهھيیئاتت ااالستخررااجج لووضع قووااعدد ااستخررااجج أأسماء منططقة االجذذرراالجدديیددةة. ووهھھھذذهه االنصووصص معررفة في  gTLDوو

ااألووليیة٬، ووهھھھوو ما يیعني االحاجة إإلى تأسيیسس هھھھيیئاتت ااستخررااجج إإضافيیة. 17االددعووةة ااالهھھھتمامم بالنصووصص ااإلضافيیة بما يیتجاووزز االنصووصص االـ   

لمجتمع. ووفي االحاالتت االتي يیكوونن لددىى االمجتمعاتت بالفعلل مجمووعة عملل مقررررةة ترركزز على أأسماء ووهھھھيیئاتت ااالستخررااجج تأتي منن جهھوودد اا
IDN  وواالمتغيیررااتت االخاصة بنصهھا٬، فإنن ااإلجررااء االمفضلل بالنسبة لـICANN  يیتمثلل في االعملل مع االمجتمع ووتأسيیسس هھھھيیئة ااستخررااجج لهھذذاا

ة. كما أأنن تعيیيینن ررئيیسس مووااززيي للجنة ااالستخررااجج قدد تكوونن مستنددةة إإلى االنصص٬، سووااء بالكاملل أأوو في جززء منهھ٬، حوولل مجمووعة االعملل االحاليی
تووصيیاتت منن أأعضاء في مجمووعة االعملل أأوو منن االمجتمع. أأما االمجتمعاتت االتي لدديیهھا مجمووعاتت عملل حاليیة فيیووصى لهھا بأنن ترردد على 

عهھ عررضض أأكثرر تووسًعا لهھيیئة ااستخررااجج مقتررحة "االددعووةة" بتقدديیمم بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم لمجمووعة االعملل بالكاملل٬، على أأنن يیصاحبب ذذلكك أأوو يیتب
ااستنادًداا إإلى االمخطططط أأددناهه.  

ووفي االحاالتت االتي تستووفي فهھا االحاجة إإلى إإنشاء هھھھيیئة ااستخررااجج لنصص ما آآخرر االمعايیيیرر االمحددددةة في ااإلجررااء ووتلقي ططلبب إإبددااء ااالهھھھتمامم 
االبددء في االعمليیة منن خاللل تعيیيینن ررئيیسس لهھيیئة ااالستخررااجج.  ICANNلتشكيیلل هھھھذذهه االهھيیئة٬، وولمم تكنن هھھھناكك أأيي مجمووعة عملل حاليیة٬، يیجووزز لـ 

مع هھھھذذاا االررئيیسس لتحقيیقق االمهھمة منن أأجلل جذذبب االمتططووعيینن االمهھتميینن وواالمتمتعيینن بالخبررااتت االمناسبة للقيیامم بالعملل٬،  ICANNووسووفف تعملل 
ة ااالستعانة بمنظظمة مضيیفة بمقددووررهھھھا باإلضافة إإلى االمؤؤهھھھالتت لكي يیكوونن بمقددووررهھھھمم تمثيیلل مجتمعهھمم. وومنن االمفيیدد أأيیًضا في هھھھذذهه االمررحل

تسهھيیلل االعملل ليیددهھھھا مساحة لالجتماعاتت ووموواارردد أأخررىى٬، مثلل قوواائمم االبرريیدد ااإللكتررووني٬، ووااستضافة مؤؤتمررااتت االهھاتفف٬، إإلخ.  

انتت ووفي جميیع ااألحوواالل٬، فإنن االقرراارر االنهھائي بأنن هھھھيیئة ااستخررااجج مقتررحة تستووفي االمتططلباتت االمنصووصص عليیهھا في ااإلجررااء أأمم ووما إإذذاا ك
.ICANNتتقددمم نحوو االتأسيیسس االررسمي لهھيیئة معيینة بيیدد   

فررةة كما أأنن تفاصيیلل كيیفيیة تقدديیمم بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم للهھيیئاتت أأوو ااألفرراادد االحاليیيینن كي يیكوونوواا ررؤؤساء أأوو أأعضاء في هھھھيیئة ااستخررااجج متاحة وومتوو
مسألة تنافسيیة٬، ترركزز على االمررشحيینن ااألكثرر تمتَعً◌اا في ووثيیقة "االددعووةة". كما أأنن ااالختيیارر منن أأجلل االتعيیيینن كررئيیسس لهھيیئة ااالستخررااجج 

بالمؤؤهھھھالتت. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، فإنن االمشارركة كعضوو في هھھھيیئة ااستخررااجج عباررةة عنن عمليیة مفتووحة؛ حيیثث يیمكنن للجميیع االتططووعع 
وواالتنووعع. تعططى للمشارركة في أأيي هھھھيیئة ااستخررااجج٬، ووذذلكك مع مررااعاةة بعضض االقيیوودد االمنصووصص عليیهھا في "االددعووةة" فيیما يیخصص ااألهھھھليیة 

ااألوولوويیة لألفرراادد االمتططووعيینن للعملل في هھھھيیئاتت ااالستخررااجج االحاليیة أأوو في هھھھيیئة يیجرريي تشكيیلهھا حوولل مجمووعاتت االعملل االحاليیة في هھھھذذهه 
االمجمووعاتت. منن االمتووقع أليي منن االمتططووعيینن االمؤؤهھھھليینن أأنن يیكوونوواا متوواافقيینن٬، ططالما أأنن االهھيیئة االناتجة عنن ذذلكك ال تصبح غيیرر قابلة لإلددااررةة 

منن حيیثث االحجمم ووططالما كانن منن االممكنن االحفاظظ على االتنووعع االكافي.  

وويیمكنن إإضافة أأوو ااستبعادد ااألعضاء منن أأيي هھھھيیئة ااستخررااجج في أأيي ووقتت حتى بعدد تأسيیسس هھھھيیئة ااالستخررااجج. ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، في 
ااستبعادد هھھھذذاا االعضوو. ICANNاالحاالتت االتي يیكوونن فيیهھا أأيي عضوو غيیرر مؤؤهھھھلل٬، بسببب تضارربب االمصالح على سبيیلل االمثالل٬، يیجووزز لـ   



ااالستخرااججإإنشاء ووتشغيیل هھھھيیئاتت   

 

3  
 

االتشكيیلل وواالتنووعع 2.2  
ااألعضاء االمشارركيینن في أأيي هھھھيیئة ااستخررااجج منن االمتططووعيینن. وومنن االمتووقع أأنن تكوونن لدديیهھمم االخبررااتت االفنيیة ووااللغوويیة مع تمثيیلل مجمووعة 

بيینن أأعضاء هھھھيیئة متنووعة منن مستخددمي أأسماء االنططاقاتت لنصص [سكرربتت] ووااحدد أأوو عددةة نصووصص محددددةة. ووتقتررحح ااإلجررااءااتت تنووًعا معيیًنا 
ااالستخررااجج. باإلضافة إإلى متططلباتت االتنووعع االررسميیة االمنصووصص عليیهھا أأددناهه٬، يیجبب أأنن تكوونن االخبررااتت االلغوويیة وواالتمثيیلل االمجتمعي متبايینيینن 
.بما يیكفي لضمانن تغططيیة مجتمعاتت كبيیررةة منن االمستخددميینن بالنسبة للنصص٬، سووااء على أأساسس االلغة أأوو االنططاقق االجغرراافي٬، على سبيیلل االمثالل  

وويیجبب أأنن يیكوونن بهھا ااألعدداادد  "يیتعيینن أأنن يیكوونن لددىى هھھھيیئاتت ااالستخررااجج قددرر منن االتنووعع في االمشارركة لكي تكوونن مفيیددةة. 
[ووعلى االررغمم منن ذذلكك] فإنن  االكافيیة منن االمشارركيینن [وو] يیجبب أأنن تكوونن متنووعة منن حيیثث االمصلحة ااالقتصادديیة....

على االخبررااتت االلغوويیة٬، ووهھھھي غيیرر "تمثيیلي" في ططبيیعتهھ.االعملل االخاصص بهھذذهه االهھيیئاتت مختصص بالمسائلل االفنيیة وويیشتملل   

ووإإذذاا كانن االمتعذذرر االحصوولل على ااألعدداادد االكافيیة منن االمشارركيینن االمتمتعيینن بالتنووعع وواالخبررااتت االكافيیة٬، بما يیددلل على 
أأنن نقاطط االشفررااتت االمعنيیة وواالقووااعدد االمررتبططة بهھا متخصصة أأكثرر منن االالززمم بحيیثث ال يیمكنن تضميینهھا في منططقة 

رر٬، وومنن ثمم ال يیجبب تشكيیلل هھھھيیئة ااالستخررااجج.االجذذ  

كما يیعتمدد تنووعع االخبررااتت االالززمة بشيء ما على ططبيیعة ااألددوواارر االتي يیجبب على االهھيیئة أأنن تررااعيیهھا. ووبالنسبة لبعضض 
االنصووصص االبسيیططة٬، أأيي االتي تفتقدد إإلى مجمووعة كبيیررةة منن ااألددوواارر أأوو االعووااملل االمعقددةة ااألخررىى٬، قدد يیكفي عدددد ثالثة 

لنسبة لحجمم االهھيیئة. ووبالنسبة لمجمووعاتت ااألددوواارر االتي تضمنن االعدديیدد منن االلغاتت أأوو تمثلل تحدديیاتت فنيیة أأوو كحدد أأددنى با
لغوويیة٬، سووفف تكوونن هھھھناكك حاجة إإلى أأعضاء هھھھيیئاتت أأوو ااستشارريیيینن إإضافيیيینن".  



ووتقتررحح االقائمة االتاليیة تشكيیالً نمووذذجيًیا أليي هھھھيیئة ااستخررااجج.  

: ملخصص االتشكلل االمقتررحح لهھيیئة ااالستخررااجج1االجددوولل   

االووظظيیفة االعدددد االمقددرر   
للمتططووعيینن ووصفف مختصرر   

ررئيیسس هھھھيیئة ااالستخررااجج  1  
جهھة ااتصالل٬، وومنسقق٬، وومنددووبب ررسمي منن 

وولددىى هھھھيیئة  ICANNهھھھيیئة ااالستخررااجج لددىى 
االتكاملل   

ممثلي االمجتمع أأوو أأكثرر 2  أأعضاء يیتمتعوونن بفهھمم االثقافة وواالعاددااتت  
وواالمماررساتت االمحليیة  

خبيیرر لغوويي  

1- ٬، أأوو أأكثرر 2
في حالة 

االنصووصص 
االمستخددمة 

بشكلل متنووعع 
للغايیة  

ااألعضاء ذذوويي االخبررااتت االلغوويیة في 
لغاتت/نصص [سكرربتت] محدددد٬، ووبشكلل 

نمووذذجي ذذوويي قددرر منن االمعررفة بالشفررةة 
Unicodeااألحادديیة   

خبيیرر سجالتت/أأمناء سجالتت  1- 2 خبررااء مططلعيینن على عمليیاتت وومعايیيیرر  
االسجلل/أأميینن االسجلل في نصص [سكرربتت] محدددد  

خبيیرر سيیاسة  1  ICANNخبررااء مططلعيینن على عمليیة  
 االتفصيیليیة االمتكاملة ووسيیاساتت االتسجيیلل االمحليیة

خبيیرر 
DNS/IDNA/Unicode  -  

ووبالنسبة للهھيیئاتت ااألصغرر٬، يیمكنن تمثيیلل ذذلكك 
منن خاللل االخبررااتت االثانوويیة لألعضاء 

ااآلخرريینن أأوو عنن ططرريیقق ااستشارريي خاررجي  
 

االررئيیسس 2.2.1  
بتعيیيینن  ICANNبعدد ررسائلل إإبددااء ااالهھھھتمامم رردًداا على االددعووةة االمقددمة للحصوولل على أأعضاء متططووعيینن في لجانن ااالستخررااجج٬، سووفف تقوومم 

أأيي ررئيیسس لجنة ااالستخررااجج لمددةة عامم ووااحدد٬، مع إإمكانيیة إإعاددةة االتعيیيینن مررةة أأخررىى. ووليیسس ثمة قيیدد على عدددد االمدددد االمتتابعة االتي قدد يیعيینن فيیهھا 
ررئيیسس.  

هھمة االمنووطط بهھا االررئيیسس فتتمثلل في تسهھيیلل عملل هھھھيیئة ااالستخررااجج. حيیثث يیعملل كجهھة ااتصالل٬، وومنسقق٬، وومنددووبب ررسمي منن هھھھيیئة أأما االم
يیجووزز أليي ررئيیسس تفوويیضض بعضض منن  ٬،below 3.4وولددىى هھھھيیئة االتكاملل. ووفًقا لما هھھھوو منصووصص عليیهھ في االقسمم  ICANNااالستخررااجج لددىى 

هھھھذذهه االمهھامم.  

ووتشملل مسئووليیاتت االررئيیسس ضمانن أأنن هھھھيیئة ااالستخررااجج تتبع شررووطط ااإلجررااءااتت في االعملل االخاصص بهھا٬، ووأأنن االعملل يیسيیرر على ووتيیررةة معقوولة. 
.below 3.3لل ووفًقا لما هھھھوو مذذكوورر في االقسمم ووفي سبيیلل هھھھذذهه االغايیة٬، يیصددرر االررئيیسس تقارريیرر ددوورريیة بسيیرر االعم  

ووفي بعضض االحاالتت٬، يیجووزز تعيیيینن االررئيیسس بمهھمة تسهھيیلل تشكيیلل هھھھيیئاتت ااالستخررااجج.  

ااألعضاء 2.2.2  
ددعووةة مفتووحة لألعضاء االمتططووعيینن في هھھھيیئاتت ااالستخررااجج. ووفي االحاالتت االتي تمم فيیهھا تعيیيینن ررئيیسس  2013في يیووليیوو  ICANNأأصددررتت 

مع االررئيیسس على ااختيیارر أأعضاء االهھيیئاتت ااستنادًداا إإلى ما يیرردد إإليیهھا منن ططلباتت. كما  ICANNفقطط في هھھھيیئة بصفة مبددئيیة٬، سووفف تعملل 
لل في االمجتمع لتحدديیدد االمتططووعيینن ااإلضافيیيینن. يیووَصى ررؤؤساء االهھيیئاتت االمقتررحة أأيیًضا باستخدداامم جهھاتت ااالتصا  

على أأيي تغيیيیرر في االعضوويیة٬، بحيیثث  ICANNوويیمكنن إإضافة أأعضاء بعدد أأنن تبددأأ لجنة ااالستخررااجج عملهھا. يیجبب االحصوولل على موواافقة 
عضوويیة  إإنفاذذ أأددنى حدد منن االتنووعع وومتططلباتت تضارربب االمصلحة االمنصووصص عليیهھا في ااإلجررااءااتت. ووسووفف تتمم مررااجعة ICANNيیمكنن لـ 

االهھيیئة بصفة ددوورريیة لتحققق منن االتنووعع ووتضارربب االمصالح.  

أأيیًضا ووفًقا لمم هھھھوو محدددد في ااإلجررااءااتت تعيیيینن أأعضاء إإضافيیيینن. ICANNكما يیجووزز لـ   
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ااالستشارريیيینن 2.3  
للحصوولل على عدددد  ICANNقدد تتمم مططالبة ااستشارريیيینن خاررجيیيینن بتقدديیمم االتعقيیباتت وواالخبررااتت االتي ال يیغططيیهھا ااألعضاء في االلجنة. ووتخطططط 

منن ااالستشارريیيینن٬، على سبيیلل االتططووعع ووأأيیًضا بمقابلل٬، لكي تتمكنن أأيي هھھھيیئة ااستخررااجج منن االررجووعع إإليیهھمم إإذذاا ما ظظهھررتت حاجة إإلى ذذلكك. وويیشملل 
باإلضافة إإلى جوواانبب االخبررااتت ااإلدداارريیة ووخبررااتت االسيیاسة. ووقدد أأصددررتت  ٬Unicode، ووااللغوويیاتت٬، وونظظامم ٬IDNA، ووDNSذذلكك خبررااء في 

ICANN تمم منن خاللهھا ااختيیارر مجمووعة أأووليیة منن ااالستشارريیيینن٬، ووقدد تصددرر ددعووااتت  ددعووةة عامة للحصوولل على االخبررااتت االمتخصصيینن
بقائمة منن االخبررااء  ICANNعلى االعملل كاستشارريیيینن. ووتحتفظظ  االقددررةة ICANNمستقبلة حسبما تقتضي االحاجة. كما قدد تكوونن لفرريیقق عملل 

.مشررووععمووقع االوويیبب االخاصص بالاالمتخصصيینن االمؤؤهھھھليینن وواالمتووفرريینن بصفة ااستشارريیيینن. ووهھھھذذهه االقائمة محددددةة وومنشووررةة للجمهھوورر على   

ووعلى عكسس أأعضاء هھھھيیئة ااالستخررااجج٬، قدد يیعملل ااالستشارريیوونن مع كلل منن هھھھيیئاتت االتكاملل ووااالستخررااجج٬، لكنن لمم يیكنن لدديیهھمم تصوويیتت. ووفي 
االحاالتت االتي يیتمم فيیهھا ااالعتمادد على ااستشارريي (ااستشارريیيینن) في تقدديیمم االتعقيیباتت ووااآلررااء حوولل تططوويیرر ططررحح هھھھيیئاتت ااالستخررااجج٬، يیتمم تووثيیقق 

تت بشكلل عامم كجززء منن عمليیة االططررحح. هھھھذذهه االمعلووما  

ااالستعانة باالستشارريیيینن 2.3.1  
عنددما تقوومم هھھھيیئة ااستخررااجج بتحدديیدد االحاجة إإلى االحصوولل على ااستشارريي لمهھمة محددددةة٬، يیقوومم االررئيیسس (أأوو االقائمم بأعمالل االسكررتيیرر بالنيیابة عنن 

. وويیجبب أأنن يیووفرر هھھھذذاا االططلبب تفاصيیلل idnvarianttlds@icann.orgعنن ططرريیقق إإررسالل ططلبب إإلى  ICANNاالررئيیسس) بتقدديیمم ططلبب إإلى 
حوولل ططبيیعة االمهھمة٬، وونووعع االخبررااتت االالززمة ووتقدديیرر االجهھوودد االمططلووبة.  

مططلووبة على تلبيیة االططلبب على االفوورر. أأما إإذذاا لمم تكنن االخبررااتت اال ICANNووإإذذاا كانتت االخبررااتت االمططلووبة متووفررةة بالفعلل٬، فسووفف تعملل 
يیووًما.  45تعيیيینن االخبررااتت ااإلضافيیة٬، بالتشاوورر مع االهھيیئة ووغالًبا ما يیكوونن ذذلكك في غضوونن  ICANNمتووفررةة بالفعلل٬، فسووفف تحاوولل   

 
ووإإذذاا كانن لددىى أأيي هھھھيیئة ااستخررااجج علمم بأحدد االخبررااء ذذوويي االتوواافرر ووااألهھھھليیة وواالخبررااتت االمناسبة٬، فقدد تقوومم بالتووصيیة بهھذذاا االخبيیرر إإلى 

ICANNيي هھھھيیئة تعيیيینن ااالستشارريي االمتططووعع االخاصص بهھمم٬، مع مررااعاةة االحصوولل على االتأكيیدد منن . وويیجووزز ألICANN ٬، إإال أأننICANN 
لنن تووفرر االددعمم االمالي لهھؤؤالء ااالستشارريیيینن أأوو مصررووفاتت ااالنتقالل االخاصة بهھمم.  

 
جهھ ووتقوومم هھھھيیئة ااالستخررااجج على ووفي االحاالتت االتي يیكوونن فيیهھا حضوورر ااالستشارريي (ااالستشارريیيینن) مططلووًبا في ااجتماعع مباشرر ووجهًھا لوو

للموواافقة عليیهھ. علًما بأنن ااالستشارريیيینن االمعيینيینن منن قبلل هھھھيیئة ااالستخررااجج  ICANNتنظظيیمهھ٬، يیجبب تقدديیمم ططلبب ووتبرريیرر منفصليینن لالنتقالل إإلى 
. مووقع االمشررووعع على االوويیببمددررجي باإلضافة إإلى أأعضائهھا في صفحة هھھھيیئة ااالستخررااجج على   

خططة االعملل 2.4  
بمجرردد تشكيیلل هھھھيیئة ااستخررااجج ووقددررتهھا على االبددء في االمناقشاتت ووإإجررااء ااألعمالل٬، يیكوونن االبندد ااألوولل هھھھوو إإنشاء ووووضع خططة للعملل. ووتنصص 

ااإلجررااءااتت على ما يیلي:  

ذذااتت االصلة بنظظامم كتابة ووااحدد أأوو مجمووعة منن  Unicodeفررعيیة منن نظظامم "تعملل كلل هھھھيیئة ااستخررااجج على مجمووعة 
االمعنيیة٬،  Unicodeوويیتووااززىى هھھھذذاا االعملل بشكلل ووااسع مع خصائصص االنصص لنقاطط شفررةة  نظظمم االكتابة ذذااتت االصلة.

)".5.3بررغمم أأنهھ ال يیجبب تقيیيیددهھھھا على نصص [سكرربتت] ووااحدد (ررااجع االقسمم بب.  

لغة أأوو نظظامم كتابة ووااحدد. ووتحدددد خططة االعملل نظظمم االكتابة ذذااتت االصلة (أأيي االلغاتت وونظظمم ااإلمالء) ووتستخددمم االعدديیدد منن االنصووصص ألكثرر منن 
االتي يیغططيیهھا هھھھذذاا االنصص٬، باإلضافة إإلى كيیفيیة تمثيیلهھا باإلضافة إإلى مجتمعاتت االمستخددميینن االتابعة لهھا في االهھيیئة االمعنيیة. وومنن أأجلل ووضع 

-بشكلل نمووذذجي عنن االمشكالتت لكافة االلغاتت وونظظمم االكتابة قووااعدد ااستخررااجج االتسميیاتت لهھذذاا االنصص٬، يیجبب االتحرريي  ووهھھھذذاا منن شأنهھ االحيیلوولة  
ددوونن مخاططرر إإجررااء تغيیيیررااتت غيیرر متوواافقة فيیما بعدد. وومنن ثمم يیجبب أأنن تتناوولل خططة االعملل االكيیفيیة االتي سيیجرريي بهھا تغططيیة هھھھذذهه االلغاتت وونظظمم 

ررجح سووفف تؤؤدديي خططة االعملل إإلى االتحدديیدد االووااضح للتعدديیالتت أأوو االكتابة ووكيیفيیة إإجررااء ااألبحاثث حوولل أأيي منن هھھھذذهه االمشكالتت. ووعلى ااأل
االتووصيیة بأخررىى على ناحيیة االنصص ااألوولي.  

وويیجبب أأنن تووفرر خططة االعملل جددووالً مؤؤقًتا٬، وويیشملل ذذلكك االمررااحلل ااألساسيیة٬، باإلضافة إإلى االتعاملل مع مشكالتت االددعمم االلووجيیستي ووتموويیلل 
ماتت حوولل االعدددد االتقرريیبي٬، وواالمووقع وواالتووقيیتت االمحتملل لالجتماعاتت االمباشررةة وومؤؤتمررااتت االعملل االخاصص بهھيیئة ااالستخررااجج٬، وويیشملل ذذلكك معلوو

االهھاتفف االمررتقبة.   
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خططة االعملل باعتباررهھھھا مقتررًحا لهھيیئة ااالستخررااجج االمررتقبة 2.4.1  
االعملل٬، يیجبب . باإلضافة إإلى خططة ICANNخططة االعملل االمؤؤقتة عباررةة عنن جززء منن االمقتررحح االمقددمم لتشكيیلل هھھھيیئة ااستخررااجج االذذيي يیقددمم إإلى 

أأنن يیحتوويي هھھھذذاا االمقتررحح أأيیًضا على كافة االمعلووماتت ااألخررىى ذذااتت االصلة٬، على سبيیلل االمثالل تشكيیلل االهھيیئة االمقتررحة٬، بما في ذذلكك االمعلووماتت 
االمتعلقة بخبررااتت كلل عضوو باإلضافة إإلى االمعلووماتت االمناسبة لتقيیيیمم أأيي منن حاالتت تضارربب االمصلحة أأوو متططلباتت االتنووعع. ووإإذذاا تووقعتت 

يیئة االددعووةة للحصوولل على االمشووررةة بالنسبة لنووااحي محددددةة منن االخبررااتت٬، فيیجبب تووضيیح هھھھذذاا ااألمرر. ووبالنسبة للنصووصص االتي تمم إإعدداادد االهھ
 ٬،tlds/reports-/en/resources/idn/varianthttp://www.icann.orgتقارريیرر حوولهھا أأثناء مشررووعع االمشكالتت االمتنووعة 

فسووفف يیكوونن منن االمفيیدد بالنسبة لخططة االعملل االنظظرر بووضووحح في االمشكالتت االمقددمة في تقرريیرر االمشكالتت ذذيي االصلة.  

بمررااجعة االمقتررحح في ضووء االمعايیيیرر االمنصووصص عليیهھا في ااإلجررااءااتت٬، باإلضافة إإلى ططلبب االمشووررةة وواالحصوولل  ICANNووسووفف تقوومم 
على االموواافقة منن هھھھيیئة ااالستخررااجج. وويیجبب تقدديیمم االمقتررحح االخاصص بهھيیئة ااالستخررااجج عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني إإلى 

n.orgidnvarianttlds@ican  بعدد االموواافقة عليیهھ ووتنصيیبب االهھيیئة. ووتووفرر  مووقع االمشررووعع على االوويیببووهھھھوو ما سيیتمم نشررهه على
ICANN  قة. ووإإذذاا تووصلتت أأيي مررااجعة إإلى أأنن االمقتررحح غيیرر منن هھھھذذهه االووثيی 6مخطططًطا للمقتررحح االخاصص بتشكيیلل هھھھيیئة ااستخررااجج في االقسمم

كافٍف٬، فيیجووزز إإعاددةة تقدديیمهھ مع إإجررااء االتعدديیالتت.  

االمهھامم االمنووططة بهھيیئة ااالستخررااجج 2.5  
بمجرردد موواافقة هھھھيیئة االتكاملل على خططة االعملل٬، يیمكنن لهھيیئة ااالستخررااجج االبددء في عملهھا على ووضع قووااعدد ااستخررااجج االتسميیاتت. ووبمووجبب 

االبدداايیة بالنسبة عملل تقوومم بهھ هھھھيیئة ااالستخررااجج يیتمثلل في أأقصى مجمووعة منن نقاطط االشفررااتت االتي تحددددهھھھا هھھھيیئة االتكاملل ااإلجررااءااتت٬، فإنن نقططة 
باإلضافة إإلى مجمووعة منن قووااعدد تقيیيیمم متغيیررااتت االتسميیاتت ااالفتررااضيیة بالكاملل. تمم تقدديیمم االملخصص االتالي للمهھامم كمررااجعة٬، ووهھھھذذاا االملخصص 

"إإجررااءااتت ااستخررااجج قووااعدد  3ووعلى ووجهھ االخصووصص٬، االقسمم بب. ااإلجررااءااتتثوورر على االووصفف االكاملل في غيیرر ووصفي في ططبيیعتهھ. يیمكنن االع
االمتغيیررااتت".  

ااألددوواارر 2.5.1  
هه االمجمووعة االقصووىى لنقاطط االشفررااتت٬، بما يیؤؤسسس لمجمووعة أأددوواارر تتناسبب مع سووفف تقوومم هھھھيیئة ااالستخررااجج بووضع مجمووعة فررعيیة منن هھھھذذ

االتسميیاتت االخاصة بمنططقة االجذذرر في هھھھذذاا االنصص. ووططبًقا لمبددأأ االتضميینن٬، منن االمتووقع أأنن تستخددمم هھھھيیئة ااالستخررااجج عمليیة تبددأأ بشكلل منططقي 
مع االبقاء ددااخلل االمجمووعة االقصووىى. ووال يیجبب إإضافة نقاطط  بمجمووعة فاررغة٬، مع ااإلضافة االتأكيیدديیة لنقاطط االشفررااتت االتي تررااهھھھا مناسبة٬،

شفررااتت تووجدد لهھا معلووماتت غيیرر كافيیة حوولل ااالستخدداامم االمططالبب.  

٬، يیجبب على هھھھيیئة ااالستخررااجج إإجررااء تووثيیقق ووااضح لنقاطط االشفررااتت (أأ) االتي تمتت مررااعاتهھا٬، LGRووعندد ططررحح مقتررحح بإجررااءااتت 
وو(بب) يیهھا.تضميینهھا٬، وو(جج) ررفضهھا٬، وو(دد) عددمم االنظظرر ف   

وومنن االمهھمم االتفرريیقق بيینن نقاطط االشفررااتت االمررفووضة وواالنقاطط االتي لمم يیتمم االنظظرر فيیهھا٬، بحيیثث ال تنظظرر االمررااجعاتت االمستقبليیة في االنقاطط 
االمررفووضة مررةة أأخررىى ما لمم يیتغيیرر ااألساسس االذذيي بني عليیهھ االررفضض. ووفي هھھھذذاا االسيیاقق٬، منن االمفيیدد تووفيیرر أأساسس منططقي تفصيیلي لكلل منن 

لى ووجهھ االخصووصص.االتضميینن وواالررفضض ع  

لى ووعالووةة على ذذلكك٬، قدد تؤؤدديي االعدديیدد منن ااألسبابب إإلى نقاطط االشفررااتت االتي لمم يیتمم االنظظرر فيیهھا في االبدداايیة٬، وولكنن قدد ال تززاالل تمثلل أأيي تهھدديیدد ع
ووفي هھھھذذهه االحاالتت يیجبب تووثيیقق هھھھذذهه االمعلووماتت. االمقتررحح االحالي.  

االمتغيیررااتت 2.5.2  
بعدد ذذلكك٬، سووفف تحدددد هھھھيیئة ااالستخررااجج ما إإذذاا كانن االنصص يیتططلبب ااستخددااًما للتغيیررااتت أأمم ال٬، ووذذلكك ااستنادًداا إإلى ووصفف االمتغيیررااتت في 

ااإلجررااءااتت. ووإإذذاا كانن مططلووًبا ااستخدداامم متغيیررااتت٬، فسووفف تقوومم هھھھيیئة ااالستخررااجج بتووفيیرر قائمة بكافة االمتغيیررااتت لكافة ااألددوواارر االمحددددةة منن 
مم تحدديیدد االمتغيیررااتت عنن ططرريیقق ووضع خرريیططة لنططاقق االشفررااتت أأوو االمتتاليیاتت إإلى نططاقاتت االشفررااتت أأوو االمتتاليیاتت االمتغيیررةة. جانبب االهھيیئة. وويیت

وويیجبب أأنن تكوونن هھھھذذهه االمخططططاتت متناسقة وومتعددددةة ووفًقا لمم هھھھوو محدددد في ااإلجررااءااتت٬، فقدد تكوونن مخططططاتت في صووررةة ووااحدد إإلى ووااحدد٬، أأوو 
أأوو متعدددد إإلى متعدددد. ووااحدد إإلى متعدددد٬، أأوو متعدددد إإلى ووااحدد   
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ووقدد تشتملل مخططططاتت االمتغيیررااتت على مخططططاتت لنقاطط االشفررااتت خاررجج ااألددوواارر االمحددددةة منن جانبب هھھھيیئة ااالستخررااجج٬، وويیشملل ذذلكك 
االمخططططاتت االخاصة بنقاطط االشفررااتت في نصووصص أأخررىى. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، في هھھھذذهه االحالة٬، فإنن االحالة االخاصة بهھذذهه االمتغيیررااتت يیجبب 

ة".أأنن تكوونن "مقفل  

االحالة 2.5.3  
بب بالنسبة لكلل متغيیرر٬، يیتعيینن أأنن تحدددد هھھھيیئة ااالستخررااجج ووضع االحالة. فقدد تكوونن إإما "مقفلة" (تسميیة االمتغيیرر االتي يیحتوويي على هھھھذذاا االمتغيیرر يیج
لى أأنن ال تخصصص باإلضافة إإلى االتسميیة ااألصليیة) أأوو "قابلة للتخصيیصص" (تسميیة االمتغيیرر االتي تحتوويي على هھھھذذاا االمتغيیرر قدد يیتمم تخصيیصهھا ع

نفسس االكيیانن كما هھھھوو االحالل بالنسبة للتسميیة ااألصليیة).  

قووااعدد تقيیيیمم متغيیررااتت االتسميیاتت بالكاملل 2.5.4  
ةة في االنهھايیة٬، يیتعيینن على هھھھيیئة ااالستخررااجج تحدديیدد ما إإذذاا كانن االنصص بحاجة إإلى ااستخدداامم قووااعدد تقيیيیمم االتسميیة بالكاملل ااإلضافيیة أأمم ال (قاعدد

WLE ووسووفف تقوومم قاعددةة .(WLE  (أأوو تسميیة االمتغيیرر) ددوونن ااالستنادد إإلى نقاطط االشفررااتت٬، وولكنن ااستنادًداا إإلى تتابع نقاطط بقفلل االتسميیة
ااالفتررااضيیة االتي ووضعتهھا هھھھيیئة االتكاملل. ووفي  WLEاالشفررااتت االمجاووررةة. وونقططة االبدداايیة بالنسبة لهھذذاا االجززء منن االعملل هھھھوو مجمووعة قووااعدد 

تررااضيیة٬، باستثناء بعضض االنصووصص االمعقددةة٬، حيیثث يیمكنن تمثيیلل ااالف WLEبخالفف قووااعدد  WLEاالغالبب ال تكوونن هھھھناكك حاجة لقووااعدد 
هھھھوو ااستثناء االتسميیاتت أأوو  WLE. وواالغررضض منن قووااعدد Unicodeاالووحددااتت متناهھھھيیة االصغرر عنن ططرريیقق متتاليیاتت نقاطط شفررااتت نظظامم 

االمتغيیررااتت االتي تسببب مشكالتت في االعررضض أأوو االمعالجة.  

للجذذرر عندد أأددنى حدد. وويیأتي ذذلكك منن  WLEمنن االضرروورريي ااإلبقاء على قووااعدد ووحيیثث إإنن االتسميیاتت في االجذذرر ال تعملل أأيي سيیاقق لغوويي٬، 
مبددأأ إإمكانيیة االتنبؤؤ في ااإلجررااءااتت.  

مقتررحة LGRتقدديیمم إإجررااءااتت  2.6  

مقتررحة LGRقبلل تقدديیمم إإجررااءااتت  2.6.1  
تررحح ااألوولل. ووسووفف يیقتررحح ااإلجررااء بووضووحح أأنن تشارركك هھھھيیئاتت ااالستخررااجج في شكلل منن أأشكالل االحوواارر مع هھھھيیئة االتكاملل٬، حتى قبلل تقدديیمم االمق

تت يیكوونن هھھھذذاا االحوواارر بمثابة ططرريیقة مفيیددةة للغايیة بحيیثث يیتمم تنبيیهھ هھھھيیئة ااالستخررااجج مبكرًراا في االحاالتت االتي تتووقع فيیهھا هھھھيیئة ااالستخررااجج مشكال
ااتخاذذ مع بعضض مززاايیا عمليیة االمقتررحح االمقددمم. ووعووًضا عنن ذذلكك٬، فإنهھا سووفف تووفرر أأمامم هھھھيیئة ااالستخررااجج فررصة مبكررةة لشررحح االسببب ووررااء 

وومتغيیررااتت االنصص االخاصص بهھا.  IDNذذااتت أأسماء  TLDقررااررااتت محددددةة وواالسببب في أأنهھا هھھھي االقررااررااتت االصائبة بالنسبة لتسميیاتت نططاقاتت 
قائمة برريیدديیة عامة على نططاقق االمشررووعع منن  ICANNووقدد يیكوونن أأحدد أأجززااء هھھھذذاا االحوواارر االمبكرر تووززيیع االمسووددااتت االتمهھيیدديیة. ووقدد ووفررتت 

".االددعمم ااآلخرر" 4.2. ررااجع االقسمم ICANNشاتت كما تمم تووفيیررهھھھا ووإإتاحتهھا عنن ططرريیقق أأجلل تسهھيیلل هھھھذذهه االمناق  

االتعاوونن مع هھھھيیئاتت ااالستخررااجج ااألخررىى 2.6.2  
في االحاالتت االتي تكوونن فيیهھا نصووصص ذذااتت صلة كبيیررةة أأوو لدديیهھا مجتمعاتت مستخددميینن متددااخلة٬، يیووَصى بأنن تسعى هھھھيیئاتت ااالستخررااجج 

 LGRمقتررحة لنن تتضارربب مع  LGRللتعاوونن مع هھھھيیئاتت ااالستخررااجج ااألخررىى االمناسبة منن أأجلل تسهھيیلل عملهھا وولضمانن أأنن أأيیة إإجررااءااتت 
اتت ااالستخررااجج االمقتررحة بتحدديیدد االنصووصص ذذااتت االصلة في بيیانن االعملل االمقتررحح االخاصص بهھا. االمقتررحة منن هھھھيیئة أأخررىى. ووتووَصى هھھھيیئ

ووتووَصى هھھھيیئة ااالستخررااجج عنن مررااجعة بيیانن االعملل بأنن تالحظظ أأيیة متططلباتت لهھذذاا االتعاوونن.  

ااستقرراارر منططقة االجذذرر٬، مثلل ووقدد تررفضض هھھھيیئة االتكاملل أأيي مقتررحح إإذذاا كانن االنقصص في هھھھذذاا االتعاوونن٬، إإذذاا كانن مؤؤكدًداا٬، يیمثلل االخططرر على أأمانن وو
خططرر عددمم االتوواافقق ااألخيیرر أأوو ااالفتقارر لخبررةة االمستخددميینن بمووجبب االمباددئئ االمنصووصص عليیهھا في ااإلجررااءااتت.  

ووفي بعضض ااألحيیانن٬، ووبددعمم منن االمجتمعاتت االمعنيیة قدد يیتمم تأسيیسس هھھھيیئة ااستخررااجج منن أأجلل االتعاملل مع االنصووصص االمتعددددةة ذذااتت االصلة.  

االنصووصص تغططيیة االلغاتت االهھامة في 2.6.3  
أليي نصص [سكرربتت] تستخددمهھ لغاتت متعددددةة٬، منن االمهھمم االتقصي عنن أأكبرر عدددد ممكنن منن االمشكالتت ذذااتت االصلة  LGRعندد ووضع إإجررااءااتت 

باللغة ااألهھھھمم االمشارركة على أأقلل تقدديیرر. أأوو سيیكوونن هھھھناكك خططرر يیتمثلل في مصاددفة مستخددمي هھھھذذهه االلغاتت لمشكالتت عندد تقدديیمم االططلباتت أأوو عندد 
في  LGR. ووإإذذاا كانن لمثلل هھھھذذهه االمشكالتت أأنن تتسببب في تغيیيیررااتت غيیرر متوواافقة على إإجررااءااتت IDNذذااتت أأسماء  TLD ااستخدداامم نططاقاتت
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ة االمستقبلل٬، فسووفف يیكوونن ذذلكك بمثابة اانهھيیارر كبيیرر للعمليیة. ووبمووجبب االمعايیيیرر االمحددددةة في ااإلجررااءااتت٬، منن االمحتملل أأنن تعتمدد هھھھيیئة االتكاملل أأيی
لنصص لمم يیتمم حيیالهھ ااتخاذذ خططووااتت االعنايیة االووااجبة. LGRإإجررااءااتت   

تنسيیقق االبيیاناتت 2.6.4  
مووقع سووفف تووفرر هھھھيیئة االتكاملل مووااصفاتت نهھائيیة لتنسيیقق االبيیاناتت االمقرررر االتعبيیرر خاللهھا عنن نتيیجة االعملل االذذيي تقوومم بهھ هھھھيیئة االتكاملل على 

لالططالعع عليیهھا. منن  LGRللتعبيیرر عنن بيیاناتت  XMLمووااصلة باإلضافة إإلى االتعليیماتت االتفصيیليیة. ووتتوواافرر مسووددةة  ٬،االمشررووعع على االوويیبب
هھھھيیئة ااالستخررااجج في هھھھذذاا االتنسيیقق٬، منن أأجلل تسهھيیلل ااستخدداامم مجمووعة أأددووااتت للمررااجعة٬، ووإإعاددةة االمتووقع أأنن تكوونن االمقتررحاتت االتي تقددمهھا 

 LGRاالفحصص وواالتددقيیقق وواالتكاملل. ووبمجرردد أأنن تكوونن االبيیاناتت في االتنسيیقق االمططلووبب٬، سووفف تقوومم هھھھيیئة ااالستخررااجج بتقدديیمم إإجررااءااتت 
االمقتررحة تقرريیرر  LGRقتت للتعليیقق االعامم. ووسووفف يیصاحبب إإجررااءااتت في نفسس االوو LGRاالمقتررحة ررسميًیا إإلى هھھھيیئة االتكاملل ووتقدديیمم إإجررااءااتت 

تفسيیرريي يیلخصص االقررااررااتت ااألساسيیة ووحيیثيیاتت هھھھذذهه االقررااررااتت٬، السيیما االترركيیزز على االنووااحي االتي حظظيیتت بمناقشة كبيیررةة أأوو االتي كانن لهھا 
هھا٬، مثلل ااالررتباطط بأيي مجتمع لغة وواالتي يیمكنن مرركزز أأقليیة متبقي. كما يیجبب أأنن يیشيیرر االتقرريیرر إإلى ما إإذذاا كانن هھھھناكك مشكالتت لمم تتمم تسوويیت

. بمجرردد أأنن تتوواافرر مووقع االمشررووعع على االوويیبباالحصوولل على بيیاناتت مووثووقة لهھا. سووفف يیتمم نشرر االتعليیماتت االخاصة بإعدداادد االتقارريیرر على 
عمليیة االتعليیقق االعامم مع إإتاحة االنتائج أأمامم هھھھيیئة ااالستخررااجج بحيیثث يیتمم ااستخدداامهھا في عمليیة االمررااجعة. ICANNووسووفف تدديیرر   

ني ووال يیمكنن ااالنتهھاء منن مووااصفة تنسيیقق االبيیاناتت إإلى أأنن يُیصبح منن االمفهھوومم تماًما ما إإذذاا كانتت تفي بمتططلباتت هھھھذذهه االعمليیة أأمم ال. ووهھھھذذاا يیع
هھھھيیئاتت ااستخررااجج ستكوونن بحاجة إإلى ااستخدداامم إإصدداارر أأوولي منن تنسيیقق االبيیاناتت. ووفي حالل كانتت هھھھناكك حاجة إإلى تغيیيیررااتت تماًما أأنن بضعة 

الحقة على االتنسيیقق بالنسبة للمووااصفة االنهھائيیة٬، قدد يیتعيینن على هھھھذذهه االهھيیئاتت تحدديیثث االمقتررحاتت االمقددمة االخاصة بهھا.  

االقررااررااتت 2.6.5  
ع لهھيیئاتت ااالستخررااجج حوولل كيیفيیة االتووصلل إإلى قرراارر:تووفرر ااإلجررااءااتت مززيیدَدً◌اا منن االنططاقق ااألووس  

هھھھيیئة االتكاملل عباررةة عنن  "ووكقاعددةة عامة٬، فإنن كيیفيیة تحدديیدد هھھھيیئة ااالستخررااجج للنتيیجة االتي ستررسلهھا إإلى
قرراارر إإدداارريي على جانبب هھھھيیئة ااالستخررااجج هھھھذذهه ووهھھھوو ااألمرر االذذيي يیتجاووزز نططاقق هھھھذذهه االووثيیقة. ووبررغمم 

في هھھھيیئة ااالستخررااجج غيیرر االررااضيینن عنن االتووصيیاتت  ااألفرراادد ذذلكك٬، منن االجدديیرر مالحظظة أأنن ااألعضاء
عنن  االتكاملل سووفف تكوونن أأمامهھمم٬، كما هھھھوو االحالل بالنسبة لغيیررهھھھمم٬، االفررصة لإلفصاحح االمررسلة إإلى هھھھيیئة

ااالستخررااجج. ووحيیثث إإنن هھھھيیئة ااالستخررااجج  ووجهھاتت نظظررهھھھمم أأثناء فتررةة االتعليیقق االعامة على نتيیجة هھھھيیئة
في تقيیيیمهھا كمسألة عمليیة٬، سووفف يیتعيینن على هھھھيیئة ااالستخررااجج  ااالعتباررمططالبة بأخذذ هھھھذذهه االتعليیقاتت في 
ووال  قوويیة ووقائمة على مباددئئ منن أأيي عضوو في هھھھيیئة ااالستخررااجج. أأنن تأخذذ في ااالعتبارر ااعتررااضاتت

يیعني ذذلكك أأنن ااإلجماعع دداائًما ما يیكوونن مططلووبَبً◌اا في هھھھيیئة ااالستخررااجج".  

مططلووبب بشكلل ووااضح في االقررااررااتت االخاصة بأيي هھھھيیئة ااستخررااجج٬، يیجبب أأنن يیكوونن االهھددفف منصًبا على تحقيیقق  غيیررووفي حيینن أأنن ااإلجماعع 
إإجماعع ووااسع٬، متى ما أأمكنن ذذلكك. ووفي حالة ووصوولل ااقتررااحح إإلى أأبسطط أأغلبيیة في ددعمهھ ووتأيیيیددهه٬، فرربما يیكوونن لذذلكك تأثيیرر عكسي على 

ااستعررااضهھا منن قبلل هھھھيیئة االتكاملل.  

تابعةاالمقتررحاتت االمقددمة وواالم 2.6.6  
هھھھيیئة االتكاملل. ووفي االووقتت نفسهھ٬،  "تقوومم هھھھيیئة ااالستخررااجج متى ما أأكملتت عملهھا بإررسالل مقتررحاتهھا إإلى

للتعليیقق االعامم ووذذلكك باستخدداامم إإجررااءااتت االتعليیقق االعامم لددىى  يیتمم نشرر مقتررحاتت هھھھيیئة ااالستخررااجج
ICANN ."االسائددةة في ذذلكك االحيینن  

ئة االتكاملل تأكيیدًداا إإلى هھھھيیئة ااالستخررااجج بأنهھا تستقبلل االمقتررحاتت االمقددمة. ووسووفف تقوومم ووعندد تقدديیمم أأيي مقتررحح إإلى هھھھيیئة االتكاملل٬، تصددرر هھھھيی
منن  4هھھھيیئة االتكاملل بمررااجعة االمقتررحح االمقددمم ااستنادًداا إإلى االمعايیيیرر االمحددددةة في ااإلجررااءااتت (ررااجع على ووجهھ االخصووصص االقسمم بب.

االمقتررحة لمكاملتهھا في إإجررااءااتت  LGRتت ستوواافقق على إإجررااءااتت ااإلجررااءااتت) وويیتعيینن عليیهھا االتووصلل إإلى قرراارر باإلجماعع حوولل ما إإذذاا كان
LGR  لمنططقة االجذذرر أأمم ال. ووالحظظ أأنن هھھھذذهه االمررااجعة منن قبلل هھھھيیئة ااالستخررااجج قدد ال تكوونن فوورريیة٬، حيیثث إإنن هھھھيیئة االكاملل يیجبب أأنن تكوونن

االنصووصص ذذااتت االصلة. لدديیهھا االقددررةة على مررااجعة االعررووضض االمقددمة في سيیاقق االعررووضض االمقددمة للنصووصص ااألخررىى٬، السيیما   

ووفي أأيي مررحلة في االمررااجعة٬، قدد تكتشفف هھھھيیئة االتكاملل مشكلة تسببب عددمم حصوولل االمقتررحح على االتأيیيیدد االالززمم باإلجماعع. ووهھھھيیئة االتكاملل غيیرر 
مططالبة بإجررااء تحليیلل آآخرر للمقتررحح في هھھھذذهه االنقططة٬، وولكنن قدد تعلنن ببساططة عنن أأنن االمقتررحح قدد تمم ررفضهھ.   
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يیجبب أأنن يیكوونن مشفووًعا بما يیبررررهه ررسميًیا للقرراارر ووفًقا لما هھھھوو منصووصص عليیهھ في االقسمم بب. منن ااإلجررااءااتت. ووأأيي ررفضض أليي مقتررحح 
باإلضافة إإلى ذذلكك٬، قدد تكوونن هھھھناكك ااقتررااحاتت غيیرر ررسميیة للتغيیيیررااتت االتي قدد تضفي قبووالً على مقتررحح منقح بالنسبة لهھيیئة االتكاملل. ووستتمم 

ة إإلى مبررررهھھھا للتعليیقق االعامم. ووسووفف تكوونن لهھيیئة ااالستخررااجج االقددررةة على مررااجعة هھھھذذهه االمبررررااتت إإتاحة كافة قررااررااتت هھھھيیئة االتكاملل باإلضاف
باإلضافة إإلى أأيي تعليیقاتت عامة ووسووفف يیتعيینن عليیهھا في ذذلكك االحيینن االتووصلل إإلى قرراارر حوولل كيیفيیة االمتابعة٬، إإما تغيیيیرر االمقتررحح االمقددمم٬، أأوو 

الهھ.تووفيیرر ووثائقق وومبررررااتت أأفضلل٬، أأوو إإعاددةة تقدديیمهھ على ح  

ووإإذذاا كانتت االمررااجعة إإيیجابيیة٬، وولمم تظظهھرر أأيیة تغيیيیررااتت أأخررىى منن ووااقع االتغيیيیررااتت االعامة٬، فسووفف يیتمم تضميینن وومكاملة مقتررحح هھھھيیئة 
االمتكاملة لمنططقة االجذذرر. ووعندد هھھھذذهه االنقططة٬، يیكوونن عملل هھھھيیئة ااالستخررااجج قدد ااكتملل٬، باستثناء أأنهھ  LGRااالستخررااجج في إإصدداارر إلجررااءااتت 

لمنططقة االجذذرر االمؤؤثررةة على منططقة االنصص لهھيیئة ااالستخررااجج٬،  LGRهھا إإذذاا كانتت هھھھناكك حاجة لتغيیيیررااتت على إإجررااءااتت يیجووزز إإعاددةة ااجتماع
لحررووفف جدديیددةة لهھذذاا االنصص أأوو أليي سببب آآخرر. Unicodeسووااء كانن االسببب هھھھوو إإضافة معيیارر   

منن ااإلجررااءااتت للتعررفف على مززيیدد منن االتفاصيیلل حوولل ذذلكك. 4.5ررااجع االقسمم بب.  

إلططارر االززمنيتددفقق االعملل وواا 2.7  
 LGRيیووفرر االررسمم االبيیاني االتالي تمثيیالً تخططيیططيًیا لتددفقق االعملل منن عمليیة تقدديیمم مقتررحح هھھھيیئة ااالستخررااجج حتى ااإلصدداارر االنهھائي إلجررااءااتت 
لمقتررحاتت االمتكاملة لمنططقة االجذذرر. وويیووضح االررسمم االبيیاني مقتررًحا فرردديًیا وولكنن يیجبب أأنن يیكوونن منن االمفهھوومم بأنهھ منن االمقرررر تناوولل االعدديیدد منن اا

بالتووااززيي٬، ووأأنن بعضض مررااحلل االمررااجعة ال يیمكنن أأنن تتمم ددوونن توواافرر كافة االمقتررحاتت. الحظظ أأنن االررفضض قدد يیتمم في أأيي ووقتت خاللل عمليیة 
أأوو ووجووبب ااالنتظظارر  LGRاالمررااجعة. ووسووااء كانن منن االممكنن تضمنن مقتررحح أأعيیدد تقدديیمهھ بعدد االررفضض في ااإلصدداارر ااألصلي إلجررااءااتت 

قبلي٬، فإنن هھھھذذاا ااألمرر يیتووقفف على االتووقيیتت. وولذذلكك منن ااألفضلل أليي هھھھيیئة ااستخررااجج االمشارركة في االمناقشاتت للحصوولل على إإصدداارر مست
االمبكررةة مع هھھھيیئة االتكاملل منن أأجلل ااكتشافف االمشكالتت االممكنة قبلل االمقتررحح ااألوولي االمقددمم.  

 

 

3 االعمليیاتت االخاصة بالهھيیئة   
تتوولى كلل هھھھيیئة ااستخررااجج االمسئووليیة عنن سيیرر االعملل االخاصص بهھا. وومنن االمتووقع لهھيیئاتت ااالستخررااجج أأنن تعملل بكفاءةة ووسررعة٬، وولكنن ددوونن 

ااإلخاللل باألهھھھدداافف وواالمباددئئ االمنصووصص عليیهھا في ااإلجررااءااتت. ووفي بعضض االحاالتت٬، منن االمتووقع أأنن يیتمم تضميینن االضغطط االكبيیرر منن االمجتمع 
.LGRئيیة ووذذلكك في االنسخة ااألووليیة منن إإجررااءااتت لتحقيیقق االمووااعيیدد االنهھا  

االصيیاغة االمررااجعة وواالتكاملل  فترةة االتعليیق  االتغيیيیررااتت بسببب  
االتعليیقق االعامم؟  

إإططالقق قووااعدد 
LGR 
االمتكاملة  

نعمم  

ال  

 LGRقووااعدد 
االمتكاملة بددء االتكاملل   

االتقدديیماتت منن 
هھھھيیئاتت ااالستخررااجج  

االررفضض منن هھھھيیئة االتكاملل  
(أأيي مررحلة للمررااجعة)  

فترةة االتعليیق  
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االجددوولل االززمني 3.1  
. وواالتارريیخ االمؤؤقتت االمستهھددفف 2013وومنن االمتووقع أأنن يیتمم تشكيیلل هھھھيیئاتت ااالستخررااجج ااألوولى في أأووقاتت متنووعة أأثناء االنصفف ااأللوو منن عامم 

تت ااالستخررااجج ووقًتا أأططوولل في إإعدداادد تقدديیمم ٬، وولكنن منن االمتووقع أأنن تأخذذ بعضض هھھھيیئا2014أأووليیة لمنططقة االجذذرر في منتصفف  LGRإلجررااءااتت 
.LGRأأوولي. ووسووفف يیتمم إإظظهھارر االعملل االذذيي يیقووموونن بهھ في إإصدداارر تالي منن إإجررااءااتت   

متكاملة متى ما تمم تحقيیقق االمعايیيیرر االخاصة بإصدداارر إإجررااءااتت  LGRووبمووجبب ااإلجررااءااتت٬، يیجووزز لهھيیئة االتكاملل أأنن تصددرر إإجررااءااتت 
LGR  لمنططقة جذذرر. ووبمووجبب تلكك االمعايیيیرر٬، منن غيیرر االمتحملل أأنن تصددرر هھھھيیئة االتكامللIP  إإجررااءااتتLGR  إإذذاا لمم يیتمم تغططيیة االنصووصص

ذذااتت االصلة عنن قرربب على االفوورر.  

أأووليیة تغططي نًصا محدددًداا٬، يیكوونن عملل هھھھيیئة ااالستخررااجج لذذلكك االنصص قدد اانتهھى. ووعلى االررغمم منن ذذلكك٬، قدد تكوونن  LGRووبعدد إإصدداارر إإجررااءااتت 
لمنططقة االجذذرر في االمستقبلل تجعلل منن االضرروورريي مررااجعة أأوو ااستعررااضض  LGRأأوو إإجررااءااتت  Unicodeناكك تغيیيیررااتت على نظظامم هھھھ

لذذلكك االنصص. ووفي هھھھذذهه االحالة٬، سووفف يیتمم إإعاددةة تنشيیطط هھھھيیئة ااالستخررااجج أأوو إإعاددةة تأسيیسهھا٬، حسبب االحاجة. LGRإإجررااءااتت   

ااالجتماعاتت وواالددعمم االلووجيیستي 3.2  
قوومم بهھ هھھھيیئاتت ااالستخررااجج بعضض ااالجتماعع االمباشررةة ووجهًھا لووجهھقدد يیتططلبب االعملل االذذيي ت  

حيیثث تقرررر كلل هھھھيیئة االجددوولل االخاصص بهھا لالجتماعاتت االمباشررةة أأوو مؤؤتمررااتت االهھاتفف٬، وويیشملل ذذلكك عدددد مررااتت وومووقع هھھھذذهه ااالجتماعاتت. 
باإلضافة إإلى ذذلكك٬، فإنن مؤؤتمررااتت  وويیجبب أأنن يیتمم تأميینن االتموويیلل االخاصص بأيي منن ااالجتماعاتت االمباشررةة ووجهًھا لووجهھ عنن ططرريیقق ااألعضاء.

أأنن االهھاتفف ااالعتيیادديیة٬، االتي تتمم أأسبووعيًیا في االغالبب٬، يیمكنن تووقعهھا٬، مع حددووثث أأعمالل االصيیاغة فيیما بيینن ااالجتماعاتت. وومنن االمتووقع لكلل هھھھيیئة 
تؤؤمنن االددعمم االلووجيیستي لالتصاالتت.  

االتقارريیرر 3.3  
هھا االمتووااصلة على أأساسس رربع سنوويي باإلضافة إإلى تقدديیمم أأيي مقتررحاتت منن االمتووقع أأنن تصددرر هھھھيیئاتت ااالستخررااجج تقارريیرر عامة حوولل أأعمال

مووقع . علًما بأنن idnvarianttlds@icann.orgتقددمهھا إإلى هھھھيیئة االتكاملل إإلى االتعليیقق االعامم. يیجبب تقدديیمم االتقارريیرر وواالمقتررحاتت إإلى 
على االحفاظظ عليیهھ ووتحدديیثهھ بانتظظامم٬، سووفف يیووفرر مووقع عامم مرركززيي لهھذذهه االتقارريیرر. ووسووفف  ICANNوواالذذيي تقوومم  ٬،االمشررووعع على االوويیبب

الستخررااجج ووهھھھيیئة االتكاملل.أأيیًضا عمليیة االتعليیقق االعامم مع إإتاحة االنتائج أأمامم كلل منن هھھھيیئاتت اا ICANNتدديیرر   

عنن ططرريیقق إإررسالل معلووماتت حدديیثة إإلى  ICANNووتحتفظظ هھھھيیئة ااالستخررااجج بقائمة حاليیة منن ااألعضاء ووتبلغ عنن أأيیة تغيیيیررااتت مررغووبة إإلى 
idnvarianttlds@icann.orgاالخاصة بتأسيیسس االعضوويیة. كما تحتفظظ هھھھيیئة  . ووفي حالة ااإلضافة٬، يیسرريي االعملل باإلررشاددااتت

. ووسووفف مووقع االمشررووعع على االوويیببووهھھھيیئة االتكاملل على  ICANNااالستخررااجج بعناوويینن جهھاتت ااالتصالل لالستخدداامم منن خاللل االجمهھوورر٬، وو
على االحفاظظ على االمووقع ااستنادًداا إإلى االمعلووماتت وواالتحدديیثاتت االمقددمة عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني منن ررئيیسس  ICANNمم عملل يیقوومم ططاق

هھھھيیئة ااالستخررااجج أأوو االمنددووبب االمعيینن.  

االقائمم بأعمالل االسكررتيیرر 3.4  
ضض هھھھذذاا االعملل إإلى عضوو آآخرر٬، في حيینن أأنن ررئيیسس هھھھيیئة ااالستخررااجج في االمسئوولل ررسميًیا عنن إإصدداارر االتقارريیرر أأوو االمقتررحاتت٬، يیجووزز تفوويی

ليیقوومم بأعمالل االسكررتيیرر لهھيیئة ااالستخررااجج. ووعنددما يیكوونن هھھھذذاا هھھھوو االحالل٬، فإنن االشخصص االعاملل بهھذذهه االصفة ووهھھھذذهه االصالحيیة يیجبب أأنن يیتمم 
تحدديیددهه على هھھھذذاا االنحوو ووإإددررااجهھ أأيیًضا في كجهھة ااتصالل.  

4 ااألددووااتت وواالددعمم ااآلخرر   

ااألددووااتت 4.1  
٬، منن ووإإلى تنسيیقاتت أأكثرر شبهًھا بتنسيیقاتت LGRعلى تططوويیرر مجمووعة أأددووااتت منن أأجلل تحوويیلل االبيیاناتت في تنسيیقق مقتررحح  ICANNتقوومم 

.مووقع االمشررووعع على االوويیبب. ووبمجرردد ااالنتهھاء منن ذذلكك٬، سووفف تتمم إإتاحة ااألددووااتت وواالموواادد االتعليیميیة االمقابلة على IDNجددوولل   
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االددعمم ااآلخرر 4.2  
باإلضافة إإلى مقاططع مخصصة لهھيیئة االتكاملل ووكلل هھھھيیئة منن هھھھيیئاتت ااالستخررااجج االمشكلة.  ى االوويیببمووقع االمشررووعع عل ICANNتستضيیفف   

ددعًما للمشررووعع: ICANNووتتووفرر االقوواائمم االبرريیدديیة االتاليیة عنن ططرريیقق   

•  idnvarianttlds@icann.orgططاقمم عملل : عنوواانن االبرريیدد ااإللكتررووني لالتصالل بICANN  حوولل ااألموورر االعامة ذذااتت االصلة
بالمشررووعع٬، ووتقدديیمم بيیانن إإبددااء ااالهھھھتمامم االخاصص بهھيیئة ااالستخررااجج٬، ووتقارريیرر االعملل٬، وواالتحدديیثاتت٬، إإلخ.   

•  LGR@icann.orgاتت ااالستخررااجج حوولل ااألموورر : قائمة برريیدديیة لتسهھيیلل ااالتصاالتت بيینن هھھھيیئة االتكاملل٬، ووااالستشارريیيینن ووهھھھيیئ
االمناسبب٬، ووتتمم  ٬ICANN، ووأأعضاء هھھھيیئة االتكاملل ووططاقمم عملل LGRووعمليیاتت تقدديیمم مقتررحاتت  LGRذذااتت االصلة بعملل 

االمشارركة فيیهھا تلقائيًیا مع تلقي االنشررااتت االمووجهھة على هھھھذذاا االعنوواانن٬، ووسووفف يیتمم تسجيیلل أأعضاء هھھھيیئاتت ااالستخررااجج تلقائيًیا في هھھھذذهه 
عضوويیة االهھيیئاتت٬، ووتتووفرر أأررشيیفاتت عامة باتصاالتت االقائمة االبرريیدديیة على  االقائمة بمجرردد تأسيیسس

http://mm.icann.org/pipermail/lgr/ .  

•  vip@icann.orgتت االصلة بنططاقاتت : قائمة برريیدديیة عامة للمناقشاتت حوولل االمووضووعاتت ذذااTLD  ذذااتت متغيیررااتتIDN 
؛ شارركك في هھھھذذهه االقائمة االبرريیدديیة عنن ططرريیقق إإكمالل: LGRووإإجررااءااتت 

https://mm.icann.org/mailman/listinfo/vip تتووفرر أأررشيیفاتت عامة التصاالتت االقائمة االبرريیدديیة على ;
http://mm.icann.org/pipermail/vip/.  

• باستضافة قائمة برريیدديیة عامة للمناقشاتت فيیما بيینن أأعضاء أأيي هھھھيیئة ااستخررااجج٬، ووسووفف يیتاحح  ICANNعندد االططلبب٬، سووفف تقوومم  
عنوواانن االقائمة االبرريیدديیة على االصفحة االمخصصة لهھيیئة ااالستخررااجج باإلضافة إإلى ااألررشيیفاتت االعامة.  

5 مخطططط للمقتررحح منن أأجلل تأسيیسس هھھھيیئة ااستخررااجج   
مقتررحح منن أأجلل تأسيیسس هھھھيیئة ااستخررااجج:فيیما يیلي مخطططط للمووضووعاتت االمووصى بهھا للتغططيیة في اال  

1. معلووماتت عامة   

1.   ISO 15924االنصص االمقرررر تأسيیسس االهھيیئة منن أأجلهھ: قائمة نصص  
) باإلضافة إإلى ااالسمم باللغة http://www.unicode.org/iso15924/iso15924-codes.html(منن 

تذذكرر االقائمة معلووماتت لكافة ااإلنجليیززيیة ووااللغة االمحليیة للنصص. في حالة ااقتررااحح هھھھيیئة لنصووصص متعددددةة٬، يیجبب أأنن 
االنصووصص تحتت كلل عنوواانن.  

1. )ISO 639-3االلغاتت ااألساسيیة االتي تستخددمم هھھھذذاا االنصص: ااذذكرر شفررةة االلغة ووااالسمم لكلل منهھا (منن    

2. االمناططقق أأوو االبالدد االجغرراافيیة ذذااتت االمجتمعاتت االكبيیررةة منن االمستخددميینن للنصص٬، هھھھلل هھھھناكك أأيیة نصووصص ذذااتت  
هھھھي؟صلة؟ إإذذاا كانتت ااإلجابة نعمم٬، فما   

3. يیجبب أأنن يیشملل هھھھذذاا االقسمم أأيیًضا نصووًصا يیمكنن تغططيیتهھا عنن ططرريیقق هھھھيیئة مختلفة٬، وولكنن يیجبب أأنن تكوونن ذذااتت  
صلة على االمستووىى االهھيیكلي أأوو االتارريیخي.  

 

2. االترركيیبب ااألوولي االمقتررحح للهھيیئة   

1. قائمة االررئيیسس ووااألعضاء االمقتررحيینن   

2. تووفيیرر تفاصيیلل للخبررااتت وواالمهھاررااتت ذذااتت االصلة لألعضاء   



ااالستخرااججإإنشاء ووتشغيیل هھھھيیئاتت   

 

12  
 

3. وولل االمنظظماتت االمططررووحةااذذكرر تفاصيیلل ح   

4. ااذذكرر تفاصيیلل حوولل االتنووعع االمقتررحح للهھيیئة: ما هھھھي كيیفيیة تمثيیلل االلغاتت ااألساسيیة وواالمجتمعاتت االكبيیررةة؟   

5. هھھھلل هھھھذذهه االهھيیئة مررتكززةة على مجمووعة عملل حاليیة؟ بررجاء تقدديیمم االتفاصيیلل.   

 

3. خططة االعملل   

1. ززااوولة أأعمالهھا؟ كمم منن االووقتت سيیستغررقهھ ااإلططارر االززمني االمقتررحح٬، ووقائمة االمررااحلل ااألساسيیة: متى ستبددأأ االهھيیئة م 
مقتررحح للووصوولل إإلى هھھھيیئة االتكاملل؟  

2. االجددوولل االمقتررحح لالجتماعاتت وومؤؤتمررااتت االهھاتفف   

3. هھھھلل هھھھناكك حاجة متووقعة للددعمم االلووجيیستي٬، مثلل االقوواائمم االبرريیدديیة؟   

4. ستططالبب بهھا االهھيیئة ؟ ااذذكرر أأنووااعع االخبررااء االتي ICANNهھھھلل تتووقع االهھيیئة ااالستعانة باالستشارريیيینن االمتووفرريینن منن خاللل  
منن ااالستشارريیيینن االخاررجيیيینن٬، إإنن عررفتت.  

 

4. معلووماتت  ICANNعلى مررااجعة هھھھذذاا االمقتررحح. قدد تططلبب  ICANNمعلووماتت أأخررىى: ااذذكرر معلووماتت إإضافيیة يیمكنن أأنن تساعدد  
إإضافيیة أأثناء مررااجعة االمقتررحح.  


