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 السید وكیل الوزارة ستریكلینغ:
 

كما تم التنویھ في رسالتك التي تمت مناقشتھا في . IANAشكراً لك على رسالتك المتعلقة بنقل اإلشراف على 
) تقییم 2) إتمام مقترح النقل، (1، فقد تبقت ثالثة مراحل قبل اكتمال عملیة النقل: (53رقم  ICANNاجتماع 

 ) تنفیذ بنود العمل المحددة من قبل المجتمعات كمتطلبات مسبقة للنقل.3الحكومة األمریكیة للمقترح، و(
 

 ام مقترح النقل: إتم1المرحلة 
 

وقام بتقییم مقترحات من مجتمعات موارد األرقام ومقاییس البروتوكول في وقت سابق من ھذا العام.  ICGتلقى 
لمقترح  ICGیونیو. تتضمن خطوات اإلتمام المتبقیة تقییم  25في  CWGوتلقینا مؤخراً مقترح أسماء النطاق من 

الذي یتضمن جمیع المكونات الثالثة، والدفاع وتحلیل التعلیقات للمقترح الموحد  ICGمجتمع األسماء، وتقییم 
العامة، وربما المزید من العمل في المجتمعات التشغیلیة بحسب نتائج التقییم وتحلیل التعلیقات العامة. الخطوات ھي 

في الوقت إلى أنھ من الممكن إتمام جمیع ھذه الخطوات  ICGموضحة في الجدول الزمني المرفق. تشیر تقدیرات 
خالل فترة اجتماع  ICANNعن طریق مجلس إدارة  NTIAالمقترح النھائي إلى  ICGالمناسب لكي یسلم 

ICANN  أو بعده بفترة قصیرة في شھر نوفمبر. أشار مجلس إدارة  54رقمICANN  إلى أنھ سیتم تقدیم المقترح
 فقبال إجراء تعدیالت، مع إرفاق أي من مالحظاتھ في خطاب مر NTIAإلى 

 
أن الجدول الزمني المرفق ھو شدید التفاؤل. ومن الممكن تمدید الموعد إذا كان ثمة حاجة إلى وقت  ICGیعتبر 

 إضافي التخاذ المزید من اإلجراءات.
 

 : تقییم الحكومة األمریكیة2المرحلة 
 

حكومة األمریكیة تتراوح ھو أن الفترة التقدیریة لتقییم ال 53رقم  ICANNفھمنا بناًء على مالحظاتكم في اجتماع 
، یلمح 54رقم  ICANNبین أربع إلى خمسة أشھر. على افتراض إتمام مقترح النقل ضمن اإلطار الزمني الجتماع 

 .2016ھذا إلى إتمام تقییم الحكومة األمریكیة بحلول شھر مارس 
  

 : تنفیذ المتطلبات المسبقة3المرحلة 
 

فیما یتعلق باألطر الزمنیة للتنفیذ. الروابط إلى  ICANNلس إدارة رأي المجتمعات التشغیلیة ومج ICGاستطلع 
 ردودھم ھي مبینة في نھایة ھذه الرسالة.

 
إلى استعداده لعملیة النقل الفوري. من المحتمل أنھ مع توفر المزید من التفاصیل المتعلقة بما  IETFأشار مجتمع 

 واالتفاق معھ. IETF، قد یكون ثمة حاجة إلى المزید من عمل مجتمع )PTI(أو  IANAبعد نقل 
 

 .2015سبتمبر  30إلى أن مجتمع األرقام سیكون على استعداد لعملیة النقل بحلول  NRO ECو CRISPأشار فریق 
ة، بحلول عقد ال یتم إتمام بعض العناصر المبینة في مقترح مجتمع األرقام، مثل األشخاص المعینین في لجنة المراج

 ذلك الوقت، ولكنھا ال تعتبر متطلبات مسبقة للنقل.
 



قد یتطلب ثالثة إلى أربعة أشھر بحسب التعقید والحاجة إلى عدة نسخ  PTIإلى أن العمل الالزم لدمج  CWGأشار 
أن الوقت الالزم لتنفیذ جوانب أخرى من مقترح مجتمع األسماء، بما في  CWGمختلفة من الوثائق المرتبطة. أبلغ 

المشتركین إلى  CCWGالداخلیة، ھي غیر مؤكدة. ولكن أشار رؤساء  ICANNذلك تلك المرتبطة بلوائح 
) إلى CWG(والتي خضع لھا عمل  CCWGتوقعاتھم بأنھ سیتم تقدیم تغییرات اللوائح الداخلیة الناتجة عن عمل 

 .2016بحلول شھر یولیو  1، وأنھ سیتم إتمام تنفیذ جدول العمل 2015لتبنیھا بحلول نوفمبر  ICANNس إدارة مجل
 

المتعلقة باألطر الزمنیة للتنفیذ تتفق مع المؤشرات من المجتمعات  ICANNبأن آراء مجلس إدارة  ICGلقد نوه 
خالل فترة عدة أسابیع، بینما سیستغرق  RIRو IETF التشغیلیة. یعتقد مجلس اإلدارة أنھ من الممكن تنفیذ مقترحات

 ھو غیر مؤكد. CCWGعدة أشھر، وأن الوقت الالزم لتنفیذ بنود عمل مساءلة  PTIتنفیذ 
 

، والذي قد PTIبشكل جماعي، تشیر الردود إلى أن أطول خطوة تنفیذ یمكن تقدیرھا في الوقت الحالي ترتبط بإنشاء 
یمكن أن یتم إجراء العدید من الخطوات التحضیریة للتنفیذ على نطاق جمیع  یتطلب ثالثة إلى أربعة أشھر.

والمجتمع إلتمام ھذه الخطوات. من  ICANNالمجتمعات الثالثة بشكل متواٍز على افتراض توفر موارد كادر 
دیر لممكن تقالممكن إتمام ھذه الخطوات التحضیریة طوال المراحل الثالثة قبل اكتمال النقل بشكل كامل. لیس من ا

الوقت الالزم للخطوات األخرى في الوقت الحالي. نظرًا لھذه العوامل، إننا نعتقد أن حد أدنى یبلغ ثالثة إلى أربعة 
أشھر سیكون متطلباً إلتمام النقل بعد اعتماد المقترح من قبل الحكومة األمریكیة. یشیر ھذا إلى أن أقرب وقت ممكن 

 .2016زمني لشھر یولیو الكتمال النقل سیكون اإلطار ال
 
 


