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ة ة الخالص  التتفيذي

 

X001 وم ي ي ة 2014 آذار 14 ف ارة األميركي وزارة التج ة ل ات التابع االت والمعلوم ة لألتص ت األدارة القومي  أعلن
)NTIA (المي ع الع ى المجتم ت ال اق لألنترن م النط ائف أس ية لوظ ائف الرئيس ل الوظ ي نق ا ف ن نيتھ  ع

ددين متع لحة ال حاب المص ة 1.ألص ام المخصص ماء واألرق ت لألس ة األنترن ن مؤسس تNTIA  م  وطلب
)ICANN (الي دور الح ل ال ل مح ترح ليح ع مق ددين لوض لحة المتع حاب المص المي ألص ع الع رأس المجتم  ت

راف   ).IANA( على وظائف ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة NTIA ألش

X002 ع ا المجتم تي أجراھ ات ال ة للمناقش ى ،ونتيج راف عل ال األش ة إنتق يق عملي ة تنس كيل مجموع م تش  ت
ا رمز لھ تي ي ائفIANA  وال و ICG(2( وظ ھر يولي ي ش ك ف وز( وذل ط) تم ة التخطي يق عملي 2014  لتنس

ال ذا األنتق ة. لھ ألف مجموع  مجتمعاً وتضم أيضاً أصحاب المصلحة المباشرين وغير 13 عضواً يمثلون 30 من ICG وتت
رين ا. المباش تي يمثلونھ اتھم ال ل منظم ن قب ن م ؤالء الممثلي ار ھ م أختي    3.وت

X003 ت ر االنترن اء وتطوي ة إنش ل ھيئ ن قب ة م ات الالزم يم 4وقد تلّقت مجموعة ICG التوجيھ من تقس تي تتض  وال
ائف ام IANA وظ ادر األرق ات وبمص ماء النطاق لة بأس ات ذات ص الث فئ ى ث ا ال تركة معھ ات المش  والمجتمع

بروتوكول ات ال ةوعل. وبمعلم أت مجموع ه إرت ات ICG ي الث مجتمع ي ث ترح ف ع المق ة وض ني عملي  أن تب
ائف غل وظ ع مش ة م غيلية أو خدمي ات تش اء عالق ع إنش مظھرًة بذلك حقيقة أن السياسة ومسؤوليات الرقابة  ،IANA م

لة الث المنفص ات الث ك المجتمع ي تل د ف الث تتواج ائف الث  إن). كما كانت أصالً وعلى مدى عقود مضت( للوظ
غيلية" ات التش الث" المجتمع ات: ھي) OCs( الث ماء النطاق ع أس ويضم المنظمات الداعمة واللجان ( مجتم

ام)ICANN األستشارية لـِ  ادر األرق ع مص ة( ؛ ومجتم اوين األقليمي جالت العن م س ات)ويض ع معلم  ؛ ومجتم
بروتوكول ت( ال ة األنترن ل ھندس ريق عم م ف   ).IETF ويض

X004 وقد ُكلّفت مجموعة ICG الع روطب توفية لش ات مس ون المقترح مان أن تك ى ض ل عل ا NTIA م وص عليھ  المنص
ع ل المجتم ن قب ع م اق واس ى نط اع وعل د باألجم ة بتأيي ون مدعوم ة. وأن تك د أصدرت مجموع طلباً لتقديم  ICG وق

اريع وقد تبّنت كل . الى كافة المجتمعات ومحدداً فيه تلك الشروط والحاجة الى تصميم عمليات شاملة ومفتوحة RFP (5( المش
ات ICG من ھذه المجتمعات عملياتھا الخاصة بھا لوضع مقترحھا أستجابًة الى دعوة ديم المقترح ذه لتق ل RFP ھ  ولنق

ائف ن وظ م م ل منھ زء ك ى IANA ج ديمھا ال ترح ICG وتق من مق ن. ض اورد م ى م ة عل ذه الوثيق وي ھ  وتحت
تجابات ت أس ات ال ة المجتمع ن كاف ات م ديم المقترح ب تق غيليةلطل   .ش

X005 ا ة لم ة القانوني مى الھيئ ل يس د ومنفص انوني جدي ان ق كيل كي ات تش ماء النطاق ع أس ترح مجتم د أق  وق
ائف ى وظ راف عل ال األش ة إنتق د عملي ه IANA بع رمز ل ويعتبر ھذا الكيان ) PTI - Post-Transition IANA( وي

 ً ابع( منتسبا ان ت ة) كي ائفوالذي من الممكن أن يكون مشغالً ل ICANN لمؤسس ع IANA وظ برم م د م ق عق  وف
ICANN .منھا ع ض تي تق ائية ال لطة القض ى الس ى أن تبق ير ICANN عل ھا وال تتغ من. نفس  ويتض

الء ة للعم ة الدائم كيل اللجن ترح تش ق) CSC( المق غل وف ة أداء المش ن مراقب ؤولة ع ة مس ذه اللجن ون ھ  وتك
ددة توى األداء المح ات مس ب توقع ة وحس روط التعاقدي م. الش  ن المقترح أيضاً وضع عملية لمراجعة وظائفويتض

IANA أي )IFR (ة ل ھيئ ة لعم ات مراجع راء عملي ك ألج ددين وذل لحة المتع حاب المص وذج أص ق نم ري وف  تج
)PTI(، ائف ى وظ راف عل ال األش ة إنتق د عملي ة لمابع ة القانوني   .IANA الھيئ

X006 ل أن تواص ام ب ع األرق ترح مجتم ائف ICANN وأق غل لوظ ل كمش د IANA العم ق عق دمات وف ذه الخ ؤدي ھ  وأن ت
ة ت األقليمي جالت األنترن ع س برم م ة) RIRs( م توى. الخمس ة مس ع أتفاقي ام وض ع األرق ترح مجتم  وأق

ة ة التعاقدي غل) SLA( الخدم ة ومش ت األقليمي جالت األنترن ن س ة IANA بي ة المراجع ام ولجن دمات األرق  لخ
)RC (دي م لتق ل أقلي ن ك ع م ي المجتم م ممثل تي تض ةال ت األقليمي جالت األنترن ى س رير ال  RIRs م تق

ائف غل وظ ول أداء مش دھا IANA ح م تحدي تي ت ة ال تويات الخدم تزام بمس   .واألل

                                             
1 functions-name-domain-internet-key-transition-intent-announces-release/2014/ntia-http://www.ntia.doc.gov/press 
2 http://www.ianacg.org/ 
3 members-group/icg-https://www.ianacg.org/coordination/ 
4 28a.pdf201404-20140408-to-response-uploads/2014/04/iab-content/IAB-https://www.iab.org/wp  

5 en.pdf-08sep14-stewardship-iana-https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp  
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X007 إن بروتوكول، ف ات ال بة لمعلم ً كمشغل لسجالت ICANN وبالنس وقد عّبر مجتمع فريق عمل . IANA تعمل حاليا
ت ة اإلنترن ال IETF ھندس األجراءات الح ه ب ه وثقت ن قناعت ية وأقترح بأن تواصل تحديثات سجل معلمات بروتوكول ع

ً بعد آخر، كما كانوا يفعلون على مدى العقد الماضي أو أكثر بروتوكول. األنترنت عملھا يوما ات ال ع معلم ترح مجتم  وأق
ل ريق عم ل ف ن قب دد م ذي ح ة ال ات الرقاب ات وآلي ات والسياس ام األتفاقي ى نظ اد عل تمرار باألعتم  األس
ة اإلن تھندس ل IETF ترن ن قب ت ICANN وم ر االنترن اء وتطوي ة إنش ن ھيئ ائف IAB وم ذ وظ  لتنفي

ICANN البروتوكوالت لة ب   .ذات الص

X008 وقامت مجموعة ICG كل ل بش ات ك م المقترح دانفرادي و بتقيي اعي لتحدي   :جم

 تي ع ال ات المجتم ت عملي و كان ا ل و استخدمت فيم ا ل املة وفيم ة وش ات، مفتوح ع المقترح  لوض
ك ت تل اع؛ حقق ا باإلجم ة عليھ ات الموافق   العملي

 حة؛ ة وواض ات كامل ت المقترح و كان ا ل   فيم

 دم ادل، وتق غيل المتب ة للتش ا وقابل ا بينھ ة فيم الث متوافق ات الث ت المقترح و كان ا ل  فيم
ق؛ و ة للتطبي ب وقابل كل مناس ة بش ة ومدعوم اءلة مالئم ات مس   آلي

 و ا ل عتھاالمقترحات معاً، المعايير التي و استوفت وفيم   .NTIA ض

ع ات المجتم   عملي

X009 لقد أّكدت مجموعة ICG ل أن ك املة وب ة وش ة مفتوح رد وبطريق كل منف ترح بش ل مق ع ك م وض ه ت ى أن  عل
ترح ه مق ة علي ق الموافق ع باإلجماع حق ل مجتم ل ك ن قب ده م م تحدي ا ت   .كم

وح االكتمال   والوض

X010 تھا ت مناقش تي تم يع ال ن المواض ةICG محتوى كل مقترح بشكل معّمق وقامت بنشر قائمة م ت مجموع د ناقش  6. لق
ة االستثناء ومع إن مجموع اه، ف ي أدن د ف حة ICG الوحي ة وواض ي مكتمل وعة ھ ات الموض أن المقترح ة ب ى قناع   .عل

X011 وأشارت مجموعة ICG بأن مقترح األسماء يعد كامالً على شرط أن تكتمل كافة المتعلقات بآليات المساءلة على مستوى ICANN 
 ً د والتي ھي حاليا اءلة اإلنشاء قي زيز المس ع لتع بر المجتم ل ع ة عم ل مجموع ن قب ) CCWG-Accountability( م

ماء ترح األس ي مق دھا ف م تحدي ا ت ة. وكم درته مجموع ذي أص ترح ال ي المق ات ف ذه اآللي درج ھ حالياً  CCWG وت
ة وة مجموع ع دع ة م ات العام ل التعليق ترح ICG ألج ذا المق ول ھ ة ح ات العام ع التعليق   .لجم

X012 رد ات CCWG مجموعة انتھاء وبمج ك اآللي ى تل ا عل ن عملھ ل( م ك قب م ذل ع أن يت ن المتوق ذي م  اجتماع وال
ICANN 54 ر ھر أكتوب ي ش رين األول/ ف عى ،)2015 تش ة ICG ستس ن مجموع د م ى تأكي ول عل  للحص

CWG ا ى أنھ ا استطاعت عل وعة لھ روط الموض ة الش ق كاف ة. تحقي تتخذ مجموع دھا س ا ا ICG وعن لنھائي قرارھ
  . بخصوص فيما لو يعد مقترح األسماء، كامالً 

ادل غيل المتب ة التش ق وإمكاني   التواف

X013 ة ددت مجموع د ح اق IANA مشاكل محتملة فيما يتعلق بالتوافق بخصوص العالمات التجارية لـِ  ICG لق م النط  وأس
iana.org .كرية لـِ ولقد وّضح مقترح األسماء وبالتفصيل شروط محددة ذات صلة بالملكية الف IANA، م ي ن ل ي حي ر أيف  ذك

رين أي ش ترحين اآلخ ن المق ألة يءم ذه المس ن ھ رين. ع ن اآلخ دور المجتمعي ان بمق ا ك الشروط  استيفاء وطالم
ً بالنتيجة ة. المحددة كجزء من عمليات تنفيذھم، فإن تنفيذ المقترحات سيكون متوافقا ع مجموع ل ICG وتتوق  أن تواص

ن غيلية الت ات التش مانالمجتمع ذ لض ة التنفي الل مرحل وع خ ذا الموض وص ھ يق بخص ة استيفاء س  كاف
وعة روط الموض   .الش

                                             
6 matrix v4.xlsx-answers-and-files/documents/questions-http://www.ianacg.org/icg  
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اءلة   المس

X014 تتضمن المقترحات الثالث سويًة آليات مساءلة مالئمة ومدعمة بشكل مناسب لتشغيل وظائف IANA، كل رئ دة بش يمعتم  يس
غيلي ع التش ق المجتم ى ح ائف الختيار عل د ألداء وظ ان جدي   . IANA كي

ابلي غيلق   ة التش

X015 ي أن ن الطبيع ة، فم غيلية مختلف ات تش الث مجتمع ل ث ن قب عھا م م وض الث ت ات الث ون أن المقترح  لك
ات وعات واألولوي ف الموض س مختل ا تعك ب، لكونھ دة جوان ي ع رى ف ي األخ ة ھ ات مختلف ذه المقترح ون ھ  تك

ات ك المقترح منھا تل تي تتض ات ال ديات والعملي ة. والتح إن مجموع ك، ف ع ذل ات ICG وم رى إن المقترح  ت
واء د س ى ح اعي عل ل وجم كل منفص غيل بش ة للتش الث قابل   .الث

X016 ة ل مؤسس ً  ومسئولة حالياً كجھة راعية لمنطقة الجذر Verisign وتعم  التفاقية عنه وتؤدي وظائف إدارة ملفات خوادم الجذر وفقا
ن ا وبي اون بينھ ود. NTIA تع دم وج ً بين الجھة الراعية لمنطق اتفاقية ولع ائفحاليا غل وظ ذر ومش  IANA ة الج

كال ن أش كل م ود ش روري وج ن الض يكون م ذر، س ة الج ة إدارة منطق ة NTIA عندما تتنّحى االتفاق لعملي ن عملي  ع
ذر ف الج   .إدارة مل

ايير   NTIA مع

ع .1 ل المجتم ن قب اق م ع النط دعم الواس   ال

X017 ة ددت مجموع د ح رد ICG لق كل منف ات وبش ن المقترح ترح م ل مق ى ك ي أن يحظ ه ينبغ ع أن م واس ى دع  عل
ع ل المجتم ن قب اق م ة. النط دور كاف ون بمق ث يك املة بحي ة وش ة مفتوح إدارة عملي ع ب ل مجتم وم ك  وأن يق

ا اركة فيھ ات، المش ك العملي ن بتل راد المھتمي ة. األف ى بموافق ترح يحظ دار مق ع بإص ل مجتم وم ك  وأن يق
ع    باإلجماع المجتم

X018 ة ل مجموع ا اتخاذ إلى ICG وستتوص ول فيم رار ح لو كان المقترح الموّحد قد حصل على دعم المجتمع على نطاق واسع  ق
  .عقب فترة جمع التعليقات العامة بخصوص المقترح الموّحد النھائي

ددين .2 لحة المتع حاب المص وذج أص زيز نم م وتع   دع

X019 د أنه دين ألن ذلك من شقراراً بأن المقترح الموّحد يجب أن يكون داعماً لنموذج أصحاب المصلحة المتعد ICG مجموعة اتخذت لق
ات إلى أن يعمل على تعزيز الترتيبات القائمة ألصحاب المصلحة المتعددين والعمليات والنماذج المتبّناة في التوصل  المراقبة آلي

ة ام عملي د أتم ا بع اءلة االنتقال فيم ات المس ذلك آلي ترح. وك ات المق ن مكون ون م ل مك ع ك ى أن يتمت  وعل
يزة ذه الم ائي، بھ   . النھ

نال .3 ى أم اظ عل اق واستقرار حف م النط ام أس ة نظ ت DNS ومرون   لإلنترن

X020 ر أن ال أنھا أن تؤث ن ش يرات م ة تغي داث أي بروتوكول إح ات ال ترح معلم ام أو مق ترح األرق ن مق ب أي م  يتطل
ن أو ى أم اق استقرار عل م النط ام أس ة نظ   . DNS أو مرون

X021 ماء ترح األس ه مق دعو في ذي ي ت ال ي الوق ائ إلى ف غل وظ ل مش ة إلى IANA فنق ا ،PTI ھيئ ) PTI أي( فإنھ
بة ة منتس تكون ھيئ ة( س ة) تابع ة ICANN لمؤسس ى ھيئ راف عل ن األش ؤولة ع دورھا مس تكون ب تي س  ال

PTI .ا ى م غيلية عل تبقى األدوار التش ا، س ن ھن ه وم و علي ماء. ھ ب األس ل جان م نق ترح أن يت رى المق  وي
ة لـ ة الحالي ى NTIA للرقاب دة ال ات المتعاق ة. ICANN والجھ ل ھيئ من فص ابع PTI وسيض ان ت  ككي

ة استقاللية ديم الخدم ة بتق دة والمتكفل ة المتعاق ن الجھ ابي م دور الرق ك ال   . ذل

X022 ويضمن ھذا الترتيب الحد األدنى من التغيير وُيبقى فريق تشغيل وظائف IANA لنفس الدور ال ً ً بعمله مؤديا هقائما وم ب  ذي يق
  . اآلن

ة .4 ات احتياجات تلبي ة وتوقع ام المخصص ت لألرق ة اإلنترن دمات ھيئ ركاء خ الميين وش الء الع   .IANA العم
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X023 دمات ركاء خ الء وش الث أن العم ات الث دت المجتمع ومجتمعات أصحاب المصلحة الخاصة بھم في كافة أنحاء  IANA وج
ً عن أداء وظائف ة IANA العالم، راضون حاليا ل ھيئ ن قب ة بـ IANA م وال. ICANN الخاص تر  ع للمق ح يتوق

  . الموّحد أن يكون له أي تأثير على ذلك

ى .5 اظ عل ت انفتاح الحف   اإلنترن

X024 ويشترط المقترح الموّحد أن تبقى خدمات IANA جالت ات وس ع السياس ات وض ع عملي ة م مفتوحة كلياً  IANA المرتبط
ال اآلن ه الح و علي ا ھ ا كم ول إليھ ھل الوص   . وس

ة .6 ة حكومي ة دولي ة أو منظم ة حكومي ل أي جھ الي NTIA محل وأن ال تح ا الح   .ألداء دورھ

X025 وأن ال يستبدل المقترح الموّحد دور NTIA ة ة حكومي ة دولي ة أو منظم ة حكومي دور أي منظم ه اآلن ب وم ب ذي تق   . ال

ة يات مجموع   ICG توص

X026 د ة انتھاء بع ة بمجموع ة الخاص ات العام ترة التعليق م ICG ف ل رق ار العم ى مس يرة عل ات األخ ع اللمس  1 ووض
ة ة ،CCWG لمجموع تتخذ مجموع ية ICG س تتقدم بتوص و س ا ل وص فيم ير بخص ا األخ  NTIA إلى قرارھ

ترح ى مق ة عل زء . واعتماداھذا االنتقال للموافق ي الج ه ف ار إلي م المش ائج التقيي ى نت رابع 0 عل د ال ن البن  م
)IV (ة تعمل مجموع اه، س ي أدن ية ICG ف روج بتوص ى الخ ترح NTIA إلى عل ى مق ة عل ل الموافق  قالاالنت ألج

ل ال التوص تي ال إلى ح ايا ال ول القض ول ح د حل ك البن ي ذل ا ف ار إليھ ة والمش زال قائم   .ت
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  IANA: تقرير من مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف 0الجزء 

  مقدمة  .أوالً 

) عن نيتھا في نقل NTIAيركية (أعلنت اإلدارة القومية لالتصاالت والمعلومات التابعة لوزارة التجارة األم 2014آذار  14في يوم  01
من مؤسسة  NTIAوطلبت  7الوظائف الرئيسية لوظائف أسم النطاق لالنترنت إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين.

) ترأس المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين لوضع مقترح ليحل محل ICANNاالنترنت لألسماء واألرقام المخصصة (
). ھذه الوثيقة ھي المقترح المشار IANAعلى وظائف ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ( NTIAحالي ألشراف الدور ال

 إليه.

 ً   العملية موجز  .ثانيا

والتي يرمز لھا  IANAنتيجة للمناقشات التي أجراھا المجتمع، تم تشكيل مجموعة تنسيق عملية إنتقال األشراف على وظائف  02
)ICG(8 لتنسيق عملية التخطيط لھذا األنتقال. وتتألف مجموعة  2014شھر يوليو (تموز)  وذلك فيICG  عضواً يمثلون  30من

   9مجتمع وتضم أيضاً أصحاب المصلحة المباشرين وغير المباشرين. وتم أختيار ھؤالء الممثلين من قبل منظماتھم التي يمثلونھا. 13

 IANAوالتي تتضمن تقسيم وظائف  10قبل ھيئة إنشاء وتطوير االنترنت التوجيھات الالزمة من ICGوقد تلّقت مجموعة  03
والمجتمعات المشتركة معھا الى ثالث فئات ذات صلة بأسماء النطاقات وبمصادر األرقام وبمعلمات البروتوكول. وعليه إرتأت 

، IANAمية مع مشغل وظائف أن تبني عملية وضع المقترح في ثالث مجتمعات مع إنشاء عالقات تشغيلية أو خد ICGمجموعة 
مظھرًة بذلك حقيقة أن السياسة ومسؤوليات الرقابة للوظائف الثالث تتواجد في تلك المجتمعات المنفصلة الثالث (كما كانت أصالً 

) ھي: مجتمع أسماء النطاقات (ويضم المنظمات الداعمة OCsوعلى مدى عقود مضت). إن "المجتمعات التشغيلية" الثالث (
؛ ومجتمع مصادر األرقام (ويضم سجالت العناوين األقليمية)؛ ومجتمع معلمات البروتوكول ICANN االستشارية لـواللجان 

  ).IETF(ويضم فريق عمل ھندسة األنترنت 

  

                                             
7 functions-name-domain-internet-key-transition-intent-announces-release/2014/ntia-w.ntia.doc.gov/presshttp://ww  
8 http://www.ianacg.org/ 
9 members/-group/icg-w.ianacg.org/coordinationhttps://ww  

10 20140428a.pdf-20140408-to-response-uploads/2014/04/iab-content/IAB-https://www.iab.org/wp  
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ً لتقديم المشاريع ( ICG، أصدرت مجموعة 2014سبتمبر (أيلول)  8وبتاريخ  04 الذي حدد صيغة معينة يتعين على  RFP(11طلبا

ھذه لتقديم  ICGأتباعھا. وقد تبّنت كل من ھذه المجتمعات عملياتھا الخاصة بھا لوضع مقترحھا أستجابًة الى دعوة كل مجتمع 
بتقييم  ICGضمن مقترح. قامت مجموعة  ICGوتقديمھا الى  IANAولنقل جزء كل منھم من وظائف  RFPالمقترحات 

لعملية األنتقال. وأخيراً،  NTIAبما في ذلك تلك التي حددتھا  12،المقترحات بشكل أنفرادي وجماعي فيما يخص عدد من المعايير
بتجميع المقترحات في ھذه الوثيقة التي تحتوي على أستجابات المجتعات التشغيلية الثالث لدعوتھا لتقديم  ICGقامت مجموعة 

  ھو مقترح معلمات البروتوكول. 3ھو مقترح األرقام، والجزء  2ھو مقترح أسماء النطاقات، والجزء  1. الجزء RFPالمقترحات 

  المزيد من المعلومات عن عمليات المجتمع متوفرة في البند السادس لكل جزء.  05

 ً   المقترح موجز  .ثالثا

ً وبدون ICGتتضمن وثيقة المقترح المقترحات النھائية الثالث للمجتمع والمستلمة من قبل مجموعة  06 . وتقّدم ھذه المقترحات حرفيا
(ماعدا تغييرات التنسيق). وتم تلخيص المقترحات الثالث في ھذا البند. ومع ذلك، فإن المقترحات  ICGمن قبل  أجراء أية تغييرات

  الثالث بحد ذاتھا ھي الرسمية ويجب الرجوع إليھا عند الحاجة الى المزيد من التفاصيل.

يل كيان قانوني جديد ومنفصل يسمى الھيئة على مقترح أسماء النطاقات. وقد أقترح مجتمع أسماء النطاقات تشك 1يحتوي الجزء  07
) ويعتبر ھذا الكيان PTI ،Post-Transition IANAويرمز له ( IANAالقانونية لما بعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

ً (كيان تابع) لمؤسسة  لموارد وا IANA. ولقد أقترحوا أن يتم نقل الكوادر األدارية الحالية المسؤولة عن وظائف ICANNمنتسبا
للعمل كمشغل  PTIمع  ICANNوأن تتعاقد  PTIذات الصلة والعمليات والدراية بطبيعة العمل والخبرة، وبشكل قانوني الى ھيئة 

) لوظائف األسماء بما في ذلك أتفاقيات مستوى الخدمة لوظائف IFO، IANA Functions Operatorأي ( IANAلوظائف 
نفسھا وال تتغير. ويتضمن المقترح تشكيل اللجنة الدائمة للعمالء  ICANNة التي تقع ضمنھا األسماء. على أن تبقى السلطة القضائي

)CSC وتكون ھذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة أداء المشغل وفق الشروط التعاقدية وحسب توقعات مستوى األداء. ويتضمن (
ً وضع عملية  ب المصلحة المتعددين وذلك ألجراء عمليات تجري وفق نموذج أصحا IANAلمراجعة وظائف  IFRالمقترح أيضا

. وسيكون بإمكان عملية IANA)، الھيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف PTIمراجعة دورية وخاصة لعمل (
أو  PTIوھيئة  ICANNالمبرم بين  IANA) الخروج بتوصية إلجراء عملية فصل قد تنتج عن إنھاء عقد وظائف IFRالمراجعة (

  عدم تجديده، باألضافة الى أجراءات أخرى. وستركز عمليات المراجعة ھذه على وظائف األسماء.

                                             
11 en.pdf-08sep14-stewardship-iana-https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp  
12 en.pdf-24dec14-finalization-assembly-transition-https://www.icann.org/en/system/files/files/iana 
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. وقد أقترحوا أيضاً أعطاء الصالحية IANAوأقترح مجتمع األسماء أيقاف ترخيصات تغييرات منطقة الجذر التي تتم حالياً من قبل  08
التشغيلية الرئيسية في أدارة منطقة الجذر. ويجب أن تستند ھذه الموافقة للموافقة على التغييرات الھيكلية و ICANNلمجلس إدارة 

  ).CSCعلى توصيات اللجنة الدائمة ألصحاب المصلحة والخبراء (والتي ھي غير اللجنة الدائمة للعمالء 

جموعة والمقترحة من قبل م ICANNوقد أشترط مقترح مجتمع األسماء بشكل صريح تنفيذ آليات المساءلة على مستوى  09
)CCWG-Accountability وھي مجموعة عمل عبر المجتمع المسؤولة عن تعزيز مساءلة (ICANN وتدرج ھذه اآلليات في .

ً ألجل التعليقات العامة مع دعوة مجموعة  CCWGالمقترح الذي أصدرته مجموعة  لجمع التعليقات العامة حول ھذا  ICGحاليا
لحصول على تأكيد مجتمع األسماء على أنه تم أستيفاء شروط المساءلة حال األنتھاء بالعمل ل ICGالمقترح. وقد تعھدت مجموعة 

  .CCWGمن وضع مقترح مجموعة 

وأن  IANAالعمل كمشغل لوظائف  ICANNعلى مقترح أسماء النطاقات. وأقترح مجتمع األرقام بأن تواصل  2يحتوي الجزء  10
  ).RIRsسجالت األقليمية (تؤدي ھذه الخدمات وفق عقد مبرم مع السجالت الخمس لل

لخدمات  IANA) بين سجالت األنترنت األقليمية ومشغل SLAوأقترح مجتمع األرقام وضع أتفاقية مستوى الخدمة التعاقدية ( 11
حول أداء  RIRs) التي تضم ممثلي المجتمع من كل أقليم لتقديم تقرير الى سجالت األنترنت األقليمية RCاألرقام ولجنة المراجعة (

واأللتزام بمستويات الخدمة التي تم تحديدھا. لقد بدأ تنفيذ مكونات المقترح، مع وضع مسودة ألتفاقية مستوى  IANAوظائف  مشغل
  التي ھي اآلن قيد األنشاء ضمن مجتمعات سجالت األنترنت األقليمية.  RCوميثاق لجنة المراجعة  SLAاألداء 

ً أن تدار العالم 12 من قبل جھة  ICANNات التجارية وأسماء النطاقات المرتبطة مع توفير خدمات وقد أقترح مجتمع األرقام أيضا
كجھة  IETF، وقد أقترح أن يكون مجلس أمناء فريق عمل ھندسة االنترنت IANAغير الجھة المزّودة لخدمات األرقام الخاص بـِ 

  مستأمنة لھذا األمر. 

. وقد عّبر مجتمع IANAلياً كمشغل لسجالت معلمات بروتوكول حا ICANNعلى مقترح أسماء النطاقات. تعمل  3يحتوي الجزء  13
عن قناعته وثقته باألجراءات الحالية وأقترح بأن تواصل تحديثات سجل معلمات بروتوكول  IETFفريق عمل ھندسة اإلنترنت 

ً بعد آخر، كما كانوا يفعلون على مدى العقد الماضي أو أكثر. وأقترح مجتمع مع لمات البروتوكول األستمرار األنترنت عملھا يوما
 ICANNومن قبل  IETFباألعتماد على نظام األتفاقيات والسياسات وآليات الرقابة الذي حدد من قبل فريق عمل ھندسة اإلنترنت 

ذات الصلة بمعلمات البروتوكوالت؛ وتحديداً، وثيقتي  IANAلتنفيذ وظائف  IABومن ھيئة إنشاء وتطوير االنترنت 
2860 RFC13 ،6220 RFC14 .لمستوى الخدمة ً  IETFوقد طالب فريق عمل ھندسة اإلنترنت  15واألتفاقية المحدثة سنويا

) أن تنفذ 2) أن تكون سجالت معلمات البروتوكول في المجال العام؛ 1بجعل ثالث إلتزامات جزءاً اليتجّزأ من عملية األنتقال: 
ICANN  إلتزاماتھا وفق الفقرةC.7.3  من المادةI.61 قد من عNTIA-IANA  الخاص بوظائفIANA16 أن تعمل 3 و (
ICANN  وفريق عمل ھندسة األنترنتIETF  ومشغل (أو مشغلي) وظائفIANA  سويًة لتقليل األنقطاع في أستخدام سجالت

  . iana.orgمعلمات البروتوكول أو المصادر األخرى الموجودة حالياً في 

الخاصة بالمقترح الموّحد. ولم يتم التطرق في ھذا المخطط الى التفاعالت  يظھر في أدناه مخطط توضيحي لمكونات الرقابةو 14
  .IANAالتشغيلية بين المجتمعات ومشغل وظائف 

                                             
13 https://tools.ietf.org/html/rfc2860 
14 https://tools.ietf.org/html/rfc6220 
15 http://iaoc.ietf.org/contracts.html 
16 final award and sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf 26 pg 1 



  IANA: تقرير من مجموعة تنسيق عملية إنتقال اإلشراف على وظائف 0الجزء 
  

 
  174من  10صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

  
  



  IANA: تقرير من مجموعة تنسيق عملية إنتقال اإلشراف على وظائف 0الجزء 
  

 
  174من  11صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

  ICGعمليات التقييم التي نّفذتھا مجموعة   رابعاً. 

  بتقييم المقترحات لتحديد: ICGوقامت مجموعة  15

 رحات، مفتوحة وشاملة وفيما لو حققت تلك العمليات الموافقة عليھا باإلجماع؛فيما لو كانت عمليات المجتمع التي أستخدمت لوضع المقت  

 فيما لو كانت المقترحات كاملة وواضحه؛  

 فيما لو كانت المقترحات الثالث متوافقة فيما بينھا وقابلة للتشغيل المتبادل، وتقدم آليات مساءلة مالئمة ومدعومة بشكل مناسب وقابلة 
  للتطبيق؛ و

 ستوفت المقترحات معاً، المعايير التي وضعتھا وفيما لو أNTIA.  

  باألجماع والموافقة الشمولية، األنفتاحية، :المجتمع عمليات. أ

بأن كل مقترح قد تم وضعه بشكل منفرد وبطريقة مفتوحة وشاملة وبأن كل مقترح قد حقق الموافقة  ICGلقد أّكدت مجموعة  16
تعليقات تشير الى بعض مواطن القلق عبر منتدى  ICGوعندما أستلمت مجموعة  باألجماع كما تم تحديده من قبل كل مجتمع.

ICG،17  وتمت المشاركة بتلك التعليقات مع المجتمعات التشغيلية المعنية والنظر فيھا بشكل عميق من قبل المجتمعات. وستبقى
  العملية مستمرة مع أستمرار أستالم تعليقات المنتدى.

  األسماء  .1

) المكلفة بوضع مقترح إلنتقال اإلشراف على وظائف CWGاألسماء من قبل مجموعة عمل عبر المجتمعات (تم وضع مقترح  17
IANA ) ذات الصلة باألسماءCWG-Stewardship وحظت مجموعة (CWG  عضواً ومشاركين من كافة  152بمشاركة

مرّحبة بمشاركة كافة المھتمين  CWGتمع أنحاء المناطق الجغرافية ومجاميع أصحاب المصلحة. وكانت مجموعة عمل عبر المج
رسالة تم  4000أجتماع تم عبر المكالمات الھاتفية وأكثر من  100الذي تضمن أكثر من  -بالمشاركة بھذا العمل وقد أدت عملھا 

ھى العناية النظر وبمنت CWGوبطريقة مفتوحة. وتضمن مقترح مجموعة  -تبادلھا عبر البريد األلكتروني لكافة المشاركين بالعمل
 CWGتعليق تم أستالمھا من خالل فترتين للتعليقات العامة. وقد حظى المقترح بدعم جماعي من قبل مجموعة  115في مداخالت 

وھي اللجنة  - CWGولم يتم تسجيل أية أعتراضات أو بيانات ألقلية بشأنه. صادقت جميع المنظمات األعضاء لمجموعة 
)، واللجنة اللجنة االستشارية ccNSO( ، والمنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدانAt-Large) لمنظمة ALACاألستشارية (

على المقترح  - )SSAC) واللجنة االستشارية لألمن واالستقرار (GNSO)، والمنظمة الداعمة لألسماء العامة (GACالحكومية (
  .2015في شھر يونيه (حزيران)  ICANN 53خالل أجتماع 

بنظر األعتبار العديد من نماذج المساءلة قبل أستقرارھا على مقترحھا النھائي. وتم أيجاز تلك النماذج  CWGوقد أخذت مجموعة  18
والتي يرمز  IANAھنا لتبيان سبب أختيار النموذج المعتمد على تشكيل الھيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف 

  في تحديد النموذج الذي حظي بالموافقة باألجماع. CWGليل على صرامة عملية ) بدالً من النماذج األخرى وللتدPTIلھا (

الذي تم إعالنه ألجل التعليقات العامة حول فكرة تأسيس الھيئة المتعاقدة  CWGتم تصميم المسودة األولى لمقترح مجموعة  19
عقدھا مع مشغل   و NTIAالذي كانت تؤديه  ") لتقوم بدور الرقابة.Contract Coالمستقلة المنفصلة ("الشركة المتعاقدة" أو "

. وأظھرت الردود بخصوص المشاورات التي جرت بأن أجزاء كبيرة من ھذا النموذج سوف لن تحظى بتوافق آراء IANAوظائف 
  المجتمع حولھا.

نماذج خالل . ونوقشت تلك الIANAسبعة نماذج محتملة لعملية إنتقال األشراف على وظائف  CWGونتيجة لذلك حددت مجموعة  20
  األجتماعات المباشرة لمجموعة العمل وجھاً لوجه مع دعم أستشاري من مستشار قانوني.

ً على مدى سلسلة من  21 كان العمل لالنتقال من سبعة نماذج محتملة لينتھي األمر بنموذج داخلي ھجين للمسائلة ذو متغّيرين، مضنيا
نموذج المؤتمن الداخلي  - توصل إليھا المستشار القانوني، تم أعتبار نموذجين الجلسات. ففي جلسة واحدة، وبعد مناقشة النتائج التي 

                                             
17 forum ianacg.org/-http://mm.ianacg.org/pipermail/icg  
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ألنه لم يتم تمييز الھياكل بشكل قانوني خارج الواليات  CWGغير مناسبين ألستيفاء شروط مجموعة  -ونموذج المؤتمن الخارجي
" Contract Coذج الشركة المتعاقدة ".على إرجاء النظر بنمو CWGالمتحدة. وعند إختتام تلك الجلسات، وافقت مجموعة 

الى (جزئياً، ألنھا لم تتلقى دعماً كبيراً بعد فترة التعليقات العامة)، وليتسنى للمجموعة النظر في النماذج األخرى المتبقية. باألضافة 
. ووافقت IANA على إرجاء المزيد من النظر بالنموذجي الداخلي الكلي وبالنموذج الھجين لـ CWGذلك، وافقت مجموعة 

نموذج المساءلة/الھجين الداخلي ذو المتغيرين (نموذج الفصل القانوني ونموذج  -على ان النموذجين المتبقَيين  CWGمجموعة 
  من أتخاذ أي قرار. CWGيتطلبان المزيد من البحث من قبل المستشار القانوني قبل أن تتمكن مجموعة  - الفصل التشغيلي)

ً لوجه، أجرت مجموعة  وعقب األجتماع المباشر 22 وبالتشاور مع المستشار القانوني المستقل نقاشات مكثفة  CWGالذي عقد وجھا
بأن نموذج الفصل القانوني  CWGللتوصل الى أي من متغيري نموذج المساءلة الداخلية / الھجين سيوصى به. ووجدت مجموعة 

ككيان قانوني منفصل منذ بدايته ومن  IANAل األشراف على وظائف كان ھو المفّضل ألنه سيؤسس ھيئة قانونية لمابعد عملية إنتقا
في المستقبل، إن أقتضت الضرورة. باألضافة الى ذلك، سمح نموذج الفصل القانوني ألبرام عقد بين  ICANNالممكن أنفصاله عن 

ICANN و PTI ومع التوصل الى قرار بھذا الصدد، وجھت مجموعة .CWG مل للمساءلة لدعم تركيزھا على تطوير أطارع
  ھذا النموذج، بينما ساعد المستشار القانوني في تناول مشاكل الحوكمة ذات الصلة بالنموذج.

  األرقام  .2

والذي يرمز  IANAلنقل األشراف على وظائف  RIRتم إعداد مقترح األرقام من قبل الفريق الموحد لسجالت األنترنت األقليمية  23
) وتحديداً لغرض وضع RIRsقبل مجتمع األرقام من خالل سجالت األنترنت األقليمية ( والذي تم تشكيله من 18)CRISPله (

  وأصدار ھذا المقترح . 

، جرت مناقشات أولية وعلى المستوى األقليمي 2014وفي الفترة المحصورة بين شھري أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني)  24
. وخالل تلك المناقشات حددت عناصر المقترح وتم RIRsرنت األقليمية خالل األجتماعات الدورية المفتوحة لكل سجالت األنت

األخرى. وبعد األجتماع الخامس لسجالت األنترنت  RIRsاألتفاق عليھا والتي غالباً ما أعتمدت على المناقشات األولية لمجتمعات 
قترح عالمي واحد وبالنيابة عن مجتمع بتجميع النتائج التي توصلوا إليھا في م CRISP teamاألقليمية األخرى، قام فريق 

، والمسودة الثانية 2014ديسمبر (كانون األول)  19األرقام. وقد نشرت المسودة األولى للمقترح ألجل التعليقات العامة بتاريخ 
  .2015اني) يناير (كانون الث 15بتاريخ  ICGالى مجموعة  19، قبل تقديم المقترح النھائي2015يناير (كانون الثاني)  8بتاريخ 

ومع مايزيد على مائة من  20عمله من خالل المراسالت المفتوحة عبر البريد األلكتروني CRISP teamوقد أدى فريق  25
المشتركين في ھذه المراسالت ومن خالل عقد األجتماعات من خالل المكالمات ووسائل األتصال والتي كانت متاحة لكافة المھتمين 

عبر وسائل األتصال  CRISPجتماعات ونشر وثائقھا عبر األنترنت. وتم عقد أول أجتماع لفريق بالمشاركة وتم توثيق تلك األ
  . 2015يناير (كانون الثاني)  15و 14، ومن ثم في يومي 2014ديسمبر (كانون األول)  9بتاريخ 

الموافقة النھائية باألجماع على وخالل تلك األجتماعات والمناقشات التي جرت عبر األنترنت، تم التوصل الى التوافق باآلراء و 26
  .CRISP teamالمقترح عندما لم يرد المزيد من التعليقات أو اآلراء أو األعتراضات عقب أو خالل نقاشات فريق 

  معلمات البروتوكول  .3

 ). وكانIETFالتابعة لفريق عمل ھندسة األنترنت ( IANAPLANتم وضع مقترح معلمات البروتوكول من قبل مجموعة عمل  27
الجميع مرحب بھم لألنضمام الى المناقشات من خالل المراسالت المفتوحة عبر البريد األلكتروني والمشاركة في وضع ھذا المقترح 

  أستجابًة لدعوة تقديم المقترحات.

راً ألنه يعمل وتركزت المناقشات في البداية على نموذج محدد معتمد على أجراء المزيد من التطوير لألجراءات الموجودة حالياً، نظ 28
. ICANN و IETFبشكل جيد وأن ھناك أتفاقيات مبرمة وتعريفات لألدوار وعمليات جارية بين فريق عمل ھندسة اإلنترنت 

وركزت المزيد من النقاشات بشكل رئيسي على أي من التعزيزات األخرى على وجه التحديد ستكون ضرورية من قبل أو كجزء 
  من عملية األنتقال.

                                             
18 -team-proposal-stewardship-iana-rir-oversight/consolidated-governance/iana-internet-and-https://www.nro.net/nro

team-crisp  
19 Proposal.pdf-Resource-Number-RFP-content/uploads/ICG-https://www.nro.net/wp  
20 https://www.nro.net/pipermail/crisp/  
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للتوصل الى التوافق باآلراء السائدة أي الموافقة باألجماع  IETFاألجراءات االعتيادية لفريق عمل ھندسة األنترنت  وتم أعتماد 29
. وقام رؤساء مجموعة العمل بمراجعة المشاكل القائمة وبعد المكالمة األخيرة لمجموعة العمل الداخلية توصلوا الى IETFلمجتمع 

أجتماعاً رسمياً عبر  IESGكل تام ومقنع وبعد ذلك عقدت المجموعة التوجيھية لھندسة االنترنت أنه تم معالجة كل تلك المشاكل بش
أعقبه أجراء مراجعة رسمية إنتھت بالتوصل الى إن الوثيقة قد حظت بتوافق اآلراء ومن ثم  IETFوسائل األتصال وعلى مستوى 

  . الموافقة باألجماع

  ب. االكتمال والوضوح

ومع االستثناء  21محتوى كل مقترح بشكل معّمق وقامت بنشر قائمة من المواضيع التي تمت مناقشتھا. ICGلقد ناقشت مجموعة  30
  على قناعة بأن المقترحات الموضوعة ھي مكتملة وواضحة. ICGاألوحد في أدناه، فإن مجموعة 

 ICANNآليات المساءلة على مستوى بأن مقترح األسماء يعد كامالً على شرط أن تكتمل كافة المتعلقات ب ICGوأشارت مجموعة  31
) وكما تم تحديدھا CCWG-Accountabilityوالتي ھي حالياً قيد اإلنشاء من قبل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز المساءلة (

  وتم أدراجھا ھنا بشكل موجز. 1.أ.1.3الجزء في مقترح األسماء. وقد تم وصف المتعلقات بشكل مفصل في الفقرة 

أو نقضھا بعد المصادقة عليھا من قبل مجلس  ICANN. سلطة المجتمع على الموافقة على موازنة IANAوموازنة  ICANNموازنة  .1
  وقبل أن تكون في حيز التنفيذ. ICANNإدارة 

  :ICANNآليات تمكين المجتمع. تمكين مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين ليتمتع بالحقوق التالية فيما يتعلق بمجلس إدارة  .2

أو إقالتھم وكذلك حق استدعاء كافة أعضاء مجلس اإلدارة مرة  ICANNأي السلطة) على تعيين أعضاء مجلس إدارة القدرة (  .أ
  أخرى الى المجلس؛

 ICANN(بما في ذلك رقابة مجلس إدارة  ICANNالقدرة على ممارسة الرقابة فيما يخص القرارات الرئيسية لمجلس إدارة   .ب
فيما يخص التوصيات  ICANN) قرارات مجلس إدارة 1اجعة / الموافقة على () وذلك من خالل المرIANAعلى وظائف 
  ؛ وICANN) موازنة 2( و IANAأو عملية المراجعة الخاصة لوظائف  IANA) عملية مراجعة وظائف IFRالناتجة من (

  ھو مبين في أدناه. وكما ICANNالقدرة على الموافقة على أجراء تعديالت على "اللوائح الداخلية األساسية" الخاصة بـ   .ج

3. IFR وھي تصميم عملية مراجعة وظائف.IANA  التي تتمتع بصالحية أجراء عمليات مراجعة خاصة ودورية لوظائفIANA وسيتم .
) في Special IFRs و IFRs(يرمز لھما  IANAوعمليات المراجعة الخاصة لوظائف  IANAتضمين عمليات مراجعة وظائف 

  .ICANNي وثيقة تأكيد االلتزامات ضمن اللوائح الداخلية لمؤسسة عمليات المراجعة اإللزامية ف

وإحالة المشاكل  IANAالتي أعطيت صالحية مراقبة أداء وظائف  CSC. إن تشكيل اللجنة الدائمة للعمالء CSCاللجنة الدائمة للعمالء  .4
  . GNSO و ccNSOالتي لم يتم عالجھا الى كل من منظمتي 

للتوصل الى إن عملية الفصل ضرورية وإن  IANA) أي عملية المراجعة الخاصة لوظائف Special IFRعملية الفصل. وھي تمكين ( .5
) ألجل مراجعة المشاكل المحددة SCWGكان االمر كذلك فسيتطلب ذلك تقديم توصية بتشكيل مجموعة عمل عبر المجتمع للفصل (

  ووضع التوصيات بخصوصھا. 

  .IANAون على سبيل المثال بشكل ھيئة مراجعة مستقلة بخصوص المشاكل ذات الصلة بوظائف آلية الطعن. وھي آلية إلعادة النظر تك .6

واإلشارة إليھا باسم "اللوائح  ICANNاللوائح الداخلية األساسية. ويجب تثبيت كافة اآلليات اآلنفة الذكر في اللوائح الداخلية لمؤسسة  .7
األساسية" فقط وبموافقة مسبقة من قبل المجتمع وقد يتطلب األمر موافقة الجھات العليا الداخلية األساسية". ويمكن تعديل "اللوائح الداخلية 

  كخطوة أولى قبل أجراء التعديالت النموذجية المعتادة (مثل، تصويت األغلبية المطلقة).

في شھر  ICANN 54من عملھا على تلك اآلليات (والذي من المتوقع أن يتم ذلك قبل اجتماع  CCWGوبمجرد انتھاء مجموعة  32
على أنھا استطاعت تحقيق كافة الشروط  CWGللحصول على تأكيد من مجموعة  ICG)، ستسعى 2015أكتوبر/ تشرين األول 

   قرارھا النھائي بخصوص فيما لو يعد مقترح األسماء حينھا، كامالً. ICGالموضوعة لھا. وعند ھذه المرحلة ستتخذ مجموعة 

                                             
21 matrix v4.xlsx-answers-and-files/documents/questions-http://www.ianacg.org/icg  
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  ج. تقييم المقترح الموّحد

وأثناء قيامھا بأجراء تقييمھا للمقترح المرّكب، أخذت مجموعة  22ات تقييم منفردة أعقبتھا عمليات تقييم مرّكبة لكافة المقترحات.عملي 33
ICG :بنظر االعتبار األسئلة التالية  

غير متوافقة في الوقت  التوافق والعمل المشترك: ھل تدار المقترحات سويًة على شكل مقترح واحد؟ ھل تشير المقترحات إلى أية إجراءات .8
كل الذي ينبغي فيه تحقيق التوافق فيما بينھا جميعاً؟ ھل ساعد التعامل مع كافة التداخالت المتضاربة فيما بين الوظائف على حل تلك المشا

  بطريقة قابلة للتطبيق؟

؟ ھل ھناك أية فجوات IANAارة وظائف المساءلة: ھل تتضمن المقترحات سويًة آليات مساءلة مالئمة ومستقلة ومدعمة بشكل مناسب إلد .9
  في المساءلة ككل تحت أي مقترح بشكل منفرد؟ 

رح قابلية التشغيل: ھل تتعارض نتائج أية اختبارات أجريت أو أية تقييمات إلمكانية التشغيل، تلك التي تضمنتھا المقترحات المكّونة للمقت .10
  ل عندما تم اعتمادھا في تشكيلة المقترح الموحد؟ الموحد مع بعضھا البعض أو ھل تسببت بإثارة أي قلق محتم

  . التوافق والعمل المشترك1

. وقد أقترح iana.orgوأسم النطاق  IANA مشاكل توافق محتملة بخصوص العالمات التجارية لـ ICGلقد حددت مجموعة  34
ً أن تدار العالمات التجارية وأسماء النطاقات المرتبطة مع توفير  من قبل كيان آخر غير  ICANNخدمات مجتمع األرقام أيضا

كجھة مستأمنة لھذا  IETF، وقد أقترح أن يكون مجلس أمناء فريق عمل ھندسة االنترنت IANAالمزّود لخدمات األرقام الخاص بـِ 
عدم  قد أكد على ICGاألمر. ورغم أن مقترح معلمات البروتوكول لم يتطرق إلى ھذا األمر، إال إنه واستجابة إلى طلب مجموعة 

كجھة مستأمنة للعالمات التجارية وأسماء النطاقات المشتركة بتقديم  IETFوجود أي اعتراض لديه على أن يعمل مجلس أمناء 
  . IANAخدمات 

ً يشير إلى العالمة التجارية في المرفق  35  ICG. واستجابة إلى الطلب الذي تقدمت به مجموعة Sيتضمن مقترح األسماء نّصا
على أنه تم تحديد النص بشكل واضح كنص بديل (محدد بين قوسين مربعين) ضمن  CWGمجموعة بخصوص النص، أشارت 

ً باإلجماع من قبل مجموعة  المسودة األولية المقترحة لورقة العمل التي ال . وفي الواقع، إن مقترح األسماء لم CWGتمتلك دعما
ً إلى ما(ولم يتطرق  IANA يتضمن أي اقتراح بخصوص العالمات التجارية لـ يتعلق باسم النطاق). ولذلك، ترى مجموعة  أطالقا

ICG  أنه ينبغي للمقترحات الثالث أن تكون متوافقة بھذا الخصوص، لكون أن مقترح األسماء ھو المقترح الوحيد من ضمن
خرين استيفاء الشروط . وطالما كان بمقدور المجتمعين اآلIANA المقترحات الثالث الذي تضّمن شروط تتعلق بالملكية الفكرية لـ

أن تواصل المجتمعات التشغيلية التنسيق  ICGالمحددة كجزء من تنفيذھم، فإن تنفيذ المقترحات سيكون متوافقاً. وتتوقع مجموعة 
  بخصوص ھذا الموضوع خالل مرحلة التنفيذ لضمان كافة استيفاء الشروط الموضوعة.

  . المساءلة2

، معتمدة بشكل رئيسي على IANAمساءلة مالئمة ومدعمة بشكل مناسب لتشغيل وظائف تتضمن المقترحات الثالث سويًة آليات  36
  .IANAحق المجتمع التشغيلي الختيار كيان جديد ألداء وظائف 

على وظائف المساءلة المعمول بھا  IETFوفريق عمل ھندسة االنترنت  RIRتستند مقترحات كل من سجالت االنترنت اإلقليمية  37
  ي تدار في ظل آليات قائمة ومستقلة تم توثيقھا بشكل جيد وفاعلة من الناحية التشغيلية.منذ زمن طويل والت

 ICG. وستسعى مجموعة CCWG-Accountabilityلعملية مجموعة  1إن مقترح األسماء مستقل ومشروط بنتائج مسار العمل  38
. وإن CWGئي يلبي شروط مجموعة على أن المقترح النھا CCWG-Accountabilityالى الحصول على تأكيد من مجموعة 

أشارت الى إنھا  CWGالحاجات المحددة في مقترح األسماء، فإن مجموعة  CCWG-Accountabilityلم تلبي نتائج مجموعة 
أن تختتم تقييماتھا آلليات المساءلة فيما  ICGستقوم بمراجعة المقترح وتعديله. وبسبب ھذه المتعلقات، فإنه من المستحيل لمجموعة 

  خص وظائف األسماء في ھذا الوقت.ي

                                             
22 en.pdf-24dec14-finalization-assembly-transition-https://www.icann.org/en/system/files/files/iana. 
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  . قابلية التشغيل3

لكون أن المقترحات الثالث تم وضعھا من قبل ثالث مجتمعات تشغيلية مختلفة، فمن الطبيعي أن تكون ھذه المقترحات مختلفة ھي  39
تلك المقترحات. ومع األخرى في عدة جوانب، لكونھا تعكس مختلف الموضوعات واألولويات والتحديات والعمليات التي تتضمنھا 

  ترى إن المقترحات الثالث قابلة للتشغيل بشكل منفصل وجماعي على حد سواء. ICGذلك، فإن مجموعة 

. وقد أشارت المقترحات إلى إمكانية تغيير CWGوتنفيذ المتطلبات المتواجدة لمساءلة  PTIاالعتماد على التأسيس الناجح لھيئة  40
ً تضمن أن أية تغييرات ستتم في المستقبل سوف لن تتسبب بأي تعّطل في المستقبل ولكن IANAمشغل وظائف  ھا وضعت شروطا

  عن العمل.

ً التفاقية  Verisignوتعمل مؤسسة  41 ً كجھة راعية لمنطقة الجذر ومسئولة عنه وتؤدي وظائف إدارة ملفات خوادم الجذر وفقا حاليا
ً بNTIAتعاون بينھا وبين   IANAين الجھة الراعية والمسئولة لمنطقة الجذر ومشغل وظائف . ولعدم وجود أي أتفاق موثق حاليا

من عملية  NTIAلعملية إدارة منطقة الجذر، سيكون من الضروري وجود شكل من أشكال االتفاق بين تلك المنظمات عندما تتنّحى 
  إدارة منطقة الجذر.

  NTIAد. معايير 

على أن يحظى مقترح عملية  NTIA، واشترطت IANAائف عن نيتھا لنقل دورھا في األشراف على وظ NTIAلقد أعلنت  42
  االنتقال دعماً واسع النطاق من قبل المجتمع وأن يتناول المبادئ التالية:

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين؛  

  الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسم النطاقDNS لإلنترنت؛  

 ميين وشركاء خدمات ھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة تلبية احتياجات وتوقعات العمالء العالIANA؛ و  

 .الحفاظ على انفتاح اإلنترنت  

، مقدمة من منظمات تدار من NTIAأيضاً بأنه سوف لن تقبل مقترحات مشاريع للقيام بالدور الذي كانت تقوم به  NTIAوحددت  43
  قبل حكومات أو منظمات دولية حكومية.
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  ن قبل المجتمعالدعم الواسع النطاق م  .1

أنه ينبغي أن يحظى كل مقترح من المقترحات وبشكل منفرد على دعم واسع النطاق من قبل المجتمع.  ICGلقد حددت مجموعة  44
وأن يقوم كل مجتمع بإدارة عملية مفتوحة وشاملة بحيث يكون بمقدور كافة األفراد المھتمين بتلك العمليات، المشاركة فيھا. وأن يقوم 

صدار مقترح يحظى بموافقة المجتمع باألجماع وأن يشير الى كل من أنفتاحية وشمولية العمليات والموافقة باألجماع كل مجتمع بإ
  الناتجة على الدعم الواسع النطاق من قبل المجتمع للمقترح.

اسع عقب فترة جمع الى إتخاذ قرار حول فيما لو كان المقترح الموّحد قد حقق دعم المجتمع على نطاق و ICGوستتوصل مجموعة  45
  التعليقات العامة بخصوص المقترح الموّحد النھائي.

  

  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين  . 2

قراراً بأن المقترح الموّحد يجب أن يكون داعماً لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين ألن ذلك من شأنه  ICGلقد أتخذت مجموعة  46
ائمة ألصحاب المصلحة المتعددين والعمليات والنماذج المتبّناة في التوصل الى آليات المراقية فيما أن يعمل على تعزيز الترتيبات الق

  بعد أتمام عملية األنتقال وكذلك آليات المساءلة. وعلى أن يتمتع كل مكون من مكونات المقترح النھائي، بھذه الميزة.

ألستمرار رقابة أصحاب المصلحة المتعددين لتشغيل وظائف  ICANNـ ُيبقي مقترح األسماء إطار العمل الموجود حالياً والخاص ب 47
IANA يعمل المقترح على تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وذلك باألبقاء على الفصل الوظيفي بين عمليات وضع .

ة لكافة أصحاب لوضع السياسات تجري من األدنى نحو األعلى وشفافة وشامل ICANN. وتبقى عملية IANAالسياسات وبين 
 CSCمرّكزة على إحتياجات المجتمعات التشغيلية مع الرقابة الشفافة من قبل اللجنة الدائمة للعمالء  IANAالمصلحة. وتبقى 

وھذه األخيرة التي تمثل بشكل  ICANNوالتي تضم كل منھما مشاركين من خارج  IANA) أي عملية مراجعة ضوابط IFR( و
  المتعددين. واضح كيان ألصحاب المصلحة 

وعلى  RIRsيقع مقترح األرقام ضمن ھيكلة سجالت األنترنت األقليمية العريقة والمتواجدة حالياً. تعتبر سجالت األنترنت األقليمية  48
نطاق واسع أمثلة رائعة لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين. ومن الناحية التصميمية فھي منظمات غير ربحية منفتحة وشفافة 

آليات حوكمة مصممة بشكل جيد وعمليات تشاركية مفتوحة لوضع السياسات في مناطقھا. باألضافة الى ذلك، تعتبر ومسؤولة ذات 
ومنتدى حوكمة األنترنت  ICANN ھذه المنظمات ومجتمعاتھا مشاركون وداعمون فاعلون لعمليات أصحاب المصلحة المتعددين لـ

IGF لذلك، يدعم مقترح األرقام اآل ً ويعزز ھا (ومن ثم  RIRليات الحالية ألصحاب المصلحة المتعددين لنظام وأخرين. ووفقا
نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ككل) وذلك من خالل إجراء تحسينات في الشفافية والمساءلة ذات الصلة بأداء وظائف األرقام 

  .IANA لـ

. إن المشاركة في فريق عمل ھندسة اإلنترنت IETFويقع مقترح معلمات البروتوكول ضمن ھيكلة فريق عمل ھندسة اإلنترنت  49
IETF  مفتوحة أمام كافة األشخاص المھتمين بالمشاركة وبغض النظر من الى أي مجموعة من مجاميع أصحاب المصلحة أو الى

قات واألتفا IETFأي قطاع ينتمي ھذا الشخص. يدعم المقترح ويعزز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين باألعتماد على عمليات 
 IETFذات الصلة بمعلمات البروتوكول. يمكن أستخدام عمليات  IANAبخصوص وظائف  ICANN و IETFالطوعية بين 

لتعديل حوكمة وظائف معلمات البروتوكول في المستقبل. وبإمكان الجميع أقتراح تعديالت لتلك العمليات وبأمكان الجميع المشاركة 
  في عمليات أتخاذ القرارات.

  

  لإلنترنت DNSعلى أمن واستقرار ومرونة نظام أسم النطاق الحفاظ   .3

يتطلب أي من مقترح األرقام أو مقترح معلمات البروتوكول إحداث تغييرات من شأنھا أن تؤثر على أمن أو استقرار أو  أن ال 50
  .DNSمرونة نظام أسم النطاق 

) ستكون ھيئة منتسبة PTI، فإنھا (أي PTIھيئة  إلى IANAفي الوقت الذي يدعو فيه مقترح األسماء إلى نقل مشغل وظائف  51
 . ومن ھنا، ستبقى األدوار التشغيلية على ماPTIالتي ستكون بدورھا مسؤولة عن األشراف على ھيئة  ICANN(تابعة) لمؤسسة 
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ضمن فصل ھيئة . سيICANNوالجھات المتعاقدة الى  NTIA ھو عليه. ويرى المقترح أن يتم نقل جانب األسماء للرقابة الحالية لـ
PTI  .ككيان تابع استقاللية ذلك الدور الرقابي من الجھة المتعاقدة والمتكفلة بتقديم الخدمة  

قائماً بعمله مؤدياً نفس الدور الذي يقوم به اآلن. تم  IANAويضمن ھذا الترتيب الحد األدنى من التغيير وُيبقى فريق تشغيل وظائف  52
  محافظة على استقاللية الرقابة. اقتراح تغيير تنظيمي واحد لضمان ال

. وترى مجموعة IANAويستند معظم ھذا المنھج على مبدأ معالجة المعالجة واالستجابة للمشاكل المؤثرة في تنفيذ عملية وظائف  53
ICG  عمليات ھو بطبيعته بمثابة دعم ألمن واستقرار ومرونة تنفيذ  -األلتزام المشترك لمعالجة أوجه القصور في األداء -بأن ھذا

  . IANAوظائف 

بأن ھناك عمل جاري على تحديد توقعات لمستوى الخدمة لألسماء وإن التوقعات الحالية والمقترحة  ICGوأشارت مجموعة  54
موجودة لألرقام ولمعلمات البروتوكول. وإن العمل الجاري البد أن يكتمل. ومن الواضح فإن األخفاق في تحديد التوقعات أو عدم 

. ومع ذلك، فإننا نتوقع بأن العمل الجاري DNSيفائھا يعد تھديداً ألمن وأستقرار ومرونة عمليات نظام أسم النطاق القدرة على أست
ً من شأنه أن ُيصدر توصيات واضحة بخصوص جزئية األسماء قبل إرسال ھذا المقترح الى  . تعتبر التوقعات NTIAجاريا

  حيحة لنظام أسم النطاق.الواضحة أساسية أيضاً لضمان أستمرار العملية الص

ثالث  DNSفإن لعملية إدارة منطقة الجذر لنظام أسم النطاق  IANAالى أنه ووفق العقد الجالي لوظائف  ICGوتشير مجموعة  55
). RZA) والمسؤول األداري لمنطقة الجذر (RZM، وراعي منطقة الجذر (IANA) مشغل وظائف IFOأدوار وظيفية، وھي (

على "مابعد عملية األنتقال، سوف لن تكون ھناك حاجة لعدم  CWG-Stewardshipمقترح مجموعة ) من 1150تنص (الفقرة 
. ورغم ذلك، وبسبب RZAالموافقة على طلبات تغيير منطقة الجذر". وعليه، يجب أن يستمر دور المسؤول األداري لمنطقة الجذر 

 ICGلعملية أدارة منطقة الجذر، ذكرت مجموعة  IANAومشغل وظائف  RMZعدم وجود أتفاق حالي بين راعي منطقة الجذر 
يوضح فيه  RZMوراعي منطقة الجذر  IANAبأن من الضروري أن يكون ھناك نوع من األتفاق الموثق بين مشغل وظائف 

 NTIAعندما تنسحب  DNSأدوار ومسؤوليات كال الطرفين ألجل أمن وأستقرار ومرونة عملية منطقة الجذر لنظام أسم النطاق 
  عملية إدارة منطقة الجذر. من
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  IANAتلبية إحتياجات وتوقعات العمالء العالميين وشركاء خدمات ھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة   .4

ومجتمعاتھم من  ccTLD و gTLDبمن فيھم سجالت  IANAوجدت المجتمعات الثالث أن العمالء العالميين وشركاء خدمات  56
لدى  IANAمن قبل إدارة  IANA، راضون حالياً عن أداء وظائف IETF ؛ وRIRs؛ أصحاب المصلحة الخاصة بكل منھم وھم

ICANN لقد صمم المقترح بطريقة تجعل ھيئة .PTI  تواصل عملھا في توفير وظائفIANA  الى عمالئھا وشركائھا في العالم
البد من تحقيق كافة توقعات وأحتياجات . وعليه ICANNلدى  IANAفي مرحلة مابعد األنتقال بنفس الطريقة التي تقوم بھا إدارة 

  العمالء والشركاء في كافة أنحاء العالم بعد عملية األنتقال وتماماً كما ھو عليه الحال اآلن.

  

  الحفاظ على إنفتاح اإلنترنت  .5

سھل مفتوحة كلياً و IANAالمرتبطة مع عمليات وضع السياسات وسجالت  IANAويشترط المقترح الموّحد أن تبقى خدمات  57
  الوصول إليھا كما ھو الحال عليه اآلن.

  

  أي جھة حكومية أو منظمة دولية حكومية في أداء ھذا الدور. NTIAوأن ال يحل محل   .6

  بدور أي جھة حكومية أو منظمة دولية حكومية في أداء ھذا الدور.  NTIAوأن اليستبدل المقترح الموّحد دور  58

ألنھا (أي األدوار) تتعلق بوظائف األسماء مع المجموعة المكونة من  NTIAلتي تقوم بھا يحل مقترح األرقام محل مختلف األدوار ا 59
والتي ليس من بين أي منھا من ھي  IANAأي عملية مراجعة وظائف  IFR و CSCواللجنة الدائمة للعمالء  ICANNكل من 

 IANAابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف الھيئة القانونية لم PTIمنظمة حكومية أو منظمة حكومية دولية. ويسمح إنشاء 
أجراءات الحماية لمنع األستيالء عليھا من قبل  و ICANN للمجتمع أن يعتمد على آليات المساءلة لـ ICANNكھيئة منتسبة الى 

  جھات أخرى بمن فيھا الحكومات.

فإنه يفضل أن تشكل  CSCاء لجنة قد تصبح عضواً من أعض ccTLDورغم أن أي حكومة من الحكومات التي تدير نطاقات  60
ھي كيان ألصحاب المصلحة المتعددين ذات مقاعد  IANAأو مجموعة مراجعة وظائف  IFRالحكومات أقلية ضمن ھذه اللجنة. إن 
  عضوية محدودة للكيانات الحكومية. 

ً من ق RIRsيضع مقترح األرقام في األساس سجالت األنترنت األقليمية  61 ھي  RIRs. إن سجالت NTIAبل لتقوم بدور يتم حاليا
منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية وذات تمويل ذاتي، عرضة للمساءلة من قبل أعضائھا ومجتمعاتھا األقليمية من خالل 

المقترحة لتوفير  SLAمن خالل أتفاقية مستوى الخدمة  ICANNآليات مساءلة متطورة. وبالنيابة عن مجتمعاتھا فإنھا ستتعاقد مع 
  د المطلوب لخدمات مصادر األرقام.العد

وللمنّفذين ومستخدميھم لألشراف على وظيفة  IETF و ICANNيعتمد مقترح معلمات البروتوكول على األتفاقات الطوعية بين  62
في أعاله؛ وبالمثل فإن لفريق عمل ھندسة  ICANNمعلمات البروتوكول. تمت األشارة الى إجراءات الحماية الھيكلية الخاصة بـ 

إجراءات حماية كبيرة تنفذ لمنعھا من يتم األستيالء عليھا من قبل أية كيان حكومي أو منظمة دولية حكومية. وتم  IETFألنترنت ا
ھي محدودة األجل وقد تم أجرائھا  IETFعلى مرأى من الجميع. إن تعيينات اللجان القيادية لفريق  IETFإتخاذ كل قرار ضمن 

 IETFيارھم بشكل عشوائي. ويمكن الطعن بأي قرار يتم أتخاذه من قبل أي من المشاركين في بمجموعة من المتطوعين تم أخت
ً الى عملھم. يتم أتخاذ كافة القرارات بالموافقة باألجماع من قبل كافة  ويمكن إعادة أي ممن عمل في المواقع القيادية سابقا

وسجالت معلمات البروتوكول  IETFءات بشكل أجمالي فريق واليوجد تصويت أو أقامة حمالت. وتدافع ھذه األجرا -المشاركين
  من أن يتم األستيالء من قبل أي جھة محددة أو حكومية أو ماشابه.

  ICGھـ. توصيات مجموعة 

، CCWGلمجموعة  1ووضع اللمسات األخيرة على مسار العمل رقم  ICGبعد إنتھاء فترة التعليقات العامة الخاصة بمجموعة  63
على مقترح األنتقال ھذا. وإعتماداً على نتائج التقييم  NTIAقرارھا األخير حول فيما لو ستوصي بموافقة  ICGستتخذ مجموعة 



  IANA: تقرير من مجموعة تنسيق عملية إنتقال اإلشراف على وظائف 0الجزء 
  

 
  174من  19صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

على مقترح األنتقال حال التوصل الى حلول حول  NTIAعلى تقديم توصية بأن توافق  ICGالمشار إليه في أعاله، تعمل مجموعة 
  .القضايا القائمة والمشار إليھا في ھذا البند

  

 عناصر التنفيذ الواجب إكمالھا خامساً.

  .NTIAوقد أشارت المجتمعات التشغيلية بأنه ينبغي تنفيذ عدد من العناصر قبل إنتھاء فترة نفاذية عقد  64

، وأطار عمل للمصادقة ICANN و PTI، وعقد CSC ، وPTIوبالنسبة لوظائف األسماء، تتضمن عناصر التنفيذ تشكيل ھيئة  65
) وكذلك ضمان تنفيذ سلسلة من اآلليات لحل IFRأي ( IANAمنطقة الجذر وعملية مراجعة وظائف  على تغييرات منظومة

. ICANNمداخالت مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين فيما يخص الموازنة السنوية لعمليات  ICANNالمشاكل وأن تقبل 
وموازنة  ICANNلتصويت على موازنة فيما يخص قدرة المجتمع على المصادقة أو ا ICANNمساءلة  CWGويتطلب مقترح 

IANA وبتصميم ،IFR و CSC  وعملية الفصل والطعن باآلليات وباللوائح الداخلية األساسية وكذلك آليات تمكين المجتمع ليكون
أو حتى كافة أعضاء المجلس، والقدرة على ممارسة الرقابة فيما  ICANNله صالحية تعيين أو أقالة أعضاء من مجلس إدارة 

. إن ICANN وصالحية المصادقة على تعديالت اللوائح الداخلية األساسية لـ ICANNص القرارات األساسية لمجلس أدارة يخ
  تغييرات اللوائح الداخلية ضرورية لتنفيذ كافة تلك العناصر الواجب أجرائھا قبل األنتقال.

. قد 2015ثاق لجنة المراجعة أن يكتمال في شھر سبتمبر ومي SLAوبالنسبة لوظائف األرقام، فإنه يتوقع ألتفاقية مستوى األداء  66
اليتم األنتھاء من تنفيذ بعض العناصر الموصوفة في مقترح مجتمع األرقام في ذلك الوقت المحدد، مثل المعينين في لجنة المراجعة، 

المتعلقة  IPRامل مع حقوق الملكية الفكرية ولكن التعتبر ھذه شروطاً مسبقة لعملية األنتقال. وكما تمت األشارة إليه سابقاً، فإن التع
  ھي أيضاً مسألة يعتمد التنفيذ عليھا.  IANAبـ 

بأنه على أھبة األستعداد اآلن لعملية االنتقال. ولكن من المحتمل أن  IETFوبالنسبة لوظائف معلمات البروتوكول، أشار مجتمع  67
) أو حقوق PTIأي ( IANAمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف تؤدي المزيد من تفاصيل التنفيذ بخصوص الھيئة القانونية ل

  .IETFالملكية الفكرية الى المزيد من العمل ضمن فريق عمل ھندسة اإلنترنت 
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 : مقترح مجتمع أسماء النطاقات1الجزء 
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 بشأن IANA عن اإلشرافية المسؤولية نقل تنسيق مجموعة من المقترحات طلب على الرد
 بالوظائف المعنية البيني المجتمع عمل مجموعة من IANA عن اإلشرافية ةالمسؤولي نقل

  )اإلشراف-المجتمعات عمل مجموعة( بالتسمية المرتبطة

 23 _________________________________________________________________ مسرد. 1 الجزء
 25 ______________________________________________________________________________________ ملخص .1جزء  الجزء

 25 ___________________________________________________________________________________ نوع المقترح .1جزء جزء لا
 IANA ___________________________________________________ 25استخدام المجتمع لـ  1.1الجزء 

 25 _________________________________________________________________________________ .أ  الخدمة أو النشاط1.1الجزء 
 26 _____________________________________________________________________________ .ب.  عميل الخدمة أو النشاط1.1الجزء 
 26 ________________________________________________________________ .  السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط.ج1.1الجزء 
 26 _________________________ الخاصة بكم والوظائف المطلوبة من مجتمعات العمالء األخرى IANA.د.  التداخل أو االعتمادات المتبادلة بين متطلبات 1.1الجزء 
 27 __________________________________________________ ة لما قبل النقلالترتيبات الحالي 1.2الجزء 

 27 __________________________________________________________________________________ .أ مصادر السياسات1.2الجزء 
 ccTLD( __________________________________________________________________ 27المتأثرة (نطاقات  IANAخدمة  .1.أ.1.2الجزء 

 gTLD( _____________________________________________________________________ 29المتأثرة (نطاقات  IANAخدمة  2.أ.1.2ع.
 31 ________________________________________________________________________________ .ب. المراقبة والمساءلة1.2الجزء 
 NTIA( ________________________________________________ 31من  IANAالمتأثر (عقد وظائف  IANAما ھي خدمة أو نشاط  1.ب.1.2الجزء 
 35 __________________________________________ اإلشراف والمساءلة المقترحة لما بعد النقل 1.3الجزء 

 35 ________________________________________________________________________________ .أ عناصر ھذا المقترح1.3الجزء 
 35 ___________________________________________________________________ . الھيكل المقترح لمرحلة ما بعد النقل1.أ.1.3الجزء 

 PTI( ________________________________________________________________________ 38في مرحلة ما بعد النقل (ھيئة  IANAھيئة 
 PTI _________________________________________________________________________________________ 39مجلس ھيئة 

 39 _____________________________________________________________________________________ وبيان العمل IANAعقد 
 IANA ______________________________________________________________________________________ 39مراجعة وظائف 

 41 ___________________________________________________________________ اإلشراف المقترح واستبدال المساءلة 2.أ.1.3الجزء 
 41 ____________________________________________ حسب عالقاتھا بخدمات التسمية IANAظائف الرقابة على أداء و -) CSCاللجنة الدائمة للعمالء (

 42 ____________________________________________________________________________________________ عملية الفصل
 43 __________________________________________________________________________ الالحق IANAإطار النقل إلى مشّغل وظائف 

 43 ___________________________________ جھة القائمة على صيانة منطقة الجذرالتغييرات المقترحة على بيئة منطقة الجذر والعالقة مع ال 3.أ.1.3الجزء 
 46 ___________________________________________________________________________________ أخرى  4.أ.1.3الجزء 

 47 __________________________________________________________________________________ االلتزامات التنظيمية والقانونية
 47 _________________________________________________________ وترتيبات السياسة القائمة IANAآثار التواصل بين وظائف  .ب1.3الجزء 
 47 _______________________________________________________ تأثيرات عملية النقل 1.4الجزء 

 47 ________________________________ المتطلبات التشغيلية الكفيلة بتحقيق استمرارية الخدمة والدمج المحتمل للخدمة الجديدة في جميع عملية النقل .أ1.4الجزء 
 NTIA _____________________________________________________ 49متطلبات خاصة باإلطار القانوني في غياب عقد وصف أي  .ب1.4الجزء 
 50 __________________________________________________________________ قابلية أي مناھج فنية أو تشغيلية جديدة للتنفيذ .ج1.4الجزء 
 51 ___________________ تتم، وأي أحداث ھامة متوسطة قد تحدث قبل إتمامھا المدة الزمنية المتوقع أن تستغرقھا االقتراحات الواردة في القسم الثالث حتى .د.1.4الجزء 
 NTIA _________________________________________________________ 53متطلبات  1.5الجزء 

 53 _________________________________________________________________ دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة .أ1.5الجزء 
 53 _____________________________________________________ الخاص باإلنترنت DNSر ومرونة نظام الحفاظ على أمن واستقرا .ب1.5الجزء 
 IANA ____________________________________________________ 54تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  .ج1.5الجزء 
 55 ____________________________________________________________________________ الحفاظ على انفتاح اإلنترنت .د1.5الجزء 
 55 _______________________________________ بحل بقيادة حكومات متعددة أو منظمات دولية حكومية NTIAيجب أال يستبدل االقتراح دور  ھـ.1.5الجزء 
 56 __________________________________________________________ عملية المجتمع 1.6الجزء 

 56 ___________________________________________________________ الخطوات التي تم اتخاذھا لوضع المقترح وتحديد اإلجماع. .أ1.6الجزء 
 60 _______________________________________ روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم البريدية، والمشاورات وإجراءات االجتماعات .ب1.6الجزء 
 62 _________________________________________ تقييم مستوى التوافق في عرض مجتمعك، بما في ذلك وصف لمناطق النزاع أو االختالف .ج1.6الجزء 
 63 _______________________________ معلومات إضافية - IANAاستخدام المجتمع لوظائف  . الملحق أ:1الجزء 
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 NTIA ________________________________ 66من  IANAآليات اإلشراف في عقد وظائف  . الملحق ب:1الجزء 

 67 ___ لوظائف األسماء IANAھا في القرارات الخاصة بنقل إشراف المبادئ والمعايير التي يجب االستناد إلي . الملحق ج:1الجزء 

 69 _________________________________________________________ . الملحق د: الشفافية1الجزء 

 69 _______________________ المقرر نقلھا لما بعد عملية النقل (بيان األعمال) IANAأحكام عقد  . الملحق ھـ:1الجزء 

 72 ________________________ بيان مدة األعمال ومراجعة تحديد المدة - IANAمراجعات وظيفة  . الملحق و:1الجزء 

 CSC( __________________________________ 79الميثاق المقترح للجنة العمالء الدائمة ( . الملحق ز:1الجزء 

 85 ________________________________________________ توقعات مستوى الخدمة . الملحق ح:1الجزء 

 88 _____________________ للوظائف ذات الصلة بالتسمية IANAعملية حل شكاوى خدمة عمالء  :. الملحق ط1الجزء 

 90 ____________________________ فقط) IANA(لخدمات أسماء  IANAعملية حل مشكالت  :. الملحق ي1الجزء 

 91 ________________________________________ مخططات انسيابية آلليات التصعيد :1-. الملحق ي1الجزء 

 94 ______________________________________________ عملية طوارئ منطقة الجذر :. الملحق ك1الجزء 

 97 ______________________________________________________ عملية الفصل . الملحق ل:1الجزء 

 100 ___________________________________ الالحق IANAم: إطار النقل إلى مشّغل وظائف . الملحق 1الجزء 

 103 __________________________________ والنتائج الداعمة ccTLD. الملحق س: خلفية آلية طعون 1الجزء 

 IANA ____________________________________________ 108. الملحق ع: تحليل كلفة عمليات 1الجزء 

 IANA ___________________________________________________ 112. الملحق ف: ميزانية 1الجزء 

 113 ______________________________________________ طريقة التقييم للتأثيرات . الملحق ص:1الجزء 

 118 ____________________ )وفًقا لمقترحات االستشاري القانوني(مسودة صحيفة البنود المقترحة  :الملحق ق. 1الجزء 

 129 ________________________ اإلشراف-وعة عمل المجتمعاتعلى مشاورة مجم ICANNرد  :الملحق ر. 1الجزء 
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  مسرد. 1 الجزء

أدناه االختصارات المستخدمة في ھذه الوثيقة. تم تقديم اختصارات إضافية مفيدة وفًقا لما قد تتم اإلشارة إليه في وثائق مجموعة عمل 
  اإلشراف ذات الصلة. -المجتمعات

 ACاللجنة االستشارية :  

 ALAC:  لجنةAt-Large االستشارية  

 AOCتأكيد االلتزامات :  

 ASO منظمة دعم العناوين :  

 ccNSOمنظمة دعم أسماء رموز البلدان :  

 ccTLDنطاق المستوى األعلى لرموز البلدان :  

 CCWG-Accountability مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية بتحسين المساءلة داخل منظمة :ICANN  

 CO: تعاقدالمسئول الم  

 CORممثل المسئول المتعاقد :  

 CRISP Team فريق مقترح نقل إشراف :IANA  الموحد منRIR  

 CSCاللجنة الدائمة للعمالء :  

 CSCRPعملية حل شكاوى خدمة العمالء :  

 CWG-Stewardship مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية بتطوير اقتراح نقل المسؤولية اإلشرافية لـ :IANA  بشأن
  ف المرتبطة بالتسمية الوظائ

 DNSنظام أسماء النطاقات :  

 DNSSEC امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات :  

 DRDWG مجموعة عمل التفويض وإعادة التفويض :  

 DTفرق التصميم :  

 FOIWGمجموعة عمل إطار عمل التفسير :  

 GACاللجنة االستشارية الحكومية :  

 GNSOمنظمة دعم األسماء العامة :  

 gTLD المستوى األعلى العام: نطاق  

 IANAھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة :  

 ICANNھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة :  

 ICCغرفة التجارة الدولية :  

 ICG مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على :IANA  

 ICPP سياسة تنسيق اإلنترنت  

 IDNأسماء النطاقات الدولية :  

 IETFفريق عمل ھندسة اإلنترنت :  

 IFO مشّغل وظائف :IANA  

 IFR مراجعة وظائف :IANA  

 IFRT:  فريق مراجعة وظائفANA  
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 NIST: المعھد الوطني للمعايير والتكنولوجيات  

 NTIA(وزارة التجارة األمريكية) اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات :  

 OFACمكتب الرقابة على األصول األجنبية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية :  

 PDPعملية وضع السياسة :  

 PTIھيئة األرقام المخصصة لإلنترنت لمرحلة ما بعد النقل :  

 RFCطلب الحصول على تعليقات :  

 RFPطلب االقتراحات :  

 RrSG مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت :  

 RIRسجل اإلنترنت اإلقليمي :  

 RSSACاللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر :  

 RySG :المصلحة في السجالت مجموعة أصحاب  

 SCWGمجموعة عمل المجتمعات المتعددة للفصل :  

 SLA/SLEs: اتفاقية مستوى الخدمة/توقعات مستوى الخدمة  

 SO المنظمة الداعمة :  

 SOW تقرير العمل :  

 SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار :  

 TLDنطاق المستوى األعلى :  
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 IANAق نقل المسؤولية اإلشرافية عن الرد على طلب المقترحات من مجموعة تنسي

من مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية  IANAبشأن نقل المسؤولية اإلشرافية عن 

  اإلشراف)-بالوظائف المرتبطة بالتسمية (مجموعة عمل المجتمعات

  ملخص .1جزء  الجزء 1001

) من مجموعة تنسيق نقل RFPض (ھذا المستند عبارة عن رد صادر عن مجتمع أسماء اإلنترنت على طلب تقديم العرو 1002
  . 2014سبتمبر،  8) والمقدم بتاريخ ICGأو ( IANAاإلشراف على 

 برجاء مالحظة أن المالحق مرفقة في نھاية ھذا المستند.  1003

  المقترح نوع .1ع جزءلا 1004

  الذي تقترحه عملية التقديم ھذه للتعامل مع: IANAتحديد تصنيف وظائف  1005

  

 ]X [ أسماء  ]  علمات البروتوكول] م [   ] أرقام  

  IANA لـ المجتمع استخدام  1.1الجزء 

أو أنشطتھا المعينة والمميزة التي يعتمد عليھا المجتمع الذي تنتمي إليه. ُيرجى تقديم  IANAيجب أن يورد ھذا القسم خدمات  1006
  يعتمد عليه المجتمع الذي تنتمي إليه: IANAما يلي لكل خدمة أو نشاط من 

  .وصف للخدمة أو النشاط  

  .وصف للعميل المستفيد من الخدمة أو النشاط  

  .ما السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط  

  وصف ألي تداخالت أو اعتمادات متبادلة بين متطلباتIANA  .والوظائف التي تتطلبھا مجتمعات عمالء أخرى  

  النشاط الخدمة أو  أ .1.1الجزء  1007

  الحالي، ووثيقة الصلة بمجتمع تسمية اإلنترنت ھي: IANA، الوارد وصفھا في عقد وظائف IANAأنشطة  1008

: NTIAالمبرم مع  IANAمع عدم شمول ذلك للتفويض وإعادة التفويض (عقد وظائف  –إدارة طلب تغيير منطقة الجذر  )1
  .أ).2.9.2ج.

  ب)..2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANA" لمنطقة الجذر ( عقد وظائف WHOISإدارة طلب وقاعدة بيانات تغيير " )2

: NTIAالمبرم مع  IANA) وإعادة تفويضه (عقد وظائف ccTLDتفويض نطاق المستوى األعلى لرموز البلدان ( )3
  .ج).2.9.2ج.

  .د).2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANA) وإعادة التفويض (عقد وظائف ccTLDتفويض نطاق المستوى األعلى العام ( )4

  ).2.9.4: ج.NTIAالمبرم مع  IANAقد وظائف وتشغيله (ع INTإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى . )5
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: NTIAالمبرم مع  IANA) للجذر (عقد وظائف DNSSECإدارة مفتاح امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات ( )6
  .و).2.9.2ج.

  .ھـ).2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANAأتمتة منطقة الجذر (عقد وظائف  )7

  .ز).2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANA) (عقد وظائف CSCRPعملية حل شكاوى خدمة العمالء ( )8

المنصوص عليھا في العقد،  IANA، والتي ال تعدُّ جزًءا من وظائف ICANNفي منظمة  IANAالخدمات المقدمة من قسم  1009
  ولكنھا ذات صلة بمجتمع تسمية اإلنترنت ھي:

  ).IANA والذي يقع خارج نطاق عقد وظائف IANA(الخدمة أو النشاط من  IDNإدارة مستودع ممارسات  )9

والذي يقع خارج نطاق عقد وظائف  IANA) (الخدمة أو النشاط من TLDالتوقف عن تفويض نطاقات المستوى األعلى ( )10
IANA.(  

  ”. أ“ھذه، ُيرجى مراجعة الملحق  IANAلمزيد من التفاصيل بشأن كّل من أنشطة ھيئة  )11

  عميل الخدمة أو النشاط  .ب. 1.1الجزء  1010

ومشغلو  INT.)، وأمناء سجالت TLDھم مديرو سجالت نطاق المستوى األعلى ( IANAة العمالء الرئيسيون ألنشطة ھيئ 1011
). لمزيد من التفاصيل بشأن العميل (العمالء) لكل نشاط، برجاء مراجعة DNSمحلل تأكيد صالحية نظام أسماء النطاقات (

  ”. أ“الملحق 

  السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط   .ج.1.1الجزء  1012

) مشاركة في تقديم الخدمة. لمزيد من التفاصيل gTLDو ccTLD) (بما في ذلك TLDت نطاق المستوى األعلى (سجال 1013
) المشارك في كل نشاط، ُيرجى الرجوع إلى الملحق gTLDأو  ccTLD) (سواء TLDبشأن سجل نطاق المستوى األعلى (

  ”. أ“

 من المطلوبة والوظائف بكم الخاصة IANA اتمتطلب بين المتبادلة االعتمادات أو التداخل   .د.1.1الجزء  1014
  األخرى العمالء مجتمعات

األساسي، وامتداداته، تعيين أجزاء مساحة أسماء النطاقات  DNS، عبر مسؤولياتھا عن تطوير بروتوكول IETFيمكن لـ  1015
. قد تقوم ICANNات ألغراض محددة مرتبطة بالبروتوكول والتي قد تتداخل مع االستخدامات التي يتم تعيينھا عبر سياس

 DNSأيًضا بتعيين حصص مساحة االسم باعتبارھا غير صالحة أو غير قانونية أو محفوظة استناًدا إلى تطوير بروتوكول 
األساسي وامتداداته. وأيًضا قد توّسع نطاق مساحة االسم بحيث تتم إدارتھا عبر ھذه التغييرات. وقد تم تحديد تداخل إضافي 

  دلة إضافية لكل نشاط في الملحق "أ".و/أو اعتمادات متبا
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  النقل قبل لما الحالية الترتيبات  1.2الجزء 

  في مرحلة ما قبل النقل. IANAمن المفترض أن يصف ھذا القسم آلية عمل الترتيبات القائمة المرتبطة بھيئة  1016

  السياسات مصادر  أ.1.2الجزء  1017

عند القيام  IANAلتي يجب اتباعھا من قبل مشغل وظائف ينبغي لھذا القسم تحديد مصدر (مصادر) معينة من السياسة ا 1018
 IANAبالخدمات أو األنشطة الوارد وصفھا أعاله. إذا كانت ھناك مصادر مميزة للسياسة أو لوضع السياسات ألنشطة ھيئة 

ات، المختلفة، ُيرجى إذن وصف ھذه المصادر بشكل منفصل. للتعّرف على كل مصدر من مصادر السياسة أو وضع السياس
  برجاء ذكر التالي:

  ما ھي خدمة أو نشاطIANA  .(المحدد في القسم) الذي تأثر  

  .وصف لكيفية وضع السياسة وصياغتھا ومن يشارك في وضع السياسة وصياغتھا  

  .وصف لكيفية تسوية النزاعات المتعلقة بالسياسة  

  .مراجع وثائق وضع السياسة وعمليات تسوية النزاعات  

  )ccTLD23المتأثرة (نطاقات  IANAمة خد .1.أ.2.1الجزء  1019

) والتي تقوم بتعديل قاعدة بيانات ccTLDتتأثر جميع الوظائف التي تنطبق على نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول ( 1020
  منطقة الجذر.

  )ccTLDكيف يتم وضع السياسات وصياغتھا عبره (نطاقات  1021

 IANA) بواسطة مشّغل وظائف RFCعلى تعليقات ( بوصفه يمثل طلبات الحصول 1994في عام  RFC1591تمت كتابة  1022
) في ذلك DNS"جون بوستل". وھو عبارة عن مستند قصير الھدف منه توضيح كيفية طرح وتقديم نظام أسماء النطاقات (

 الوقت باإلضافة إلى طبيعة القواعد المعمول بھا من أجل تحديد مسألة توسيعه. ويوضح الجزء األكبر منه معايير االختيار
  ) جديد وما ھو المتوقع في ذلك الوقت من ھذا المدير.TLDبالنسبة للمدير في نطاق المستوى األعلى (

 RFC، ھذا عبارة عن مستند ثابت (يتم تحديث طلبات الحصول على تعليقات عبر إصدار طلب RFCومثل جميع طلبات  1023
  لة على السياق الحالي:جديد)، وكانت ھناك محاولتان ھامتان لمراجعته بحيث يمكن تطبيقه بسھو

 أو( 1 اإلنترنت تنسيق سياسة ICP-1 اختصاًرا.(  

واحًدا من ثالثة مستندات أنشأھا موظفو  ICANNكان ھذا المستند الذي ينتمي إلى مجموعة سياسة تنسيق اإلنترنت في  1024
ICANN يفية ھيكلة نظام اسم النطاق بعد إنشائھا بفترة قصيرة. وقد كان بمثابة محاولة لتحديث التفاصيل التشغيلية بشأن ك

)DNS.وكيف يجب تشغيله (  

، فيما قامت منظمة دعم أسماء رموز البلدان ccTLDومجتمع  ICANNمصدًرا لنزاع نشأ بين  ICP-1كان مستند  1025
)ccNSO برفض مستند (ICP-1  التقرير النھائي لمجموعة عمل التفويض وإعادة التفويض في منظمة) رسمًياccNSO 

حيث كانت تقول إنه أدخل تعديالً على السياسة لكنه لم يِف بمتطلبات القيام بذلك في وقت طرحه في )، DRDWGأو 
1999 .  

  

 ) توصيات مجموعة عمل إطار الترجمةFOIWG(.  

                                             
 ccTLDض لنطاقات على التفويض وإعادة التفوي ccTLDوفًقا ألسلوب التتبع السريع، تنطبق القواعد المنّظمة للتفويض وإعادة التفويض فيما يتعلق بنطاقات  23

 ).IDNالخاصة بأسماء النطاق الدولي (
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، كانت مجموعة عمل إطار الترجمة ccNSOالتابعة لمنظمة  DRDWGبوصفھا وسيلة من وسائل المتابعة لمجموعة عمل  1026
)FOIWGجھًدا مشت ( رًكا بين منظمةccNSO ) واللجنة االستشارية الحكوميةGAC التي قامت أيًضا أشركت مندوبين (

في ضوء إنترنت الوقت الحاضر. في التقرير النھائي، تم تقديم  RFC1591لتفسير المستند  ICANNمن عدد من مجتمعات 
  .ضمن نطاق السياق الحالي RFC1591عدد من التوصيات التي توّضح تطبيق طلب 

) في فبراير FOIWGعلى التقرير النھائي المقدم من مجموعة عمل إطار الترجمة ( ccNSOوقد وافقت رسمًيا منظمة  1027
  واتخاذ قرار بشأنه. ICANN. وھو اآلن قيد المراجعة من مجلس إدارة ICANNونقلته إلى مجلس إدارة  2015

  

  مبادئGAC 2005األعلى لرموز البلدان  والخطوط اإلرشادية للتفويض وإدارة نطاقات المستوى.  

"مشورة" رسمية موجھة إلى مجلس  GAC، وتعتبره لجنة 2005لعام  GACُيعرف أيًضا ھذا المستند باسم مبادئ  1028
ICANNتم وضع ھذه السياسة بمعرفة 24، وھو لھذا السبب خاضع لبنود لوائحھا السارية على ھذه المشورة في وقت طرحھا .

GAC  2005وتمت مراجعتھا فيما بعد من أجل تقديم إصدار سنة  2000من ھذه المبادئ في عام وتم نشر النسخة األولى.  

 ccTLDمن ھذه الوثيقة الضوء على واحد من المبادئ األساسية بالنسبة للحكومات فيما يخص إدارة نطاقات  1.2يلقي القسم  1029
  ذات الصلة برمز الدولة أو المنطقة الخاصة بھم:

على المستوى المحلي، ما لم يكن في اإلمكان  ccTLDمبدأ التبعية. حيث يجب وضع سياسات  . المبدأ األساسي ھو1.2
محلية في  ccTLDتوضيح أن المشكلة لھا تأثير عالمي وبحاجة إلى الحل في إطار عمل دولي. وغالبية مشكالت سياسات 

  مع القانون الوطني.  طبيعتھا ومن ثم يجب التعامل معھا من خالل مجتمع اإلنترنت المحلي، بما يتفق
  

  :ccTLDمن ھذه الوثيقة مرتبط بشكل مباشر بعملية تفويض وإعادة تفويض نطاقات  7.1كما قد يكون القسم  1030

  . المبدأ7.1
التفويض وإعادة التفويض مسألة وطنية ومن ثم يجب حلھا على المستوى الوطني وبما يتفق مع القوانين الوطنية، مع األخذ في 

الحالي. وبمجرد التوصل إلى قرار رسمي  ccTLDنظر جميع أصحاب المصلحة المحليين وحقوق سجل االعتبار وجھات 
التصرف على الفور من أجل البدء في عملية تفويض وإعادة تفويض بما يتوازى مع التعليمات  ICANNنھائي، يجب على 

  الرسمية التي توضح األساس بالنسبة لھذا القرار.
  

 محلية السارية على نطاقات وتتم صياغة القوانين الccTLD  أو نطاقاتccTLD ) ذات أسماء النطاقات الدوليةIDN ،(
  المرتبطة بدولة أو منطقة معينة بواسطة حكومات ھذه البلدان أو المناطق

                                             
 en#XI-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/bylawsالتفاصيل على الرابط  24
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  )ccTLDسبل تسوية النزاعات التي تنشأ حول السياسة (نطاقات  1031

ذلك، الھيئة الواردة في المستند غير موجودة حالًيا. ال  مخصص آللية تسوية النزاعات. ومع RFC1591من  3.4القسم  1032
  .ICANNأي عقود من شأنھا أن تحدد آلية تسوية نزاع ما مع منظمة  ccTLDتمتلك غالبية نطاقات 

عقد يحدد آليات تسوية النزاعات، فإن مسارات التصعيد التي  ICANNالتي ال يربطھا بمنظمة  ccTLDبالنسبة لنطاقات  1033
، والتي ترتبط بالمراجعة المستقلة ICANNواللوائح السارية في  ICANNوالمتاحة لھا ھي محقق شكاوى  ICANNتتيحھا 

(والتي لن تنطبق إال على اإلجراء ذي الصلة الذي اتخذه المجلس، أي عمليات التفويض وإعادة  ICANNإلجراءات مجلس 
، فإن كثيًرا من نطاقات ICANNالنسبة للمجلس أو لمنظمة التفويض في ھذه الحالة). ونظًرا ألن تلك اآلليات غير ملزمة ب

ccTLD .تراھا ذات قيمة محدودة  

اتفاقيات رعاية  ICANNالتي تربطھا بمنظمة  ccTLDھناك مصادر إضافية للمساءلة بالنسبة لعدد محدود من نطاقات  1034
لنزاعات وُتستخدم لتسوية الخالفات رسمية أو أطًرا للمساءلة. ھذه األنواع من االتفاقيات تتضمن فقرات بخصوص حل ا

. ويتم اللجوء بموجب ccTLDالناشئة بين الطرفين وثيقي الصلة بجميع اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بھا مشّغل نطاقات 
  .)ICCھذه االتفاقيات عادًة إلى غرفة التجارة الدولية (

، والمرتبطة بدولة أو IDN ccTLDأو نطاقات  ccTLD ومن المھم أيًضا مالحظة أن القوانين المحلية السارية على نطاقات 1035
منطقة معينة، يتم سّنھا بواسطة حكومات ھذه الدول أو المناطق وأن تلك النزاعات المتعلقة بھذه القوانين يمكن النظر فيھا في 

  المحاكم ذات االختصاص.

  )ccTLDمراجع وثائق وضع السياسة وعمليات تسوية النزاعات ( 1036

 RFC1591: https://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt.  

 ICP 1: 1.htm-https://www.icann.org/icp/icp.  

  تقريرFOIWG  :11-النھائيfeb15-resolutions-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi
en.pdf.  

 ) ھيئة المراجعة المستقلةIRP :(en-25-02-2012-pages/irphttps://www.icann.org/resources/ .  

  محقق شكاوىICANN :-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws 
en#AnnexB .  

  مبادئGAC  2005لسنة :
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278844/ccTLD Principles 0.pdf?vers

ion=1&modificationDate=1312385141000&api=v2.  

  )gTLDالمتأثرة (نطاقات  IANAخدمة  2.أ.1.2.ع 1037

  ).gTLDتفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى األعلى العامة ( 1038

  )gTLDكيفية وضع السياسات وصياغتھا عبره (نطاقات  1039

مسؤولية التطوير وتقديم التوصيات حول السياسات المستقلة لمجلس إدارة  GNSOتتحمل منظمة دعم األسماء العامة  1040
ICANN  ذات الصلة بنطاقاتgTLD علًما بأن عملية وضع سياسة .GNSO  عملية معقدة وموصوفة جيدة من شأنھا أن

تؤثر بالسلب على حجم ھذا المستند، ولذلك لن يتم إدراجھا فيه. يمكن العثور على التفاصيل على ھذا الرابط 
en#AnnexA-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws .  
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  )gTLDسبل تسوية النزاعات التي تنشأ حول السياسة (نطاقات  1041

ھذه عملية معقدة وموصوفة جيدة من شأنھا أن تؤثر بالسلب على حجم ھذا المستند، ولذلك لن يتم إدراجھا فيه. ويمكن العثور  1042
اإلجراءات  يحدد والذي ،http://newgtlds.icann.org/EN/APPLICANTS/AGBية على: على تفاصيل إضاف

الجديدة،  gTLDالتي تم تصميمھا مع التركيز على فضل النزاعات بكفاءة وفي الوقت المناسب. كجزء من برنامج نطاقات 
). DRSPإلجراءات على كل الممارسات التي تتم إدارتھا بمعرفة كل واحد من مزودي خدمة حل النزاعات (تسري كل ھذه ا

كل مزود من مزودي خدمة حل النزاعات له مجموعة قواعد خاصة به أو ستكون له إجراءات تكميلية تنطبق على ھذه 
 ICANNولوائح  ICANNمثل محقق شكاوى  ICANNاإلجراءات. وعالوة على ذلك، فإن مسارات التصعيد التي تتيحھا 

(والتي لن تنطبق إال على اإلجراء ذي الصلة الذي اتخذه  ICANNالداخلية ذات الصلة بالمراجعة المستقلة إلجراءات مجلس 
  المجلس) فھي متاحة. 

  )gTLDمراجع وثائق وضع السياسة وعمليات تسوية النزاعات (نطاقات  1043

 ) عملية وضع السياسةPDPة ) في منظمGNSO :
en#AnnexA-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws.  

  دليل مقدم طلب نطاقgTLD  :الجديدةhttp://newgtlds.icann.org/EN/APPLICANTS/AGB .  

 ) ھيئة المراجعة المستقلةIRP(: en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/irp .  

  محقق شكاوىICANN :-https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws
en#AnnexB.  
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  المراقبة والمساءلة  .ب.1.2الجزء  1044

القسم األول وكافة للخدمات واألنشطة المدرجة في  IANAسيصف ھذا القسم كافة الطرق التي تتم بھا مراقبة إمداد ھيئة  1045
بخصوص تقديم الخدمات. لكل آلية مراقبة أو مساءلة،  IANAالطرق التي تتم على أساسھا في الوقت الحالي مساءلة ھيئة 

  ُيرجى إيراد أكبر قدر ممكن مما يلي إن ُوجد:

  ما ھي خدمة أو نشاطIANA  .(المحدد في القسم) الذي تأثر  

  أ قد تأثرت، حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر. 2القسم إذا كانت مصادر السياسة المحددة في.  

  وصف للكيان أو الكيانات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة، بما في ذلك، كيفية اختيار األفراد أو إبعادھم من
  المشاركة في ھذه الكيانات. 

 نبغي أن يشمل ھذا وصًفا لعواقب وظائف مشغل وصف لآللية (مثل العقد، مخطط التقارير، خطة التدقيق، إلخ). يIANA  التي
  ال تلبي المعايير التي وضعتھا اآللية، ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللية. 

  .الوالية (الواليات) القضائية التي تنطبق على أساسھا اآللية واألساس القانوني الذي تستند عليه اآللية  

  )NTIA من IANA وظائف عقد( المتأثر IANA نشاط أو خدمة ھي ما  1.ب.1.2الجزء  1046

) ومساءلته إلى المراقبة والمساءلة IFOأو ( IANAتماشًيا مع أغراض ھذا القسم، يشير مصطلح مراقبة مشّغل وظائف  1047
  المستقلتين. وتحديًدا يتم تعريف المراقبة والمساءلة بأنھما: 

  المراقبة (لتنفيذ مشّغلIFO واألنشطة المرتبطة بمنطقة الجذر): يتم تنفيذ المراقبة عبر ھيئة مستقلة عن المشّغل  لإلجراءات
) ويكون لھا حق الوصول إلى جميع المعلومات ذات NTIAالمبرم مع  IANA(على النحو المنصوص عليه في عقد وظائف 

  الصلة لمراقبة أو اعتماد اإلجراءات واألنشطة التي تجري مراقبتھا. 

 تيح المساءلة إمكانية قيام ھيئة مستقلة بفرض عواقب ملزمة لضمان وفاء مشّغل المساءلة: تIFO  باتفاقاته الموثقة والمقبولة
  رسمًيا وكذلك بالمعايير والتوقعات.

المنصوص عليھا في القسم األول من ھذا المستند متأثرة. يوفر الملحق "ب" نظرة عامة على آليات  IANAجميع وظائف  1048
  . NTIAالمبرم مع  IANAوص عليھا في عقد وظائف المراقبة المنص

.أ متأثرة، فحدد أي المصادر المتأثرة واشرح طريقة ھذا التأثر 2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم  1049
  )NTIAالمبرم مع  IANA(عقد وظائف 

لى السياسات الواردة في القسم ال تؤثر ع NTIAالمبرم مع  IANAآليات المراقبة والمساءلة المشار إليھا في عقد وظائف  1050
  .أ.2

  

  )NTIAالمبرم مع  IANAالھيئة أو الھيئات التي تضطلع بالدور الرقابي أو تنفذ وظائف المساءلة (عقد وظائف  1051

مسؤولية تنفيذ ھذه المراقبة. ال يوجد وصف بخصوص كيفية اختيار األفراد الذين يقومون  NTIAفي الوقت الحالي تتولى  1052
  ائف، أو عزلھم، أو استبدالھم.بتنفيذ ھذه الوظ

  )NTIAالمبرم مع  IANAوصف اآللية (عقد وظائف  1053

ھي القدرة على إلغاء العقد أو  NTIAالمبرم مع  IANAإحدى آليات المساءلة الرسمية المنصوص عليھا في عقد وظائف  1054
  تجديده. عالوة على ذلك، ھناك آلية شكاوى للعمالء مضّمنة في العقد. 
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  NTIAالمبرم مع  IANAي واألساس القانوني لآللية لعقد وظائف االختصاص القضائ 1055

  االختصاص القضائي لآللية ھو محاكم الواليات المتحدة األمريكية. 1056

بالتصرف بوصفھا مسئوالً عن عملية  NTIAالذي سيتأثر (تقوم وكالة  IANAما الخدمة أو النشاط المقدم من  1057
  إدارة منطقة الجذر)

للتغييرات التي يتم  IANAالرقابي عبر مراجعة جميع الطلبات والوثائق المقدمة من مقاول ھيئة دورھا  NTIAتمارس وكالة  1058
بالوفاء بالتزاماتھا في التوصية  IANAالخاصة بھا للتحقق من قيام ھيئة  WHOISإدخالھا على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات 

التي تعّدل منطقة الجذر وقاعدة  IANAر على كافة وظائف إقرار الطلب. وھذا يؤث NTIAبتغيير ما. يمكن أن ترفض وكالة 
  الخاصة بھا. WHOISالبيانات أو قاعدة بيانات 

.أ متأثرة، فحدد أي مصادر ھي المتأثرة واشرح طريقة ھذا التأثر 2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم  1059
  الجذر) بالتصرف بوصفھا مسئوالً عن عملية إدارة منطقة NTIA(تقوم وكالة 

  .أ. 2ال يؤثر ھذا على السياسات الواردة في القسم  1060

بالتصرف بوصفھا  NTIAالھيئة أو الھيئات التي تضطلع بالدور الرقابي أو تنفذ وظائف المساءلة (تقوم وكالة  1061
  مسئوالً عن عملية إدارة منطقة الجذر)

ف بخصوص كيفية اختيار األفراد الذين يقومون مسؤولية تنفيذ ھذه المراقبة. ال يوجد وص NTIAفي الوقت الحالي تتولى  1062
  بتنفيذ ھذه الوظائف، أو عزلھم، أو استبدالھم.

  بالتصرف بوصفھا مسئوالً عن عملية إدارة منطقة الجذر) NTIAوصف اآللية (تقوم وكالة  1063

أو قاعدة بيانات  لمنطقة الجذر IANAعبر عدم اعتماد طلب تغيير تقدمت به ھيئة  NTIAتتم ممارسة المساءلة عبر وكالة  1064
WHOIS .الخاصة بھا  

  

بالتصرف بوصفھا مسئوالً عن عملية إدارة  NTIAاالختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية (تقوم وكالة  1065
  منطقة الجذر)

  االختصاص القضائي لآللية ھو محاكم الواليات المتحدة األمريكية. 1066

  )TLDإدراج التحكيم الملزم في عقود  الذي سيتأثر (تم IANAما الخدمة أو النشاط المقدم من  1067

ُيطلق عليھا أيًضا  ccTLDبعقود (بالنسبة لنطاقات  ccTLDوالقليل من سجالت نطاقات  gTLDترتبط سجالت نطاقات  1068
. جميع ھذه العقود تنص على التحكيم الملزم في النزاعات. (يبدأ ICANNاتفاقيات الرعاية أو إطارات المساءلة) مع منظمة 

القياسي بما يلي: "يتم حل النزاعات الناشئة بموجب ھذه االتفاقية أو المتعلقة بھا مما لم تتم تسويته  gTLDاقات نص عقد نط
، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين، من خالل تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم 5.1وفًقا للبند 

  التي تقوم بتعديل ملف منطقة الجذر أو قاعدة بياناتھا سوف تتأثر. IANAيع وظائف الدولية لغرفة التجارة الدولية.") جم
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.أ متأثرة، فحدد أي مصادر ھي المتأثرة واشرح طريقة ھذا التأثر 2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم  1069
  )TLDإدراج التحكيم الملزم في عقود  (تم

  .أ.2 ال يؤثر ھذا على السياسات الواردة في القسم 1070

الھيئة أو الھيئات التي تضطلع بالدور الرقابي أو تنفذ وظائف المساءلة (تم إدراج التحكيم الملزم في عقود  1071
TLD(  

  ، يكون النص كالتالي: gTLDبالنسبة لغالبية نطاقات  1072

ما في ذلك المتطلبات الخاصة ، ب5.1يتم حل النزاعات الناشئة بموجب ھذه االتفاقية أو المتعلقة بھا مما لم تتم تسويته وفًقا للبند  1073
بأداء معين، من خالل تحكيم ُملزم يتم إجراؤه وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية. أي تحكيم سوف يتم 

) 2للحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية، أو عقوبات تنفيذية، أو ( ICANN) تسعى 1على يد محكم واحد، ما لم (
. في حالة الفقرات 7.7أو  7.6) ينشأ النزاع بموجب البند 3رفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمين أو (يتفق الط

) في الجملة السابقة، يتم التحكيم في حضور ثالثة محّكمين على أن يختار كلُّ طرف محّكًما واحًدا ويختار 3) أو (2) أو (1(
  ثالث.المحكمان اللذان تم اختيارھما المحكم ال

  المرتبطة بعقد، عادًة ما يكون النص المرتبط بھذا األمر نسخة مما يلي:  ccTLDبالنسبة لعدد قليل من نطاقات  1074

يوًما من تأكيد تعيينھما، بتسمية المحّكم  30يلتزم كل طرف بتسمية محّكم، ويقوم المحّكمان المعّينان بھذه الطريقة، في غضون  1075
  ھيئة التحكيم.الثالث الذي سيتولى وظيفة رئيس 

  )TLDوصف اآللية (تم إدراج التحكيم الملزم في عقود  1076

  تكون نتائج التحكيم ملزمًة للطرفين. 1077

  (TLDاالختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية (تم إدراج التحكيم الملزم في عقود  1078

س انجلوس، بوالية كاليفورنيا في باللغة اإلنجليزية ويتم ذلك في مقاطعة لو gTLDتجري وقائع التحكيم بالنسبة لنطاقات  1079
  الواليات المتحدة األمريكية.

بنوًدا لتسوية النزاعات، يجب أن يتفق الطرفان على  ICANNالتي تتضمن اتفاقيتھا مع منظمة  ccTLDبالنسبة لنطاقات  1080
مثل قانون الدولة التي يتم  مكان التحكيم. وعادًة ما يتم إدراج نص يحدد القانون ذا الصلة فيما يتعلق بتقييم تصرفات كل طرف،

، وقانون والية كاليفورنيا بالنسبة لإلجراءات الصادرة عن منظمة ccTLDفيھا بالنسبة لنطاقات  ccTLDتشغيل نطاق 
ICANN.  

الذي سيتأثر (سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق  IANAما الخدمة أو النشاط المقدم من  1081
  ))ccTLDالمرتبطة بدولة أو منطقة محددة (نطاقات  ccTLDقات لنطا IANAمشّغل وظائف 

 2005) لعام GACبوضوح على أھمية مبادئ اللجنة االستشارية الحكومية ( NTIAالمبرم مع  IANAينص عقد وظائف  1082
  .ccTLDفيما يتعلق بالتفويض وإعادة التفويض بخصوص نطاقات 

  د بوضوح المرحلة بالنسبة لإلشراف من جانب الحكومات:يحد 2005لسنة  GACمن مبادئ  1.7وبھذا فإن القسم  1083

تدعو "الحكومات إلى إدارة اسم  2003) لعام WSIS. جدير بالذكر أن خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات (1.7
ه إلى نطاق المستوى األعلى لرموز البلدان الخاص بھم أو اإلشراف عليه، حسب الحاجة". يجب أن تستند أي مشاركة كھذ

القوانين والسياسات الوطنية المناسبة. ويوصى بأن تعمل الحكومات بالتعاون مع مجتمع اإلنترنت المحلي لديھا في اتخاذ 
  .ccTLDالقرارات بشأن كيفية العمل مع سجل نطاقات 
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  من الوثيقة نفسھا: 1.2في ظل السياق الوارد في البند  1084

على المستوى المحلي، ما لم يكن في اإلمكان  ccTLDجب وضع سياسات . المبدأ األساسي ھو مبدأ التبعية. حيث ي1.2
محلية في  ccTLDتوضيح أن المشكلة لھا تأثير عالمي وبحاجة إلى الحل في إطار عمل دولي. وغالبية مشكالت سياسات 

  طبيعتھا ومن ثم يجب التعامل معھا من خالل مجتمع اإلنترنت المحلي، بما يتفق مع القانون الوطني.

  .ccTLDفي الوقت الحالي للحصول على موافقة الحكومة لجميع عمليات تفويض وإعادة تفويض نطاقات  IFOتسعى  1085

  .ccTLDتتأثر عمليات التفويض وإعادة التفويض الخاصة بنطاقات  1086

.أ متأثرة، فحدد أي مصادر ھي المتأثرة واشرح طريقة ھذا التأثر 2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم  1087
المرتبطة بدولة  ccTLDلنطاقات  IANA(سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق مشّغل وظائف 

  ))ccTLDأو منطقة محددة (نطاقات 

  .أ.2ال يؤثر ھذا على السياسات الواردة في القسم  1088

المحلي فيما يتعلق الھيئة أو الھيئات التي تضطلع بالدور الرقابي أو تنفذ وظائف المساءلة (سريان القانون  1089
المرتبطة بدولة أو منطقة محددة (نطاقات  ccTLDلنطاقات  IANAباإلدارة عن طريق مشّغل وظائف 

ccTLD((  

  يجب أن يكون للقانون المحلي األولوية ما لم يكن للقرار تأثير عالمي. 1090

 ccTLDلنطاقات  IANAوصف اآللية (سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق مشّغل وظائف  1091
  ))ccTLDالمرتبطة بدولة أو منطقة محددة (نطاقات 

  اعتماد متغير على الحكومة المحددة. 1092

االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية (سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق مشّغل  1093
  ))ccTLDالمرتبطة بدولة أو منطقة محددة (نطاقات  ccTLDلنطاقات  IANAوظائف 

  يقع االختصاص القضائي في الدولة أو المنطقة المعنية. 1094
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  النقل بعد لما المقترحة والمساءلة اإلشراف  1.3الجزء 

.ب" في ضوء عملية النقل. 2سيصف ھذا القسم التغييرات التي يقترحھا المجتمع الخاص بك على الترتيبات الواردة في القسم " 1095
قائم أو أكثر بترتيبات جديدة، فمن الواجب شرح ھذا االستبدال ويجب تقديم وصف إذا كان المجتمع يقترح استبدال ترتيب 

لجميع العناصر الواردة في القسم "ب.ب" فيما يخص الترتيبات الجديدة. يجب أن يقدم المجتمع المسوغات والمبررات 
.أ"، 2ياسة القائمة الوارد وصفھا في القسم "للترتيبات الجديدة. إذا كان االقتراح المقّدم من المجتمع يحمل مضامين لترتيبات الس

فإن ھذه المضامين يجب تقديم وصف لھا ھنا. إذا لم يكن المجتمع بصدد اقتراح تغييرات على الترتيبات الواردة في القسم 
  "، فإن المسّوغات والمبررات لھذا االختيار يجب ذكرھا ھنا.2"ب.

  المقترح ھذا عناصر  أ.1.3الجزء  1096

تالية كيفية تأثير عملية النقل على كل وظائف التسمية المحددة، وما التغييرات، إن ُوجدت، التي توصي بھا تصف األقسام ال 1097
  اإلشراف بما يلي:-اإلشراف لمواجھة ھذه التأثيرات بإيجاز، توصي مجموعة عمل المجتمعات-مجموعة عمل المجتمعات

 أرقام مخصصة لإلنترنت لمرحلة ما بعد النقل (ھيئة  بوصفھا كياًنا قانونًيا منفصالً وجديًدا، سيتم تشكيل ھيئةPTI بوصفھا (
، وكذلك الموظفين اإلداريين، وما يرتبط IANAسيتم نقل الوظائف الحالية التي تضطلع بھا  .ICANNشركة تابعة لمنظمة 

   .PTIبذلك من الموارد، والعمليات، والبيانات، والمعارف الفنية بصورة قانونية إلى ھيئة 

  تبرم منظمة وسوفICANN  عقًدا مع ھيئةPTI تمنح بموجبه ،PTI  الحقوق وااللتزامات الالزمة للقيام بوظيفة مشّغل
وأيًضا سوف يتضمن  .PTIو ICANN) لوظائف التسمية، وتحديد الحقوق وااللتزامات الخاصة بـ IFOأو ( IANAوظائف 

  ھذا العقد اتفاقيات مستوى الخدمة ووظائف التسمية.

 ت المقترحة على بيئة منطقة الجذر والعالقة مع جھة صيانة منطقة الجذر. التغييرا  
  

اإلشراف على وعي تام "بالمبادئ والمعايير التي ينبغي أن -في معِرض صياغتھا لھذا الرد، كانت مجموعة عمل المجتمعات 1098
المرتبطة بالتسمية" كما تمت صياغتھا على الوظائف  NTIAتعّزز القرارات المتعلقة بنقل المسؤولية اإلشرافية لھيئة لوكالة 
  والموافقة عليھا بواسطة مجموعة وإدراجھا في الملحق "ج". 

يقدم توصيات عالية المستوى تجب قراءتھا جنًبا إلى جنب مع الملحقات ذات الصلة التي تقدم تفاصيل  3الحظ أن ھذا القسم  1099
  إضافية. 

  نقل. الھيكل المقترح لمرحلة ما بعد ال1.أ.1.3الجزء  1100

عبر عقد وظائف  NTIAموضوع القسم الثالث ھو تقديم التغييرات المطلوبة الستبدال الرقابة والمساءلة اللتين تنفذھما وكالة  1101
IANA  المبرم معNTIA  ودور وكالةNTIA .بوصفھا مسئوالً عن عمليات إدارة منطقة الجذر لوظائف التسمية  

  ما يلي على وجه الخصوص: NTIAما وكالة يشمل دورا الرقابة والمساءلة اللذان تضطلع بھ 1102

  فيما يتعلق بعقد وظائفIANA :  

  .(المساءلة) عمليات العقد، بما في ذلك اختيار المشّغل وإلغاء العقد  

  التحديد الرسمي للمتطلبات والتوقعات المنتظرة منIANA  عبر وكالةNTIA  -  تقرير عملIANA  .(الرقابة)  

 م األداء والرقابة الخارجية لھا (الرقابة والشفافية).إنشاء آليات ضبط الجودة وتقيي  

 .(المساءلة) حل المشكالت  

  فيما يتعلق بدور وكالةNTIA  :بوصفھا مسئوالً عن عمليات إدارة منطقة الجذر  

 .(الرقابة والمساءلة) اعتماد جميع التغييرات الطارئة على محتوى منطقة الجذر  

 يئة منطقة الجذر مثل تنفيذ اعتماد جميع التغييرات الطارئة على بDNSSEC .(الرقابة والمساءلة)  



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  36صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

  اعتماد جميع االتصاالت الخارجية وإعداد التقارير عن طريق ھيئةIANA  إلى األطراف الخارجية (الرقابة
  والمساءلة).

  

على رضا  2014ديسمبر  1اإلشراف بتاريخ -أكدت المشاورة العامة بشأن اقتراح النقل األولي لمجموعة عمل المجتمع 1103
، ICANN. ومن ثم فإن أّية ترتيبات جديدة ينبغي أن تعّزز منظمة IFOو ICANNالمشاركين عن األداء الحالي لكل من 

في وقت النقل وتنفيذ آليات مصممة من أجل توفير رقابة ومساءلة فعالتين (باإلضافة إلى المعمول به في  IFOمثل مشّغل 
. DNSلتكاليف ألدنى حد والحفاظ على أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت ونظام اسم النطاق الوقت الحالي)، مع تقليل التعقيد وا

على دعم  2015مايو -اإلشراف في أبريل-موعة عمل المجتمعاتلمج مقترح المسودة الثانيةكما أكدت المشاورة العامة حول 
). وقد CSC) واللجنة الدائمة للمستھلك (IFRأو ( IANAوالھياكل ذات الصلة، مثل مراجعة وظيفة  PTIمجلس اإلدارة لـ 

   25اإلشراف بمراجعة وتحديث المقترح بما يتفق مع ذلك.-قامت مجموعة عمل المجتمعات

-المرتبطة بالتسمية، قامت مجموعة عمل المجتمعات IANAتمع فيما يتعلق باإلشراف على وظائف للوفاء بتوقعات المج 1104
داخل منظمة  IANAاإلشراف، والتي تعمل على الفرضية القائلة بوجود حالة من الرضا في الوقت الحالي عن أداء قسم 

ICANN وأن منظمة ،ICANN  يجب أن تبقي على مشّغل وظائفIANAلى أن مقترح مقبول للنقل لمجتمع ، بالموافقة ع
  األسماء سوف يتطلب العناصر التالية:

  عقًدا مشابًھا للعقد الحالي لوظائفIANA  المبرم معNTIA  إلنجاز مرحلة ما بعد نقل وظائفIANA لألسماء؛  

  قدرة مجتمع أصحاب المصالح المتعددين على ضمان قيام منظمةICANN ما يتعلق بالتصرف وفًقا لطلبات المجتمع في
  ؛IANAبعمليات أسماء 

  الفصل اإلضافي، عند الحاجة، بين المسؤوليات التشغيلية ومسؤوليات صياغة السياسات وآليات الحماية لمشّغلIFO؛  

  آلية العتماد التغييرات التي تطرأ على بيئة منطقة الجذر (مع توقف وكالةNTIA عن تقديم عملية موافقة)؛  

 مة القدرة على ضمان تمويل منظICANN  لوظائفIANA تمويالً كافًيا؛  

  قدرة مجتمع أصحاب المصالح المتعددين، وإذا كان الزًما بعد استنفاد فرص المعالجة الجوھرية، على المطالبة باختيار مشغل
  وفًقا الرتباطھا باألسماء. IANAجديد لوظائف 

  

وجميع القواعد المنطقية  IANAباب اتساق وظيفة في حين ينبع ھذا المقترح من داخل مجتمع األسماء، فإنه يتوقع، ألس 1105
. وعلى الرغم من ذلك، من غير الواضح في وقت الكتابة ما إذا كانت PTIإلى  IANAالتشغيلية، أن يتم نقل جميع وظائف 

ا سوف (بنفس الطريقة التي يتصور بھا ھذا الرد م PTIالمجتمعات التشغيلية األخرى سوف تتعھد أم ال بالتعاقد مباشرة بـ 
. وفي حالة تعاقد المجتمعات التشغيلية ICANN)، أو ما إذا كانت تلك المجتمعات سوف تحظى بتعاقد مع ICANNتقوم به 

من أجل دعم  PTI، سوف يتوجب على تلك المجتمعات تحديد الشروط التي ترد في عقدھم مع PTIاألخرى مباشرة مع 
، فسوف يتوجب على ICANNبرام المجتمعات التشغيلية األخرى عقد مع وظائفھم المعنية. وعلى الجانب اآلخر، في حالة إ

ICANN  التعاقد من الباطن على أداء الوظائف إلىPTI ما ھو األسلوب من بين ھذه األساليب الذي تتبعه المجتمعات .
سقة مع ھذا المقترح. التشغيلية األخرى وليس له صلة باألغراض الخاصة بالمقترح الحالي، طالما أن تلك التفاصيل غير مت

لغير األسماء تعتبر خارج نطاق ھذه الوثيقة باستثناء الحد الذي  IANAوفي أي من الحاالت، فإن الترتيبات الخاصة بوظائف 
اإلشراف على أن اعتماد كافة التغييرات الطارئة -تتعلق فيه مباشرة بوظائف األسماء. وقد وافقت مجموعة عمل المجتمعات

الجذر لم يعد بحاجة لتفويض (كما ھو الحال في الوقت الحالي)، وأن المراسالت الخارجية وإعداد التقارير  على محتوى منطقة
لن تحتاج فيما بعد العتماد خارجي في مرحلة ما بعد النقل. تحاول مسودة المقترح النھائية ھذه الوفاء بكافة المتطلبات أعاله 

  عبر:

  إنشاء ھيئةPTIيخضع إلدارة  26صل وسوف يكون جھة فرعية، وھي كيان اعتباري منفICANN27 يضمن إنشاء ھيئة .
PTI  الفصل بين الجانبين التشغيلي والقانوني داخل منظمةICANN.  

                                             
، والتي تقوم بتصنيف جميع التعقيبات الواردة وفًقا ألقسام المقترح (https://community.icann.org/x/x5o0Aw( راجع أداة مراجعة التعليقات العامة 25

 اإلشراف.-والردود على كل من ھذه التعليقات من مجموعة عمل المجتمعات
على سبيل  يخضع لإلدارة والرقابة المشتركة مع الكيان األول.والجھة الفرعية ألي كيان تعني كيان آخر يتحكم أو يخضع للتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر أو  26

ن مع شركة أم مشتركة المثال، أي شركة أم والشركات الفرعية التابعة لھا عبارة عن جھات منتسبة ألن الشركة األم تتحكم في الشركات الفرعية؛ وشركتان فرعيتا
 تركة للشركة األم.جھات منتسبة ألن الشركتين الفرعيتين تخضعان لإلدارة المش



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  37صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

  إبرام عقد بين ھيئةPTI  ومنظمةICANN  يمنح ھيئةPTI  حقوق التصرف بصفتهIFO وينص على الحقوق وااللتزامات ،
  .ICANNو PTIلكل من 

 للمستھلكين  إنشاء لجنة دائمةCSC  تكون مسئولة عن مراقبة أداء مشّغلIFO  طبًقا للمتطلبات التعاقدية وتوقعات مستوى
   28أو تصعيدھا إذا فشلت الجھتان في حلھا. IFOالخدمة، مع حل المشكالت مباشرة مع مشّغل 

  .إنشاء سلسلة من آليات حل المشكالت لضمان حل المشكالت بفاعلية  

  ضمان قبول منظمةICANN  تعليقات مجتمع أصحاب المصالح المتعددين فيما يتعلق بميزانية عملياتIANA  .السنوية  

  إنشاء إطار العتماد التغييرات التي تطرأ على بيئة منطقة الجذر (مع توقف وكالةNTIA .(عن أعمال المراقبة  

 لوظائف مراجعة إنشاء IANA المتعددين المصلحة أصحاب من )IFR (لـ وخاصة دورية جعاتمرا إجراء أجل من PTI.29 
أو تقييدھا، ويمكن أن تشمل توصيات البدء في عملية منفصلة (وفًقا لما ھو مشار إليه  IFRولن يتم فرض نتائج مراجعة 

على سبيل المثال ال  ICANN-PTIلكل من  IANAأدناه)، وھو ما يمكن أن يؤدي إلى إنھاء أو عدم تجديد عقد وظائف 
  الحصر.

  

اإلشراف بشكل كبير وھو مشروط بشكل واضح على تنفيذ آليات المساءلة من مستوى -مجموعة عمل المجتمعاتيعتمد مقترح  1106
ICANN  من خالل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلةICANN المساءلة) وفًقا لما ھو -(مجموعة عمل المجتمعات

اإلشراف ومجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز -جتمعاتمشار إليه أدناه. قام الرؤساء المشاركون لمجموعة مجموعة عمل الم
اإلشراف واثقة من أن توصيات مجموعة عمل عبر المجتمع -بتنسيق كما أن مجموعة عمل المجتمعات ICANNمساءلة 

، في حالة تنفيذھا حسب ما ھو متصور، سوف تفي بالمتطلبات التي أشارت إليھا مجموعة عمل ICANNلتعزيز مساءلة 
في حالة عدم تنفيذ أي من آليات المساءلة  .CCWGإلشراف في السابق إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ا-المجتمعات

اإلشراف، فسوف يكون ھذا المقترح -وفًقا لما ھو متصور في مقترح مجموعة عمل المجتمعات ICANNھذه في مستوى 
ة خاصة، فإن الھيكل القانوني ومقترح مجموعة اإلشراف بحاجة إلى مراجعة. وبصف-المقدم من مجموعة عمل المجتمعات

  في الجوانب التالية: ICANNاإلشراف يتطلب مساءلة منظمة -عمل المجتمعات

قدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على الميزانية بعد أن تمت الموافقة عليھا  .IANAوميزانية  ICANNميزانية  .1
استناًدا إلى عدم االتساق  ICANN. يجوز للمجتمع رفض ميزانية ولكن قبل أن تسري ICANNبمعرفة مجلس إدارة 

ولوائحھا الداخلية، أو المصلحة  ICANNالمتصور مع الغرض والمھمة والدور المنصوص عليھم في عقد تأسيس 
تمع. ، أو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم المجICANNالعامة العالمية، أو احتياجات أصحاب المصلحة في 

 ICANNالشاملة شفافة وأن خطط تشغيل  IFOاإلشراف بأن تكون تكاليف -توصي مجموعة عمل المجتمعات
لمستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة. ويمكن أن  IANAوميزانيتھا يجب أن تضم تفصيل لكل تكاليف عمليات 

يف المباشرة للموارد المشتركة" "، و"التكالIANAعلى "التكاليف المباشرة لقسم  IANAيشتمل تفصيل تكاليف 
وعالوة على ذلك، يجب تحديد بنود ھذه التكاليف إلى تكاليف محددة أكثر لكل وظيفة محدد  و"تخصيص وظائف الدعم".

أيًضا ميزانية سنوية تتم مراجعة والموافقة  PTIفي مستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة. كما يجب أن يكون في 
قبل تسعة أشھر على األقل  ICANNتقديم ميزانية إلى  PTIوبصفة سنوية. ويجب على  ICANNعليھا بمعرفة مجتمع 

 IANAاإلشراف بأن ميزانية -. وترى مجموعة عمل المجتمعاتIANAمن العام المالي من أجل ضمان استقرار خدمات 
اإلجمالية.  ICANNفي إطار زمني مبكر عن ميزانية  ICANNيجب أن تتم الموافقة عليھا بمعرفة مجلس إدارة 

وسوف يتعين على مجموعة عمل المجتمعات (أو أي مجموعة تنفيذ تأتي بعدھا) تنفيذ عملية مقترحة من أجل مراجعة 
  ، وھو ما قد يصبح أحد المكونات في مراجعة الميزانية اإلجمالية.IANAميزانية محددة لـ 

من أجل الحصول على الحقوق التالية فيما يخص مجلس  تمكين مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين آليات تمكين المجتمع. .2
  ، يجب ضمان ممارسة ذلك من خالل اإلنشاء المرتبط لمجتمع / مجموعة أعضاء في أصحاب المصلحة:ICANNإدارة 

  بالكامل؛ ICANNواستدعاء مجلس إدارة  ICANNالقدرة على تعيين وإقالة األعضاء في مجلس إدارة   )أ(

                                                                                                                                             
جھة تابعة في صورة مؤسسة للنفع العام كائنة في  PTIاإلشراف بأن تكون ھيئة -واستناًدا إلى النصيحة القانونية المستقلة الواردة، تقترح مجموعة عمل المجتمعات 27

على أن يتم  PTIتألف من غالية أعضاء مجلس إدارة ھيئة ، باإلضافة إلى مجلس إدارة يICANNكاليفورنيا وأن يكون لھا عضو واحد وسوف يكون ھذا العضو ھو 
 . ICANNتعيينه بمعرفة 

(ويشمل ذلك لوائح  ICANNعلًما بأن اللجنة الدائمة للمستھلك ليست كياًنا اعتبارًيا مستقالً. وسوف يتم اعتماد اللجنة الدائمة للمستھلك من خالل وثائق حوكمة  28
ICANN  الداخلية) وعقدICANN-PTI. 

) بصورة دورية (أول مراجعة ستكون بعد اكتمال عملية النقل بعامين، وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز خمس IFRأو ( IANAوسوف يتم إجراء مراجعة وظائف  29
وف يتم اعتماد المراجعة سنوات). ويمكن أيًضا أن يتم إجراؤھا لمراجعة خاصة في ظل ظروف معينة جرى الحديث عنھا بإسھاب في قسم آليات التصعيد التالي. وس

 .ICANN-PTIالداخلية) والمشار إليھا في عقد  ICANN(ويشمل ذلك لوائح  ICANNمن خالل وثائق حوكمة 



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  38صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

(ويشمل ذلك ما يتعلق بإشراف مجلس  ICANNف فيما يخص قرارات مجلس إدارة القدرة على ممارسة اإلشرا  )ب(
 ICANN) قرارات مجلس إدارة 1) من خالل مراجعة واعتماد (IANAعلى وظائف  ICANNإدارة 

  ICANN) ميزانية 2خاصة و( IFRأو  IFRفيما يھص التوصيات الناجمة عن 

  على النحو الموضح أدناه. ICANNعلى "اللوائح األساسية" لـ  باإلضافة إلى القدرة على الموافقة على التعديالت  )ج(

3. IFR.  إن إنشاء مراجعة وظائفIANA ) أوIFR التي تكون لھا صالحية إجراء مراجعات دورية وخاصة لوظائف (IANA 
الخاصة في المراجعات المفوضة بمعرفة تأكيدات  IFRوعمليات  IFR(راجع الملحق و). وسوف يتم ضم عمليات 

  الداخلية. ICANNتزامات المنصوص عليھا في لوائح االل

4. CSC .للمستھلكين دائمة ھيئة إنشاء من الھدف إن CSC وظائف أداء مراقبة في يتمثل IANA لم التي المشكالت وتصعيد 
مخولتان بالتعامل مع األمور التي  GNSOو ccNSOيجب أن تكون   .GNSOو ccNSO من كل إلى تصحيحھا يتم

  .CSCعرفة اللجنة الدائمة للمستھلك يتم تصعيدھا بم

 كذلك، األمر كان وإذا ضرورية، فصل عملية أن تحديد أجل من IFR أو IANA مراجعة عملية تمكين. الفصل عملية .5
 المشكالت مراجعة أجل من وذلك) SCWG( بالفصل مختصة المجتمعات متعددة عمل مجموعة بإنشاء التوصية
ملحق "ل" للحصول على مزيد من المعلومات فيما يخص متطلبات الموافقة المتعلقة راجع ال .التوصيات وتقديم المحددة

  .SCWGباإلضافة إلى الموافقة على توصيات  SCWGبتشكيل مجموعة 

. IANA بوظائف الصلة ذات للمشكالت بالنسبة المستقلة، المراجعة ھيئة شكل المثال سبيل على الطعن آلية تأخذ. الطعن آلية .6
أو  ccNSOال، العمالء المباشرون بمشكالت لم يتم تصحيحھا أو األمور المشار المحالة بمعرفة على سبيل المث

GNSO .ولن  بعد التصعيد بمعرفة اللجنة الدائمة للمستھلك سوف يكون لھم إمكانية الوصول إلى ھيئة مراجعة مستقلة
وھي اآللية المقرر وضعھا بمعرفة ما  ccTLDتغطي آلية الطعم المشكالت ذات الصلة بتفويض وإعادة تفويض نطاقات 

  .ccTLDبعد نقل مجتمع 

 وال". األساسية اللوائح" باسم الداخلية ICANN لوائح في السابقة اآلليات جميع على النص المقرر من. األساسية اللوائح .7
 من ألى موافقة ةعتب على الحصول تتطلب وقد المجتمع موافقة على الحصول بعد إال" الداخلية اللوائح" تعديل يجوز

  ).المطلقة باألغلبية التصويت المثال، سبيل على( النموذجية الالئحة تعديالت

  )PTIفي مرحلة ما بعد النقل (ھيئة  IANAھيئة  1107

، ICANNوظيفًيا وقانونًيا عن كيان منظمة  IANAولكي يتم إجراء تحديد وعزل لوظائف التسمية التي تضطلع بھا ھيئة  1108
كياًنا اعتبارًيا  PTIلمرحلة ما بعد النقل. سوف تكون ھيئة  IANAاإلشراف بإنشاء ھيئة -تمعاتتوصي مجموعة عمل المج

، وكذلك IANAجديًدا في شكل شركة غير ربحية (أي شركة للمصلحة العامة قائمة في كاليفورنيا). سيتم نقل قسم وظائف 
انات، والمعارف الفنية الحالية بصورة قانونية إلى ھيئة الموظفين اإلداريين، وما يرتبط بذلك من الموارد، والعمليات، والبي

PTI.30  ولن يتم السماح بإجراء تحويل آخر لألصول منPTI  إلى ھيئة أخرى ما لم توافقICANN  على ذلك على وجه
  الخصوص. 

جھة فرعية خاضعة إلدارة  PTIكعضو وحيد فيھا ومن ثم سوف تكون  ICANNعلى  PTIوفي البداية، سوف تحصل  1109
ICANN وسوف تمنح منظمة .ICANN  التمويل والموارد اإلدارية لھيئةPTI .عبر ميزانية متفق عليھا  

، وينص على الحقوق IFOحقوق التصرف بصفته  PTIيمنح ھيئة  ICANNومنظمة  PTIوسوف يتم إبرام عقد بين ھيئة  1110
كن مع مراعاة عدم التجديد المحتمل من . وسوف ينص العقد على التجديد التلقائي، لICANNو PTIوااللتزامات لكل من 

  (انظر المزيد من التفاصيل أدناه).  IANAإذا نصحتھا بذلك لجنة مراجعة وظائف  ICANNجھة منظمة 

                                             
وأن تتولى  PTI، يمكن تخصيصھا لھيئة IANAحالًيا، أو مذكرات تفاھم أو ترتيبات أخرى مرتبطة بوظائف  ICANNفي حال وجود أي عقود مبرمة مع منظمة  30

 . PTIمع إبرام عقد فرعي مع ھيئة  ICANN، أو تبقى تحت إشراف PTIتھا، أو استبدالھا بترتيبات جديدة في مستوى ھيئة مسؤولي
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  PTIمجلس ھيئة  1111

كياًنا اعتبارًيا منفصالً، فسوف يتوفر له مجلس إدارة وسوف يتوفر لھا الحد األدنى المطلوب قانونًيا من  PTIبصفة ھيئة  1112
بتعيينه  ICANNأشخاص على أن تقوم  5-3مجموعة من  PTIوليات والصالحيات. وسوف يكون ھيكل مجلس إدارة المسؤ

أو  ICANNمن ثالثة أعضاء مجلس إدارة يتم تعيينھم بمعرفة  PTI. ويمكن أن يتألف مجلس إدارة PTIعضًوا وحيًدا في 
PTI  على سبيل المثال، مدير)ICANN  التنفيذي مسئول عنPTIمسئول التكنولوجيا األول ، وCTO  وعضوIANA 

المنتدب)، باإلضافة إلى عضوين مستقلين آخرين من أعضاء مجلس اإلدارة. يجب ترشيح المديرين اإلضافيين من خالل 
). تتوقع مجموعة ICANNاستخدام آلية ترشيح قوية بشكل متناسب (على سبيل المثال، من خالل استخدام لجنة ترشيحات 

القائم على  ICANNاإلشراف أن يحول ذلك دون الحاجة إلى تكرار التعقيدات التي يواجھھا مجلس منظمة -اتعمل المجتمع
، وأن يحافظ على قابلية المساءلة الرئيسية عند مستوى منظمة PTIنموذج أصحاب المصالح المعددين عند مستوى ھيئة 

ICANNتنشأ بخصوص ھيئة  . وبموجب ذلك سوف تتم في نھاية األمر معالجة أي مشكالتPTI  ومجلس إدارتھا عبر سيادة
   ICANN.31آليات المساءلة في 

تفي بالحد األدنى من  PTIللتأكد من أن  PTIفي تجنب اإلشراف على العمليات الخاصة بـ  PTIوتتمثل وظيفة مجلس إدارة  1113
ئدة العامة غير الربحية، واألھم من ذلك المتطلبات النظامية المعمول بھا بموجب قانون والية كاليفورنيا بشأن مؤسسات الفا

  . ICANNمع  IANAتحقيق مسئولياتھا بموجب عقد وظائف 

ككل وليس على أساس كل  PTIاإلشراف بأن يتم تقييم مجموعة مھارات مجلس إدارة -وتوصي مجموعة عمل المجتمعات 1114
ل الخدمة والعمل عضًوا في مجلس عضو على حدة، مع ضمان أيًضا أن كل عضو فريد مناسب ومؤھل بشكل مناسب من أج

يجب أن تكون  PTIبحقه أو حقھا الخاص. وطبًقا لذلك، فإن مجموعة المھارات الكاملة الخاصة بمجلس إدارة  PTIإدارة 
  متوازنة وأن تغطي تشكيالً كامالً ومتوازًنا لإلدارة التنفيذية، وخبرات الحوكمة التشغيلية والفنية والمالية والمؤسسية. 

  وبيان العمل IANAعقد  1115

في عقد وظائف  ICANNومنظمة  NTIAستتم معالجة المشكالت التي تتم معالجتھا حالًيا في عقد الوظائف المبرم بين وكالة  1116
IANA  لكل منICANN-PTIاإلشراف أن يتم نقل عدد من البنود -. عالوة على ذلك، تتوقع مجموعة عمل المجتمعات

)، مع وضع التحديثات SOWفي شكل بيان عمل ( PTIإلى عقد ھيئة  NTIAمع المبرم  IANAالحالية في عقد وظائف 
، فضالً عن التوصيات األخرى المذكورة في القسم الثالث. ICANNو IANAالتي يجب القيام بھا نتيجة للعالقة المتغيرة بعد 

، يوصى بأن يكون ICANN-PTIلكل من  IANAولكي يحصل المجتمع على الثقة في الطبيعة الكاملة والقوية لعقد وظائف 
الداخلية إلى الحاجة إلى  ICANNاستشاري قانوني من أجل توجيه اإلرشادات حول العقد. وسوف تشير لوائح  PTIلدى 

. يمكن العثور على نظرة عامة على األحكام التي يتوقع تنفيذھا IFRعبر  IANAإجراء مراجعة دورية وخاصة لبيان عمل 
في الملحق "ھـ" باإلضافة إلى الملحق "ق" والتي تشمل مسودة صحيفة  ICANN-PTIمن  بين كل IANAفي عقد وظائف 
  بالبنود المقترحة.

  IANAمراجعة وظائف  1117

 PTI) والتي سوف تقوم بمراجعة أداء IFRأو ( IANAاإلشراف بإجراء مراجعة لوظائف -توصي مجموعة عمل المجتمعات 1118
بأن تأخذ العديد من مصادر  IFR. وتلتزم SOWوبيان األعمال  ICANN-PTIبين كل من  IANAفي مقابل عقد وظائف 

، والتوصيات PTI، والتقارير المقدمة بواسطة ھيئة CSCالتعليقات في االعتبار، بما في ذلك تعليقات المجتمع وتقييمات لجنة 
). سوف يتم إدراج نتائج التقارير المتعلقة بالتحسينات الفنية أو تحسينات العمليات (راجع قسم اللجنة الدائمة للمستھلك أدناه

، والمراجعات والتعليقات المتلقاة بخصوص ھذه التقارير أثناء الفترة الزمنية ذات الصلة، بوصفھا CSCالمقدمة إلى لجنة 
أيًضا بيان األعمال من أجل تحديد ما إذا كان من الواجب التوصية بأي من  IFR. وسوف تراجع IFRتعليقات على 
وال يشمل أي تقييم فيما  SOWفي مقابل تقرير األعمال  PTIمقتصر على تقيم أداء  IFRًما بأن تفويض التعديالت. عل

أو بيان األعمال  IANA-PTIبين  IANAيخص السياسة أو مشكالت التعاقد التي ال تكون جزًءا من عقد وظائف 
SOW. وعمليات االعتماد، أو تدابير إنفاذ  وعلى وجه الخصوص، ال يشمل ذلك المشكالت ذات الصلة بتطوير السياسات

  .ICANNالعقود فيما بين السجالت المتعاقدة و

األولى بعد اكتمال عملية النقل بما ال يزيد عن عامين. وبعد المراجعة األولية، يجب أن يتم  IFRيوصى بإجراء مراجعة  1119
الداخلية  ICANNفي لوائح  IFRلنص على على فترات بينية ال تزيد عن خمسة أعوام. يجب ا IFRإجراء مراجعة دورية لـ 

                                             
 https://community.icann.org/x/TSYnAwانظر الرابط  – Accountability-CCWGتبعية مجموعة  31
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المساءلة كما ستعمل بصورة -وإدراجھا في صورة "الئحة داخلية أساسية" ناتجة عن أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
التي ستتطلب  ICANN). وسوف تكون "اللوائح األساسية" لوائح منظمة AoCقياسية وفًقا لمراجعة تأكيد االلتزامات (

على موافقة مسبقة من مجتمع أصحاب المصالح المتعددين العتمادھا أو تعديلھا. اعتماد أي الئحة أساسية لـ الحصول 
ICANN  يمكن أيًضا أن يتطلب حًدا أعلى مما تتطلبه تعديالت أي الئحة عادية، مثل األغلبية العظمى. وسوف يتم اختيار

الداعمة واللجان االستشارية وسوف يشمل العديد من  ) عبر المنظمةIFRTأو ( IANAأعضاء فريق مراجعة وظائف 
أن يكون مجموعة أقل  IANAموظفي االتصال المتبادل من مجتمعات أخرى. وبينما يكون الغرض من فريق مراجعة وظائف 

  اإلشراف. -عدًدا، فإنه سيكون مفتوًحا "للمشاركين" غير األعضاء بشكل يشبه كثيًرا وضع مجموعة عمل المجتمعات

بالتوازي مع مراجعات  32في العادة استناًدا إلى دورة عادية ال تزيد عن خمسة أعوام IFRحين سوف تتم جدولة  وفي 1120
ICANN  األخرى، يجوز أيًضا البدء في مراجعة خاصة لوظائفIANA  ھيئة)IFR  الخاصة) وذلك في ظل ظروف

  خاصة، وفًقا لما تمت مناقشته في القسم التالي. 

  ُيرجى الرجوع إلى الملحق "و".  لمزيد من التفاصيل، 1121

  الخاصة IANAمراجعة وظائف  1122

بشكل دوري أو في ظروف خاصة، ربما يتم البدء فيھا خارج النطاق الدوري  IFRوفًقا لما ذكرنا عاليه، سوف تتم عمليات  1123
طرق التصعيد خاصة) عند استنفاذ آليات و IFRأو "خاصة" ( IANAالمعتاد. وال يمكن البدء في مراجعة غير دورية لـ 

  التالية:

  اتباع إجراءاتCSC (راجع الملحق ز) التصحيحية مع الفشل في تصحيح العيوب التي تم التعرف عليھا  

  اتباع عملية فضل مشكالتIANA .(راجع الملحق ي) وفشلھا في تصحيح ما يتم التعرف عليه من أوجه قصور  

  
  ”.و“لمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى الملحق  1124

 CSCمسئولتان عن التحقق من نتيجة عملية  GNSOو ccNSOد استنفاذ آليات التصعيد السابقة، سوف تكون وبع 1125
(وفًقا لما ھو محدد في الملحق ي) ولتحديد ما إذا  IANAومراجعتھا (وفًقا لما ھو محدد في الملحق ز)، وعملية فض مشكالت 

المسائل، والتي قد تشتمل على فترة تعليقات عامة ويجب أن  الخاصة ضرورية أم ال. وبعد النظر في ھذه IFRكان عملية 
الخاصة. ولكي يتم  IFRتحتوي على مشاورات مفيدة مع منظمات الدعم/اللجان االستشارية األخرى، فيمكن البدء في عملية 

ة (من خالل األغلبي GNSOومجلس  ccNSOخاصة، فسوف تتطلب إجراء تصويت لكل من مجلس  IFRالبدء في عملية 
نفس تشكيل وھيكل عمليات  IFRالمطلقة في كل منھما بما يتفق مع اإلجراءات العادية لتحديد األغلبية المطلقة). وسوف تتبع 

الخاصة أضيق من  IFRالدورية. وسوف يكون نطاق  IANAمجتمع أصحاب المصلحة المتعددين مثل مراجعة وظائف 
IFR  المشكلة المحددة، وتأثيراتھا على أداء الدورية، والذي يرتكز باألساس على العيب أوIANA  اإلجمالي، وأفضل طريقة

الخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغيل  IFRالدورية، فإن عملية  IFRلحل ھذه المشكلة. وكما ھو الحال بالنسبة لعمليات 
لعالقات فيما بين ، لكن ال يجب النظر في وضع السياسات واعتماد العمليات أو اCSC، بما في ذلك IANAوظائف 

ICANN  ونطاقاتTLD .المتعاقدة معھا  

، سواء الخاصة أو الدورية. ويمكن أن تمتد التوصيات من "ال يلزم اتخاذ IFRوليست ھناك أي نتيجة موصوفة لعملية  1126
 IFRإجراءات" إلى طرح متطلبات للتصحيح التشغيلي، من أجل البدء في عملية فصل، والمشار إليھا أدناه. وفي حالة 

الكيفية التي يتوقع أن تتناول بھا إجراءات التصحيح المقترحة أوجه القصور  IFRTالخاصة، من المتوقع أن تصف توصيات 
  المحددة.

مسئولة عن التوصية بنوع الفصل. وفي حال  IFRووفًقا لما ھو مشار إليه في الملحق "ل" وفي القيام بھذا التحديد، ال تكون  1127
لضروري إجراء عملية فصل، فسوف توصي بإنشاء مجموعة عمل المجتمعات المتعدد للفصل بأن من ا IFRقررت عملية 

)SCWG وسوف يتوجب الحصول على موافقة على ھذه التوصية بمعرفة كل من مجلس .(ccNSO  ومجلسGNSO 
حديد األغلبية المطلقة)، (وذلك من خالل التصويت باألغلبية المطلقة في كل منھما على اإلجراءات العادية لكل منھما من أجل ت

بعد عملية تعليق عامة، باإلضافة إلى آلية مجتمع  ICANNوسوف يتوجب الحصول على الموافقة بمعرفة مجلس إدارة 

                                             
 التالية. IFRيخص االستخدام النفعي لموارد المجتمع وذلك فيما يخص التوقيت وخاصة، يجب السماح بقدر من المرونة فيما  IFRوفي حالة البدء في  32
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بعدم الموافقة على  ICANNقرار من مجلس إدارة  33المساءلة.-مستمدة من عملية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
سوف يتعين أن تتبع  GNSOومجلس  ccNSOقة األغلبية المطلقة في مجلسي التي حظيت بمواف SCWGمجموعة عمل 

(عن طريق األغلبية المطلقة) لتوصية  ICANNنفس عتبات األغلبية المطلقة وإجراءات التشاور كرفض من مجلس إدارة 
PDP  المدعومة بأغلبية مطلقة منGNSO.  

  

  اإلشراف المقترح واستبدال المساءلة   2.أ.1.3الجزء  1128

  حسب عالقاتھا بخدمات التسمية  IANAالرقابة على أداء وظائف  - ) CSCجنة الدائمة للعمالء (الل 1129

  من خالل المھمة التالية: PTIلمراقبة أداء ھيئة  CSCاإلشراف بإنشاء لجنة دائمة للعمالء -توصي مجموعة عمل المجتمعات 1130

تشغيلي الذي قامت به في السابقة اإلدارة الوطنية ) من أجل أداء اإلشراف الCSC"تم تأسيس اللجنة الدائمة للعمالء (
. ھذا النقل IANAلالتصاالت والمعلومات التابعة لوزارة التجارة األمريكية حيث إنھا ترتبط بمراقبة أداء وظيفة تسمية 

  للمسؤوليات سيدخل في حيز التنفيذ اعتباًرا من [التاريخ]. 

للعمالء المباشرين لخدمات التسمية. العمالء الرئيسيون  IANAلوظيفة  ھي ضمان استمرار األداء المرضي CSCمھمة لجنة 
، لكن أيًضا تشمل مشغلي خوادم الجذر والوظائف األخرى TLDلخدمات التسمية ھم مشغلو سجالت نطاقات المستوى األعلى 

  التي ال تنتمي لمنطقة الجذر. 

في مقابل أھداف  IANAألداء وظائف التسمية في  CSCا لجنة وسوف يتم تنفيذ المھمة عبر المراقبة المنتظمة التي تقوم بھ
  لمعالجة نطاقات القلق المحددة".  IANAمستوى الخدمة المتفق عليھا وعبر اآلليات الالزمة للتعاون مع مشّغل وظائف 

عيد ، لكن بإمكانھا التصIANAمن خالل مراجعة وظائف  IANAمفوضة لبدء تغيير في مشّغل وظائف  CSCليست لجنة  1131
أو  ccTLDأو أية جھة في الحالة الخاصة حيث تنطبق المشكلة المعنية فقط بنطاقات  GNSOومجلس  ccNSOإلى مجلس 

على التوالي، والتي قد تقرر أخذ إجراء إضافي باستخدام عمليات المشاورة والتصعيد المتفق عليھا (انظر  gTLDنطاقات 
  الملحق "ي"). 

  ”.ز“في الملحق  CSCرح الكامل للجنة يمكن العثور على الميثاق المقت 1132

  )SLEتوقعات مستوى الخدمة ( 1133

 ICANNو NTIAبين  IANAاإلشراف بمراجعة معايير األداء المحددة بموجب عقد -قامت مجموعة عمل المجتمعات 1134
قل إلدارة واعتبرت أنھا غي مناسبة لخدمة السجالت ذات األھمية العالمية. وفي ضوء توقف الدور اإلشراف والتوثيق المست

NTIA فھذا من األوقات المناسبة للعمالء من أجل إعادة تقييم الحد األدنى الحالي لمستويات الخدمة المقبولة، ومتطلبات ،
  اإلبالغ ومستوى المخالفة.

  اإلشراف بإعداد أية تغييرات على العملية الحالية لتدفق األعمال.-وتقوم مجموعة عمل المجتمعات 1135

(كجزء من مرحلة  IANAاإلشراف بأن يكون ھناك مطلب يفرض على فريق عمل -المجتمعات كما تقترح مجموعة عمل 1136
التنفيذ) من أجل قياس وتسجيل واإلبالغ عن التفاصيل اإلضافية ألوقات النقل بالنسبة لعملية إدارة ملفات خوادم الجذر. وسوف 

المجتمع في تحديد وتأكيد أن مشغل وظائف و IFRT، وCSCتوفر ھذه الشفافية معلومات واقعية من أجل مساعدة لجنة 
IANA .يواصل تقديم خدمة غير تمييزية إلى مجتمع األسماء  

اإلشراف أيًضا مجموعة من المبادئ اإلرشادية التي تساعد في تحديد التوقعات بالنسبة -كما تقترح مجموعة عمل المجتمعات 1137
لفردية المستخدمة في إعداد التقارير وتقييم األقسام ذات الصلة لبيئة المراقبة وإعداد التقارير، وتوجيه تعريف المعايير ا

                                             
منظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به مجموعة عمل  ICANN، إذا كانت ICANNويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  33

 المساءلة.-المجتمعات
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. العمل من أجل تحديد توقعات مستوى الخدمة النھائية سوف تكون متواصلة من أجل أن يتم IANAبالتسمية من وظائف 
جعة المقترح من أجل مرا ICGوسوف تتم إدارة ذلك بالتوازي مع عملية مجموعة  NTIAتضمينھا في المقترح المقدم إلى 

اإلشراف. والھدف يتمثل في التأكد من أن مقترح األسماء لن يتأخر بسبب العمل من أجل -المقدم من مجموعة عمل المجتمعات
  .NTIAتحديد توقعات مستوى الخدمة وذلك من أجل تحسين مستوى استخدام الوقت قبل التقديم النھائي للمقترح إلى 

  ".Hإلى الملحق "لمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع  1138

  آليات التصعيد  1139

اإلشراف بالمطالبة باستمرار مجموعة تدريجية من خطوات -مع بعض التعديالت الطفيفة، توصي مجموعة عمل المجتمعات 1140
التصعيد التي يمكن تنفيذھا لحاالت الطوارئ وللتعامل مع شكاوى خدمة العمالء، وباستحداث عملية حل مشكالت جديدة، بقدر 

 IANA) الفردية، أو عمليات أخرى مع المشكالت التشغيلية لوظائف TLDغلي سجالت نطاق المستوى األعلى (المتاح، لمش
  34ذات الصلة. وقد شملت التوصيات ثالث عمليات:

  عملية فضل شكاوى خدمات العمالء )12
شراف اإل-وقد أدخلت مجموعة عمل المجتمعات IANA.35ھذه العملية مخصصة ألي شخص لديه شكوى بخصوص خدمات 

عبر إضافة بعد الخطوات في النھاية. لمزيد من التفاصيل، ُيرجى  ICANNتعديالً على العملية الحالية التي تستخدمھا منظمة 
  الرجوع إلى الملحق "ط".

  فقط) IANA(لخدمات أسماء  IANAعملية حل مشكالت  )13
ت النظامية المرتبطة بتقديم خدمات التسمية في ھذه عملية جديدة أنشئت لمعالجة المشكالت الثابتة بخصوص األداء أو المشكال

IANA.36 ."لمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى الملحق "ي  

  عملية طوارئ منطقة الجذر )14
) في الحاالت التي تكون فيھا المعالجة السريعة مطلوبة وھي TLDھذه العملية مخصصة لمديري نطاق المستوى األعلى (

  ، لكنھا تعكس بيئة مرحلة ما بعد النقل.ICANNًيا بواسطة مطابقة للعملية المستخدمة حال

يمكن العثور على تفاصيل ھذه العمليات، بما في ذلك التعديالت المقترحة على العمليات الحالية التي تعكس النقل، في الملحق  1141
فقط))  IANAفي )، والملحق "ي" (عملية حل المشكالت (لخدمات التسمية IANA"ط" (عملية حل شكاوى خدمة العمالء 

والملحق "ك" (عملية طوارئ منطقة الجذر). وعالوة على ذلك، يمكن العثور على مخطط انسيابي يبين الخطوات المختلفة 
  .1-وذلك في الملحق ي IANAوالعالقة بين عملية فض شكاوى خدمة العمالء وعملية فض مشكالت 

  عملية الفصل 1142

الئحة أساسية لتعريف معنى عملية الفصل التي يمكن البدء فيھا عبر مراجعة اإلشراف بصياغة -توصي مجموعة عمل المجتمعات
IFR  إذا لزم ذلك. ولن يحدث عمليةIFR  الخاصة إال إذا تم استنفاد آليات التصعيد وطرقه األخرى. وإذا ما أوصت عمليةIFR 

ك من أجل مراجعة المشكالت ) وذلSCWGخاصة بإجراء عملية فصل، سوف يتم تأسيس مجموعة عمل المجتمعات للفصل (
الخاصة من خالل تصويت الغالبية  IFRوتقديم التوصيات. وسوف يتوجب الحصول على الموافقة على التوصيات الخاصة بعملية 

، باإلضافة إلى آلية مجتمع مستمدة من مجموعة ICANN، ومجلس إدارة GNSOومجلس  ccNSOالعظمى لكل من مجلس 
، وآلية ICANNجديدة (أو عملية فصل أخرى) لموافقة مجلس إدارة  IFOوسوف تخضع أي عملية  37المساءلة .-عمل المجتمعات

  38المساءلة.-المجتمع المستمدة من عملية مجموعة عمل عبر المجتمعات
  

                                             
 ) بالبحث عن الموارد القانونية المناسبة األخرى التي قد تكون متوفرة.TLDت يحول دون قيام مشغل نطاق المستوى األعلى (الحظ أنه ال شيء في ھذه العمليا 34
اإلشراف تعتزم تطبيقھا فقط على خدمات التسمية في -، لكن التغييرات التي تقترحھا مجموعة عمل المجتمعاتIANAھذه العملية متاحة اليوم لكافة خدمات  35

IANA.  
األخرى (معلمات البروتوكول وأرقامه).  IANAاإلشراف القتراح العمليات التي تؤثر على عمالء خدمات -وھي خارج نطاق صالحية مجموعة عمل المجتمعات 36

 ومع ذلك، يجب أن يكون ھناك اھتمام بتوسيع ھذه العملية لتشمل ھؤالء العمالء، ويمكن إجراء ھذه النقاشات في تاريخ الحق 
منظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به مجموعة عمل  ICANN، إذا كانت ICANNمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية وي 37

 المساءلة. -المجتمعات
الذي تقوم به مجموعة عمل  منظمة من األعضاء حسب جھود العمل ICANN، إذا كانت ICANNويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  38

 المساءلة.-المجتمعات
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من طرح توصيات تتراوح بين  SCWGولن تكون ھناك نتيجة موصوفة تنتج عن عملية الفصل. وسوف يتم تمكين مجموعة 
. في حالة PTIجديد، أو مصادرة أو إعادة تنظيم  IFOجد إجراء مطلوب" وبدء طلب االقتراحات والتوصية بمشّغل خيار "ال يو

جميع التكاليف، أي التكاليف ذات الصلة بعملية لنقل في ذلك الوقت،  ICANNالتوصية ألي من اإلجراءات، من المتوقع أن تغطي 
جديد وتكاليف التشغيل المستمرة للمشغل القادم بعد ذلك. وعالوة على ذلك،  IFOل والتكاليف ذات الصلة باالختيار المحتمل لمشغ

(السجالت، وأمناء السجالت وبشكل غير  TLDأن ال ترفع الرسوم من مشغلي  ICANNبتحمل تلك التكاليف، من المفترض على 
  مباشر للمسجلين) من أجل القيام بذلك.

  ملحق "ل".لمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى ال 1143

  الالحق IANAإطار النقل إلى مشّغل وظائف  1144

-مع التعديالت ذات الصلة إذا كانت  IANAاإلشراف باستمرار إطار النقل الحالي لوظائف -توصي مجموعة عمل المجتمعات 1145
الالحق. وسوف يتم تحديد إطار  IFOالحالي إلى مشّغل  IFOمن مشّغل  IANAضرورية لعملية نقل وظائف  - ألي سبب

، "خطة للنقل إلى 7.3الحالي المادة ج. NTIA-ICANNوسوف يكون مستنًدا إلى عقد  ICANN-PTIلعمل ھذا في عقد ا
قيد التقدم، ويجب أن يتم اعتباره جزًءا من  IANAمتعاقد تالي". يجب أن يكون إطار النقل جزًءا من العمليات وإدارة وظائف 

أن يتم وضع  -وفًقا للتوصيات التالية  -ھذا إطار فقط، ومن المتوقع  39ات.طوارئ عمل المشّغل واستمراًرا للتخطيط للعملي
. تشمل مبادئ التقييم المستقبلي لإلطار الخاص بالنقل إلى IANAخطة كاملة لمرحلة ما بعد نقل المسؤولية اإلشرافية عن 

  الالحق وتوصياته ما يلي: IANAمشّغل وظائف 

  يجب أن تكون الھم الرئيسي أثناء أي عملية نقل لھا.واستقرارھا وتوفرھا  IANAتكامل وظائف  )1

وذلك في خطة  ICANN، باإلضافة إلى تعقيبات وإسھامات PTIيجب أن يتم تطوير والحفاظ على إطار عمل للنقل بمعرفة  )2
  .IANAشھًرا من تاريخ إكمال نقل اإلشراف على  18نقل تشغيلية تفصيلية بالكامل في غضون 

 2عبر موارد مالية محددة لعملية صياغة خطة النقل المفصلة المشار إليھا في البند رقم  IANAيات يجب زيادة ميزانية عمل )3
  (أعاله).

إلى مشّغل آخر بخالف الحالي على نحو محّدد على إقرار بأن  IANAيجب أن تشتمل العملية المقررة للنقل المحتمل لوظائف  )4
  اله) يجب أن تكون جاھزة قبل بدء عملية النقل.(أع 2خطة النقل التفصيلية المشار إليھا في البند 

بالمشاركة الكاملة في خطة النقل لتوفير فريق النقل المناسب  IANAوسوف يطالَب كّل من المشغل الحالي والالحق لوظائف  )5
  .IANAوالخبرة الالزمة لتسير عملية نقل مستقرة لوظائف 

، جنًبا IANAالالحق الكاملة كل عام عبر فريق عمل  IANAئف وبمجرد تطويرھا، يجب مراجعة خطة النقل إلى مشّغل وظا )6
/المجتمع إذا اقتضى األمر، وذلك للتأّكد من أنھا ستظل محّدثة ومراَجعة كل خمس سنوات لضمان CSCإلى جنب مع لجنة 

  بقائھا مناسبة للغرض التي وضعت ألجله.
  

  لمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى الملحق "م". 1146

التغييرات المقترحة على بيئة منطقة الجذر والعالقة مع الجھة القائمة على صيانة منطقة   3.أ.1.3الجزء  1147
  الجذر

، توصي مجموعة عمل NTIAفيما يتعلق بدور مسئول عمليات إدارة منطقة الجذر الذي تقوم حالًيا على تنفيذه وكالة  1148
اإلشراف -يجة لھذا اإلنھاء، توصي مجموعة عمل المجتمعاتاإلشراف بأن يتم إنھاؤه في مرحلة ما بعد النقل. وكنت-المجتمعات

  بما يلي:

                                             
تعذر إصدارھا عند طلبھا عبر عملية  ICANN) في منظمة CCOPاإلشراف إلى أن خطة الطوارئ واستمرار العمليات (-تشير مجموعة عمل المجتمعات 39

DIDP .بسبب مخاوف مرتبطة باألمان واالستقرار 
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بالتغييرات التي ستطرأ على محتوى منطقة الجذر وقاعدة بيانات  NTIAالتوصيات المرتبطة بإنھاء تصريح  1149
WHOIS المصاحبة  

  

رئة على قاعدة بيانات في الوقت الحالي، سيتم نقل التغييرات الطارئة على ملف منطقة الجذر، وكذلك التغييرات الطا 1150
WHOIS  لمنطقة الجذر إلىNTIA  لترخيصھا. مثل ھذه التغييرات ال يمكن إجازتھا قبل الحصول على ترخيص صريح

  . في مرحلة ما بعد النقل، لن تكون ھناك حاجة إلى الحصول على ترخيص لطلبات تغيير منطقة الجذر. NTIAوإيجابي من 

وبرنامج مشرف الصيانة على منطقة الجذر إلزالة ھذا المطلب. على المدى  IFOل وسوف تكون التغييرات مطلوبة لمشغّ  )1
القصير للغاية، إذا كان إكمال إجراء تغييرات على البرنامج غير ممكن قبل النقل و/أو لتجنب التغييرات المتطابقة المتعددة، 

ات (من خالل تحقيق الدور الحالي فعالية لـ التغيير IANAفإن البرنامج الحالي يمكن استخدامه ويمكن أن يعتمد موظفو 
NTIA  .(عند ھذه النقطة من العملية  

أنه ستكون ھناك عملية نقل  NTIAوجھة صيانة منطقة الجذر. قالت وكالة  NTIAفي الوقت الحالي يوجد اتفاق تعاون بين  )2
دقيق لعملية النقل ھذه غير معلوم حالًيا، موازية لكن منفصلة لفصل الوكالة المذكورة عن جھة صيانة منطقة الجذر. الشكل ال

وغير معروف طبيعة االتفاقية، إن ُوجدت، التي ستحل محل اتفاقية التعاون الحالية، واألطراف التي ستشارك في تقديم 
  الخدمات التي تتم تغطيتھا حالًيا بموجب اتفاقية التعاون. 

، فعلى األرجح سيتم تعديل االتفاق التعاوني عبر وكالة IANA إذا لم يكتمل ذلك النقل قبل نقل المسؤولية اإلشرافية عن  .أ
NTIA  للسماح لشركةVerisign التي تقوم بدور جھة صيانة منطقة الجذر، بتنفيذ التغييرات على منطقة الجذر والتي ،

  .NTIAبدون أن يتطلب األمر الحصول على موافقة وكالة  IFOجاءت بطلب من مشّغل 

أو بالتزامن معه، فإن الترتيبات  IANAجھة صيانة منطقة الجذر قبل نقل المسؤولية اإلشرافية عن إذا اكتملت عملية نقل   .ب
على تنفيذ طلبات تغيير منطقة الجذر الصادرة عنھا في  PTIالجديدة يجب أن تقدم آلية واضحة وفعالة لضمان قدرة ھيئة 

إبرام اتفاق بين جھة صيانة منطقة الجذر  الوقت المناسب عبر جھة صيانة منطقة الجذر (من المحتمل عن طريق
  ).IFOو

يجب أن يتقرر ما إذا كان من المطلوب إجراء عمليات فحص/موازنات/توثيق إضافية أم ال قبل عملية النقل. توصي مجموعة  )3
اك حاجة اإلشراف بأن يتم إجراء دراسة رسمية قبل عملية النقل من أجل التحري عما إذا كانت ھن-عمل المجتمعات المتعددة

لزيادة قوة الترتيبات التشغيلية (وإن كان األمر كذلك، فكيفة ذلك) من أجل إجراء التغييرات على محتوى منطقة الجذر والحد 
يجب أن تتضمن ھذه الدراسة تحليل مخاطر وتحليل تكلفة/فوائد، لتحليل تاريخ وإمكانية  40أو التخلص من نقاط الفشل الفردية.

  ب تصميم أي إجراءات/عمليات جديدة بحيث تحّد مما يلي: مثل ھذه المشكالت. ويج

  أو مشرف الصيانة على منطقة الجذر.  IFOاحتمالية حدوث تغييرات أو إلغاءات عفوية أو مقصودة عبر مشّغل   .أ

. ُيستخدم مصطلح "سياسة" في أكثر معانيه IFOاحتمالية حدوث تغييرات غير متوافقة مع السياسة من طرف مشّغل   .ب
  وكذلك المعايير والممارسات والعمليات المستقرة.  ICANN، ويمثل السياسة الرسمية التي تنتھجھا عموميةً 

  إلى جھة صيانة منطقة الجذر. IANAاحتمالية حدوث أخطاء عفوية أو مقصودة في مسار المراسالت من مشّغل وظائف   .ج

نية األساسية لالتصاالت التي تخدم مشّغل احتمالية حدوث انقطاعات عفوية للخدمة أو إجراءات مقصودة مرتبطة بالب  .د
وجھة صيانة منطقة الجذر. مثل ھذه االنقطاعات في الخدمة أو اإلجراءات المرتبطة بالبنية األساسية  IANAوظائف 

  . ICANNتعتبر سمًة مشتركًة مع 

د والمخاطر من خالل تحديد ويجب أن تستند أي من ھذه التغييرات على اإلجراءات أو العمليات على تحليل للتكلفة/الفوائ 1151
عناصر تاريخ وإمكانية حدوث ھذه المشكالت. يجب أن تشمل عملية المراجعة جميع األطراف الذي قد يتضررون أو يتأثرون 

  بأي من التغييرات المقرر تنفيذھا.

  التغييرات على ھيكل وعمليات إدارة منطقة الجذر 1152

                                             
 للفترة (الفترات) التي سوف يتم تأدية ذلك فيھا. PTIالتكاليف المقدرة للدراسة يجب أن تضاف إلى ميزانية  وفي حالة الموافقة على ھذه التوصية، فإن 40
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مطلوبة لتنفيذ كافة التغييرات التي تطرأ على بيئة  NTIAقة وكالة ، كانت موافNTIAالمبرم مع  IANAبموجب عقد وظائف  1153
(بما في ذلك ما  IANAوالكثير من فئات التغييرات التي تطرأ على عمليات مشّغل وظائف  DNSSECمنطقة الجذر، مثل 

المعھد الوطني  – NISTفيما يتعلق بالموارد وفتحت السبل إليھا (مثل ھذه الموارد من  NTIAقد يكون قد تم نشره). أسھمت 
). فوق ذلك، وبوصفھا مسئوالً عن DNSSECللمعايير والتقنيات، وھو جزء من جھود وزارة التجارة األمريكية المرتبطة بـ 

  منطقة الجذر، فإنھا تمثل الكيان المسئول عن االعتماد النھائي للتغييرات قيد التقدم. 

  ما بعد النقل 1154

ف بأن يتم تقديم استبدال وظيفة الموافقة ھذه بالتغييرات الھيكلية والتشغيلية الكبيرة. اإلشرا-توصي مجموعة عمل المجتمعات 1155
) يكون لديھما من المھارات DNSوبالرغم من أن من الواضح أن المجتمعات التقنية والتشغيلية المرتبطة بنظام اسم النطاق (

طبيعة الحرجة لمنطقة الجذر تجعل من الضروري إضفاء التقنية والبواعث المناسبة إلجراء التغييرات بحكمة وحذر، فإن ال
  الطابع الرسمي على الموافقة على التغييرات الكبيرة على المستوى الھندسي والتشغيلي.

  .ICANNالموافقة الرسمية للمتابعة في التغييرات سوف يتم منحھا من خالل مجلس إدارة  )1

(ربما  ICANNمة مع عضوية مقترحة بما يلي: عضو من مجلس إدارة يمنح مجلس اإلدارة الموافقة على توصية اللجنة الدائ )2
 ASOو RSSACو SSAC، ورؤساء أو مفوضين من IANAيكون الرئيس)، ومدير أو مفوض لمشغل وظائف 

وممثل من الجھة القائمة على صيانة  ccNSOوممثل من  GNSOالتابعة لـ  RySGوممثل من مجموعة  IETF،41و
اللجنة الدائمة باختيار رئيسھا. وسوف يضمن ممثل مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت  منطقة الجذر. وسوف تقوم

  .CSCاالتصاالت المناسبة مع  ccNSOو

ولكن تكون اللجنة الدائمة بالضرورة ھي المجموعة التي تنظر في التفاصيل الخاصة بالمشكلة قيد البحث، لكنھا سوف تكون  )3
  لقرار يشملون جميع الجھات المعنية وأن يكون لديھم وصول إلى الخبرات الالزمة.مسئولة عن ضمان أن من يشاركون في ا

أو من خالل لجنة  PTIويمكن لفت نظر اللجنة القائمة إلى المشكالت من خالل أي من األعضاء فيھا أو من خالل فريق عمل  )4
CSC .  

قرار والمرونة لنظام الجذر (وفًقا لما ھو محدد وبالنسبة للتغييرات الھندسية التي تفرض مخاطر محتملة على األمن واالست )5
بمعرفة عضو واحد على األقل في اللجنة الدائمة وتوافق عليه األغلبية البسيطة لألعضاء)، وسوف تكون ھناك مشاورات 

  .ICANNعامة من خالل عملية التعليقات العامة القياسية لـ 

والسرية المطلوبة على المستوى التعاقدي، واإلجراءات الخاصة باللجنة  وإلى الحد المسموح به استناًدا إلى الحاجة إلى األمن )6
  الدائمة فيجب أن تكون منفتحة وشفافة.

وحيث إن من غير الممكن تحديد كلمة "كبيرة" على المستوى الرسمي، فالبد على جميع األطراف أن تضل في جانب التعقل  )7
ما تكون ھناك أي مسألة مطلوبة بخصوصھم. قد تقرر اللجنة الدائمة أنھا ورفع المشكالت من أجل نظر اللجنة الدائمة فيھا عند

  ليست بحاجة إلى النظر في المشكلة.

في وقت النقل لنقل المعلومات ذات الصلة بشأن أي تغييرات ھيكلية  NTIAويجب على اللجنة الدائمة التنسيق مع وكالة  )8
  ن ھذه األنشطة الجارية بسبب النقل.وتشغيلية كبيرة جارية بحيث ال يتم تأخير أو فقد أي م

اإلشراف بشكل أكبر بأال تكون ھناك أي حاجة للحصول على اعتماد خارجي للتغييرات -توصي مجموعة عمل المجتمعات 1156
ولھذه التغييرات المرتبطة بالتقارير والمراسالت. ويجب اتخاذ ھذا القرار،  IANAالتي تعتبر داخلية بالنسبة لمشّغل وظائف 

  ذلك مناسًبا، بالتشاور مع المجتمع، أو الجنة الدائمة.  متى كان

 IFOفي مرحلة ما بعد النقل داعمة لقدرة مشغل  IFOبأن تكون ميزانيات مشّغل  CWG-Stewardshipتوصي مجموعة  1157
  على تقصي وتطوير ونشر تعزيزات منطقة الجذر المطلوبة إلبقاء منطقة الجذر وإدارتھا في حالة تطور مستمر. 

                                             
واألطراف المسماة األخرى فيما يخص ما إذا كانوا على استعداد لتقديم الخدمات في ھذه  IETFاإلشراف لم تتشاور مع -علم ا بأن مجموعة عمل المجتمعات  41

 عي من أجل النص على أن ھؤالء األطراف سوف يكونون معيين ومتاحين.ولكن للس اللجنة،
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  ادئالمب 1158

  

 IFOالشفافية: إلى الحد الذي تسمح به االتفاقيات الخارجية وحسب ما تقتضيه مشكالت األمن والخصوصية، يجب على مشغل  )1
ما لم تكن ھناك حاجات واضحة ومبررة  IFOالتشغيل بطريقة شفافة. يجب أال يتم إيقاف التقارير المرتبطة بعمليات مشّغل 

  للسرية. 

يتطلب تحديث منطقة الجذر في الوقت الحالي مشاركة فعالة من ثالثة أطراف، وھي مشّغل  جذر:التحكم في إدارة منطقة ال )2
IFO وجھة صيانة منطقة الجذر، ووكالة ،NTIA يتلقى مشّغل .IFO  طلبات التغيير من مصادر عديدة، ويقوم بالتحقق من

، بتحديث ملف NTIAى تفويض من وكالة صحتھا، ويرسلھا إلى جھة صيانة منطقة الجذر التي تقوم، بمجرد حصولھا عل
  بتوقيعه، وتوزعه على مشّغلي الجذر.  DNSSECمنطقة الجذر، وتقوم 

-وجھة صيانة منطقة الجذر. ال توصي مجموعة عمل المجتمعات IFOوفي مرحلة ما بعد النقل، لن يكون ھناك سوى مشّغل 
-ن الدورين في ھذا الوقت. وتوصي مجموعة عمل المجتمعاتاإلشراف بأي تغيير في الوظائف التي يتم تأديتھا من خالل ھذي

اإلشراف بأن يجب أن تكون ھناك مقترحات من أجل إجراء تغييرات في األدوار المرتبطة بتعديل منطقة الجذر، وأنه يجب أن 
  تخضع ھذه المقترحات إلى مشاورات واسعة من المجتمع. 

ومشرف  IANAة منطقة الجذر مع االھتمام الخاص بقدرات مشّغل وظائف يجب إجراء التغييرات المستقبلية على عملية إدار )3
  الصيانة على منطقة الجذر على معالجة طلبات التغيير بسرعة. 

  

  أخرى    4.أ.1.3الجزء  1159

   ccTLDطلبات استئناف تفويض نطاق  1160

التفويض وإعادة التفويض فيما اإلشراف بعدم إدراج أي آلية استئناف يتم تطبيقھا على عمليات -توصي مجموعة عمل المجتمعات
  . لمزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى الملحق "س".IANAفي اقتراح نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ccTLDيتعلق بنطاقات 

  IANA42ميزانية  1161

اإلشراف -، توصي مجموعة عمل المجتمعاتIANAحتى يتسنى لمجتمع أصحاب المصالح المتعددين اإلشراف على وظائف  1162
   43بأن:

  .IANAتحسًبا ألي حالة في المستقبل لوظائف  IFOيجب أن يتم التعامل بشفافية بخصوص التكاليف الشاملة لمشّغل  )4

 ICANNللعام المالي المستقبلي، وإذا أمكن خطة وميزانية تشغيل منظمة  ICANNتشمل خطط وميزانيات تشغيل منظمة  )5
خالل العام المالي  ICANNفي خطة وميزانية تشغيل  IANAات ، كحد أدنى بنود كافة تكاليف عملي2016للعام المالي 

  على مستوى المشروع وعلى مستوى أقل من ذلك عند الحاجة.

، يمكن العثور على المزيد من البيانات بالتفصيل المتوقع 2015استناًدا إلى المعلومات المقدمة بخصوص ميزانية العام المالي  1163
اإلشراف عدًدا من بنود العمل المستقبلي والتي يمكن -ت مجموعة عمل المجتمعاتفي الملحق "ع". عالوة على ذلك، حّدد

 PTIاإلشراف بأنه يجب على -، توصي مجموعة عمل المجتمعاتPTIالعثور عليھا في الملحق "ف". وفيما يتعلق بھيئة 
إلستراتيجية، في حين يجب على وضع خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات وتحديثھا سنوًيا، وھو ما يجب أن يحدد األولويات ا

PTI  أيًضا الحصول على ميزانية سنوية تتم مراجعتھا بمعرفة مجتمعICANN ويجب وضع ميزانية معتمدة بالكامل بصفة .

                                             
draft-accountability-ccwg-http://forum.icann.org/lists/comments-راجع  - ICANNاعتمادية مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  42

proposal-04may15/msg00033.html 
 .ccNSOصيل التي طالت المطالبة بھا فيما يتعلق بالميزانية. انظر لمطالعة نموذج لعمل بيان سياسة تتوفر لسجالت األسماء الشفافية والتفا 43
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قبل العام المالي بمدة تسعة أشھر على أقل تقدير للتأكد من استقرار  ICANN44ميزانية إلى  PTIسنوية. يجب أن تقدم 
يجب أن تتم الموافقة عليھا بمعرفة مجلس  IANAاإلشراف بأن ميزانية -مجموعة عمل المجتمعات. وترى IANAخدمات 

بصفة  PTIاإلجمالية. ويجب قياس األداء المالي الفعلي لـ  ICANNفي إطار زمني مبكر عن ميزانية  ICANNإدارة 
افة إلى أي من المتطلبات النظامية، من . باإلضPTI، ويجب اإلبالغ بذلك إلى مجلس إدارة PTIشھرية في مقابل ميزانية 

  المالية. PTIوجھة نظر مجموعة عمل المجتمعات وجوب إجراء تدقيق مالي مستقل لقوائم 

  االلتزامات التنظيمية والقانونية  1164

ه القانونية في مقر عمل IFOتعتبر معالجة الطلبات الخاصة بالتنازالت النظامية أو التراخيص المرتبطة بالتزامات مشغل  1165
)) التزاًما قانونًيا سارًيا بصفة OFACالمسجل (مثل الطلبات الصادرة من مكتب مراقبة األصول األجنبية في وزارة المالية (

بالفعل عملية سارية للبحث عن أي  ICANNوتمتلك منظمة  .IANAعامة بصرف النظر عّمن يقوم بدور مشّغل وظائف 
مبرمة مع الھيئات ذات الصلة لتحديد السبل الكفيلة بتسھيل ھذه  تراخيص ضرورية وسوف تواصل العمل بموجب عقود

يمكن أن ُينص في أي تنازل  ممكًنا إذا أجاز قانون جديد عملية النقل. OFACالطلبات. قد يكون التنازل القانوني لمتطلبات 
بالنسبة  .IANAبمشّغل وظائف  قانوني على أن رئيس الواليات المتحدة ال يجوز له استخدام العقوبات التجارية فيما يتعلق

بأن أي تراخيص أو تنازالت تسعى  ICANN، يجب أن تتعھد منظمة IANAللتراخيص والتنازالت التي ترتبط بوظائف 
وكذلك لصالح جھة صيانة منطقة الجذر،  IANAللحصول عليھا سيتم أيًضا السعي للحصول عليھا لصالح مشّغل وظائف 

  يان مناسب ضرورًيا.وبذلك يكون أي طلب فردي ألي ك

  وترتيبات السياسة القائمة IANAآثار التواصل بين وظائف  ب.1.3الجزء  1166

، يسعى االقتراح إلى االحتفاظ بالفصل الوظيفي بين عمليات تطوير السياسة ووظائف IANAبالنسبة لخدمات التسمية في  1167
IANA .  

  النقل عملية تأثيرات  1.4الجزء 

. قد تشمل ھذه التأثيرات بعًضا من أو 3آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي  1168
  كل مما يلي، أو تأثيرات أخرى محددة لمجتمعك:

  .وصف للمتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة داخل عملية النقل  

  التشغيلية وكيف سيتم معالجتھا. المخاطر التي تتعرض لھا االستمرارية  

  وصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقدNTIA .  

  وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في ھذا المستند وكيف يتم مقارنتھا للترتيبات
  المعمول بھا. 

 حتى تكتمل، وأي أمور رئيسية متوسطة قد تحدث قبل أن تكتمل. 3القسم  وصف المدة التي يتوقع أن تستغرقھا العروض في  

المتطلبات التشغيلية الكفيلة بتحقيق استمرارية الخدمة والدمج المحتمل للخدمة الجديدة في  أ.1.4الجزء  1169
  جميع عملية النقل

  .3ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  1170

 .وصف للمتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة داخل عملية النقل  

  .المخاطر التي تتعرض لھا االستمرارية التشغيلية وكيف سيتم معالجتھا  
  

                                             
 أفضل ممارسات المنظمات المماثلة األخرى. PTIاإلشراف بأن تراجع -وبتطوير الميزانية الخاصة بھا، توصي مجموعة عمل المجتمعات 44
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اإلشراف -تيجب الحد من استمرار مشكالت الخدمات المرتبطة بالنقل بالنظر إلى أن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمعا 1171
  .IFOباعتبارھا مشغل  ICANNيوصي بمواصلة استخدام 

 ICANNعن  IFOاإلشراف تقترح تغييًرا ھيكلًيا مع الفصل القانوني لمشغل -وعلى الرغم من أن مجموعة عمل المجتمعات 1172
توقع أن يكون ، ألسباب عملية وإدارية من الم(ICANN، إحدى الجھات التابعة لـ PTIإلى  IANA(على أن يتم نقل وظائف 

طوال عملية النقل، بالنسبة إلى نظم وعمليات وإجراءات  IFOلھا التغيير تأثير بسيط أو بال تأثير على أي من عمليات عميل 
  لھذه األنشطة سوف يظل كما ھو بالفعل. IFOوفريق عمل 

  كالتالي: IFOوبالنسبة لمجتمع التسمية فإن الخدمات التي تتطلبھا من  1173

 لعامة من أجل قاعدة بيانات تشغيل الواجھة اWhois .للمستوى األعلى  

  تشغيل نطاق المستوى األعلى.TLD45  

 .ومن خالل التنفيذ أو المشاركة في تنفيذ التغييرات على بيئة منطقة الجذر  

  عمليات توثيق من أجل إضافة أو تعديد أو إزالة نطاقاتTLD  إلى منطقة الجذر وقاعدة بياناتWHOIS  ذات الصلة
  ظم المرتبطة من أجل دعم ذلك).(والن

  طلب التغييرات على منطقة الجذر عند توثيق الطلبات بمعرفةIFO .(والنظم المرتبطة من أجل دعم ذلك)  

اإلشراف أية تغييرات مادية -ال تقترح مجموعة عمل المجتمعات - INTونطاق . TLDلنطاقات  WHOISتشغيل قاعدة  1174
  من المستوى األعلى.  WHOISات لقاعدة بيان IFOفيما يخص تشغيل مشغل 

تنفيذ التغييرات على العملية من أجل الموافقة على التغييرات على بيئة منطقة الجذر  -تنفيذ التغييرات على بيئة منطقة الجذر  1175
-نفسھا من الموافقة النھائية على جميع تلك التغييرات. ويوصي مقترح مجموعة عمل المجتمعات NTIAمطلوبة مع إزالة 

المسئولية عن الموافقة على جميع التغييرات األساسية (الھيكلية) على بيئة  ICANNراف للنقل بأن يتولى مجلس إدارة اإلش
فقط  ICANN، سوف يقوم مجلس إدارة NTIAمنطقة الجذر (وھذه التغييرات من األحداث النادرة). وبالتوازي مع عملية 

لمحافظة على أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت (القيمة الجوھرية األولى لـ بالموافقة على أي من تلك التغييرات إلى ما تم ا
ICANN  سحب لوائحھا الداخلية) وسوف يتم تأييد ذلك بمعرفة غالبية األطراف المعنيين والمتأثرين. وسوف تقومICANN 

ر من أجل ضمان استمرارھا. وبھذا ألي من عمليات الموافقة السارية للتغييرات الكبيرة لبيئة منطقة الجذ NTIAبالتنسيق مع 
  .IFOمن المتوقع أنه يجب تستخرج عملية النقل أية مشكالت في مواصلة الخدمات المرتبطة بھذا بالنسبة لعمالء تسمية مشغل 

-توصي مجموعة عمل المجتمعات - عمليات التوثيق لطلبات العمالء المقدمة من أجل إجراء تغييرات على منطقة الجذر 1176
لجميع طلبات التغيير من أجل منطقة الجذر أو  NTIAزالة متطلبات التوثيق التي تـُجرى في الوقت الحالي بمعرفة اإلشراف بإ

الخاص باإلنترنت. وھذه  DNSالمرتبطة بھا ألنھا ال تشارك بقدر كبير في امن واستقرار ومرونة نظام  WHOISقاعدة 
وقت الحالي من خالل تأمين األنظمة المستندة إلى الكمبيوتر فيما بين الوظيفة الخاصة بالموافقة تشكل جزًءا أساسًيا في ال

IFOو ،NTIA  وشركةVerisign  التي تتصرف بصفتھا الجھة الحافظة لمنطقة الجذر. وإلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه
وافقة على الطلبات الخاصة في النظام بما يسمح لھا الم NTIAبأنھا يمكن أن تعمل ببساطة وظيفة  IANAتعديل النظام أكدت 

. وبھذا من المتوقع أنه يجب يستخرج ھذا NTIAبھا من أجل التغييرات على منطقة الجذر، وبھذا تتخلص من مطلب توثيق 
  . IFOالعنصر من عملية النقل أية مشكالت في مواصلة خدمات عمالء تسمية مشغل 

المرتبطة بھا عند توثيق  WHOISقة الجذر وقاعدة بيانات طلب التغييرات على منط -طلب التغييرات على منطقة الجذر  1177
. وبالنظر إلى أن IFOالطلبات. ويتحمل مشرف الصيانة على منطقة الجذر المسئولية عن تنفيذ طلبات التغيير المقدمة من 

NTIA لية قد أكدت على أن نقل وظيفة مشرف الصيانة على منطقة الجذر سوف تكون عملية منفصلة (وھي ليست مسئو
فھذا العنصر يتجاوز نطاق مجموعة عمل  46اإلشراف وال يزال من الواجب البدء فيھا)،-مجموعة عمل المجتمعات

اإلشراف بأن اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات -اإلشراف. وتفترض مجموعة عمل المجتمعات-المجتمعات
NTIA ة الجذر متاحة إلى مشغل الذي يمكنه العمل باستخدام النظم سوف تضمن بأن تكون خدمة مشرف الصيانة على منطق
  الحالية.

                                             
يتم بمعرفة  INT.شريطة عدم وجود تغيير في السياسة بموجب ، وتوصلت إلى أنه INT.نطاق  اإلشراف بالنظر في-قامت مجموعة عمل المجتمعات 45

ICANN/IANA اإلشراف أي ضرورة في إجراء تتغيرات في إدارة نطاق -فال ترى مجموعة عمل المجتمعات.INT ويجب أن تخضع اإلدارة بالتزامن مع النقل .
 .لمراجعة ما بعد النقل INT.المستقبلية لنطاق 

. راجع 2014مارس  18وإدارة ملفات خوادم الجذر ذات الصلة" في  IANAذلك في "األسئلة واألجوبة الخاصة بنقل وظائف  NTIAوقد تناولت  46
-transition-management-zone-root-related-and-functions-publication/2014/iana-http://www.ntia.doc.gov/other

answ-and-questions .للحصول على مزيد من التفاصيل  
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أو نطاق  WHOISووفًقا للوصف السابق، تم تأكيد مواصلة الخدمة: ال توجد ھناك تغييرات مادية على تشغيل قاعدة بيانات  1178
-مجموعة عمل المجتمعات ؛ وقد تم احتساب التغييرات في بيئة منطقة الجذر، إلى حد نطاق أعمالINTالمستوى األعلى .

اإلشراف مواصلة إشراف الخدمة من خالل إقرار اللجنة الدائمة للمستھلك. -اإلشراف. وتضمن مجموعة عمل المجتمعات
. ويتم النظر إلى NTIA، من خالل استبدال إشراف IANAعلى العمليات الخاصة بخدمات تسمية  CSCوسوف تشرف 

CSC في حال رغبة ھذه المجتمعات في تنسيق  -شمل المجتمعات التشغيلية األخرى باعتبارھا مستندة إلى العمالء وت
اإلشراف بتقوية اإلشراف المستند -، تقوم مجموعة عمل المجتمعاتCSCالخبرات فيما يخص عمليات خدمات التسمية. وفي 

  . IANAإلى العمالء لوظائف 

  NTIAعقد وصف أي متطلبات خاصة باإلطار القانوني في غياب  ب.1.4الجزء  1179

  .3ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  1180

  وصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقدNTIA.  

  

اإلشراف بأن يتم تأسيس كيان اعتباري جديد -إلى مجتمع األسماء، توصي مجموعة عمل المجتمعات IANAلتوفير خدمات  1181
. وفي ھذا الھيكل، سيتم نقل الوظائف الحالية التي تضطلع بھا ICANNحد الجھات الفرعية التابعة لـ ، كأPTIومنفصل، 

IANA وكذلك الموظفين اإلداريين، وما يرتبط بذلك من الموارد، والعمليات، والبيانات، والمعارف الفنية بصورة قانونية في ،
PTI وسوف يكون ھناك عقد جديد لكل من .ICANN-PTI ل لعقد وظائف كبديIANA  الحالي منNTIA وسوف تعكس .

اإلشراف بما في ذلك آليات -الھيكل المقترح من مجموعة عمل المجتمعات ICANN-PTIالشروط المنصوص عليھا في عقد 
باعتباره مطلًبا إلطار عمل  PTI-ICANNاإلشراف إلى عقد -وتنظر مجموعة عمل المجتمعات 47التصعيد والمراجعة.

 PTI: وعلى الرغم من ذلك، بالنظر إلى أن متضمنات ھيكل NTIAمن  IANAالة عدم وجود عقد وظائف قانوني في ح
بدالً من العقد الذي  PTIالمقترح راسخة بشكل أكثر أھمية في آليات المساءلة المرتبطة بھا، فسوف يركز ھذا الجزء على 

  سوف تكون طرًفا فيه. 

. وإذا ما قرروا PTIإلى  IANAاإلشراف بنقل جميع وظائف -مجموعة عمل المجتمعاتووفًقا لما أعلناه سابًقا، يتنبأ مقترح  1182
، والتي تتصور مجموعة عمل ICANNالقيام بذلك، يمكن لمجتمع األرقام ومجتمع البروتوكوالت مواصلة اتفاقياتھما مع 

  .PTIعمال إلى ذات الصلة باأل IANAالمجتمعات بأن يتم التعاقد من الباطن بعد ذلك على جميع وظائف 

(راجع  NTIAبإطار عمل مساءلة يعمل على تقوية تنفيذ متطلبات  PTIاإلشراف -ويحيط مقترح مجموعة عمل المجتمعات 1183
، وآليات شكاوى العمالء المعززة وآليات IFRالخاصة و IFRو CSCالقيم الخامس). ويشمل إطار العمل ھذا كل من 

  التصعيد. 

الداخلية. وحيث إن  ICANNصة) يجب أن يكون مضموًنا من خالل التغييرات على لوائح (الدورية والخا IFRإنشاء لجنة و 1184
CSC  ومراجعاتIFR  ليست كيانات اعتبارية منفصلة، فيمكن إنشاؤھا داخل ھيكل مجتمعICANN كما ھو الحال بالنسبة ،

من مجموعة  1مقترح مسار العمل  لمجموعات العمل، وإضفاء الطابع الرسمي من خالل التعزيزات ذات الصلة المقترحة في
  المساءلة. -عمل المجتمعات المتعددة

آليات التصعيد باإلضافة إلى إجراءات شكاوى خدمات العمالء موصوفة في الملحق "ط" و"ي"؛ ھناك مخطط انسيابي لعمليات  1185
تتضمن تغييرات من المقرر  . وھذه اآلليات ليست مسارات قانونية بشكل افتراضي ومن ثم ال1-التصعيد متوفر في الملحق ي

تطويرھا ألبعد من ذلك في ھذا القسم. وعلى الرغم من ذلك، فإن ھذه اآلليات واإلجراءات تعد جزًءا من إطار عمل المساءلة 
  . NTIAالذي سوف يحل محل إشراف وعقد 

مجتمع التسمية. اإلشراف بشكل حصري على احتياجات -وفي ھيكل المساءلة المقترح، ركزت مجموعة عمل المجتمعات 1186
اإلشراف بأن ھناك عناصر في ھيكل المساءلة المقترح قد يكون محل -وعلى الرغم من ذلك، تقر مجموعة عمل المجتمعات

اھتمام بالنسبة للمجتمعات التشغيلية األخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الخيارات المتاحة للترتيبات الحالية 
  . IFOاقد لدى والجديدة في خدمات التع

                                             
 متوفرة في الملحق "ق". PTI-ICANNمسودة صحيفة مقترحة بالشروط لعقد  47
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  قابلية أي مناھج فنية أو تشغيلية جديدة للتنفيذ ج.1.4الجزء  1187

  .3ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  1188

 ا للترتيبات وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في ھذا المستند وكيف يتم مقارنتھ
  المعمول بھا.

التي تعمل بصفتھا  NTIAوال يجري في الوقت الحالي اقتراح طرق فنية أو تشغيلية جديدة تتجاوز ما ھو ضروري الستبدال  1189
ومدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر. وتشمل التغييرات الضرورية آليات المساءلة المرتبطة  IANAمدير عقد وظائف 

وبيئة منطقة الجذر. متضمنات التغييرات على بيئة منطقة الجذر موصوفة في  ICANNعية تابعة لـ كجھة فر PTIإنشاء 
ولجنة  IFR، ومراجعة ICANN-PTI، وعقد PTIالقسم الرابع. أ، باإلَضافة إلى إطار عمل المساءلة المقترح، بما في ذلك 

CSC ب. 4د في القسم وإجراءات شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد وفًقا للوصف الوار .  

اإلشراف بتقييم ھذه العناصر وقررت بأنھا جميًعا صالحة ومفيدة. ملخص بعمليات التقييم -وقد قامت مجموعة عمل المجتمعات 1190
اإلشراف لما إذا كان ھناك أي -متوفرة فيما يلي. وتعكس الدرجات المسجلة تقييًما كمًيا بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات

تشير إلى عدم وجود مطلب أو  3إلى مطلب مھم أو تأثير سلبي و 0، بحيث تشير 3-0ى مقياس من عنصر نافع أم ال عل
  تأثير. للحصول على تفاصيل المنھجية، برجاء الرجوع إلى الملحق ص.

 التقييم الدرجة العناصر التي يجري تحليلھا
PTI  باعتبارھا جھة تابعة لـICANN  = قابل للتطبيق %53=  8/15الدرجة 

 قابل للتطبيق %0=  12/15الدرجة =   PTIو ICANNلعقد بين ا
IFR = قابل للتطبيق %60=  9/15الدرجة 

CSC = قابل للتطبيق %73=  11/15الدرجة 
 قابل للتطبيق %73=  11/15الدرجة =  شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد
الموافقة على التغييرات على بيئة 

 منطقة الجذر
 قابل للتطبيق %53=  8/15الدرجة = 

بصفتھا مدير عملية  NTIAاستبدال 
 إدارة ملفات خوادم الجذر

 قابل للتطبيق %87=  13/15الدرجة = 

  

-لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة 1اإلشراف فإن مقترح مسار العمل -باإلضافة إلى تقييم مجموعة عمل المجتمعات 1191
اإلجھاد" التي تقيس الھيكل المقترح في مقابل السيناريوھات المتعددة. وحيث  المساءلة يتناول بمزيد من التفاصيل "اختبارات
المساءلة في صيغتھا التمھيدية في الوقت الحالي، فإن ھذا القسم يشير فقط إلى -إن مستند مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

المساءلة من أجل الحصول -جتمعات المتعددةاختبارات اإلجھاد ذات الصلة، ويوجه القارئ مباشرة إلى وثيقة مجموعة عمل الم
   48ذات الصلة: ICANNعلى مزيد من التفاصيل. اختبارات اإلجھاد لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

 اإلخفاق في الوفاء بالتوقعات التشغيلية  

  49.كلًيا أو جزئًيا الجزء، لمنطقة بالنسبة التغيير صالحية عمل : توقف1اختبار اإلجھاد رقم   

  50.كلًيا أو جزئًيا الجزء، منطقة من التفويضات صالحية عمل : توقف2اختبار اإلجھاد رقم  

  51االعتماد أوراق : تسوية11اختبار اإلجھاد رقم  

  تحاول17اختبار اإلجھاد رقم : ICANN نطاق إضافة TLD واالستقرار باألمن المتعلقة المخاوف برغم جديد 
  52.اآلخرين المصلحة أصحاب مجموعات أو الفني المجتمع عنھا عبر التي

  حكومي مسئول : يطالب21اختبار اإلجھاد رقم ICANN نطاق إدارة عن المسئولية بإلغاء ccTLD مدير من 
ccTLD 53.إلزامي  

                                             
، برجاء االطالع على: ICANNمن مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  1العمل للوصول إلى مقترح مسار  48

en.pdf-04may15-annexes-without-proposal-draft-abilityaccount-https://www.icann.org/en/system/files/files/cwg . 
 للحصول على مزيد من التفاصيل.  ICANNمن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  71راجع الصفحة  49
 للحصول على مزيد من التفاصيل. ICANNمن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  71راجع الصفحة  50
 للحصول على مزيد من التفاصيل. ICANNمن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  72راجع الصفحة  51
 للحصول على مزيد من التفاصيل. ICANNمن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  73راجع الصفحة  52
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  إجراء قانوني/تشريعي  

  تحاول19اختبار اإلجھاد رقم : ICANN تفويض إعادة gTLD ومخالفة خرق على عازم السجل مشغل ألن 
  54.وطنية محكمة من أمر على ويحصل اإلجراء يرفض السجل مشغل كنل عقده،

  تفويض منع أجل من محكمة أمر إصدار : يتم20اختبار اإلجھاد رقم ICANN نطاق ألي TLD بسبب جديد 
  55.متضررة أخرى أطراف أو حالي TLD نطاق مشغل من مقدمة شكوى

 الخارجيين المصلحة أصحاب أمام المساءلة فشل  

  تقوم منظمة  :5جھاد رقم اختبار اإلICANN  بتفويض التزاماتھا بموجب اتفاق مستقبلي تم إبرامه مع مشّغل
IFO.اندماج على كذلك يشتمل سوف لجھة خارجية ما أو تتعاقد معھا لتنفيذھا من الباطن ICANN السماح أو مع 
  56.أخرى منظمة عليھا تستحوذ بأن

  

غرقھا االقتراحات الواردة في القسم الثالث حتى تتم، وأي أحداث المدة الزمنية المتوقع أن تست .د.1.4الجزء  1192
  ھامة متوسطة قد تحدث قبل إتمامھا

  .3ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  1193

  د تحدث قبل أن تكتمل.حتى تكتمل، وأي أمور رئيسية متوسطة ق 3وصف المدة التي يتوقع أن تستغرقھا العروض في القسم  

  

على خطة نقل دور اإلشراف  NTIAاإلشراف بعد موافقة -من المقرر تنفيذ التغييرات المقترحة من مجموعة عمل المجتمعات 1194
حيث إنھا قد  ICG. وبعض التغييرات جاھزة للتنفيذ، واألخرى قد تتطلب تقييًما إضافًيَ◌ا من جانب مجموعة IANAعلى 

. وبالنسبة لجميع التغييرات، بما في ذلك IANAبالنسبة للمجتمعات األخرى المشاركة في إشراف تؤثر وتكون ذات اھتمام 
في عملية التنفيذ. وتتوقع مجموعة عمل  ICANN، فسوف يعمل المجتمع مع ICGالتغييرات التي ال تتطلب تقييًما إضافًيا من 

في غضون ثالثة إلى أربعة أشھر، بما يتفق مع النصيحة المقدمة اإلشراف إمكانية االنتھاء من بنود التنفيذ التالية -المجتمعات
 PTIالمقرر تخصيصھا إلى  IANAالتي تتعلق بوظائف  ICANN) تحديد وتعريف أصول 1من استشاري قانون مستقل: (
) ضم 2، و(PTIو ICANNبما يتفق مع اتفاقية تخصيص من المقرر إبرامھا فيما بين  PTIوتخصيص تلك األصول إلى 

PTI  وصياغة مستندات حوكمةPTI )الصياغة والتفاوض واالنتھاء من عقد 3(أي النظام األساسي والالئحة الداخلية) و (
57PTI.-ICANN اإلشراف قائمة أولية من العناصر الخاصة بالتنفيذ على النحو التالي:-حاولت مجموعة عمل المجتمعات  

 ھية لمراجعة توقعات مستوى الخدمة التي تستخدمھا : تم طرح مجموعة من المبادئ التوجيمستويات الخدمةIFO  وموافقة
IFO اإلشراف المسئولية عن ھذا العمل (-عليھا. وسوف تواصل المجموعة الفرعية التابعة لمجموعة عمل المجتمعاتDT-

Aھا إلى مجموعة ) عملھا، من خالل استخدام ھذه المبادئ، بعد أن تقوم مجموعة عمل المجتمعات بإرسال المقترح الخاص ب
ICG وقبل تقديم مجموعة ،ICG  لمقترحھا إلىNTIA والھدف من ھذا العمل ھو تقديم مجموعة كاملة وتفصيلية .

(يتطلب ھذا العمل الخاص  IFOالتي تستخدمھا  SLEمن أجل تحديث توقعات مستوى الخدمة  IFOبالتوصيات بالتزامن مع 
، لما بعد النقل، CSC). وسوف يتم تقديم ھذه التوصيات إلى لجنة IFOعة في قبل المتاب NTIAبالنقل المسبق الموافقة من 

  .IFOمن أجل النظر فيه، والموافقة والتنفيذ بما يتفق مع جدول يتم وضعه بالتعاون مع 

  ميزانيةIANAاإلشراف بالقرب والتعاون مع شعبة ماليات -: عملت مجموعة عمل المجتمعاتICANN  في وضع
. ويمكن تنفيذ التوصيات حول IANAعمليات ميزانية شفافة وتحديد بنودھا فيما يخص تكاليف عمليات  التوصيات من أجل

-مع تحديد واعتماد التفاصيل اإلضافية لمقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة ICANNعملية وضع الميزانية الخاصة بـ 
ويعتمد عليھا. وھنا توصيات أخرى (على وجه  IPTيعد جزء من وضع وتأسيس  PTIكما أن وضع ميزانية  58المساءلة.

) التي تم طلبھا لمجموعة عمل المجتمعات ICANNالخصوص، قدرة المجتمع على الموافقة/االعتراض على ميزانية 

                                                                                                                                             
 للحصول على مزيد من التفاصيل. ICANN من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 74راجع الصفحة  53
 للحصول على مزيد من التفاصيل. ICANNمن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  77راجع الصفحة  54
 للحصول على مزيد من التفاصيل. ICANNمن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  78راجع الصفحة  55
 للحصول على مزيد من التفاصيل. ICANNح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة من مقتر 88راجع الصفحة  56
اإلشراف لإلطار الزمني الخاص بالتقييم، وھناك عوامل يجب النظر فيھا، مثل - حتى اآلن بتقييم المقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات ICANNولم تقم  57

 اإلشراف. -التي ال يمكن لالستشاري القانون المستقل لمجموعة عمل المجتمعات ،ICANNالحفاظ على حالة اإلعفاء الضريبي لـ 
 في الملحق "ع" و"ف" و"ر" IANAوتتوفر الوثائق والتفاصيل ذات الصلة بميزانية عمليات  58



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  52صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من -المساءلة كجزء من االعتماد األساسي مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المتعددة
  عملھا.

 PTIاإلشراف بالتعاون مع االستشاري القانون في تحديد أسباب وتطوير مفھوم -: عملت مجموعة عمل المجتمعاتPTI . وقد
اإلشراف والتي يمكن أن تكون مفيدة -تم توفير الكثير من األبحاث والعديد من المذكرات لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة

ه المرحلة، بالنظر إلى التعديالت واالھتمامات المحتملة المعلقة من المجتمعات وفي ھذ 59من أجل النظر في مسألة التنفيذ.
  . PTIتعديالت على  ICGالتشغيلية األخرى، قد تقترح 

  عقدICANN-PTIاإلشراف بالتعاون مع االستشاري القانوني الخاص بھا بوضع مسودة -: قامت مجموعة عمل المجتمعات
وفي النھاية العقد  ICANN-PTIتخدامھا كأساس لتطوير ووضع صحفية لبنود عقد صحيفة بنود مقترحة، والتي يمكن اس

، والحصول على ميزة النصائح من استشاري مستقل، قبل أن PTI. وسوف يتعين إنشاء وتأسيس ICANNالمستقبلي مع 
  تحرر ھذا العقد. 

 CSCاإلشراف بوضع ميثاق من أجل لجنة -: وقد قامت مجموعة عمل المجتمعاتCSC،  وھو غالًبا ما يكون الخطوة األولى
على استعداد من أجل التنفيذ. وعلى الرغم من ذلك، سوف  CSC. وبھذا المعنى، فإن ICANNفي تأسيس مجموعة عمل مع 

الداخلية كالئحة أساسية وكجزء من االعتماد األساسي مع  ICANNفي لوائح  CSCتكون ھناك حاجة إلى تضمين ھيكل 
المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا. وھناك مجموعة من العناصر التي يجب النظر -ات المتعددةمجموعة عمل المجتمع

  ، بمجرد التأسيس: CSCفيھا عند تنفيذ 

  ما شكل المشاورات المتصور حدوثه فيما بين مجلسccNSO  ومجلسGNSO  فيما يتعلق بالموافقة على
  ؟CSCعضوية 

 ين للعمل بدالء مؤقتين لـ على يتعين على المرشحين المقترحCSC توفير بيان بإبداء االھتمام؟  

  تحديد الطريقة التي سوف تحدد بھاCSC  من الذي سيكون منسق العالقات معSCWG .  

  ما العملية التي يتعين علىCSC  اتباعھا في حالة تعريفھا لمشكلة قائمة في األداء أو مشكلة نظامية غير خطيرة؟
  راء تصحيحي؟ھل ال تزال مطالبة بإج

 اإلشراف بأن يتم وضع مجموعة من إرشادات حوكمة أفضل الممارسات كجزء -توصي مجموعة عمل المجتمعات
  تدير المشكالت مثل تضارب المصالح المحتمل أو الواقعي. CSCمن عملية التنفيذ لغرض ضمان أن 

 IFR (الدورية أو الخاصة) على الرغم من أن :IFR  حتى عامين بعد نقل دور اإلشراف على الدورية األولى لن تبدأ
IANA من المحتمل أن يتم البدء في عملية ،IFR  خاصة قبل ذلك الوقت. وكما ھو الحال بالنسبة للجنةCSC سوف تكون ،

الداخلية كالئحة أساسية كجزء من االعتماد األساسي مع مجموعة  ICANNفي لوائح  CSCھناك حاجة إلى تضمين ھيكل 
  المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا. -لمتعددةعمل المجتمعات ا

 اإلشراف مع قسم -: تشاورت مجموعة عمل المجتمعاتالتغييرات على شكاوى العمالء وآليات التصعيدIANA  فيICANN 
  في وضع ھذه اآلليات وترى بأن ھذه التعديالت جاھزة للتنفيذ. 

  :اإلشراف للنقل بأن يتولى مجلس إدارة -رح مجموعة عمل المجتمعاتويوصي مقتتنفيذ التغييرات على بيئة منطقة الجذر
ICANN  المسئولية عن الموافقة على جميع التغييرات األساسية (الھيكلية) على بيئة منطقة الجذر (وھذه التغييرات من

ت الكبيرة لبيئة منطقة ألي من عمليات الموافقة السارية للتغييرا NTIAبالتنسيق مع  ICANNاألحداث النادرة). وسوف تقوم 
الجذر من أجل ضمان استمرارھا. الحظ أن التغييرات على بيئة منطقة الجذر قد ال يكون متوقًفا على ما يحدث مع االتفاقية 

  اإلشراف. -التعاونية لمشرف الصيانة على منطقة الجذر المتوازي، وھو ما ال يقع في نطاق أعمال مجموعة عمل المجتمعات

 وقد تمت مطالبة مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة لمجتمعا تمكين آليات :ICANN  بھذا كجزء من االعتماد
  60المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا.-األساسي مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

 تمت مطالبة مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة آلية الطعن :ICANN اد األساسي مع مجموعة بھذا كجزء من االعتم
  المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا.-عمل المجتمعات المتعددة

  

                                             
اف على اإلشر-وتتوفر جميع المستندات المقدمة من االستشاري القانوني على صفحة ويكي الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات 59

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Client+Committee . 
 ICANNاإلشراف فيما يخص قرارات مجلس إدارة ، والقدرة على ممارسة ICANNوعلى وجه الخصوص، آليات مثل: القدرة على استدعاء مجلس إدارة  60

، والقدرة ICANNوالموافقة على ميزانية  IFRالتي يتم تنفيذھا من خالل  IANAاألساسية بما في ذلك القرارات ذات الصلة بالمراجعات الدورية أو الخاصة لوظائف 
شاء ذي الصلة لمجتمع أصحاب المصلحة / المجموعة العضو من أجل ضمان القدرة األساسية باإلضافة إلى اإلن ICANNعلى الموافقة على التغييرات على لوائح 
 على ممارسة ھذه األنواع من الحقوق 



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  53صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

  NTIA متطلبات  1.5الجزء 

  أنه يجب على اقتراح النقل أن يلبي المعايير الخمس التالية: NTIAباإلضافة إلى ذلك، أنشأت  1195

  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين؛  

 تقرار ومرونة نظام الحفاظ على أمن واسDNS  الخاص باإلنترنت؛  

  الوفاء باحتياجات العمالء والشركاء العالميين لخدماتIANA  وتوقعاتھم؛  

  .الحفاظ على انفتاح اإلنترنت  

  يجب أال يقوم االقتراح باستبدال دورNTIA  .بحل تقوده الحكومات أو المنظمات الحكومية    
  .IANAمجتمع بھذه المتطلبات، وكيف يستجيب للمصلحة العامة في وظائف  يجب أن يصف ھذا القسم مدى وفاء اقتراح 1196

  

  كالتالي: NTIAھذا االقتراح يعالج كل متطلب من متطلبات  1197

  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة  أ.1.5الجزء  1198

عمليات والسياسات في وضع ال ICANNيعتمد مجتمع األسماء على ھيكل صناعة سياسات أصحاب المصلحة المتعددين في  1199
 ALAC - واللجان االستشارية  ccNSOو GNSOالخاصة به. وفي حين أن مجموعات صناعة السياسات المباشرة ھي 

تعد أجزاء أساسية في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.  - SSACو RSSACو GACواللجنة االستشارية الحكومية 
تتميز بالتكامل والشفافية وشمول جميع أصحاب  ICANNص بـ العمليات في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الخا

اإلشراف وتدعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين من خالل جعل وضع -المصلحة. وتعزز مجموعة عمل المجتمعات
والتركيز على االحتياجات الخاصة بالمجتمع التشغيلي من خالل وضع رقابة شفافة  IANAالسياسات منفصالً عن عمليات 

  ، وعلى وجه الخصوص من خالل: PTIباشرة على وم

  استبدال إشرافNTIA  لـIANA  بإشرافICANN  علىPTI  وتضمنه لجنةCSC  وفريقIFR واألخير عبارة عن ،
، وبذلك تحافظ وتعزز من نموذج ICANNكيان من أصحاب المصلحة المتعددين. ويشتمل كل منھما على مشاركين من غير 

  ين.أصحاب المصلحة المتعدد

  تستند آليات تصعيد لجنةCSC  وفريقIFR اإلشراف ومجموعة -(التي يتم وضعھا في مقترحات مجموعة عمل المجتمعات
المساءلة) على العمليات المفتوحة والشفافة، وقرارات أصحاب المصلحة المتعددين (والتي تشمل -عمل المجتمعات المتعدد

  ذا يتم تعزيز متضمنات أصحاب المصلحة المتعددين.فيما يخص التسمية)، وبھ ICANNمشاركين من غير 
  

  الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  ب.1.5الجزء  1200

وفًقا لما ھو مؤكد  ICANNلإلنترنت من القيم األساسية الجوھرية لـ  DNSيعد أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  1201
  الداخلية والتي تنص على ما يلي: ICANNمن لوائح  2من خالل البند األول في القسم 

  :ICANNفي أداء مھمتھا، يجب أن ترشد القيمة الجوھرية التالية قرارات وإجراءات ' 1202

  'تعزيز والحفاظ على االستقرار التشغيلي والموثوقية واألمن وإمكانية التشغيل البيني العالمي لإلنترنت.  .1

  الداخلية ألكثر من عقد من الزمان وال توجد أي خطط لتعديل ذلك. ICANNا من لوائح وقد كانت ھذه القيمة الجوھرية جزءً  1203



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  54صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

 NTIAالخاص باإلنترنت من خالل إشراف  DNSباإلضافة إلى ذلك، تم تأكيد أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  1204
ھذا المقترح. يسعى نقل مجموعة عمل وھو ما تم تنفيذھا من خالل آليات موثقة في القسم الثاني من  IANAعلى وظيفة 
  اإلشراف إلى تحسين والحفاظ على جميع ذلك على النحو التالي:-المجتمعات

 اإلشراف بأن ال يجب استبدال -أوصت مجموعة عمل المجتمعات :الجذر منطقة على للتغييرات الجذر منطقة إدارة عملية مدير
الخاصة بھا بعد عملية النقل ألن ھذا ال  WHOISالجذر وقاعدة بيانات على التغييرات على منطقة  NTIAوظيفة الموافقة لـ 

  الخاص باإلنترنت. DNSيسھم بشكل كبير في أمن واستقرار ومرونة نظام 

 طرح مثل( الجذر منطقة بيئة على للتغييرات الجذر منطقة إدارة عملية مدير DNSSEC:(  وتوصي مجموعة عمل
) ألنھا من العناصر 3.أ.3فاظ على وظيفة الموافقة ھذه من خالل لجنة دائمة (راجع القسم اإلشراف ھذه بأن يتم الح-المجتمعات

  لإلنترنت. DNSالھامة بالنسبة للحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات 

 وظائف عقد مدير IANA:  يعتبر عقد وظائفIANA  وإشرافھا من خاللNTIA رار من العناصر األساسية ألمن واستق
 PTIاإلشراف بإنشاء -لإلنترنت. وعلى ھذا النحو، توصي مجموعة عمل المجتمعات DNSومرونة نظام أسماء النطاقات 
، وبھذا تتم االستفادة من آليات المساءلة ICANNوكطرف مقابل في العقد المبرم مع  ICANNباعتبارھا جھة فرعية تابعة لـ 

  ط. الحالية والقوية وسبل الحماية ضد االلتقا

  إشراف العقد: فيما يخص إشراف العقد، سوف يتم استبدال دورNTIA  وزيادته من خالل آليات إشرافCSC وIFR  وبھذا
  لإلنترنت. DNSيتم تحسين أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات 

  

  IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  ج.1.5الجزء  1205

اإلشراف حول المقترح األول للنقل على الرضا الشامل -ديسمبر لمجموعة عمل المجتمعات 1يقات العامة في أكدت التعل 1206
  .ICANNالتابعة لـ  IANAللعمالء والشركاء على مستوى العالم عن إدارة 

لعمالء إلى ا IANAسوف تواصل توفير وظيفة  PTIاإلشراف أن -وعلى ھذا النحو، يضمن مقترح مجموعة عمل المجتمعات 1207
  اليوم.  ICANNالتابعة لـ  IANAوالشركاء على مستوى العالم حتى بعد النقل بنفس الطريقة بشكل أساسي لما تقوم به إدارة 

اإلشراف نتيجة الحوار واإلسھامات الموسعة للمجتمع. باإلضافة إلى ذلك، فقد تمت -وكان مقترح مجموعة عمل المجتمعات 1208
اإلشراف بمعرفة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين، والذي شارك -عمل المجتمعاتالموافقة على مقترح نقل مجموعة 

  اإلشراف.-تطويرھا باإلضافة إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق المخصصة من جانب مجموعة عمل المجتمعات
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  الحفاظ على انفتاح اإلنترنت د.1.5الجزء  1209

اإلشراف أية تغييرات من شأنھا التأثير بأي حال من األحوال على -تمعاتال يطرح مقترح النقل المقدم من مجموعة عمل المج 1210
) OFACفي قائمة مكتب الرقابة على األصول األجنبية ( IANAانفتاح اإلنترنت. ويشمل ذلك الدعم المتواصل لعمالء 

  للحكومة األمريكية.

  دة أو منظمات دولية حكوميةبحل بقيادة حكومات متعد NTIAيجب أال يستبدل االقتراح دور  ھـ.1.5الجزء  1211

  موثق في القسم الثاني من ھذا المقترح ويشمل األدوار التالية: IANAعلى وظيفة  NTIAإشراف 

  تأسيسPTI تأسيس :PTI  لما بعد النقل كجھة فرعية تابعة لـICANN وبذلك تستفيد من آليات المساءلة الحالية والحماية ،
  خالل الحكومات. من االلتقاط، بما في ذلك ما يكون من 

 اإلشراف بأن ال يجب -: توصي مجموعة عمل المجتمعاتمدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر للتغييرات على منطقة الجذر
  الخاصة بھا بعد عملية النقل. WHOISعلى التغييرات على منطقة الجذر وقاعدة بيانات  NTIAاستبدال وظيفة الموافقة لـ 

 وادم الجذر للتغييرات على بيئة منطقة الجذر (مثل طرح مدير عملية إدارة ملفات خDNSSEC( توصي مجموعة عمل :
اإلشراف بأن يتم الحفاظ على وظيفة الموافقة ھذه من خالل عملية ألصحاب المصلحة المتعددين، والتي لن تكون -المجتمعات

  حالً بقيادة حكومات أو منظمة دولية حكومية.

  مدير عقد وظائفIANAھو إشراف  : كان ھذاNTIA  على عقد وظائفIANA والذي سوف يتم استبداله ،
  ، والذي لن يكون حالً بقيادة حكومات أو منظمة دولية حكومية.IFRو CSCوتقويته من خالل لجنة 
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  المجتمع عملية  1.6الجزء 

  يجب أن يصف ھذا القسم العملية التي استخدمھا مجتمعك لوضع ھذا العرض، بما في ذلك: 1212

 لتي تم اتخاذھا لوضع العرض ولتحديد اإلجماع. الخطوات ا  

  .روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم البريدية، والمشاورات وإجراءات االجتماع  

  .تقييم لمستوى التوافق في عرض مجتمعك، بما في ذلك وصف لمناطق النزاع أو االختالف  

  تحديد اإلجماع.الخطوات التي تم اتخاذھا لوضع المقترح و أ.1.6الجزء  1213
  

  اإلشراف-إنشاء مجموعة عمل المجتمعات 1214

"بإجراء عملية أصحاب  ICANN) أن تقوم NTIA، طلبت اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات (2014في مارس  1215
وإدارة المنطقة الجذر  IANAمصلحة متعددين لتطوير خطة لنقل الدور اإلشرافي للحكومة األمريكية" فيما يتعلق بوظائف 

لإلعالن الخاص بھا، فقد حددت بأن مقترح النقل يجب أن يحظى بدعم واسع من  NTIA 61ذات الصلة. من خالل تقديم
  المجتمع وتحقيق المبادئ التالية:

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة  

  الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظامDNS الخاص باإلنترنت  

 ء والشركاء العالميين لخدمات تلبية احتياجات وتوقعات العمالIANA  

 .الحفاظ على انفتاح اإلنترنت  

  بحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومية دولية.  NTIAأيًضا أنھا لن تقبل مقترًحا باستبدال دور  NTIAقررت  1216

ي "مسئولة وھ IANA) لتنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف ICGتشكيل مجموعة ( ICANNيونيو، اقترحت  6وفي  1217
". في يوليو IANAعلى إعداد مقترح لمشروع عملية االنتقال يعكس مختلف االحتياجات لكافة األطراف المتأثرة بوظائف 

  مجتمًعا. 13عضًوا يمثلون  30، تم تأسيس مجموعة عمل المجتمعات، وتتألف من 2014

 NTIAفيما يخص نقل إشراف  NTIAعرض إلى  أمام مجموعة عمل المجتمعات مھمة واحدة: تقديم 62وطبًقا لھذا الميثاق، 1218
تتمثل في تنسيق وضع  ICGإلى مجتمع أصحاب المصلحة الدولي. ولھذا السبب، فإن مھمة مجموعة  IANAعلى وظائف 

، وھي مقسمة إلى ثالث فئات رئيسية: أسماء النطاقات، وموارد األرقام IANAمقترح فيما بين المجتمعات المتأثرة بوظائف 
أن فئة أسماء النطاقات تنقسم أيًضا إلى فئتين فرعيتين ھما  ICGلبروتوكوالت األخرى. وقد أوضحت مجموعة ومعلمات ا

، من المالحظ أيًضا أنه "بينما يوجد بعض التداخل بين كل من ھذه ICGنطاقات رموز البلدان والنطاقات العامة. وفي ميثاق 
  نية مميزة، ويميل كل منھا الحتواء مجتمعات مميزة باالھتمام والخبرة". الفئات، يثير كل منھا مسائل تنظيمية وتنفيذية وتق

ھدفھا، فقد حدد أربعة مھام رئيسية، تشمل على سبيل المثال ال الحصر، مھمة طلب الحصول على  ICGولكي تحقق مجموعة  1219
جموعة المجتمعات الواسعة مقترحات من المجتمعات التشغيلية الثالثة، باإلضافة إلى طلب الحصول على التعقيبات من م

إلى الحصول على ردود رسمية كاملة على  ICG. لكي يتم التعامل مع ھذه المھمة، تسعى مجموعة IANAالمتأثرة بوظائف 
، من خالل العمليات المقرر القيام بھا من خالل كل مجتمع من "المجتمعات 63) الخاص بھاRFPطلب تقديم العروض (

، IANAالمجتمعات ذات العالقات التشغيلية أو عالقات الخدمات المباشرة مع مشغل وظائف ، (أي؛ IANAالتشغيلية" لدى 
  فيما يخص األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكوالت).

                                             
61 functions-name-domain-internet-key-transition-intent-announces-release/2014/ntia-gov/presshttp://www.ntia.doc.  
62 en.pdf-27aug14-icg-https://www.icann.org/en/system/files/files/charter  
63 en.pdf-08sep14-stewardship-iana-https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp  
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 ccNSOومنظمة  IANA، قام المجتمع التشغيلي فيما يتصل بوظيفة أسماء ICGوقبل ورود الميثاق الخاص بمجموعة  1220
فيما  NTIAشاء مجموعة عمل من قطاعات المجتمع من أجل وضع مقترح لنقل إشراف بأخذ زمام المبادرة إلن GNSOو

 GNSO، شكلت منظمة 2014في لندن، في يونيو  50رقم  ICANNيتصل بالوظائف ذات الصلة بالتسمية. في اجتماع 
جتمع، وھو ما فريًقا للصياغة من أجل إعداد ميثاق لتلك المجموعة المكونة من قطاعات الم SSACو ALACو ccNSOو

، SSACو ALACو ccNSOو GNSO. وقد تم اعتماد الميثاق بمعرفة 2014تم االنتھاء منه في منتصف شھر أغسطس 
اإلشراف المعتمد على ھذا النحو على -بما يتفق مع القواعد واإلجراءات الخاصة بھم. ويتوفر ميثاق مجموعة عمل المجتمعات

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Charter .  

  األعضاء والمشاركون 1221

   wpage.action?pageId=49351381https://community.icann.org/pages/vieمرجع الصفحة:  1222

اإلشراف، اختارت المنظمات المؤسسة أعضاء من أجل مجموعة عمل -بعد اعتماد ميثاق مجموعة عمل المجتمعات 1223
اإلشراف، بما يتفق كذلك مع أدوار اإلجراءات الخاصة بھم. وعالوة على المشاركة الفاعلة في أعمال مجموعة -المجتمعات

اإلشراف أن تطلب ونقل وجھات نظر ومخاوف األفراد في -من المتوقع لمجموعة عمل المجتمعات اإلشراف،-عمل المجتمعات
، والجھات التابعة لھم، والمنظمات والمناطق الجغرافية التي يأتون منھا 19المنظمة التي تعّينھم. قائمة األعضاء وعددھم 

  مضمنة في الصفحة المشار إليھا أعاله. 

اإلشراف، تم إرسال دعوة إلى المشاركة من أجل -مع الميثاق الخاص بمجموعة عمل المجتمعاتوبشكل منفصل، وبما يتفق  1224
اإلشراف. كما أن قائمة أسماء المشاركين من المجتمع، -دعوة جميع المعنيين بالعمل الخاص بمجموعة عمل المجتمعات

العثور عليھا في صفحة ويكي ذات الصلة. وعالوة والجھات التابعة لھم، إن وجدت، والمنطقة الجغرافية التي يأتون منھا يمكن 
اإلشراف والمشاركون بيان (بيانات) بإبداء -على ذلك، وبما يتفق مع الميثاق، قدم أعضاء مجموعة عمل المجتمعات

   64االھتمام.

  اإلشراف- المتعددة المجتمعات عمل مجموعة عمل طرق 1225

): فرق 2015حتى فبراير  2014اإلشراف األول (أكتوبر -طريقة العمل األولية: وضع مقترح مجموعة عمل المجتمعات 1226
  ICGفرعية تتناول طلب تقديم العروض من 

اإلشراف على تقسيم العمل الخاص بھا إلى البنود التالية، وھو المستمد من -في بداية ذلك وافقت مجموعة عمل المجتمعات 1227
  وبما يتفق معه:ICGطلب تقديم العروض المقدم من 

  )1(طلب تقديم العروض  IANAتمع لوظائف وصف استخدام المج )6

  الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل  )7

  مصادر السياسة  .أ

  المراقبة والمساءلة  .ب

  الترتيبات المقترحة للرقابة والمساءلة بعد النقل  )8

  تأثير النقل  )9

  )5(طلب تقديم العروض  NTIAمتطلبات  )10

  )6عملية المجتمع (طلب تقديم العروض  )11

  

                                             
64 https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/SOIs+Created+for+CWG  
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  اإلشراف على العمل على بندين إضافيين: -، وافقت مجموعة عمل المجتمعاتباإلضافة إلى ذلك 1228

  الترتيبات الحالية لما قبل النقل، تصنيف أولوية عقد وظائفIANA  لـNTIAوالھدف ھو إشعار مجموعة عمل المجتمعات :-
ص بمجموعة عمل للعمل الخا IANAاإلشراف نفسھا بالعمل الخاص به وإيجاد فھم أفضل للعناصر في عقد وظائف 

  اإلشراف.-المجتمعات

 اإلشراف على وضع مجموعة من المبادئ والمعايير يمكن -المبادئ: لتحقيق أغراض داخلية، وافقت مجموعة عمل المجتمعات
اإلشراف نفسھا االعتماد عليھا في وضع (مسودة) المقترحات ويمكن أيًضا اختبار ھذه المقترحات -لمجموعة عمل المجتمعات

  ا.وفًقا لھ

بالنسبة لكل من بنود العمل أعاله، تم تشكيل مجموعات فرعية، باإلضافة إلى معدي تقارير ومنسقين داخليين، باستثناء القسم  1229
ووضع  ICGالسادس. وقد تم تشكيل ھذه المجموعات الفرعية بھدف التركيز على األعمال الخاصة بالمجموعة حول متطلبات 

اإلشراف الكاملة، على -الفرعية التقارير مرة أخرى إلى مجموعة عمل المجتمعات المسودات األولية. وتقدم المجموعات
اإلشراف، ويتم مناقشة النتائج وتحريرھا وقبولھا في نھاية األمر -اإلنترنت وأيًضا خالل اجتماعات مجموعة عمل المجتمعات

لقرارات المحددة في ميثاق مجموعة عمل اإلشراف ككل، وذلك بما يتفق مع قواعد اتخاذ ا-بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات
  65اإلشراف.-المجتمعات

يمكن االطالع على سير األعمال والنتائج المباشرة من الفرق الفرعية على:  1230
org/display/gnsocwgdtstwrdshp/%5BArchive%5D+Work+Item+https://community.icann.

Sub+Groups   

اإلشراف مسودة مقترحھا األولى للتعليقات العامة. وقد تم تصميم ھذه -ديسمبر، نشرت مجموعة عمل المجتمعات 1وفي  1231
، من أجل استبدال ".Contract Coالمسودة األولى حول فكرة الكيان المتعاقد المستقل والمنفصل، والمعروف باسم "ھيئة 

. وقد أشارت التعليقات في نھاية فترة التعليقات العامة األولى IANAوالعقد المبرم مع مشغل وظائف  NTIAدور إشراف 
  ثالثة مآخذ رئيسية: 

  العمالء راضون في الوقت الحالي عن قسمIANA  التابعة لـICANN.  

  ًمعقًدا تعقيًدا شديًدا ينقصه التفاصيل والضمانات بشأن القابلية للمساءلة. كن ھناك قلق بشأن ما تم النظر إليه بوصفه ھيكال  

 كانت ھناك حاجة للحصول على نصيحة قانونية متخصصة ومستقلة من أجل اتخاذ قرار بشأن الھيكل لما بعد النقل.  

  

تعقيبات وإسھامات المجتمع.  اإلشراف أيًضا الجوانب المختلفة، مع األخذ في االعتبار-كما ناقشت مجموعة عمل المجتمعات 1232
). .Contract Coوفي جانب من ذلك، اشتمل ذلك على النظر في العديد من النماذج األكثر ھيكلية (باإلضافة إلى ھيئة 

، أدى ذلك إلى مجموعة أسئلة إضافة إلى المجتمع، من 52رقم  ICANN، وقبل اجتماع سنغافورة لـ 2015وبحلول فبراير 
  اإلشراف.-في مناقشات مجموعة عمل المجتمعاتأجل االستفادة بھا 

اإلشراف للمجتمع نظرة عامة على أربع نماذج -، قدمت مجموعة عمل المجتمعات52رقم  ICANNوباالنطالق إلى اجتماع  1233
 :66"). وتتوفر وثيقة المناقشة ھنا.Contract Coھيكلية: اثنان منھا "داخليين" واثنان كانا "خارجيين" (بما في ذلك "ھيئة 

en-06-02-2015-https://www.icann.org/news/announcement67 خالل اجتماع .ICANN  تم 52رقم ،
ذج الثالثة ھنا: طرح ثالثة نماذج إضافية؛ وكل منھا كان تنوًعا عن نموذج "ھجين". وتتوفر وثيقة المناقشة الخاصة بھذه النما

https://community.icann.org/download/attachments/49351404/IntegratedIANA1.2.pdf?ve
ficationDate=1427102306000&api=v2rsion=1&modi ومع إضافة ھذه النماذج الثالثة، تركت مجموعة .

  ومعھا سبعة نماذج محتملة للتقييم والنظر فيھا.  52رقم  ICANNاإلشراف بفاعلية اجتماع -عمل المجتمعات

  ق التصميم): فر2015إلى يونيو  2015الطريقة المستخدمة في وضع المقترح الثاني والنھائي (فبراير  1234

اإلشراف ووافقت في -، وبعد اجتماع سنغافورة المباشرة وجًھا لوجه، ناقشت مجموعة عمل المجتمعات2015في فبراير  1235
على طريقة بديلة ومركزة وقوية تمثلت في العمل على المشكالت المفتوحة الباقية من خالل طريقة تعرف باسم  2015مارس 

                                             
 ) Rules of Engagement )isplay/gnsocwgdtstwrdshp/Charterhttps://community.icann.org/d، القسم الخامس: CWGميثاق  65
 اإلشراف النصيحة القانونية المتخصصة. -وعند ھذه النقطة، لم توفر مجموعة عمل المجتمعات 66
 اإلشراف النصيحة القانونية المتخصصة. -وعند ھذه النقطة، لم توفر مجموعة عمل المجتمعات 67
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تصميم بھدف منصب على بند عمل خاص ومحدد مسبًقا ويقدم النتائج الخاصة به في فريق التصميم. وقد تم تأسيس كل فريق 
  إطار زمني قصير. 

-اإلشراف والحفاظ عليھا بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات-وقد تم اعتماد قائمة بنود العمل بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات 1236
اإلشراف الكاملة -اعتمادھا بمعرفة مجموعة عمل المجتمعاتاإلشراف. وقد تمت مناقشة النتائج المقدمة من كل فريق تصميم و

اإلشراف المتطور. كما تمت مناقشة النتائج من فرق التصميم محددة -قبل التضمين في مقترح مجموعة عمل المجتمعات
ي ف 2015اإلشراف واجتماعاتھا المباشرة وجًھا لوجه التي جرت في مارس -األولوية بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات

  إسطنبول، بتركيا. وقد تمت مراجعة القائمة األولية لبنود األعمال في تلك االجتماعات وتم إعادة تحديد أولوية بنود العمل. 

وأدار الرؤساء المشاركون إنشاء فرق التصميم، وتحديد أولوية بنود األعمال، وسير عمل الفرق، مع الحصول على التعقيبات  1237
اإلشراف بتشكيل فرق -شراف. وقام أعضاء ومشاركون من مجموعة عمل المجتمعاتاإل-من مجموعة عمل المجتمعات

  التصميم، وفي بعض الحاالت تم تضمين مراقبين خارجيين من ذوي الخبرات الخاصة.

علًما بأن سجل/قائمة بنود األعمال، وأولويتھا، وعضوية فرق التصميم، واالجتماعات وجداول األعمال، وأرشيفات البريد  1238
   https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Design+Teams+Listعلى:  متاحة

نقل دور اإلشراف على اإلشراف اجتماعاتھا في إسطنبول بسبعة نماذج محتملة من أجل -وقد دخلت مجموعة عمل المجتمعات 1239
IANA وقد تمت دراسة ھذه النماذج وإعادة بحثھا من خالل استشاري قانون مستقل تمت االستعانة به حديًثا، وھو شركة .

Sidley Austin LLP ،وبعد مناقشة شاملة لھذه النماذج المحتملة مع االستشاري القانون وبروح التسوية والتوصل إلى حل .
اإلشراف بتخفيض قائمتھا من النماذج الھيكلية إلى متغيرين اثنين لنموذج المساءلة/الھجين -جتمعاتقامت مجموعة عمل الم

  الداخلي: وضع الفصل القانوني باإلضافة إلى نموذج الفصل الوظيفي. 

مجموعة من  واالنتقال من سبعة نماذج محتملة إلى متغيرين اثنين لنموذج المساءلة الداخلية/نموذج ھجين تم تأكيده من خالل 1240
الجلسات. وفي إحدى الجلسات، بعد شرح نتائج االستشاري القانوني، النموذجين: الثقة الداخلية والثقة الخارجية، تم اعتبار 

اإلشراف ألن الھياكل لم تكن منظمة قانوًنا بالضرورة خارج -أنھما غير مناسبين للوفاء بمتطلبات مجموعة عمل المجتمعات
اإلشراف أيًضا على تأجيل مزيد من -د االنتھاء من ھذه الجلسات، وافقت مجموعة عمل المجتمعاتالواليات المتحدة. وعن

" (وجانب من ذلك يرجع إلى أنھا لم تتلقى الدعم الكافي بعد فترة التعليقات العامة .Contract Coالنظر في نموذج "ھيئة 
-متبقية. وباإلضافة إلى ذلك، وافقت مجموعة عمل المجتمعاتاألولى)، حتى يتم التحقق والنظر باستفاضة في سريان النماذج ال

الھجين القائم بذاته. كما وافقت مجموعة  IANAاإلشراف على تأجيل النظر اإلضافي فيف النموذج الداخلي بالكامل أو نموذج 
ي (نموذج الفصل القانوني اإلشراف على أن النماذج المتبقية: متغيرين اثنين لنموذج المساءلة/الھجين الداخل-عمل المجتمعات

-والنموذج الوظيفي المنفصل) استلزما مزيد من البحث من جانب االستشاري القانوني قبل أن تتمكن مجموعة عمل المجتمعات
  اإلشراف من اتخاذ قرار. 

لمستقل اإلشراف بالتشاور مع االستشاري القانوني ا-وبعد االجتماع المنعقد في إسطنبول، عقد مجموعة عمل المجتمعات 1241
الخاص بھا، اجتماعات متعددة وراجعت مختلفة المذكرات المقدمة من استشاريھا القانوني من أجل تحديد أي المتغيرين لنموذج 

سيكون موصى به. وقررت مجموعة عمل  -نموذج الفصل القانوني ونموذج الفصل الوظيفي  -المساءلة/الھجين الداخلي 
باعتبارھا كياناً اعتبارًيا منفصالً في  PTIالقانوني ھو المفضل بسبب أنه سيقيم اإلشراف بأن نموذج الفصل -المجتمعات

في المستقبل، إذا لزم ذلك. باإلضافة إلى ذلك، فقد سمح نموذج الفصل  ICANNالبداية، بما يسمح إلمكانية االنفصال عن 
اإلشراف -حول مجموعة عمل المجتمعات. ومع التوصل إلى ھذا القرار، PTIو ICANNالقانوني بإمكانية تحرير عقد بين 

تركيزھا إلى وضع إطار عمل للمساءلة من أجل دعم ھذا النموذج، في حين قدم االستشاري القانوني المساعدة في التعامل مع 
  مشكالت الحوكمة ذات الصلة بالنموذج. 

ري القانون المستقل الخاص بھا، ھل يجب اإلشراف، بالتشاور مع االستشا-وقد أصبح االعتبار بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات
دعم نموذج الفصل الوظيفة أو نموذج الفصل القانوني. واختارت المجموعة في نھاية األمر نموذج الفصل القانوني ألنه سوف يؤدي 

ع العمل بتلك في المستقبل، إذا لزم األمر. وم ICANNمنفصل في البداية، وھو ما يسمح بإمكانية الفصل عن  PTIإلى إنشاء كيان 
اإلشراف تركيزھا على وضع إطار عمل للمساءلة من أجل دعم ھذا النموذج، في حين -التسوية، حولت مجموعة عمل المجتمعات

  ساعد االستشاري القانوني في التعامل مع مشكالت الحوكمة.
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  لجنة العمالء/الخدمات القانونية الخارجية المستقلة 1242

اإلشراف على -طلب الحصول على المقترحات، حصلت مجموعة عمل المجتمعات، وبعد عملية موسعة ل2015في مارس  1243
، من أجل توفير االستشارات القانونية المستقلة ذات Sidley Austin LLPخدمات إحدى شركات المحاماة الخارجية، وھي 

مع الفھم  68لجنة عمالء، اإلشراف تمرير اتصاالتھا مع شركة المحاماة من خالل-الصلة. وقد وافقت مجموعة عمل المجتمعات
بأن جميع االتصاالت (البريد اإللكتروني ومؤتمرات الھاتف، بين لجنة العمالء وشركة المحاماة) سوف تكون متاحة للجمھور 

  باإلضافة إلى جميع مواد التسليم التي أعدتھا شركة المحاماة. 

اإلشراف للرد -ات مجموعة عمل المجتمعاتجميع اجتماع Sidley Austin LLPوعند دعوة لجنة العمالء، حضرت شركة  1244
  على األسئلة وتقديم التوضيحات اإلضافية.

وتسجيالت االجتماعات وجداول األعمال  Sidley Austinوتتوفر عضوية لجنة العمالء، باإلضافة إلى قائمة بفريق  1245
واألبحاث والمذكرات إلخ، أمام الجمھور على: 

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Client+Committee   

ومن خالل طريقة فريق التصميم ومع األخذ في االعتبار النصيحة القانونية الخارجية والمستقلة، قامت مجموعة عمل  1246
مايو  20حتى  2015أبريل  22ودة الثانية لمقترحھا، والتي تم نشرھا للتعليق العام في اإلشراف بوضع المس-المجتمعات

. وخالل فترة المشاورات العامة، تم تحديد جوانب المقترح الثاني أكثر من ذلك ومناقشته، وذلك من خالل استخدام نفس 2015
  الطريقة في وضع المقترح الثاني. 

اإلشراف بمراجعة جميع التعليقات -)، قامت مجموعة عمل المجتمعات2015مايو  20وبعد إغالق فترة التعليق العام ( 1247
  الواردة، ومتى ما كان ذلك مناسًبا، قامت فرق التصميم بإعداد الردود على التعليقات الواردة باإلضافة إلى تنقيح تعقيباتھم.

اإلشراف الكاملة وفرق التصميم، ومع -لمجتمعاتواستناًدا إلى المقترح الثاني والمناقشة اإلضافية من جانب مجموعة عمل ا 1248
  األخذ في االعتبار تحليل التعليقات العامة، تم وضع المقترح النھائي.

  تحديد اإلجماع 1249

تم وضع المقترح بطريقة متكاملة ومستندة إلى أصحاب المصلحة المتعددين، وھو ما اشتمل على العديد من القراءات  1250
اإلشراف والمشاركين -للجمھور وفتحھا للتعليقات بمعرفة أعضاء مجموعة عمل المجتمعاتللمسودات. وقد تم نشر المسودات 

فيما يخص كل من تأكيدات مسودة المقترح. وقد تم تعميم المسودة األولى للمقترح النھائي للمراجعة والتعليق بمعرفة مجموعة 
. 2015يونيو  2ل االجتماع التحضيري في ، مع قراءة أولية مخصصة خال2015يونيو  1اإلشراف، في -عمل المجتمعات

. كما 2015يونيو  4، باإلضافة إلى قراءة ثانية مخصصة خالل اجتماع 2015يونيو  3وقد تم تسليم المسودة الثانية في 
  يونيو. 9جرت قراءة أخرى نھائية في 

ساعة تم خاللھا إيضاح  24ف لمدة اإلشرا-وبعد القراءة األخيرة، تم إرسال المقترح النھائي إلى مجموعة عمل المجتمعات 1251
بالتوقيت  23:59ساعة ھذه (والتي تنتھي في تمام الساعة  24وتوضيح أية أخطاء أو تعليقات أو بيانات. وفي نھاية فترة 

اإلشراف مالحظة على القسم -يونيو)، أضاف الرؤساء المشاركون في مجموعة عمل المجتمعات 10العالمي المنسق في 
سلوا المقترح النھائي إلى المنظمات األعضاء لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية من أجل الحصول على .ج.، أناه، وأر6

  . ICGيونيو من أجل تقديمھا إلى مجموعة  25موافقتھم. وموافقة المنظمات األعضاء مطلوبة بحلول 

  وإجراءات االجتماعات روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم البريدية، والمشاورات  ب.1.6الجزء  1252
  

  االجتماعات 1253

 اإلشراف الكاملة (تواريخ االجتماعات، وجداول األعمال، والمشاركين، ومالحظات -مجموعة عمل المجتمعات المتعددة
  /display/gnsocwgdtstwrdshp/Meetingshttps://community.icann.orgاالجتماع): 

                                             
 اإلشراف. -من مجموعة عمل المجتمعاتوقد تشكلت لجنة العمالء من رئيسين مشاركين وعضوين  68



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  61صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

 اإلشراف: -الفرق الفرعية لمجموعة عمل المجتمعات
Work+Item+https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/%5BArchive%5D+
Sub+Groups  

  :فرق التصميمhttps://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Design+Teams   

  :لجنة العمالءhttps://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Client+Committee   

  المشاورات العامة 1254

  اإلشراف: -من ديسمبر بخصوص مسودة مقترح النقل الصادرة عن مجموعة عمل المجتمعات 1المشاورة العامة في
en-01-12-2014-transition-naming-comments/cwg-https://www.icann.org/public   

  2014الردود على التعليقات العامة في ديسمبر :-comments/cwg-https://www.icann.org/public
en#summary-01-12-2014-transition-naming   

  لمنظمة  52مستند المناقشات بخصوص االجتماع رقم  2015فبرايرICANN: 
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52889457   

  اإلشراف الثانية: -التعليقات العامة مسودة مقترح النقل الصادرة عن مجموعة عمل المجتمعات 2015مايو
en-22-04-2015-proposal-draft-stewardship-comments/cwg-https://www.icann.org/public   

  ندوات الويب والعروض التقديمية العامة األخرى 1255

  2014ديسمبر  4-3ندوة الويب :
://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=50823496https   

  2015فبراير  3ندوة الويب :
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52232656  

 في اجتماع سنغافورة  العروض التقديميةICANN  52رقم :-http://singapore52.icann.org/en/schedule/thu
stewardship-cwg   

  2015أبريل  24ندوات الويب :
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52897455   

  2015مايو  7-6ندوات الويب :
ion?pageId=53772631https://community.icann.org/pages/viewpage.act  

  يونيو:  11ندوات الويبhttps://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=53778352   

  أرشيفات القوائم البريدية 1256

 https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Mailing+List+Archives   

  المراسالت 1257

 es/viewpage.action?pageId=49355992https://community.icann.org/pag  

  التوعية 1258

 -https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Outreach+Tracking+CWG
Stewardship   
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  م مستوى التوافق في عرض مجتمعك، بما في ذلك وصف لمناطق النزاع أو االختالفتقيي ج.1.6الجزء  1259

  

اإلشراف) أن تقدم -يسر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول الوظائف ذات الصلة بالتسمية (مجموعة عمل المجتمعات 1260
حول نقل دور  IANAى للمنظمات األعضاء ردھا المقترح على طلب تقديم العروض لمجموعة تنسيق نقل اإلشراف عل

  من أجل النظر والموافق حسب الميثاق الخاص بھا. IANAاإلشراف على 

مشاركاً باإلضافة إلى فريق  133عضًوا من مجموعة عمل المجتمعات و 19وقد جاء الرد نتيجة األعمال المكثفة التي قام بھا  1261
اجتماع ھاتفي أو  100الماضي، وھو ما اشتمل على أكثر من  من المستشارين القانونيين المؤھلين تأھيالً عالًيا على مدار العام

رسالة بالبريد اإللكتروني. وھي تمثل توازًنا تم تحقيقه بعناية  4,000من المشاورات العامة وأكثر من  2اجتماع مباشر، و
اركين وتشمل على اھتمام فيما بين المتطلبات األساسية، والنصائح القانونية الخاصة، والتسويات الكبيرة بمعرفة جميع المش

بعناية للتعقيبات الوارد من خالل إجراءات التعليقات العامة. وقد حصل المقترح النھائي على دعم اإلجماع من مجموعة عمل 
  اإلشراف وبدون أي اعتراض أو تسجيل بيانات أقلية من أجل نظر المنظمات الداعمة في ذلك. -المجتمعات

اإلشراف نفسه، فإن المقترح يعتمد بشكل كبير وھو مشروط بشكل واضح -مل المجتمعاتوكما أشرنا في مقترح مجموعة ع 1262
(مجموعة  ICANNمن خالل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNعلى تنفيذ آليات المساءلة من مستوى 

ف ومجموعة عمل عبر اإلشرا-المساءلة). قام الرؤساء المشاركون لمجموعة مجموعة عمل المجتمعات-عمل المجتمعات
اإلشراف واثقة من أن توصيات مجموعة عمل -بتنسيق كما أن مجموعة عمل المجتمعات ICANNالمجتمع لتعزيز مساءلة 

، في حالة تنفيذھا حسب ما ھو متصور، سوف تفي بالمتطلبات التي أشارت إليھا ICANNعبر المجتمع لتعزيز مساءلة 
. وفي حالة عدم تنفيذ أي CCWGابق إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة اإلشراف في الس-مجموعة عمل المجتمعات

اإلشراف، -حسب ما ھو موضح في مقترح مجموعة عمل المجتمعات ICANNعنصر في آليات المساءلة ھذه من مستوى 
  فسوف يحتاج ھذا المقترح لمراجعة.



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  63صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

  يةإضاف معلومات - IANA لوظائف المجتمع استخدام  :أ الملحق. 1 الجزء

  .أ)2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANAإدارة طلب تغيير منطقة الجذر (عقد وظائف  )1

). تشمل طلبات TLDتلقي طلبات تغيير منطقة الجذر ومعالجتھا ألجل نطاقات المستوى األعلى ( وصف الوظيفة:  .أ
ومعلومات سجل موارد ) القائمة أو تحديثھا TLD) نطاق المستوى األعلى (NSالتغيير المذكورة إضافة خوادم أسماء (

)RR) موّقع التفويض (DS سجالت الموارد) جنًبا إلى جنب مع السجالت "المتبقية" ذات الصلة (A وAAAA قد .(
  ) في منطقة الجذر.TLDيشمل أيًضا أي طلب تغيير مدخالت جديدة بشأن نطاق المستوى األعلى (

  ).TLDسجالت نطاق المستوى األعلى (عمالء الوظيفة:   .ب

  قاعدة بيانات منطقة الجذر. الت المشاركة في تقديم الوظيفة:ما السج  .ج

يتم البت في السياسة الخاصة باإلدخاالت في منطقة الجذر عبر آليات وضع التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:   .د
 ). يمكن أن تنشئ عملية التوحيد القياسي لفريقgTLDونطاقات  ccTLD(مثال ألجل نطاقات  ICANNالسياسات في 

) عمليات حجز لحيز األسماء العالمي بحيث ال يتم السماح بأسماء معينة تعتبر صالحة IETFعمل ھندسة اإلنترنت (
  ). DNSبطريقة أخرى في جذر نظام اسم النطاق (

: NTIAالمبرم مع  IANA" لمنطقة الجذر (عقد وظائف WHOISإدارة طلب وقاعدة بيانات تغيير " )2
  .ب)2.9.2ج.

 WHOISويحّدث ويجعل الولوج علنياً إلى قاعدة بيانات  IFOأو  IANAن مشّغل وظائف يصو وصف الوظيفة:  .أ
" WHOIS. قاعدة بيانات "TLDمنطقة الجذر مع معلومات اتصال حالية ومتحقق من صحتھا لجميع مشغلي سجل 

، TLDسماء ، وعنوان بروتوكول اإلنترنت لخوادم أTLDلمنطقة الجذر، في الحد األدنى، ستتألف من اسم نطاق 
، واالسم، والعنوان البريدي، وعنوان البريد TLDواألسماء المقابلة لكل خادم من خوادم األسماء، وتاريخ إنشاء نطاق 

، واالسم، والعنوان البريدي، وعنوان البريد اإللكتروني، وأرقام TLDاإللكتروني، وأرقام الھاتف والفاكس لمشّغل سجل 
، واالسم، والعنوان البريدي، وعنوان البريد اإللكتروني، TLDلتقنية لمشّغل سجل الھاتف والفاكس لجھة االتصال ا

"، WHOIS، والتقارير، وتاريخ آخر تحديث لسجل "TLDوأرقام الھاتف والفاكس لجھة االتصال اإلدارية لمشّغل سجل 
طلبات تغيير  IANA. سوف تتلقى TLDالمطلوب بواسطة مشّغل سجل  TLDوأي معلومات أخرى ذات الصلة بنطاق 

"WHOIS) منطقة الجذر ومعالجتھا ألجل نطاقات المستوى األعلى "TLD.(  

  ).TLDسجالت نطاق المستوى األعلى (عمالء الوظيفة:   .ب

  لمنطقة الجذر. WHOISقاعدة بيانات  ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج

  ال يوجد. التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:  .د

  .ج)2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANA(عقد وظائف  ccTLDفويض نطاق تفويض وإعادة ت )3

). IDN ccTLDs(يتضمن ذلك  ccTLDتعيين مدير (منظمة راعية) أو إعادة تعيينه لسجل نطاقات  وصف الوظيفة:  .أ
يتعلق بتطبيق إطارات السياسة القائمة في معالجة الطلبات المرتبطة بالتفويض وإعادة التفويض فيما  IFOيقوم مشّغل 

وإرشاداتھا  GACومبادئ لجنة  RFC 1591، مثل ھيكل نظام أسماء النطاقات وتفويضه في المستند ccTLDبنطاق 
بخصوص تفويض نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان وإدارتھا، وأي توضيح إضافي لھذه السياسات عبر األطراف 

ستتشاور مع األطراف المعنية والمتأثرة،  ICANNمعينة، فإن  المعنية والمتأثرة. إذا لم يوجد إطار سياسة لتغطية حالة
ومع الھيئات العامة والحكومات ذات الصلة بشأن أي توصية خارج نطاق إطار السياسة القائم أو غير متسقة معه. في 

ن بأخذ األطر الوطنية في االعتبار وكذلك القوانين السارية ضم ICANNمعرض طرحھا لتوصياتھا، تلتزم منظمة 
  ).TLDاالختصاص القضائي الذي يعمل فيه سجل نطاق المستوى األعلى (

  .ccTLDسجالت نطاقات  عمالء الوظيفة:  .ب

  لمنطقة الجذر. WHOISمنطقة الجذر، قاعدة بيانات  ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج
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ي منطقة الجذر عبر كّل من آليات وضع يتم البت في السياسة الخاصة بالمدخالت ف التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:  .د
، ومن خالل عملية التوحيد القياسي (gTLDونطاقات  ccTLD(مثل ما يخص نطاقات  ICANNالسياسة في منظمة 

  .) (مثل األسماء المحجوزة بشكل خاص)IETFعبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت (

  .د)2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANA(عقد وظائف  gTLDتفويض وإعادة تفويض نطاق  )4

من أن كافة  ICANNوإعادة تعيينھا. تتحقق منظمة  gTLDتعيين منظمة راعية لسجل نطاقات  وصف الوظيفة:  .أ
وإعادة تفويضھا متسقة مع اإلجراءات الموضوعة من طرفھا. في معرض  gTLDالطلبات المرتبطة بتفويض نطاقات 

أن توفر الوثائق في شكل تقرير تفويض  ICANNوضعھا للتوصية بخصوص التفويض وإعادة التفويض، يجب على 
وإعادة تفويض لتوثيق قيامھا باتباع إطار السياسة الخاص بھا، بما في ذلك الوثائق المحددة التي توضح كيفية توفير 

  العملية لفرصة طرح تعليقات من أصحاب المصالح ذوي الصلة وكيف كانت داعمة للمصلحة العامة العالمية. 

  .gTLDسجالت نطاقات  عمالء الوظيفة:  .ب

  لمنطقة الجذر. WHOISمنطقة الجذر، قاعدة بيانات  ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج

يتم البت في السياسة الخاصة باإلدخال في منطقة الجذر عبر كّل من آليات وضع  التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:  .د
، ومن خالل عملية التوحيد القياسي (gTLDونطاقات  ccTLD(مثل ما يخص نطاقات  ICANNالسياسة في منظمة 

  ) (مثل األسماء المحجوزة بشكل خاص).IETFعبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت (

: NTIAالمبرم مع  IANAوتشغيله (عقد وظائف  TLD) .INTإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى ( )5
  69)2.9.4ج.

الخاص بفريق عمل  RFC 1591يتم وصفھا في مستند  INT. تاريخًيا، كانت السياسة الخاصة بـ وصف الوظيفة:  .أ
). وقد سمحت السياسة بالتسجيل لكّل من المنظمات الدولية، وباالستخدام لقواعد البيانات الدولية IETFھندسة اإلنترنت (

الستخدامات البنية  المرتبطة بقواعد البيانات الدولية INTالستخدام البنية األساسية. وقد تم البت في السياسة الخاصة بـ 
بأن يتم نقل ھذه االستخدامات  RFC 3172). يوصي المستند IETFاألساسية عبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت (

لھذه البنية األساسية (شجرة تخطيط  INT، وقد تم نقل االستخدام الوحيد الموجود حينئٍذ لـ ARPAلتصبح ضمن وكالة .
، وكذلك جميع استخدامات البنية األساسية الالحقة كانت ARPAح ضمن العكسي) في الواقع ليصب IPv6بروتوكول 

. ومنذ حدوث ھذا التغيير، أصبح من الممكن فقط للمنظمات المرتبطة بمعاھدة دولية أن تسجل أسماء ARPAضمن 
  لالستخدام لصالح المنظمة ذاتھا. INT.النطاق ضمن 

  ).http://www.iana.org/domains/int/policyT (.INالمسّجلون المؤھلون للتسجيل في  عمالء الوظيفة:  .ب

لمنطقة الجذر، قاعدة بيانات منطقة  WHOISقاعدة بيانات منطقة الجذر،  ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج
.INT قاعدة بيانات ،WHOIS  لـ.INT  

)، IETFفي السابق، كانت السياسة يتم تحديدھا جزئًيا عبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت ( االعتماد: أشكال التداخل أو  .د
ُتستخدم لقواعد البيانات الدولية الخاصة باستخدام البنية األساسية، بل  INT.، لم تُعد RFC 3172ومع ذلك، ووفق 

  مستخدًما بدالً من ذلك. ARPAلـ  TLDأصبح نطاق المستوى األعلى 

  .و)2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANAللجذر (عقد وظائف  DNSSECاإلدارة الرئيسية لـ  )6

) ويقوم بنشر KSKھو من يتولى مسئولية استخراج مفتاح التوقيع الرئيسي ( IANAمشّغل وظائف وصف الوظيفة:   .أ
) ZSKتوقيع المنطقة ( ھو المفتاح المستخدم للتوقيع الرقمي على مفتاح KSKجزئه العام. ومفتاح التوقيع الرئيسي 

  على منطقة الجذر.  DNSSECلمنطقة الجذر، والذي ُيستخدم بواسطة مشرف الصيانة على منطقة الجذر لتنفيذ توقيع 

  ).DNSجھة صيانة منطقة الجذر، مشّغلو محلل التحقق من صحة نظام اسم النطاق (عمالء الوظيفة:   .ب

                                             
يتم بمعرفة  INT.شريطة عدم وجود تغيير في السياسة بموجب ، وتوصلت إلى أنه INT.اإلشراف بالنظر في نطاق -قامت مجموعة عمل المجتمعات 69

ICANN/IANA اإلشراف أي ضرورة في إجراء تتغيرات في إدارة نطاق -فال ترى مجموعة عمل المجتمعات.INT ويجب أن تخضع اإلدارة  .تزامن مع النقلبال
 لمراجعة ما بعد النقل. INT.المستقبلية لنطاق 
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  منطقة الجذر.  كيان ثقة ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج

  ) ألرقام خوارزمية ألنواع المفاتيح.IETFإنشاء فريق عمل ھندسة اإلنترنت (التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:   .د

  .ھـ)2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANAأتمتة منطقة الجذر (عقد وظائف  )7

ء، وبروتوكول إمداد مؤتمت يسمح نظام مؤتمت بالكامل يشمل نظاًما آمًنا (مشفًرا) لمراسالت العمال وصف الوظيفة:  .أ
للعمالء بإدارة تفاعالتھم مع نظام إدارة منطقة الجذر، وقاعدة بيانات عبر اإلنترنت لطلبات التغيير، وإجراءات الحقة 

بموجبھا يمكن لكل عميل أن يطلع على سجل لطلباته السابقة وأن يتابع تقدم الطلبات الحالية، ونظام اختبار يمكن للعمالء 
، IFOأو  IANAدامه الختبار المتطلبات التقنية لطلب تغيير، وواجھة داخلية لالتصال اآلمن بين مشّغل وظائف استخ

  والمسئول، ومشرف الصيانة على منطقة الجذر.

  ).TLDسجالت نطاق المستوى األعلى (عمالء الوظيفة:   .ب

  لمنطقة الجذر. WHOISقاعدة بيانات منطقة الجذر،  ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج

  ال يوجد التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:  .د

  .ز)2.9.2: ج.NTIAالمبرم مع  IANA) (عقد وظائف CSCRPعملية حل شكاوى خدمة العمالء ( )8

لتقديم الشكاوى للحصول على الحل الذي يتبع أفضل ممارسات  IANAعملية مخصصة لعمالء وظائف  وصف الوظيفة:  .أ
  ناسب، ويتضمن إطاًرا زمنًيا مناسًبا للحل.الصناعة في الوقت الم

  ).TLDسجالت نطاق المستوى األعلى (عمالء الوظيفة:   .ب

  ال يوجدما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:   .ج

  التي يواجھھا العميل لسجالت األسماء. IANAكافة وظائف  التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:  .د

  )IANAوالذي يقع خارج نطاق عقد وظائف  IANAو النشاط من (الخدمة أ IDNإدارة مستودع ممارسات  )9

، بھدف "IDN، والمعروف أيًضا باسم "سجل جدول لغات TLD IDNتم إنشاء مستودع ممارسات  وصف الوظيفة:  .أ
ى )". وباإلضافة إلIDNsعلى النحو المبّين في "المبادئ التوجيھية لتنفيذ أسماء النطاقات الدولية ( IDNدعم تطوير تقنية 

من خالل  IDNجداول  TLD، قد تسجل سجالت TLDلالطالع العام في المواقع اإللكترونية لسجل  IDNإتاحة جداول 
  الذي سوف يعرضھا بدوره عبر اإلنترنت للوصول العام. IANAمشّغل وظائف 

  ).TLDسجالت نطاق المستوى األعلى ( عمالء الوظيفة:  .ب

  IDNجدول لغات  سجل ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج

) IETFإلى المعايير التي قام فريق عمل ھندسة اإلنترنت ( IDNتستند أسماء  التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:  .د
  بتطويرھا وصيانتھا.

والذي يقع خارج نطاق عقد  IANA) (الخدمة أو النشاط من TLDالتوقف عن تفويض نطاقات المستوى األعلى ( )10
  (IANAوظائف 

  ) من االستخدام الفعال.TLDإيقاف نطاقات المستوى األعلى ( وصف الوظيفة:  .أ

  .)TLDسجالت نطاق المستوى األعلى ( عمالء الوظيفة:  .ب

  لمنطقة الجذر. WHOISقاعدة بيانات منطقة الجذر، قاعدة بيانات  ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة:  .ج

  .ال يوجد التداخالت أو االعتمادات المتبادلة:  .د
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  NTIA من IANA وظائف عقد في اإلشراف آليات لملحق ب:. ا1الجزء 

  .NTIAالمبرم مع  IANAما يلي عبارة عن قائمة تضم آليات المراقبة المنصوص عليھا في عقد وظائف  1263

 االلتزامات الجارية

 .ت يلتزم المتعاقد بتوفير فريق عمل فني مدرب وواسع المعرفة بما يتفق مع المتطلبا -.أ مدير البرامج 2.12ج
المنصوص عليھا في ھذا العقد. يجب على جميع أعضاء فريق العمل لدى المتعاقد ممن يتعاملون مع مسئول التعاقد 
وممثل مسئول التعاقد التمتع بمھارات تواصل شفھية والمكتوبة الممتازة. يمكن تعريف "مھارات التواصل الشفھية 

، والتواصل بفاعلية، والكتابة بشكل واضح باللغة اإلنجليزية. ينّظموالمكتوبة الممتازة" بأنھا القدرة على التحاور بطالقة
الجھد الكلي للبرنامج، ويضع خططه، ويوجھه، ويمده بالموظفين، ويقوم بمھام التنسيق  IANAمدير برنامج وظائف 

 COكّل من  الخاصة به؛ كما يدير األنشطة المنصوص عليھا في العقد والعقد من الباطن بصفته وسيًطا معتمًدا مع
 ، ويضمن التوافق مع القوانين واللوائح الفيدرالية ويتولى المسؤولية عن اآلتي:CORو

 .مراجعات البرنامج وزيارات الموقع سوف تتم بصفة سنوية. –االجتماعات  4.1البند ج 

 .لى يلتزم المقاول لتحضير تقرير تقدم األداء وإرساله إ –تقرير تقدم األداء الشھري  4.2البند جCOR  كل شھر (في
يوًما تقويمًيا بعد نھاية كل شھر)، على أن يتضمن التقرير المذكور المعلومات اإلحصائية والوصفية  15موعد أقصاه 

(أي تعيين معلمات البروتوكول التقني؛ والوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر؛  IANAبشأن أداء وظائف 
خالل الشھر التقويمي السابق. ويجب أن يتضمن التقرير ملخًصا سردًيا للعمل الذي  وتخصيص موارد أرقام اإلنترنت)

تم في كل وظيفة مع توضيح دقيق ومناسب للتفاصيل. وأيًضا سوف يصف التقرير األحداث الكبرى والمشكالت التي 
ص عليھا في البنود من تمت مواجھتھا وأي تغييرات ھامة مجدولة، إن ُوجدت، فيما يتعلق بأداء المتطلبات المنصو

 .2.9.4إلى ج. 2.9ج.

 .يلتزم المقاول بالعمل بالتعاون مع  –لوحة معلومات إدارة منطقة الجذر  4.3البند جNTIA  وكذلك جھة صيانة منطقة
، بتطوير لوحة معلومات وإتاحتھا لالطالع 1.3الجذر؛ وتقوم جميع األطراف المعنية والمتأثرة المذكورة في البند ج.

م عبر موقع إلكتروني، على أن ُتستخدم لوحة المعلومات المذكورة لتتبع تدفق العمليات الخاصة بإدارة منطقة الجذرالعا
 ) شھور من تاريخ الحصول على العقد.9في غضون تسعة (

 .ائف يلتزم المقاول بإعداد التقارير ونشرھا، وذلك لكل وظيفة منفصلة من وظ –تقارير معايير األداء  4.4البند ج
IANA .سوف يتم نشر التقارير القياسية لمعايير األداء عبر موقع إلكتروني في كل 2.8وذلك بما يتوافق مع البند ج .

) شھور من تاريخ 6يوًما تقويمًيا من نھاية كل شھر) مع البدء في موعد أقصاه ستة ( 15شھر (في موعد أقصاه 
 الحصول على العقد.

 .عمالء (استبيان خدمة ال 4.5المادة جCSS (–  يلتزم المقاول بالتعاون معNTIA  بوضع وتنفيذ استبيان خدمة عمالء
. ويجب أن يتضمن IANAسنوي، على أن يكون االستبيان متوافًقا مع معايير األداء لكل وظيفة منفصلة من وظائف 

يوًما من تاريخ إجراء  30في موعد أقصاه  -منفصلة. يلتزم المقاول  IANAاالستطالع قسًما للتعليقات لكل وظيفة 
 .CORإلى  CSSبإرسال تقرير  -االستبيان 

 .يلتزم المقاول بإنشاء بيانات سجل المراجعة لعملية األمان والحفاظ عليھا لسنة واحدة،  –بيانات المراجعة  5.1البند ج
لمراجعة . يجب إدراج جميع عمليات إدارة منطقة الجذر في اCORو COوبتقديم تقرير مراجعة سنوي إلى 

 والسجالت التي تتناول طلبات التغيير في ملف منطقة الجذر. يلتزم المقاول باالحتفاظ بھذه السجالت بما يتوافق مع البند
 عند طلبھا. CORو CO. ويلتزم المقاول بتقديم بيانات سجل مراجعة معينة إلى 52.215-2

 .لمقاول بإعداد تقرير مراجعة شھري ونشره على موقع يلتزم ا –بيانات المراجعة إلدارة منطقة الجذر  5.2البند ج
ز) بعنوان "تنفيذ الوظائف اإلدارية المرتبطة -(أ 9.2إلكتروني وذلك استناًدا إلى المعلومات الواردة في تنفيذ البند ج.

بيانات بإدارة منطقة الجذر". ويجب أن يحدد تقرير التدقيق كل ملف لمنطقة الجذر باإلضافة إلى طلب تغيير قاعدة 
"WHOIS لمنطقة الجذر باإلضافة إلى السياسة ذات الصلة التي تم إجراء التغيير بموجبھا فضالً عن تحديد حاالت "

رفض التغيير والسياسة ذات الصلة التي تم بموجبھا رفض طلب التغيير. على أن يبدأ التقرير في موعد أقصاه تسعة 
تلك الفترة يكون مستحًقا إلى ممثل مسئول التعاقد في موعد أقصاه  ) أشھر اعتباًرا من تاريخ ترسية العقد وبعد9(

 يوًما تقويمًيا اعتباًرا من نھاية كل شھر. 15

 .يلتزم المقاول بإجراء تدقيق خارجي ومستقل ومتخصص للتوافق، وھي المراجعة التي –المدقق الخارجي  5.3البند ج
مقارنًة بأفضل الممارسات  IANAة كافة بنود أمان وظائف سيتم إجراؤھا بصفة سنوية وينبغي أن تشمل المراجع

 من ھذا العقد. 3القائمة وبالبند ج.
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 بنقل الخاصة القرارات في إليھا االستناد يجب التي والمعايير المبادئ  . الملحق ج:1الجزء 
  األسماء لوظائف IANA إشراف

  نھائي

. ھذا يعني أن NTIAبموجبه القرارات الخاصة بنقل إشراف  الھدف من ھذه المبادئ والمعايير أن تكون أساًسا تتشكل 1264
  . ICGالمقترحات يمكن اختبارھا في مقابل المبادئ والمعايير قبل إرسالھا إلى 

ويجب أن تضمن المساءلة  IANAيجب أن ال تؤدي التغييرات إلى تقويض تشغيل وظيفة  األمن واالستقرار والمرونة: )1
  دمة.والموضوعية في اإلشراف على الخ

  ويجب أن تخضع عملية النقل الختبار تأكيد مناسب.  )2

  عبًئا ثقيالً ويجب أن تفي بالغرض.  IANAيجب أال تكون أي آليات حوكمة جديدة بخصوص  )3

  يجب أن يسھم اقتراح النقل في تعزيز انفتاحية اإلنترنت وقابليته للتشغيل. دعم اإلنترنت المفتوح: )4

  ذه الخدمة مسئولة وشفافة. : يجب أن تكون ھالمساءلة والشفافية )5

: تعتبر المساءلة مطلًبا مسبًقا للمساءلة. في حين قد توجد مخاوف تتعلق بالحفاظ على السرية أو مخاوف الشفافية )1
، فإن القرار النھائي واألساس TLDحول مواصلة التشغيل خالل عملية التفويض أو إعادة التفويض ألي نطاق 

و على األقل أن يخضع للفحص المستقل كجزء من تقييم القيمة الفعلية للمتغير المنطقي لذلك القرار يجب نشره أ
  بالنسبة لمستوى أداء الخدمة.

وما لم تحظر بنود الحفاظ على السرية ذلك أو تحدده، يجب نشر جميع تقارير التدقيق وغيرھا من مواد المراجعة 
  من أجل اطالع المجتمع األكبر عليھا.

ويجب أن تؤّكد خضوع  70IANAجب أن تكون عملية المساءلة مستقلة عن مشّغل وظائف : ياستقاللية المساءلة )2
  للمساءلة أمام مجتمع أصحاب المصالح المتعددين العالمي الشامل. IANAمشغل وظائف 

. فدور مشّغل IANA: يجب أن تكون عمليات السياسة مستقلة عن مشّغل وظائف IANAاستقاللية السياسة عن  )3
صر في تنفيذ التغييرات بما يتوافق مع السياسة المتفق عليھا عبر عملية السياسة االرتقائية ذات ينح IANAوظائف 
  الصلة.

يجب أن تكون ھناك ضمانات مفعلة من أجل الحماية من االستيالء على الخدمة أو أي  :71الحماية من االستيالء )4
  .IANAوظيفة من وظائف اإلشراف أو المراقبة لـ 

بمستويات الخدمة المتفق عليھا، ويجب أن تتماشى قراراته مع  IANAب أن يفي مشّغل وظائف يج معايير األداء: )5
السياسة المتفق عليھا. ويجب أن تكون ھناك عمليات معمول بھا من أجل مراقبة األداء ويجب العمل بآليات من أجل 

  تصحيح أنواع الفشل. كما يجب تخصيص احتياطي والعمل به في حالة فشل الخدمة.

: يجب أن تكون عمليات االستئناف مستقلة وسليمة وفي الوقت المناسب، وأن توفر عمليات االستئناف والتعويض )6
مفتوًحا لألطراف المتأثرة ومفتوًحا للفحص العام. يجب أن تقتصر عمليات االستئناف على  ملزًماإصالًحا 

  ياسة نفسھا.االعتراض على تنفيذ السياسة أو العملية التي تتبعه، وليس على الس

                                             
 الوحدة التي تقدم الخدمة. IANAيعني مصطلح مشّغل وظائف  70
حاب المصالح اآلخرين الذين يتم اعتبار أي مجموعة قيد التحكم عندما يكون عضو أو أكثر قادًرا على التحكم في النتائج بفاعلية على الرغم من عدم موافقة أص 71

 ق اآلراء للمجموعة.تعتبر موافقتھم أو عدم اعتراضھم أمًرا مطلوًبا لتحقيق توافق اآلراء. وسوف تكون ھناك حاجة للموافقة على مناسبة الشروط الخاصة بتواف
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بطريقة معتمدة وآنية وفعالة. إنھا خدمة حيوية، ويجب أن يضمن أي  IANA: يجب تنفيذ أداء وظائف مستويات الخدمة )6
اقتراح استمرار الخدمة خالل مرحلة النقل وبعدھا، ويجب أن يفي باشتراطات جودة الخدمة المعترف بھا والمتوافق عليھا، أي 

  التزامات مستوى الخدمة.يجب أن يكون ذلك متماشًيا مع 

وأن تكون  IANAيجب أن تكون التزامات مستوى الخدمة قابلة للتھيئة من أجل تطوير احتياجات عمالء وظيفة  )1
  خاضعة للتطوير المستمر.

  ويجب أن تخضع جودة الخدمة لمراجعة مستقلة (مراجعة الحقة) مقارنًة بااللتزامات المتفق عليھا. )2

اتخاذ قراراته وإجراءاته بموضوعية واستناًدا إلى السياسة المتفق  IANAعلى مشّغل وظائف  : يجباالستناد إلى السياسة )7
عليھا عبر عمليات ارتقائية معترف بھا وقائمة على نموذج أصحاب المصالح المتعددين. ولھذا، ينبغي لقرارات وإجراءات 

  أن: IANAمشّغل وظائف 

ضحة مستمدة من السياسة المتفق عليھا والسارية على النحو تكون متوقعة (أي يجب أن تكون للقرارات أسس وا )1
  المنصوص عليه في نص السياسة ذات الصلة). 

: تمتثل للقوانين والعمليات الوطنية، فضالً عن أي سياسات ccTLDااللتزام بالقوانين/العمليات (أي بالنسبة لنطاقات  )2
قنية موضوعة من خالل فريق عمل ھندسة ومعايير ت ICANNسارية وقائمة على توافق اآلراء في منظمة 

في توفير الخدمة إلى السجالت  IANA، سوف يستمر مشّغل وظائف IANA). بعد نقل وظائف IETFاإلنترنت 
الحالية بما يتفق مع األعراف التقنية السائدة، التي تتفق مع قرارات السجالت بخصوص السياسة وأمان واستقرار 

  منطقة الجذر نفسھا.

  تمييزية.تكون غير  )3

  تكون قابلة للمراجعة (المراجعة الالحقة). )4

  وتكون خاضعة لالستئناف عبر األطراف المعنية. )5

   :IANAتنوع عمالء وظائف  )8

). TLDأن يأخذ في اعتباره تنوع أشكال العالقة مع مشغلي نطاق المستوى األعلى ( IANAيجب مشّغل وظائف  )1
  .IANAبقابلية المساءلة أمام المستخدمين المباشرين لوظائف  يجب أن يعكس المقترح تنوع الترتيبات فيما يتعلق

أن يوفر خدمة بدون أن يطلب عقًدا، وعليه أن يحترم  IANAيجب على مشّغل وظائف  :ccTLDبالنسبة لنطاقات  )2
، بصفة خاصة، IANA. ويجب على مشّغل وظائف ccTLDتنوع االتفاقيات والترتيبات السارية بالنسبة لنطاقات 

ض أي متطلبات إضافية على السجل إال إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر وواضح بأمان نظام اسم النطاق أال يفر
DNS .واستقراره ومرونته على النطاق العالمي  

أن يستمر في تقديم الخدمة بصرف النظر عن أي نزاعات  IANA: على مشّغل وظائف gTLDبالنسبة لنطاقات  )3
. ويجب عدم فرض أي متطلبات إضافية gTLDومشّغل نطاق  ICANN تعاقدية راھنة أو متوقعة بين منظمة

 DNSللتسليم العاجل للخدمات ما لم تكن ھذه المتطلبات مرتبطة بشكل مباشر وواضح بأمان نظام اسم النطاق 
  واستقراره ومرونته على النطاق العالمي. 

  يجب أن يضمن أي مقترح القدرة على: إمكانية الفصل: )9

) إذا كان ذلك مما تسمح به العمليات المتفق عليھا ICANNن المّشغل الحالي (أي ع IANAفصل وظائف  )1
  ومتماشًيا معھا.

  جديد. IANAتنفيذ عملية تكفل تحديد مشّغل وظائف  )2

  . IANAالنظر في القابلية للفصل في أي نقل مستقبلي لوظائف  )3

الح المتعددين في الرقابة المستقبلية لوظائف يجب أن يعّزز أي مقترح مشاركة أصحاب المص مبدأ تعدد أصحاب المصلحة: )10
IANA.  
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  الشفافية   . الملحق د:1الجزء 

- ھذا الشكل البياني مستخرج من مجموعة من شرائح العرض المستخدم لندوات الويب الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات
  . https://community.icann.org/x/sJc0Awاإلشراف. لالطالع على مجموعة الشرائح الكاملة، شاھد 
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  )األعمال بيان( النقل عملية بعد لما نقلھا المقرر IANA عقد أحكام . الملحق ھـ:1الجزء 

 (وإدراجھا في العقد المبرم بين منظمة IANAإلى تقرير عمل  IANAمن المتوقع نقل البنود التالية في عقد وظائف  1265
ICANN  وھيئةPTI مع مالحظة أن التحديثات سيتعين إجراؤھا لتعكس العالقة المتغيرة مع وكالة (NTIA  في مرحلة ما

  بعد النقل، ولضمان التناغم في المصطلحات والتحديثات كنتيجة للتوصيات األخرى الواردة في مقترح النقل:

 .عالقات العمل مع كافة األطراف المتأثرة – 1.3البند ج  

 الشفافية والمساءلة - 2.6بند ج.ال  

 .المسؤولية واحترام أصحاب المصالح2.7البند ج .  

 .معايير األداء  - 2.8البند ج  

 .إدارة طلب تغيير ملف منطقة الجذر -.أ 2.9.2البند ج  

 .إدارة طلب وقاعدة بيانات تغيير " - .ب2.9.2البند جWHOISلمنطقة الجذر "  

 .ستوى األعلى لرموز البلدان (تفويض نطاق الم -.ج 2.9.2البند جccTLD وإعادة تفويضه (يجب إعداد بند مشابه فيما (
  يتعلق بإيقاف نطاق مستوى أعلى لرمز البلد)

 .تفويض نطاق مستوى أعلى عام ( –.د 2.9.2البند جcTLDوإعادة تفويضه (  

 .أتمتة منطقة الجذر –.ھـ 2.9.2البند ج  

 .مان نظام أسماء النطاقات (إدارة مفتاح امتدادات أ– .و2.9.2البند جDNSSECفي منطقة الجذر (  

 .مدير برامج مؤھل –.أ 2.12البند ج  

 .األنظمة اآلمنة – 3.1البند ج  

 .إشعار النظام اآلمن –. 3.2البند ج  

 .البيانات اآلمنة –. 3.3البند ج  

 .خطة األمان –. 3.4البند ج  

 .مدير األمن –. 3.5البند ج  

 .داء الشھري تقرير تقدم األ –. 4.2البند ج  

 .لوحة معلومات إدارة منطقة الجذر  – 4.3البند ج  

 .تقارير معايير األداء – 4.4البند ج  

 .استطالع خدمة العمالء  –. 4.5البند ج  

 .بيانات المراجعة –. 5.1البند ج  

 .بيانات مراجعة إدارة منطقة الجذر – 5.2البند ج  

 .المراجع الخارجي – 5.3البند ج  

 .ب المصالحتضار –. 6.1البند ج  

 .موظف تضارب المصالح –. 6.2البند ج  

 .المتطلبات اإلضافية لتضارب المصالح. -) 5-6.2.1(البند ج. 6.2البنود الفرعية للبند ج  

 .الوفرة –. 7.1البند ج  

 .خطة الطوارئ –. 7.2البند ج  

 .النقل إلى مقاول الحق –. 7.3البند ج  
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 .الموظفون الرئيسيون –.ب 12البند ج  

 ألساسية لـ المتطلبات اDNSSEC في منطقة الجذر الرسمية  
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  المدة تحديد ومراجعة األعمال مدة بيان -  IANA وظيفة مراجعات  . الملحق و:1الجزء 

  ما الفترة (المدة الزمنية) التي يجب أن يغطيھا تقرير العمل األول في مرحلة ما بعد النقل؟ 1266

فيما يتعلق بالتسمية ومراجعة ھيكل  IANAسين أداء مشّغل وظائف من المھم للغاية أن يتيح أي مقترح الفرص التي تكفل تح 1267
. ولھذا أھمية خاصة في الفترة األولية التي تلي نقل ICANNالمراقبة المقترح بالمقارنة مع احتياجات عمالئه ومجتمع 

ؤولية اإلشرافية عن ، وذلك ألجل شرح الدروس المستفادة نتيجة نقل المسIANAعلى وظائف  NTIAالمسؤولية اإلشرافية لـ 
IANA ولمراجعة فعالية الھياكل الجديدة التي تم إنشاؤھا نتيجة النقل المشار إليه، ولمواجھة أي آثار تنعكس على أداء مشّغل ،
في مقابل عقد  PTIاإلشراف بأن تتم مراجعة أداء -. ونتيجة لذلك، توصي مجموعة عمل المجتمعاتIANAوظائف 

ICANN-PTI  وبيان أعمالIANA  أو)IANA SOW اختصاًرا) األولي بحيث ال تتم وظائف التسمية بما ال يزيد عن 
. سوف تتم ھذه المراجعة تحت إشراف ھيئة من ھيئات أصحاب المصالح IANAمن تاريخ نقل اإلشراف على عامين اثنين 

  . ICANNالمتعددين المنبثقة عن مجتمع 

، سوف يكون من المستحسن تحديد فترة IANAخ نقل المسؤولية اإلشرافية عن بعد الفترة األولية التي تستمر لعامين من تاري 1268
زمنية أطول بين المراجعات لتجنب التدفق المستمر للمراجعات، مع استمرار اإلبالغ عن الحاجات الناشئة أو المتطورة لعمالء 

IANA  ومجتمعICANN ي من خالل فترة زمنية قياسية في الوقت نفسه. نوصي ببدء المراجعات الالحقة على أساس تقويم
   موصى بھا ال تزيد فترات بينية من خمس سنوات.

بشكل طبيعي بناًء على دورة منتظمة ال تزيد عن خمس سنوات بالتوازي  IANAوبينما سيتم تحديد مواعيد مراجعة وظائف  1269
  ءات المجتمع.أيًضا من خالل إجرا IANAاألخرى، يجوز إجراء مراجعة خاصة لوظائف  ICANNمع مراجعات 

، باإلضافة إلى مراجعة IANAفي مقابل بيان أعمال  PTIالدورية على أداء  IANAوسوف ترتكز مراجعات وظائف  1270
IANA SOW  من أجل تقرير ما إذا كان من الواجب التوصية بأية تعديالت. نتائج مراجعة وظائفIANA  غير مقّيدة، وقد

  تشمل مجموعة متنوعة من التوصيات. 

أو تعديلھا (بما في ذلك اعتماد المجتمع وقبول  IANAيتعين أن يكون عملية لمراجعة تقارير عمل ما الذي  1271
ICANN)؟  

لمعالجة أي قصور في األداء، أو على ميثاق اللجنة  IANAيمكن للمراجعة أن تحّدد التعديالت الموصى بھا على تقرير عمل  1272
. سيتم إجراء عملية صياغة التعديالت واعتمادھا عبر عملية لمعالجة أي مشكالت أو أوجه قصور CSCالدائمة للعمالء 

  محددة شملت، كحد أدنى، الخطوات التالية، وذلك قبل أي تعديل يطرأ على أّي من المستندين المقترحين:

  المشاورة مع مشّغل وظائفIANA؛  

  والمشاورة مع لجنةCSC؛  

  وجلسة تعليقات عامة لمشغلي نطاقccTLD  ونطاقgTLD؛  

 التعليق العام. وفترة  

  

  ستخضع التعديالت المعّدة على األقل للعمليات التالية قبل أن تصبح نافذة المفعول: 1273

 فترة التعليق العام؛  

  واإلقرار عبر مجلسccNSO  ومجلسGNSO حسب عتبة األغلبية العظمى؛  

  واعتماد مجلس إدارةICANN.  
  

ومشّغل  IANAتم الموافقة عليه بين فريق مراجعة وظائف ست IANAالجدول الزمني لتنفيذ أي تعديالت على تقرير عمل  1274
  . IANAوظائف 
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  IANAنطاق مراجعات وظائف  1275

  في اعتبارھا ما يلي: IANAعلى أقل تقدير، سوف تأخذ مراجعة وظائف  1276

  أداء مشّغل وظائفIANA  في مقابل المتطلبات المنصوص عليھا في تقرير عملIANA؛  

  وأي إضافات ضرورية إلى تقرير عملIANA  لمراعاة احتياجات المستھلكين لوظائف التسمية فيIANA  أو مجتمع
ICANN 72ككل؛  

  وإجراءات االنفتاح/الشفافية لمشّغل وظائفIANA  وأي ھياكل رقابية، بما في ذلك متطلبات إعداد التقارير والشفافية فيما
  يتعلق بالميزانية؛

 اقبة وفعالية الھياكل الجديدة التي تم إنشاؤھا لتنفيذ مرIANA  في رقابة أداء مشّغل وظائفIANA  ومعالجة المشكالت التي
  يواجھھا؛

  واألداء النسبي لوظائفIANA في مرحلة ما بعد النقل وما قبله وفًقا لمستويات الخدمة المقررة؛  

  ومناقشة العملية أو التحسينات األخرى (متى ما كانت ذات صلة بمھمة مراجعة وظائفIANA لجنة ) التي تقترحھاCSC  أو
  المجتمع. 

11.   

  كحد أدنى، يجب دراسة التعليقات التالية بوصفھا جزًءا من المراجعة:  1277

  تقرير عملIANA .الحالي  

  والتقارير المنتظمة المقدمة من مشّغل وظائفIANA :خالل فترة المراجعة المحددة، ومنھا  

 تقارير األداء الشھري؛  

 وتقارير التفويض/إعادة التفويض؛  

  ومراجعاتIANA السنوية؛  

 وتقارير عمليات األمن؛  

 ومراجعات بيانات إدارة منطقة الجذر؛  

  واإلجابة على استبيانات رضاء عمالءIANA73؛ وأخيًرا   

 .تقرير تنفيذ تضارب المصالح واالمتثال  

  التعليقات التي طرحتھا لجنةCSC :وتشمل  

 المشكالت التي تم اإلبالغ عنھا في معرض مراجعة التقارير أعاله؛  

 والنصوص العامة ومحاضر االجتماعات؛  

  والتعليقات المرتبطة بفاعلية أي جھود إصالحية مع مشّغل وظائفIANA؛  

  والتقييم السنوي ألداء مشّغل وظائفIANA.  

  تعليقات المجتمع عبر إجراءات المشاورة العامة والمحددة بواسطة فريق مراجعة وظائفIANA:ومن المحتمل أن تشمل ،  

 ق العام؛فترات التعلي  

  والتعليقات في الجلسات الشخصية خالل اجتماعاتICANN؛  

  واإلجابات على االستبيانات العامة المرتبطة بأداء مشّغل وظائفIANA؛  

  والتعليقات العامة خالل اجتماعات فريق مراجعة وظائفIANA.  

                                             
 المتعاقدة. TLDمع نطاقات  ICANNيھا أو على عالقة مالحظة: وال يشمل ذلك أي من مراجعات السياسة التي توضع أو تعتمد من خالل عمليات متفق عل 72

(إلى الحد الذي تكون فيه غير منشورة  IANAمن المتوقع أن يتم االحتفاظ بھذه التقارير خالل فترة إعداد التقارير، وأن تتاح ألعضاء فريق مراجعة وظائف  73
 في العلن). 
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  ما أھداف المراجعات؟ 1278

  كالتالي:  IANAاجعة وظائف خالل مراجعة نقاط البيانات أعاله، سوف يكون ھدف فريق مر 1279

  تقييم أداء مشّغل وظائفIANA  وأي كيانات رقابة ذات صلة في مقابل احتياجات عمالئھا المباشرين وتوقعات مجتمع
ICANN األكثر اتساًعا؛  

  وتقييم أداء أي كيانات رقابة علىIANA فيما يتعلق بالمسؤوليات المحددة في مواثيقھا؛  

 ة وتقييمھا منذ مراجعة وظائف ودراسة التغييرات المطروحIANA  األخيرة وآثارھا على أداء وظائف التسمية فيIANA؛  

  تقرير ما إذا كان من الواجب التوصية بأية تعديالت علىSOW؛  

  وتحديد المجاالت التي تحتاج تحسيًنا في أداء وظائفIANA .وآليات الرقابة المرتبطة بھا  
  

سينات في ھذه المجاالت التي تم دعمھا بالبيانات والتحليل ذي الصلة بشأن الخلل القائم وأي توصيات سيتم توقعھا لتحديد التح 1280
  وكيف يمكن عالجه. 

  IANAتشكيل فرق مراجعة وظائف  1281
  

  من أصحاب المصالح المتعددون المعنيون؟  1282

راجعة وظائف سيكونون معنيين بالمراجعات التي يتولى القيام به فريق م ICANNجميع مجموعات أصحاب المصالح في  1283
IANA عالوة على ذلك، سوف ُيعطى كل مجتمع من المجتمعات التشغيلية للرقم والبروتوكول الفرصة لتسمية مسئول اتصال .

  على النحو التالي: IANAمتبادل مع مجموعة المراجعة. وسوف يتم تشكيل فريق مراجعة وظائف 

  

 IANAأعضاء فريق مراجعة وظائف  .13 المجموعة .12

14. ccNSO 15. 2 

 ccNSO( 17. 1(غير العضو في منظمة  ccTLDت نطاقا .16

 RySG( 19. 2مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ( .18

 RsSG( 21. 1مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت ( .20

 CSG( 23. 1مجموعة أصحاب المصالح التجارية ( .22

 NCSG( 25. 1مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية ( .24

 GAC ( 27. 1اللجنة االستشارية الحكومية ( .26

 SSAC( 29. 1الستشارية لألمن واالستقرار (اللجنة ا .28

 RSSAC( 31. 1اللجنة االستشارية لمشغلي خادم الجذر ( .30
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 ALAC( 33. 1اللجنة االستشارية العامة ( .32

 CSC 35. 1مسئول االتصال المتبادل في لجنة  .34

ن أو حيث تكو ccTLDأو نطاقات  gTLDفي أي من الحاالت التي تركز فيھا أي توصية على خدمة مقتصرة على نطاقات  1284
العمليات مختلفة فيما بين االثنين، فال يجب تحديد التوصية النھائية في مقابل االعتراض من أعضاء ذلك المجتمع. فقط يجب 

(أو المشكالت التي يتم التعامل معھا  ccTLDوفقط مشكالت  GNSOفي مقابل أعضاء  gTLDأال يتم تحديد مشكالت 
  .IANAفي فريق مراجعة وظائف  ccTLDيرھا في مقابل أعضاء ) يجب أال يتم تقرccTLDبشكل مختلفة عن نطاق 

  .IANAكنقطة اتصال لفريق مراجعة وظائف  IANAعالوة على ذلك، سيتم تعيين عضو في موظفي مشغل وظائف  1285

  ما الكيان الذي سيتولى تنسيق المراجعات؟  1286

 IANAانعقاد فريق مراجعة وظائف أو أي لجنة فرعية مناسبة من مجلس اإلدارة، ضمان  ICANNيجب على مجلس إدارة  1287
لالنتھاء منھا)  IANAعلى فترات ال تزيد عن خمس سنوات (أو انعقادھا من أجل تمكين المراجعة الدورية األولى لوظائف 

كياًنا  IANAومعلمات األداء اإلضافية المحددة أعاله. لن يكون فريق مراجعة وظائف  IANA SOWلغرض قيادة مراجعة 
  .IANAعاد تشكيله لكل مراجعة من مراجعات وظائف دائًما، وسوف ي

بإرسال مذكرة إبداء اھتمام وتتضمن إجابة تشمل  IANAسوف يقوم األفراد المعنيون بالمشاركة في فريق مراجعة وظائف  1288
  القضايا التالية:

  أسباب اھتمامھم بالمشاركة في فريق مراجعة وظائفIANA؛  

  فريق مراجعة وظائف والمھارات الخاصة التي سيضيفونھا إلىIANA؛  

  ومعرفتھم بوظائفIANA؛  

  وفھمھم للغرض المرجّو من تشكيل فريق مراجعة وظائفIANA؛  

 .وأنھم يتفھمون الوقت الالزم والمطلوب للمشاركة في عملية المراجعة، وأن بإمكانھم االضطالع بھذا الدور  

مع العمليات المخصصة والمحددة داخلًيا، األفراد الذين كانوا قد سوف تعّين المنظمات الداعمة واللجان االستشارية، بما يتوافق  1289
بتعيين ھيئة؛ بتعيين  ccNSO، فسوف تقوم ccNSOمن غير  ccTLDأرسلوا خطابات إبداء االھتمام. وفي حالة ممثلي 

اإلقليمية، وھي كل من  ccTLDأيًضا مع منظمات  ccNSOفإنھا توصي بشدة بأن تتشاور  ccNSOممثل من غير 
AFTLD وAPTLD وLACTLD وCENTR .  

  ما نطاق مسؤوليته نحو تنظيم المراجعة؟ 1290

  ، بما في ذلك: IANAالمحددة أعاله المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ مراجعة أداء  IANAسوف يتولى فريق مراجعة وظائف  1291

 مراجعة التعليقات الواردة في المراجعة والمحددة أعاله وتقييمھا؛  

 م وعمليات أخرى للحصول على تعليقات المجتمع األوسع؛وتدشين فترات تعليق عا  

 ودراسة التعليقات المتلقاة أثناء فترات التعليق العام واإلجراءات األخرى لتعليقات المجتمع؛  

  ووضع التوصيات بشأن التغييرات المراد إدخالھا على بيان أعمالIANA وعلى أداء مشّغل وظائف ،IANA.  

مشروًعا عالي الكثافة وُيتوقع من جميع األعضاء المختارين المشاركة الفّعالة في عمل  IANAسوف تكون مراجعة وظائف  1292
  . IANAفريق مراجعة وظائف 

الداخلية بأنھا الئحة  ICANNالمحددة في لوائح  ICANNھيئة داخلية بالنسبة لـ  IANAلن يكون فريق مراجعة وظائف  1293
  . IANAالدعم اآلخر لفريق مراجعة وظائف أمانة سر باإلضافة إلى  ICANNأساسية. سوف توفر 

  ما نوع ھيكل العمليات المقدم؟ 1294
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جنًبا إلى جنب مع اإلرشادات التوجيھية  IANAاإلشراف بأن يتم تنظيم مراجعة وظائف -يوصي مجموعة عمل المجتمعات 1295
تخدامھا بنجاح في عملية ، والتي تم تطويرھا عبر السنوات الماضية وتم اسICANNلمجموعة عمل المجتمع البيني ذاتھا في 

اإلشراف، سوف -. وفيما يتعلق بالعمل مع مجموعة عمل المجتمعاتIANAوضع توصيات نقل المسؤولية اإلشرافية عن 
. وسوف تعمل ccNSOوشخص آخر تعينه منظمة  GNSOيرأس مجموعة المراجعة ھذه بالمشاركة شخص تعينه منظمة 

في  IANAة عدم الوصول إلى توافق اآلراء، يمكن أن يبت فريق مراجعة وظائف المجموعات وفق مبدأ توافق اآلراء. في حال
  األمر عن طريق أغلبية أصوات أعضاء المجموعة. 

تسعة أشھر اعتباًرا من لحظة  IANAاإلشراف أن تستغرق كل عملية لمراجعة وظائف -تتوقع مجموعة عمل المجتمعات 1296
لى لحظة نشر التقرير النھائي، بما في ذلك إجراء فترتي تعليق عام ووصوالً إ IANAتعيين األعضاء في فريق مراجعة 

  يوًما.  40مدتھما 

  كيف للمجتمع األوسع أن يشارك في مراجعة كھذا؟ 1297

اإلشراف بأن تكون جميع -وفيما يتعلق بالعمل مع مجموعات عمل المجتمع البيني األخرى، توصي مجموعة عمل المجتمعات 1298
ت مفتوحة للمشاركين المعنيين وأن تلتزم الشفافية، مع إتاحة التسجيالت والنصوص لالطالع العام. القوائم البريدية واالجتماعا

  وفي العديد من مراحل ھذه العملية، سوف ُيطلب تعليق المجتمع:

 قريًبا من بداية العملية، سوف تتم مطالبة المجتمع بدراسة المشكالت المرتبطة بالمراجعة؛  

 تم تقديم مسودة تقرير للمراجعة المجتمعية.وفي منتصف العملية، سوف ي  
  

  وبمجرد تحضير التقرير النھائي، سوف يتم توفيره للمجتمع.  1299

  ما الذي سيمثل نقطة االنطالق للمراجعات؟  1300

على أساس تقويمي، مع تحديد  IANA)، سوف يتم إطالق مراجعة وظائف AoCكما ھو الحال مع مراجعات تأكيد االلتزام ( 1301
لتوفير  IANAنداء إلرسال خطابات إبداء االھتمام بعد عام واحد من تاريخ نقل المسؤولية اإلشرافية عن  موعد انطالق أول

في غضون عامين من تاريخ نقل  IANAوإكمال مراجعة وظائف  IANAالوقت الكافي اللتئام شمل فريق مراجعة وظائف 
ة بحيث تبدأ في فواصل زمنية ال تزيد مدتھا عن خمس . وسوف يتم تحديد المراجعات الالحقIANAالمسؤولية اإلشرافية عن 

  األولية. IANAسنوات اعتباًرا من تاريخ مراجعة وظائف 

  خاصة) عند استنفاذ آليات التصعيد التالية: IFRأو "خاصة" ( IANAوال يمكن البدء في مراجعة غير دورية لـ  1302

  اتباع إجراءات لجنةCSC قصور التي تم التعرف عليھا (راجع الملحق ز)التصحيحية مع الفشل في تصحيح أوجه ال  

  اتباع عملية فضل مشكالتIANA .(راجع الملحق ي) وفشلھا في تصحيح أوجه قصور  

  

 CSCمسئولتان عن التحقق من نتيجة عملية  GNSOو ccNSOوبعد استنفاذ آليات التصعيد السابقة، سوف تكون  1303
(وفًقا لما ھو محدد في الملحق ي) ولتحديد ما إذا  IANAية فض مشكالت ومراجعتھا (وفًقا لما ھو محدد في الملحق ز)، وعمل

الخاصة ضرورية أم ال. وبعد النظر في ھذه المسائل، والتي قد تشتمل على فترة تعليقات عامة ويجب أن  IFRكان عملية 
خاصة، فسوف  IFRعملية تحتوي على مشاورات مفيدة مع منظمات الدعم/اللجان االستشارية األخرى. ولكي يتم البدء في 

(من خالل األغلبية المطلقة في كل منھما بما يتفق مع  GNSOومجلس  ccNSOتتطلب إجراء تصويت لكل من مجلس 
نفس تشكيل وھيكل عمليات مجتمع أصحاب المصلحة  IFRاإلجراءات العادية لتحديد األغلبية المطلقة). وسوف تتبع 

الدورية، والذي يرتكز  IFRالخاصة أضيق من  IFRية. وسوف يكون نطاق الدور IANAالمتعددين مثل مراجعة وظائف 
اإلجمالي، وأفضل طريقة لحل ھذه المشكلة. وكما ھو  IANAباألساس على العيب أو المشكلة المحددة، وتأثيراتھا على أداء 

وال يجب  IANAل وظائف الخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغي IFRالدورية، فإن عملية  IFRالحال بالنسبة لعمليات 
  المتعاقدة معھا. TLDونطاقات  ICANNالنظر في وضع السياسات واعتماد العمليات أو العالقات فيما بين 

 ICANNفي لوائح  IANAسوف يتم اإلعالن عن المطلب الخاص بإجراء وتسھيل المراجعات الدورية والخاص لوظائف  1304
. ICANNقيد النظر بمعرفة مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNالداخلية وتضمين ذلك كالئحة أساسية لـ 

أو ھيئة  IANAوھيئة  ICANNالخاصة في العقد المبرم بين منظمة  IFRو IFRعالوة على ذلك، يمكن النص على آليات 
PTI  .في مرحلة ما بعد النقل  
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  ICANNتبعيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  1305

  الخاصة: IFRومراجعة  IFRءلة ذات الصلة فيما يخص مراجعة سرد آليات المسا 1306

  وضع الئحة أساسية لـICANN  من أجل وصف آليات مراجعةIFR  ومرجعةIFR  الخاصة، بما في ذلك عتبات التصويت
ى خاصة (أي بعد استنفاذ طرق التصعيد المحددة وبعد ذلك عند الحصول عل IFRسالفة الذكر للبدء في أي عملية مراجعة 

ومراجعة  IFR) والموافقة على نتائج عملية مراجعة GNSOومجلس  ccNSOالتصويت باألغلبية المطلقة لكل من مجلس 
IFR .("وھو ما قد يشتمل على عملية فصل، وفًقا لما ھو مذكور في الملحق "ل) الخاصة  

  

  جدول المراجعات 1307
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  )CSC( الدائمة العمالء للجنة المقترح الميثاق  . الملحق ز:1الجزء 

  المھمة 1308

) للقيام باإلشراف التشغيلي الذي كانت تقوم به في السابق وكالة المعلومات واالتصاالت CSCتم إنشاء اللجنة الدائمة للعمالء ( 1309
. ھذا النقل IANA) فيما يتصل بالرقابة على أداء وظيفة التسمية في NTIAلتابعة لوزارة التجارة بالواليات المتحدة (الداخلية ا

  للمسؤوليات سيدخل في حيز التنفيذ اعتباًرا من [التاريخ].

مالء الرئيسيون للعمالء المباشرين لخدمات التسمية. الع IANAھي ضمان استمرار األداء المرضي لوظيفة  CSCمھمة لجنة  1310
لخدمات التسمية ھم مشغلو سجالت نطاقات المستوى األعلى، لكن أيًضا تشمل مشغلي خوادم الجذر والوظائف األخرى التي ال 

  تنتمي لمنطقة الجذر. 

في مقابل أھداف  IANAألداء وظائف التسمية في  CSCوسوف يتم تنفيذ المھمة عبر المراقبة المنتظمة التي تقوم بھا لجنة  1311
  لمعالجة نطاقات القلق المحددة.  IANAمستوى الخدمة المتفق عليھا وعبر اآلليات الالزمة للتعاون مع مشّغل وظائف 

، لكن IANAمن خالل مراجعة خاصة لوظائف  IANAغير مفوضة بالبدء في إجراء تغيير على مشغل وظائف  CSCلجنة  1312
، والتي قد تقرر بعد ذلك اتخاذ إجراءات من GNSOو ccNSOيمكنھا تصعيد أي فشل في تصحيح أي قصور محدد إلى 

  .IANAخالل استخدام عمليات المشاورة والتصعيد المتفق عليھا، وھو ما قيد يشمل عملية خاصة لمراجعة وظائف 

  نطاق المسؤوليات 1313

  بانتظام. بالمقارنة مع أھداف مستوى الخدمة المتفق عليھا  IANAمخولة بمراقبة أداء وظائف التسمية في  CSCلجنة  1314

  شھرًيا وستنشر ما تتوصل إليه من نتائج. IANAبتحليل التقارير التي يوفرھا مشّغل وظائف  CSCوسوف تقوم لجنة  1315

مخولة باتخاذ إجراء تصحيحي لمواجھة ضعف األداء بما يتفق مع اإلجراءات التصحيحية (انظر اإلجراءات  CSCولجنة  1316
 CSCوضع تدابير اإلجراءات التصحيحية والموافقة عليھا بمعرفة لجنة  التوضيحية في نھاية ھذا الملحق). من المقرر

  . CSCلما بعد النقل، بمجرد تشكيل لجنة  IANAومشغل وظائف 

، وذلك على الرغم من المحاوالت الصادقة للقيام CSCوفي حال لم يتم إصالح مشكالت األداء إلى الحد المرضي للجنة  1317
  من أجل النظر في ذلك. GNSOومنظمة  ccNSOمشكالت األداء إلى منظمة  مخولة بتصعيد CSCبذلك، تكون لجنة 

؛ ومع ذلك، لن IANAشكاوى من مشغلي السجالت الفردية فيما يتعلق بأداء وظائف التسمية في  CSCوقد تتلقى لجنة  1318
  . IANAفي نزاع مباشر ينشب بين أي مشغل سجل و CSCتنخرط لجنة 

وى الفردية بھدف تحديد أي من أنماط األداء الضعيف من جانب مشغل وظائف بمراجعة الشكا CSCوسوف تقوم لجنة  1319
IANA  رًدا على الشكاوى ذات الطبيعة المشابھة. وفيما يتصل بحل المشكالت، إذا قررت لجنةCSC  أن اإلجراء التصحيحي

وإلى أبعد من ذلك إذا  PTIلى مجلس قد اسُتنفد، وأنه لم يؤِد إلى التحسينات الضرورية، فإنھا تكون مخولة بتصعيد المشكلة إ
  لزم األمر.

، ومع العمالء IANA، بصفة سنوية أو حسب ما تقتضيه الحاجة، مشاورات مع مشّغل وظائف CSCوسوف تجري لجنة  1320
  . IANAبشأن أداء مشّغل وظائف  ICANNالرئيسيين لخدمات التسمية، وكذلك مع مجتمع 

حول السبل الكفيلة بتحسين  IANAسجالت، مخولة بالنقاش مع مشّغل وظائف ، عند تشاورھا مع مشغلي الCSCوتكون لجنة  1321
التشغيلية للوفاء بمتطلبات البيئة التقنية المتغيرة؛ وذلك كوسيلة لمواجھة مشكالت األداء، أو غير ذلك من  IANAتقديم خدمات 

أو في عملياتھا سوف يكون ذا فائدة، فإن  IANA الظروف المفاجئة. إذا تم االتفاق على أن تغييًرا مادًيا في خدمات التسمية في
بشأن  IANAتحتفظ بالحق في الدعوة إلى مشاورة مجتمعية وإلى عملية تحقق مستقلة يعقدھا مشّغل وظائف  CSCلجنة 

  . RySGو ccNSOالتغيير المقترح. ويجب ألي تغيير موصى به أن يحصل على اعتماد منظمة 
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سؤولية عن تنفيذ أي تغييرات موصى بھا ويجب ضمان إجراء االختبار المناسب الم IANAوسوف يتحمل مشّغل وظائف  1322
  لضمان النقل السلس وعدم حدوث أي انقطاع في مستويات الخدمة. 

باإلضافة إلى منسق عالقات لدى أي مجموعة  IANAمنسق عالقات لدى فريق مراجعة وظائف  CSCوسوف توفر لجنة  1323
  لفصل.عمل عبر المجتمعات معنية بعملية ا

  

  تضارب المصالح 1324

أنھا يجب أن تنطبق على السياسات بشكل دائم ومحايد وموضوعي ونزيه وبدون تمييز أي  ICANNتوضح لوائح منظمة  1325
طرف بالمعاملة التمييزية، وھو ما سيتطلب إنصاًفا مبنًيا على الشفافية في عملياتھا لتسوية النزاع. ويجب على أعضاء لجنة 

CSC ك عن أي تضارب في المصالح في أي من الشكاوى أو المشكالت الخاصة قيد المراجعة. ويجوز اإلفصاح طبًقا لذل
ومنسقي  CSCاستثناء أي شكوى أو مشكلة خاصة من النقاش يتم اعتبار أي عضو بموجب أغلبية أعضاء لجنة  CSCللجنة 

  العالقات أن له تضارب مصالح فيھا.

  تشكيل العضوية 1326

. وفي الحد IANAة العدد وھي تتشكل من ممثلين ذوي معرفة وخبرة مباشرتين بوظائف محدود CSCيجب أن تظل لجنة  1327
  من: CSCاألدنى، سوف تتشكل لجنة 

  اثنين من مشغلي سجالتgTLD.  

  اثنين من مشغلي سجالتccTLD.  

  ويمكن أيًضا إدراج ممثل واحد لنطاق المستوى األعلىTLD  ال ُيعتبر مشغالً لسجل نطاقاتccTLD ات أو نطاقgTLD ،
  ، في المتطلبات الدنيا، لكن ذلك ليس إلزامًيا..ARPAبالنسبة لـ  IABمثل لجنة تشييد اإلنترنت 

  منسق عالقات واحد لدى مشغل وظائفIANA ) أوPTI(.  
  

ا ألي يمكن أيًضا تعيين مسئولي االتصال المتبادل من المنظمات التالية، ومع ذلك، ال يعد توفير مسئول اتصال متبادل إلزاميً  1328
  مجموعة:

  منسق عالقات واحد من منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى لدىICANN:  

  

 GNSO (ًليس سجال)  

  لجنةAt-Large  اإلستشاريةALAC  

 NRO  أو)ASO(  

 اللجنة االستشارية الحكومية  

 RSSAC  

 اللجنة اإلستشارية لألمن واإلستقرارSSAC  

  

أو لھم حق التصويت فيھا، ولكن يكون من حق منسقي العالقات  CSCء في لجنة يجب أال يكون منسقو العالقات ھؤالء أعضا 1329
  . CSCالمشاركة على قدم المساواة مع أعضاء لجنة 

بصفة سنوية عن طريق اللجنة ذاتھا. وعادًة ما يكون الرئيس عميالً مباشًر لوظائف  CSCسوف يتم انتخاب رئيس لجنة  1330
  .IANAئول اتصال متبادل لمشّغل وظائف ، وال يمكن أن يكون مسIANAالتسمية في 
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  بتسمية نقطتي االتصال الرئيسية والثانوية لتيسير خطوط االتصال الرسمية. IANAومشّغل وظائف  CSCسوف تقوم لجنة  1331

. يجب إعطاء IANAبالكامل من الذي سوف يعمل منسق عالقات لدى فريق مراجعة وظائف  CSCوسوف تقرر لجنة  1332
القات الذي يكون ممثالً ألي سجل على أن تكون الخبرة الفنية من المتوقع أن تكون ذات قيمة في ھذا األولوية إلى منسق الع

  الدور.

  عملية اختيار األعضاء 1333

ومسئولي االتصال المتبادل لديھا بواسطة المجتمعات المختصة وبما يتوافق مع العمليات  CSCسوف يتم تعيين أعضاء لجنة  1334
  لَب جميع المرشحين بإرسال خطاب "إبداء اھتمام" يشمل رًدا على القضايا التالية:الداخلية. ومع ذلك، سوف ُيطا

  أسباب اھتمامھم بالمشاركة في لجنةCSC.  

  وما المھارات الخاصة التي سيضيفونھا إلى لجنةCSC.  

  ومعرفتھم بوظائفIANA.  

  وفھمھم للغرض المرجّو من تشكيل لجنةCSC.  

 طلوب للمشاركة في لجنة وأنھم يتفھمون الوقت الالزم والمCSC.وأن بإمكانھم االضطالع بھذا الدور ،  
  

  ويجب أن يدرج المرشحون المھتمون سيرة ذاتية تدعم خطاب "إبداء االھتمام". 1335

ومجموعة أصحاب المصلحة في  ccNSOبمعرفة منظمة  gTLDونطاقات  ccTLDوبينما يتم تعيين أعضاء نطاقات  1336
أو  ccTLDفة إلى منسقي عالقات بمعرفة مجموعة كل منھم، أو مشغلو سجالت على التوالي باإلضا RySGالسجالت 

gTLD  من غير األعضاء في ھذه المجموعات، فسوف يكونون مؤھلين للمشاركة في لجنةCSC  كأعضاء أو منسقي
التشاور قبل االنتھاء من  RySGومجموعة أصحاب المصلحة في السجالت  ccNSOعالقات. ويجب على منظمة 

اراتھم بھدف توفير سجل باألعضاء ومنسقي العالقات الذين يتمتعون إلى أقصى حد ممكن بتنوع على المستوى الجغرافي اختي
  ومجموعة المھارات.

، سوف يكون مطالًبا بتقديم بيان بإبداء االھتمام إلى أي من gTLDأو  ccTLDغير مرتبط بسجل  TLDأي ممثل لمشغل سجل 
أن يحتوي بيان إبداء االھتمام على خطاب تأييد من مشغل السجل. والغرض من ھذا الحكم . ويجب GNSOأو  ccNSOمجلسي 

  .GNSOأو  ccNSOھو ضمان الترتيبات الرسمية النظامية، وليس الھدف منه اإلشارة إلى تلك السجالت األخرى تابعة لمنظمة 

. وبينما لن يكون دور منظمة GNSOة ومنظم ccNSOعبر منظمة  CSCويجب اعتماد قائمة األعضاء الكاملة في لجنة  1337
ccNSO  ومنظمةGNSO  التحقق من صحة التعيينات الموصى بھا في لجنةCSC إال أنھما سوف تأخذان في االعتبار ،

  المقترحة في ضوء التنوع الجغرافي ومجموعات المھارات. CSCالتشكيل الكامل للجنة 

  األحكام 1338

ن األعضاء أو منسقي العالقات، لفترة زمنية مدتھا سنتان مع توفر خيار ، بصرف النظر عCSCسوف تستمر تعيينات لجنة  1339
التجديد لما يصل إلى فترتين إضافيتين مدة كل منھا عامين. والقصد من ذلك ھو جدولة التعيينات لتوفير االستمرارية 

  والمحافظة على المعرفة.

فتتاحية على األقل لفترة أولية مدتھا ثالث سنوات. اال CSCلتيسير ھذا األمر، سوف يكون تعيين نصف المعينين في لجنة  1340
  المدد الزمنية التالية سوف تكون لعامين. 

كحد أدنى تسعة اجتماعات في فترة مدتھا سنة واحدة، ويجب أال يتغيبوا لما يزيد  CSCويجب أن يحضر المعّينون في لجنة  1341
  طلب استبدالك من المنظمة المختصة. CSCئيس لجنة عن اجتماعين متعاقبين. عدم الوفاء بھذا الشرط قد يستلزم من ر
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  سحب األعضاء 1342

  وفق التقدير الخاص للمجتمع الذي عّينه. CSCيمكن سحب أي شخص تم تعيينه في لجنة  1343

، يجب تعيين بديل مؤقت بمعرفة المجموعة المعينة له مع gTLDأو نطاقات  ccTLDفي حالة سحب ممثل سجل نطاقات  1344
شھرًيا، يجب القيام بأفضل الجھود من أجل  CSCلوقت لملء المكان الشاغر. مع اجتماع لجنة إجراء محاوالت في نفس ا

  ملء أية شواغر في غضون شھر واحد من تاريخ السحب. 

سحب عضو من أعضائھا في حال عدم استيفائه للحد األدنى من متطلبات الحضور.  CSCويمكن أيًضا أن تطلب لجنة  1345
  م بتعيينه المسؤولية عن إيجاد بديل مناسب.وسوف يتحمل المجتمع الذي قا

  االجتماعات 1346

مرة واحدة على األقل في كل شھر عبر مؤتمرات الفيديو في تاريخ ووقت يتفق عليھما أعضاء  CSCسوف تجتمع لجنة  1347
  اللجنة. 

. يمكن IANAي وسوف توفر اللجنة تحديثات منتظمة وال تقل عن ثالثة تحديثات في السنة لتوجيه عمالء وظائف التسمية ف 1348
  . ICANNبھذه التحديثات أثناء اجتماعات  ccNSOو RySGتزويد 

  .IANAالطلبات المتلقاة من المجموعات األخرى لتوفير التحديثات فيما يتعلق بأداء مشّغل وظائف  CSCوسوف تدرس لجنة  1349

  تسجيل محاضر االجتماعات 1350

  ن خمسة أيام عمل من تاريخ االجتماع. سوف تتم إتاحة محاضر مؤتمرات الفيديو لالطالع العام في غضو 1351

  باإلبالغ عن أي إجراء تصحيحي أيًضا. CSCوسوف تقوم لجنة  1352

مفتوحة، وسوف يتم نشر النصوص  ICANNوسوف يتم جعل جلسات المعلومات التي سيتم إجراؤھا أثناء اجتماعات  1353
  .ICANNوالعروض التقديمية بما يتوافق مع متطلبات االجتماعات في 

  كرتاريةأعمال الس 1354

أن يتيح المشاركة  IANA. وُيتوقع أيًضا من مشّغل وظائف CSCدعم السكرتارية للجنة  IANAوسوف يوفر مشّغل وظائف  1355
  .CSCعن ُبعد وأن ييسر كل ما يحتاجه ذلك في جميع اجتماعات لجنة 

  المراجعة 1356

بعد مرور عام واحد  RySGجموعة وم ccNSOسوف يخضع الميثاق لمراجعة أولية من قَِبل لجنة من الممثلين من منظمة  1357
 ICANN. والغرض من المراجعة ھو أن تسنح الفرصة ألصحاب المصالح اآلخرين في منظمة CSCمن أول اجتماع للجنة 

التصديق على أي  GNSOومنظمة  ccNSOلطرح تعليقاتھم، من خالل عملية تعليقات عامة. وسوف يتعين على منظمة 
  تغييرات موصى بھا.

ويجوز مراجعة ذلك  GNSOأو منظمة  ccNSOأو منظمة  CSCوف تتم مراجعة الميثاق بطلب من لجنة وبعد ذلك، س 1358
  .IANAأيًضا فيما يتصل بمراجعة وظائف 

أولًيا بعد عامين من أول اجتماع تعقده اللجنة المشار إليھا، ثم تتم المراجعات كل ثالث  CSCوسوف تتم مراجعة فاعلية لجنة  1359
  طريقة المراجعة.  GNSOومنظمة  ccNSOتحدد منظمة سنوات بعد ذلك. وسوف 

مراجعة أو تغييًرا ألھداف مستوى الخدمة. ويجب االتفاق على أي  IANAأو مشّغل وظائف  CSCيمكن أن تطلب لجنة  1360
  .GNSOو ccNSOتغييرات مقترحة على أھداف مستوى الخدمة كنتيجة للمراجعة بين منظمتي 

================================  
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  اإلجراءات التصحيحية المقترحة 1361

ھذا المقترح يمثل توضيًحا لما يمكن أن يتم إدراجه في اإلجراءات التصحيحية. من المتوقع أن يتم االتفاق على ھذه اإلجراءات  1362
  قبل تنفيذھا. IANAومشّغل وظائف  CSCبين لجنة 

 التصعيد الثالث التصعيد الثانيالتصعيد األول إشعار 
يحدث عند

 ز حد التحكم تجاو
  في العملية

  تقديم عميلIANA 
دليالً على أن ھيئة 

IANA  لم تِف
باشتراطات توقعات 

مستوى الخدمة 
SLE  

  إشارة تقريرIANA 
الدوري إلى عدم 
الوفاء بتوقعات 
مستوى الخدمة 

SLE 

  تأخر خطة اإلجراء
  التصحيحي

  فقدان معالم ھامة في
خط اإلجراء 
  التصحيحي

  ظھور انتھاكين
أو أكثر إضافيين 

"لإلشعار" أثناء فتح 
خطة اإلجراء 
 التصحيحي

  تأخر خطة اإلجراء
  التصحيحي

  فقدان معالم ھامة في
  خط اإلجراء التصحيحي

  ظھور انتھاكين إضافيين
أو أكثر "لإلشعار" بينما 

من المفترض وجود 
خطة اإلجراء 

التصحيحي قيد 
 االستخدام

  عدم تقديم خطة اإلجراء
التصحيحي من المستوى 

تصعيدي الثاني أو ال
تنفيذھا في الوقت 

  المناسب. 

  حدوث انتھاكات إضافية
مشابھة عندما يكون من 

المفترض أن تكون خطة 
اإلجراء التصحيحي من 

المستوى التصعيدي 
 الثاني قيد االستخدام

، ICANNمجلس إدارة  رئيس شعبة النطاقات العالمية PTIمجلس ھيئة IANAمدير  المرسل إليه
 لتنفيذي الرئيس ا

 محتوى الرسالة
  تحديد انتھاك

توقعات مستوى 
 SLEالخدمة 
  والدليل

  طلب مكالمة جماعية
لمناقشة المشكالت 
التي أثارتھا رسالة 

  .CSCلجنة 

  متطلبات اإلجراء
  التصحيحي

 اإلطار الزمني  

  تحديد الطرف الذي
 يطلب الرد

  تحديد انتھاك توقعات
 SLEمستوى الخدمة 

  والدليل

 ماعية طلب مكالمة ج
لمناقشة المشكالت 
التي أثارتھا رسالة 

  .CSCلجنة 

  متطلبات اإلجراء
  التصحيحي

 اإلطار الزمني 

 مثل السابق  

 

 مثل السابق  
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  الرد المطلوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  الموافقة على أن
انتھاكاً قد وقع 

لتوقعات مستوى 
(أو  SLEالخدمة 

  دليل يثبت العكس)

 السبب  

  التصحيح الذي تم
ة إجراؤه على حال

  فردية

  خطة اإلجراء
  التصحيحي إلى:

  الموقف الحالي
  للتصحيح

  منع الحدوث في
  المستقبل

  خطة اإلجراء
التصحيحي 

المطلوب في 
 يوًما 14غضون 

  إعادة إصدار خطة
اإلجراء التصحيحي 

  إلى:

  إعادة تصحيح خطة
  فشلت سابًقا

 إدراج انتھاكات جديدة 

  فقدان معالم ھامة في
خط اإلجراء 
  التصحيحي

 انتھاكين  ظھور
إضافيين أو أكثر 

"لإلشعار" أثناء فتح 
خطة اإلجراء 
 التصحيحي

 مثل السابق مع  

  تغييرات تنظيمية
وتشغيلية لتصحيح غياب 

 اإلجراء التصحيحي

 مثل السابق مع  

  التصحيح من خالل عقد
ICANN-PTI  و/أو

 الخاصة  IFRمراجعة 
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  توقعات مستوى الخدمة  . الملحق ح:1الجزء 

اإلشراف بإعداد أية تغييرات على العملية الحالية لتدفق األعمال. كما تقترح مجموعة عمل -عمل المجتمعات وتقوم مجموعة
(كجزء من مرحلة التنفيذ) من أجل قياس  IANAاإلشراف بأن يكون ھناك مطلب يفرض على فريق عمل - المجتمعات

  ية إدارة ملفات خوادم الجذر. وتسجيل واإلبالغ عن التفاصيل اإلضافية ألوقات النقل بالنسبة لعمل
والمجتمع في تحديد وتأكيد أن مشغل  IFRT، وCSCوسوف توفر ھذه الشفافية معلومات واقعية من أجل مساعدة لجنة 

يواصل تقديم خدمة غير تمييزية إلى مجتمع األسماء. وعالوة على ذلك من خالل الحصول على مزيد من  IANAوظائف 
ال يجوز أن يكون سبب التأخير في تنفيذ طلب التغيير. وفي  IANAيمكن التأكيد بأن فريق عمل  التوضيح فيما يخص العملية،

بعض  - أو توقع من أجل  - ، ھناك فرصة من أجل SLEحاالت أخرى بسبب اإلطار الزمني الواسع لتوقعات مستوى الخدمة 
غضون أيام، في حين تستغرق طلبات أخرى للحصول على معاملة تفضيلية وإكمال طلبات التغيير في  TLDمديري نطاقات 

  وقًتا أطول ومع ذلك ال تزال في اإلطار الزمني المعتمد.
  

  المبادئ
ھذه مجموعة من المبادئ اإلرشادية التي تساعد في تحديد التوقعات بالنسبة لبيئة المراقبة وإعداد التقارير، وتوجيه تعريف 

  :IANAوتقييم األقسام ذات الصلة بالتسمية من وظائف  المعايير الفردية المستخدمة في إعداد التقارير
ما لم يكن من غير العملي بشكل واضح، يجب اإلبالغ على المقاييس الفردية واإلشارة إلى الوقت  التدابير المسببة لذلك. .1

يجب أن  في معالجة أي طلب تغيير IANAالمستغرق للطرف المسئول. على سبيل المثال، الوقت الذي يستغرقه فريق عمل 
  يحتسب بمنأى عن الوقت المستغرق في انتظار إجراء العميل خالل أي طلب تغيير.

باإلضافة إلى المبدأ السابق، يجب اإلبالغ عن المقاييس اإلجمالية من أجل تحديد االتجاھات العامة  المقاييس اإلجمالية. .2
  المرتبطة بأوقات المعالجة المتكاملة وأحجام المعالجة.

ن تكون جميع المقاييس المقرر تجميعھا ذات صلة بتوثيق خدمة العمالء. باإلضافة إلى بعض المقاييس الحيوية يجب أ الصلة. .3
على توفير المستوى  IANAالتي تعتبر ھامة بالنسبة لتحديد العتبات الخاصة بالحكم على المخالفات في قدرة مشغل وظائف 

  المناسب من الخدمة.

مقياس بشكل كاٍف بحيث يكون ھناك فھم قائم مشترك حول ما يجري قياسه، وكيفية تنفيذ يدب تعريف كل  التعريف الواضح. .4
  أي أسلوب تلقائي من أجل القياس في مقابل المعيار.

يجب أن يكون تعريف العتبات الخاصة لمقاييس األداء مستنًدا إلى تحليل البيانات الواقعية. وقد يتطلب ذلك  تعريف العتبات. .5
  قبل تعريف العتبة. IANAقياس، وفترة لتحصيل البيانات، وتحليل الحق بمعرفة عمالء أوالً تعريف أي م

يجب مراجعة توقعات مستوى الخدمة بصفة دورية، واعتمادھا استناًدا إلى التوقعات المراجعة لعمالء  عملية المراجعة. .6
IANA تمع ومشغل وظائف والتحديثات ذات الصلة على البيئة. ويجب االتفاق على ذلك فيما بين المجIANA.  

إلى الحد الذي يكون فيه ھذا األمر عملًيا، يجب إعداد التقارير االعتيادية حول المقاييس في الوقت الفعلي  التقارير االعتيادية. .7
  التقريبي.

  

  

  IANAالتعرف على الوضع الراھن بالنسبة إلدارة منطقة جذر 

  مقدمة
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ماء النطاقات في األساسي إلى قياس المعامالت الخاصة التي يرسلھا أي عميل ) لصناعة أسSLEتستند توقعات مستوى الخدمة (
إلى السجل. والمقياس الخاص بأي معاملة يكون في العادة في صيغة "المعاملة "أ" يجب أن تكون كاملة في غضون الفترة س 

ساعة  72ن يكون كامالً في غضون وبنسبة ص من الوقت والقياس وفق كذا"، على سبيل المثال، "تحديث منطقة الجذر يجب أ
من الوقت المقاس على أساس شھري". وتطرح عملية إدارة ملفات خوادم الجذر في الوقت الحالي تحديات فريدة تتمثل  %95بنسبة 
غير مسئولة عن جميع مراجعة المعالجة، ومن ثم فإن توقعات مستوى الخدمة يجب كتابتھا الستيعاب مراحل  IANAفي أن 
  والعتبار الخصائص المختلفة لھذه المراحل. العملية،

  على االفتراضات الحالية التالية: SLEوتستند معايير توقعات مستوى الخدمة 

، تم تبسيط العملية الحالية إلى خمس مراجعة أساسية لجميع طلبات التغيير SLEألغراض مناقشة توقعات مستوى الخدمة   .أ
  (اإلشعار مضّمن في كل مرحلة):

  يل التغيير.تأكيد تفاص .1

  تأكيد أن التغيير يتوافق مع المعايير الفنية والسياسات الموثقة واجتياز جميع الفحوصات المعمول بھا. .2

  الحصول على تفويض/موافقة على المتابعة في التغيير. .3

  تنفيذ التغيير. .4

  إشعار مقدم طلب التغيير باالنتھاء من التغيير.  .5

  لطلبات التغيير الروتينية أوتوماتيكية في أكبر قدر منھا. وتتضمن األتمتة ما يلي: أن تكون عمليات إدارة ملفات خوادم الجذر  .ب

. تقوم الواجھة المستندة إلى الويب IANAواجھة مستندة إلى الويب من أجل تقديم طلبات التغيير إلى مشغل وظائف  .1
جذر وقاعدة بيانات منطقة الجذر التي يطلبھا بتوثيق أوراق االعتماد المقدمة من مقدم طلب التغيير وتسھل إنشاء ملف منطقة ال

  التغيير.

بريد إلكتروني في وقت مقارب للوقت الفعلي إلى مقدم طلب التغيير يؤكد على االستالم اآلمن من خالل نظام  .2
IANA الحظ، في بعض الظروف، يتم البدء في الطلب من خالل وسائل أخرى مثل الفاكس أو الخطاب الخطي. وفي ھذه .
  ت، قد ال يتم استخدام البريد اإللكتروني بالضرورة في المراسالت.الحاال

على طلب التغيير. تضمن ھذه الفحوصات توافق  IANAعمليات الفحص الفني التلقائي التي تتم من خالل نظام  .3
  البيانات الفنية فيما يخص الحد األدنى من المعايير، والتحقق من عدم وجود أخطاء في المادة المقدمة.

عي للحصول على الموافقة من جھات االتصال المعنية للنطاق، من خالل عملية توثيق تلقائية بالبريد اإللكتروني الس .4
حيث يتم إرسال طلبات الموافقة إلى كل من المدير وجھات االتصال الفنية على أقل تقدير لدى السجل لكال الطرفين من أجل 

تصال بطيئة في الرد وھو ما يؤدي إلى عدم كفاءة في عملية التوثيق. وفي الموافقة على التحديث. (مالحظة: بعض جھات اال
  ظروف خاصة، يجب الحصول كذلك على توثيق جھة أخرى، على سبيل المثال؛ الموافقات الحكومية).

تم من أجل التوثيق. بالنسبة للتغييرات التي تؤثر على ملف منطقة الجذر، ي NTIAيتم تقديم طلب التغيير الموثق إلى  .5
  إرسال طلب التغيير أيًضا إلى مشرف الصيانة على منطقة الجذر وھو ما يتم أيًضا من خالل واجھة متوفرة على اإلنترنت.

، وللتغييرات التي تؤثر على ملف IANAإلى مشغل وظائف  NTIAبمجرد التأكيد، يتم إرسال إشعار بمعرفة  .6
  ر لتفويض طلب التغيير من أجل التنفيذ.منطقة الجذر، إلى الجھة القائمة على صيانة منطقة الجذ

وقبل التنفيذ، يقوم مشرف الصيانة على منطقة الجذر بتكرار فحوصات التوافق الفني التلقائية على الطلب وبمجرد  .7
  التوثيق، يقوم بتنفيذ التغيير داخل ملف منطقة الجذر. ويتم نشر ھذا الملف في العادة مرتين في اليوم.

، IANAى ملف منطقة الجذر، يقوم القائم على صيانة منطقة الجذر بإشعار مشغل وظائف عند نشر التحديثات عل .8
  والذي يتحقق من تطابق التغييرات مع التغييرات المطلوبة، ويقوم بإشعار السجل.
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طوات مرة في الوقت الحالي لن يظل قائًما في بيئة ما بعد النقل ولن يتم اتخاذ تلك الخ NTIAودور المعالجة الذي تقوم به   .ج
سوف تتولى المسئولية عن البدء في التنفيذ عند االنتھاء من المعالجة والتواصل مباشرة مع مشرف  IANAأخرى. وھذا يعني أن 

  الصيانة على منطقة الجذر. 

  

ت يوًما في السنة، باستثناء فترا 365ساعة في اليوم، ولمدة  24المتاحة على اإلنترنت تعمل لمدة  IANAعلًما بأن نظم   .د
  الصيانة، حسبما يتالءم مع الخدمات التي يحصل عليھا العمالء في جميع أنحاء العالم.

  

  مراقبة األداء الماضي:

  (نقبل بأن األداء الماضي لن يكون إشارة على األداء المستقبلي لكنه يلتقط الوضع الراھن).

  

اًدا إلى مصدرين: البيانات المنشورة في تقارير أداء استن IANAاإلشراف تحليالً تاريخًيا ألداء -أجرت مجموعة عمل المجتمعات
IANA وسجالت المعامالت المقدمة بمعرفة سجالت ،ccTLD  التي تتعامل مع وظيفة إدارة جذرIANA وكانت مصادر البيانات .

معاملة فقط فترة  27واستغرقت  -نقطة بيانات إجماالً  565، والتي وفرت ما يقرب من 2015إلى يناير  2013للفترة من سبتمبر 
يوًما. كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض/كثير من التأخير يكون نتيجة  12معاملة فترة تزيد عن  13أيام، فيما استغرقت  9تزيد عن 

ومن ثم ال يكون التأخير بالضرورة في نطاق سيطرة مشغل  -بتفويض طلب التغيير  IANAعدم رد السجل على مشغل وظائف 
ت أربع معامالت أكثر من عام واحد (وھو ما ال يعدُّ بالضرورة مشكلة إذا تم ضمان استقرار نظام اسم . استغرقIANAوظائف 
  .ھنا كما أن ملخًصا بھذا البحث معروض ).DNSالنطاق 

  

وسوف تتم إدارة ذلك  NTIAالعمل من أجل تحديد توقعات مستوى الخدمة النھائية سوف يتم تضمينھا في المقترح المقدم إلى 
 اإلشراف. والھدف يتمثل في-من أجل مراجعة المقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات ICGبالتوازي مع عملية مجموعة 

اإلشراف لن يتأخر بسبب العمل من أجل تحديد توقعات مستوى الخدمة وذلك من -التأكد من أن مقترح مجموعة عمل المجتمعات
. ويمكن استعراض مراجعة األعمال الجارية ھنا: NTIAأجل تحسين مستوى استخدام الوقت قبل التقديم النھائي للمقترح إلى 

https://community.icann.org/x/CA4nAw .  
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  بالتسمية الصلة ذات للوظائف IANA عمالء خدمة شكاوى حل عملية  :. الملحق ط1الجزء 

  (إجراء خاضع للتعديل) 1363

  .procedure-ttp://www.iana.org/help/escalationhعلى الرابط  IANA-ICANNراجع عملية  1364

للخدمات، فعليه إبالغ مشّغل الوظائف المذكور على النحو التالي.  IANAإذا واجه شخص ما مشكلة مع توفير مشّغل وظائف  1365
دما يبدو أن تسليًما يجب استخدام ھذه العملية في الحاالت التي يكون الرد فيھا بطيًئا، أو عندما يكون خطأ محتمل قد وقع، أو عن

  جائًرا للخدمة قد وقع.

  IANAالعملية التصحيحية األولية لوظائف التسمية في  – 1المرحلة  1366

وأن يورد أرقام بطاقة الطلبات  escalation@iana.orgيمكن لمقدم الشكوى أن يرسل رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان  1367
بتصعيد المشكلة إلى أعضاء الفريق التالي في ھذا  IANAحيث ظھرت المشكلة. إذا لم يتم حل المشكلة، فسوف يقوم موظفو 

  الترتيب إذا لم يكن ھناك مانع لذلك:

  تنسيق عالقة وظيفةIANA إلدارة ملفات خوادم الجذر؛  

  مدير برنامج وظائفIANA  

 .(خطوة غير إلزامية) محقق الشكاوى  

. IANAالجھود لحل الشكاوى في أقرب وقت ممكن لكن العملية الھيكلة أعاله تسمح بتصعيد الشكاوى إلى فريق إدارة يتم بذل  1368
إذا شعر المتقدم بالشكوى، في أي لحظة، بعدم الرضا عن عملية الحل، يمكنه اللجوء إلى مسئول الشكاوى (أو أي عملية 

  مشابھة) بدالً من ذلك.

  

  لية؟من بإمكانه استخدام العم 1369

  تشتمل الوظائف على: 74ھذه العملية مفتوحة أمام أي شخص. 1370

 ) إدارة معلمات البروتوكول، بما في ذلك إدارة نطاق المستوى األعلىTLD لـ (ARPA؛  

 إدارة منطقة الجذر؛  

  إدارة مفتاح التوقيع الرئيسيKSK لنظام أسماء النطاقات للجذر؛  

 تخصيص موارد أرقام اإلنترنت  

 وى األعلى إدارة نطاق المستINT.  

1371   

  ما المعلومات التي ينبغي توفيرھا؟ 1372

باإلضافة إلى توفير أرقام البطاقة للطلبات حيث ظھرت المشكلة، ينبغي للعميل أن يوفر أي معلومات نحتاجھا لفھم الشكوى  1373
  وحلھا.

  ما الخط الزمني المتوّقع؟ 1374

ال الرد األساسي في غضون يومي عمل. سوف يتم اإلقرار باستالم الشكوى في غضون يوم عمل واحد وسوف يتم إرس 1375
  وسوف يتم بذل الجھود الالزمة لحل الشكاوى في أقرب وقت ممكن.

                                             
 ، وغير ذلك.ICANN، ومنظمات الدعم/اللجان االستشارية التابعة لمنظمة ccTLD إدراج األفراد، والمنظمات اإلقليمية المرتبطة بنطاقات 74
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  ھل توجد عملية حل أخرى؟ 1376

يمكن لمسئول الشكاوى والخدمات الشبيھة أن تساعد في حل المشكالت باستخدام أساليب تسوية النزاعات البديلة. (في حالة  1377
  على المزيد من التفاصيل.)  صفحات الويب الخاصة بمحقق الشكاوىالحالي، تشتمل  IANAمشّغل وظائف 

  )ICANNالحالي ( IANAمعلومات جھة اتصال التصعيد لمشّغل وظائف  1378

 عنوان البريد اإللكتروني االسم الدور
IANA موظفو

IANA 
iana@iana.org 

لتعيين معلمات البروتوكول  IANAل المتبادل لوظائف مسئول االتصا
 التقني

michelle.cotton@icann.org ميشيل كوتن

 kim.davies@icann.org كيم ديفيس إلدارة ملفات خوادم الجذر IANAتنسيق عالقة وظيفة 
 Naela.sarras@icann.org نائلة ساراسلتخصيص موارد أرقام اإلنترنت IANAمسئول االتصال المتبادل لوظائف 

 elise.gerich@icann.org إليز جيريش IANAمدير برنامج وظائف 

 ombudsman@icann.orgكريس الھات محقق الشكاوى
  

بالمشكلة  CSCو/أو مسئول الشكاوى أو ما يعادله، يتم إخطار لجنة  IANAفي حالة تصعيد مشكلة إلى أعضاء فريق  1379
  ألغراض معلوماتية فقط. 

  فقط) IANAخدمات التسمية في (ل 2المرحلة  1380

ومحقق شكاوى  IFO، سوف تتم إتاحة آليات التصعيد التالية للعمالء المباشرين، و1في حالة عدم حل المشكلة بعد المرحلة  1381
ICANN: 75  

  76أن يطلب وساطة. ICANN، أو محقق شكاوى IFOإذا لم تتم معالجة المشكلة، يحق للمدعي (العميل المباشر)   .أ

الشكوى لتحديد ما إذا  CSCبالمشكلة. تراجع لجنة  CSCبإخطار لجنة  IANAوى و/أو مشّغل وظائف يقوم مقدم الشك  .ب
كانت المشكلة تمثل جزًءا من مشكلة األداء الثابتة و/أو إشارة إلى وجود مشكلة نظامية محتملة. إذا كان األمر كذلك، فقد 

  ق "ي"). (الملح IANAواسطة عبر عملية حل المشكالت في  CSCتطلب لجنة 

قد يبدأ مقدم الشكوى (العميل المباشر) عملية مراجعة مستقلة أو متابعة مسارات قانونية أخرى معمول بھا قد تكون متاحة   .ج
  إذا لم تتم معالجة المشكلة.

                                             
يمكن تصعيدھا إلى  1، التي ترى أن المشكلة التي لم تتم معالجتھا من خالل المرحلة TLDالعمالء غير المباشرين، ويشملون منظمات نطاق المستوى األعلى  75

 .2إلى المرحلة  CSCن لدى اللجنة الدائمة للعمالء محقق الشكاوى أو عبر منسقي العالقات المناسبي
باستكشاف األساليب الممكنة فيما يخص التوسط، على سبيل  ICANNاإلشراف بأنه كجزء من تنفيذ ھذا المقترح، يقوم فريق -توصي مجموعة عمل المجتمعات 76

 ).en-agreements-https://www.icann.org/resources/pages/registries/registriesالرئيسية ( gTLDمن اتفاقية سجل  5.1المثال مثل القسم 
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  )فقط IANA أسماء لخدمات( IANA مشكالت حل عملية  :. الملحق ي1الجزء 

  (إجراء جديد) 1382

  مشكالت األداء الثابتة والمشكالت النظامية)حل المشكالت (بما في ذلك مواجھة  1383

بالمقارنة مع أھداف مستوى الخدمة المتفق عليھا بانتظام.  IANA) مخولة بمراقبة أداء وظائف CSCاللجنة الدائمة للعمالء ( 1384
ي التي ، فإنھا سوف تسعى إلى حل يتوافق مع خطة اإلجراء التصحيحCSCفي حالة تحديد مشكالت األداء الثابتة عبر لجنة 

  تشمل:

عن مشكالت األداء الثابتة وتطلب إجراًء تصحيحًيا في عدد أيام  IANAبإبالغ فريق عمل مشّغل وظائف  CSCتقوم لجنة  )1
  محدد مسبًقا.

  إكمال اإلجراء التصحيحي. CSCتؤّكد لجنة  )2

ة، فإنھا تكون مخولة بتصعيد أن اإلجراء التصحيحي قد اسُتنفد، وأنه لم يؤِد إلى التحسينات الضروري CSCوإذا قررت لجنة  )3
  وإلى أبعد من ذلك إذا لزم األمر. PTIالمشكلة إلى مجلس 

تصعيد ذلك إلى  CSC، يكون من حق لجنة PTIوإذا لم يتم حل مشكالت األداء حتى اآلن بعد التصعيد إلى مجلس إدارة  )4
ccNSO  أوGNSO،77  عملية والتي قد تقرر بعد ذلك اتخاذ إجراءات إضافة تشمل البدء فيIFR  .خاصة  

  المشاكل النظامية 1385

شروًطا يقضي بدراسة ومعالجة ما إذا كانت ھناك أية مشكالت نظامية تؤثر على  IANAسوف تشمل مراجعة وظائف  1386
  أم ال.  IANAخدمات التسمية في 

                                             
نوطة بھا، ولتحديد أي في ھذه الخطوة لمزيد من التقصي لضمان أن تكون متوافقة مع المھام الم GNSOومنظمة  ccNSOويجب إخضاع أدوار منظمة  77

 إجراءات قد تحتاجھا منظمات الدعم إلتاحة ھذا الدور.
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  عملية طوارئ منطقة الجذر  :. الملحق ك1الجزء 

في تزويد  IANAباإلضافة إلى توافر فريق عمل عام خالل ساعات العمل القياسية، سوف يستمر مشّغل وظائف  1387
 7ساعة يومًيا وعلى مدر  24) برقم جھة االتصال في حالة الطوارئ طوال TLDمديري نطاق المستوى األعلى (

إلعالن  IANAبالوصول سرًيعا إلى مشّغل وظائف  TLDي األسبوع، والذي سوف يسمح لمديري نطاق أيام ف
بتنفيذ ھذه التغييرات  IANAحالة الطوارئ والسعي إلى تسريع طلب تغيير منطقة الجذر. سوف يقوم مشّغل وظائف 

مكن. سوف تشتمل عملية تحديد بما يتوافق مع التزامات تدفق عمل إدارة منطقة الجذر القياسية وبأسرع قدر م
األولويات ھذه على إجراء عمليات مراجعة للطوارئ للطلب باعتباره األولوية األولى، بعيًدا عن ساعات العمل 

الرسمية إن لزم، وإشعار جھات االتصال الخاصة به في الجھة القائمة على صيانة منطقة الجذر ألي من التغييرات 
  يًضا لألولوية باإلضافة إلى التنفيذ.المعلقة والتي سوف تتطلب تفو

الحظ أن كالً من األشكال أدناه متوافقة مع العمليات القائمة لكن المصطلحات تم تحديثھا لضمان االتساق والمالءمة  1388
  بصفة عامة. 

  ساعة يومًيا طوال أيام األسبوع 24. عملية الطوارئ 41-1.2الشكل 
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  عملية الفصل  :. الملحق ل1الجزء 

  ع العملية التالية.إلى قرار بالبدء في عملية فصل، فيجب اتبا IANAفي حال أدت مراجعة وظائف  1389

بأن من الضروري إجراء عملية فصل، فسوف توصي بإنشاء مجموعة عمل  IFRفي حال قررت عملية  1390
). وسوف يتوجب الحصول على موافقة على ھذه التوصية بمعرفة األغلبية SCWGالمجتمعات المتعدد للفصل (
لكل منھما من أجل تحديد األغلبية طبًقا لإلجراءات العادية  GNSOومجلس  ccNSOالعظمى في كل من مجلس 

بعد عملية تعليق عامة، باإلضافة  ICANNالمطلقة، وسوف يتوجب الحصول على الموافقة بمعرفة مجلس إدارة 
 ICANNقرار من مجلس إدارة  78المساءلة.-إلى آلية مجتمع مستمدة من عملية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة

ومجلس  ccNSOالتي حظيت بموافقة األغلبية المطلقة في مجلسي  SCWGبعدم الموافقة على مجموعة عمل 
GNSO  سوف يتعين أن تتبع نفس عتبات األغلبية المطلقة وإجراءات التشاور كرفض من مجلس إدارةICANN 

  .GNSOالمدعومة بأغلبية مطلقة من  PDP(عن طريق األغلبية المطلقة) لتوصية 

ملية الفصل. وسوف يتم تمكينھا من طرح توصيات تتراوح بين خيار ولن تكون ھناك نتيجة موصوفة تنتج عن ع 1391
. PTIجديد، أو مصادرة أو إعادة تنظيم  IFO"ال يوجد إجراء مطلوب" وبدء طلب االقتراحات والتوصية بمشّغل 

اإلرشادات التوجيھية واإلجراءات اإلجمالية لمجموعات عمل المجتمعات  SCWGوسوف تتبع مجموعة عمل 
الشفافية إلى أقصى حد ممكن من خالل إنشاء  SCWG. ويجب أن تضمن إجراءات عمل ICANNفي المتعددة 

برامج توزيع رسائل مناقشة مفتوحة وإجراء اجتماعات مفتوحة، مع نظام االستماع فقط أو القراءة فقط لغير 
  79المشاركين. 

  التشكيل 1392

  80مما يلي: SCWGسوف تتألف مجموعة  1393

 ccNSO -  2عدد   

  نطاقاتccTLD  لغير أعضاء)ccNSO (-  1عدد   

 ) مجموعة أصحاب المصلحة في السجالتRySG (-  3عدد   

 ) مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالتRySG (-  1عدد   

 ) مجموعة أصحاب المصالح التجاريةCSG (-  1عدد   

 ) مجموعة أصحاب المصالح غير التجاريةNCSG (-  1عدد   

 ) اللجنة االستشارية الحكوميةGAC (-  1عدد   

 ) اللجنة االستشارية لألمن واالستقرارSSAC (-  1عدد   

 ) اللجنة االستشارية لمشغلي خادم الجذرRSSAC (-  1عدد   

 ) اللجنة االستشارية العامةALAC (-  1عدد   

  منسق عالقات لجنةCSC  يتم االختيار بمعرفة لجنة)CSC (-  1عدد  

  منسق عالقات فريق مراجعةIFR م االختيار بمعرفة فريق الخاصة (يتIFR (-  1عدد  

                                             
منظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به  ICANN، إذا كانت ICANNويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  78

 المساءلة.- مجموعة عمل المجتمعات
بتفويض خاص،  SCWGالخاصة يجب أن تشمل تنفيذ التوصيات، بما في ذلك البدء المحتمل لمجموعة  IFR أية توصيات أخرى مقدمة من مراجعة 79

وآلية مجتمع مستمدة من عملية  ICANN، ومجلس إدارة GNSOو ccNSOوسوف تحتاج للحصول على الموافقة من أغلبية مطلقة لكل من مجلسي 
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رض والمھمة الفريدة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة للفصل، إذا حاد التشكيل عن التوصية المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات بالنظر إلى الغ 80
 المتعددة حول المبادئ الخاصة بمجموعات عمل المجتمعات المتعددة، يسري العمل بالھيكل الوارد في ھذا المقترح.
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  (يحدد فيما بعد مع موافقة المجتمع) 1عدد  -منسق عالقات من المجتمع التشغيلي للبروتوكوالت  

  (يحدد فيما بعد مع موافقة المجتمع) 1عدد  -منسق عالقات من المجتمع التشغيلي لألسماء  

من غير  ccTLD. وفي حالة ممثلي SCWGجموعة وسوف تتحمل كل مجموعة المسئولية عن تعيين ممثلھا في م 1394
ccNSO فسوف تقوم ،ccNSO  بتعيين ھيئة؛ بتعيين ممثل من غيرccNSO  فإنھا توصي بشدة بأن تتشاور
ccNSO  أيًضا مع منظماتccTLD  اإلقليمية، وھي كل منAFTLD وAPTLD وLACTLD وCENTR .  

 IFRممثلين مختلفين عمن شاركوا في مراجعة  SCWGيوصى بشدة أن يكون الممثلين المعينين في مجموعة  1395
). وسوف يوفر CSCالذي تقوم بتعيين لجنة  IANAالخاصة (باستثناء منسق العالقات لدى فريق مراجعة وظيفة 

ھذا فحًصا إضافًيا، بما يتفق مع حقيقة أن مجموعات المھارات المختلفة يمكن المطالبة بھا من أجل عمليتين، وتوفي 
  . IANAتمع األوسع في عملية إشراف ذلك إلى المج

في مجموعة  RFPوإلى أقصى حد ممكن، يوصى بأن يتم تعيين أفراد من ذوي الخبرات في إدارة عملية  1396
SCWG وبالنسبة للمجتمعات التي تقوم بتعيين أكثر من ممثل واحد في مجموعة عمل .SCWG ،ينصح بشدة ،

، من أجل توفير مستوى ICANNمن مناطق جغرافية مختلفة لـ  وإلى أقصى حد ممكن، أن يكون الممثلين المعينين
  SCWG.81من التنوع في مجموعة عمل 

  المسؤوليات 1397

  مسئولة عن: SCWGسوف تكون مجموعة عمل  1398

  تحديد طريقة حل المشكلة (المشكالت) التي كانت سبًبا في تشكيل مجموعة عملSCWG  

 وض وإذا كان القرار سوف يؤدي إلى إصدار طلب تقديم العرRFP:  

  وضع إرشادات توجيھية ومتطلبات لطلب تقديم العروضRFP  بالنسبة ألداء وظائف تسميةIANA؛  

  طلب الحصول على التعقيبات واإلسھامات على متطلبات الخطة، والمشاركة في عمليةRFP؛  

  82مراجعة الردود المقدمة على طلب تقديم العروضRFP؛  

  اختيار الكيان الذي سيؤدي وظائف تسميةIANA  

 .باإلضافة إلى إدارة أي من عمليات الفصل األخرى  

  إذا كان من المقرر التوصية بأي عملية مثل مصادرةPTI  أو عملية إعادة ھيكلة أخرى، فوضع التوصيات من أجل
  تلك العملية.

أو عملية فصل أخرى لموافقة مجلس إدارة  IANAسوف يخضع اختيار مشغل جديد من أجل أداء وظائف تسمية  1399
CANNIقرار من مجلس إدارة  83المساءلة.-، وآلية المجتمع المستمدة من عملية مجموعة عمل عبر المجتمعات

ICANN  بعدم الموافقة على توصية من مجموعة عملSCWG  حظيت بموافقة األغلبية المطلقة في مجلسي
ccNSO  ومجلسGNSO اور كرفض من سوف يتعين أن تتبع نفس عتبات األغلبية المطلقة وإجراءات التش

  .GNSOالمدعومة بأغلبية مطلقة من  PDP(عن طريق األغلبية المطلقة) لتوصية  ICANNمجلس إدارة 

من أجل وظائف  RFPيلتزم الكيان المحكوم له في طلب تقديم العروض بتنفيذ الدور الذي تقوم به في الوقت الحالي 
وسوف تقوم بإبرام العقود، بما  IANAئف تسمية ھي الطرف المتعاقد ألداء وظا ICANN. وسوف تظل IANAتسمية 

، فسوف تظل جھة IANAمن أجل مواصلة أداء وظائف  PTIفي ذلك بيان باألعمال، مع ھذا الكيان. وإذا ما تم اختيار 
(ما لم يكن تغييًرا ھيكلًيا بمثابة شركة لعرض المقترحات أو من أجل االختيار). أو أن الكيان الجديد  ICANNتابعة لـ 

                                             
، أن يتم تمثيل gTLDو ccTLD، بما في ذلك سجالت SCWGمقاعد إجمالية في السجل في مجموعة وھناك توقع خاص واحد وھو أنه مع ستة  81

 الجغرافية. ICANNجميع مناطق 
أو  IFR-S، سوف يكون من الممكن بالنسبة لـ PTI. وفي حالة RFPالسارية في ذلك الوقت من المشاركة في طلب تقديم العروض  IFOلن يتم منع  82

PTI  بالتغييرات على الھيكل نفسه من أجل التنفيذ األفضل لمھمتھا وتصحيح أي من المشكالت. وقد يشتمل ھذا التصحيح على توصيات من نفسھا التوصية
 أجل مزيد من الفصل.

منظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به  ICANN، إذا كانت ICANNويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  83
 المساءلة. - مجموعة عمل المجتمعات
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وتجب اإلشارة إلى أن ھذا ال يتناول الطريقة التي يفترض بھا تقديم  .IANAسوف يكون متعاقد من الباطن ألداء وظائف 
، استناًدا إلى الترتيبات المبرمة مع المجتمعات األخرى، فمن المحتمل أن تنتقل ھذه الوظائف IANAوظائف تسمية 

  ل متساٍو أال يقوموا بذلك.بالتزامن مع وظائف التسمية؛ ويكون من الممكن بشك

  ICANNتبعيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  1400

  سرد آليات المساءلة ذات الصلة التي يمكن أو يجب استنفاذھا قبل أن يتم البدء في عملية فصل:  1401

  إنشاء لوائح أساسية لـICANN  من أجل وصف مراجعة وظائفIANA ) أوIFR وإقرار عتبات التصويت (
  .IFRخاصة والموافقة على النتائج بالنسبة لمراجعة  IFRفة من أجل البدء في عملية السال

  إنشاء الئحة أساسية لـICANN  من أجل وصف اإلجراءات الخاصة بإنشاء مجموعة عملSCWG  والوظائف
نھائية أو النتائج ال IANAالخاصة بھا وإنشاء عتبات للتصويت من أجل الموافق على مشغل جديد ألداء وظائف 

  .SCWGاألخرى لعملية 

  الموافقة من خالل آلية مجتمع مستمدة من عملية مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلةICANN  من أجل
-(إذا كان ھذا القصد لمقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة SCWGالموافقة على اختيار نھائي لمجموعة 

  بآلية موافقة جديدة). المساءلة لم يتم تنفيذھا فسوف يتوجب العمل

  وحسب عملية الفصل السابقة فإن اختيار الكيان الذي سوف يؤدي وظائف تسميةIANA  بعد أي عملية
فصل سوف يتطلب الحصول على موافقة المجتمع من خالل آلية معتمدة مستمدة من عملية مجموعة عمل 

  .ICANNعبر المجتمع لتعزيز مساءلة 
  



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 

 
  174من  100صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

  الالحق  IANAالنقل إلى مشّغل وظائف إطار  :م. الملحق 1الجزء 

  المبادئ اإلطارية 1402

  تكامل وظائفIANA .واستقرارھا وتوفرھا يجب أن تكون الھم الرئيسي أثناء أي عملية نقل لھا  

  سوف تتم مطالبة مشّغل وظائفIANA الحالي وأي مشّغل مستقبلي محتمل بالمشاركة الكاملة في خطة النقل.  

 راف المعنية بتوفير فريق العمل المناسب والخبرات للنقل لتيسير عملية نقل مستقرة سوف تتم مطالبة جميع األط
  .IANAلعمليات 

  توصيات اإلطار 1403

يجب أن يتم تطوير إطار النقل المذكور باختصار في ھذا المستند إلى خطة نقل تشغيلية تفصيلية ومتكاملة في  )1
  .IANAاإلشرافية عن شھًرا من تاريخ تنفيذ النقل الشامل للمسؤولية  18غضون 

عبر موارد مالية محددة لعملية صياغة خطة النقل المفصلة المشار إليھا في البند  IANAيجب زيادة ميزانية عمليات  )2
  (انظر أعاله). 1رقم 

إلى مشّغل آخر بخالف المشغل الحالي على نحو  IANAيجب أن تشتمل العملية المقررة للنقل المحتمل لوظائف  )3
(أعاله) يجب أن تكون جاھزة قبل بدء عملية  1بأن خطة النقل التفصيلية المشار إليھا في البند  محّدد على إقرار

  النقل.

الالحق الكاملة كل عام للتأّكد من أنھا ستظل  IANAوبمجرد تطويرھا، يجب مراجعة خطة النقل إلى مشّغل وظائف  )4
  وضعت ألجله. محّدثة ومراَجعة كل خمس سنوات لضمان بقائھا مناسبة للغرض التي

  

  االعتمادات 1404

ربما تكون ھناك ضرورة لتعديل بعض عناصر ھذا اإلطار بحيث تعتمد على نموذج األسماء الخاص بمجموعة  1405
CWG-Stewardship  والذي تم تحديده، ومقترح النقل النھائي من مجموعةICG  إلىNTIA.  

إلى تحديد ھذه العناصر/البنود في مقترح  عالوة على ذلك، جزء من العمل الخاص بوضع المقترح النھائي سيحتاج 1406
اإلشراف التي تعتبر ذات صلة بإطار النقل (عبر استخدام جدول بنود العقد المبرم بين -مجموعة عمل المجتمعات

NTIA وICANN .كدليل إرشادي). 7.3في البند ج  

، اختارت مجموعة ICANNو NTIAمالحظة حول المصطلحات: بينما تستند الخطة الحالية إلى عالقة تعاقدية بين  1407
بدالً من "المقاول" ألغراض ھذا الملحق. وھكذا  IANAاإلشراف اإلشارة إلى "مشّغل" وظائف -عمل المجتمعات

) ويشار IIFOالحالي" ( IANA، باعتبارھا المشّغل الحالي، باسم "مشّغل وظائف ICANNتتم اإلشارة إلى منظمة 
  ) في الملحق "م".SIFOالالحق" ( IANAإلى المشّغل الالحق باسم "مشغل وظائف 

  

  تالي IANAخطة (مراجعة): إطار العمل الخاص بالنقل إلى مشغل  1408



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت1الجزء 
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) بأن يضمن نقالً IIFOالحالي ( IANAتوجز الخطة اإلطارية ھذه اإلجراءات الرئيسية التي تسمح لمشّغل وظائف  1409
في الوقت نفسه على استمرارية ) مع الحفاظ SIFOالالحق ( IANAإلى مشّغل وظائف  IANAمنّظًما لوظائف 

  العمليات وأمانھا. 

  ھيكل المستند  1410

 IANAيحّدد ھذا المستند ھذه الوظائف واألنظمة والعمليات والمستندات التي قد تحتاج إلى النقل عبر مشّغل وظائف  1411
  . IANAالحالي، بما في ذلك اإلجراءات المطلوبة للسماح ألي مشّغل الحق بتنفيذ وظائف 

  84ندات اإلضافية ذات األھمية بالنسبة ألي عملية نقل ما يلي:تشمل المست 1412

  خطة إنھاء وظيفة مشّغلKSK .الحالي  

 ) خطة الطوارئ واستمرار العملياتCCOP الحالية (تعذر إصدار (DIDP  عند طلبھا عبر عمليةDIDP  بسبب
  مخاوف مرتبطة باألمان واالستقرار). 

  خطةICANN الحق. الحالية للنقل إلى المقاول ال  

  

  إجراءات النقل 1413

، IANAالحالي محتوى الموقع اإللكتروني لـ  IANAسوف ينقل مشّغل وظائف  :IANAالموقع اإللكتروني لـ  )1
وسوف يوفر نسًخا، أو روابط، من النص المتاح لالطالع العام لكافة العمليات ومعايير األداء وقوالب الطلب 

توفير السياق إلعداد التقارير. وسوف تكون ھناك حاجة إلعادة  والصفحات األخرى المستخدمة لدعم العمليات أو
والمستندات المنشورة للمشّغل الالحق أو  IANAتخصيص حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالموقع اإللكتروني لـ 

  إعطائه ترخيصھا.

غل وظائف وسوف تكون ھناك حاجة أيًضا إلى نقل البيانات المخّزنة لدى مش :IANAبيانات سجل وظائف  )2
IANA وبعض ھذه البيانات سوف تؤثر على المجتمعات األخرى: سوف يتم البت في تفاصيل البيانات التي يتم ،

  نقلھا عند وضع الخطة الكاملة للنقل.

الحالي المعلومات ذات الصلة والبرامج اإلدارية حسبما  IANAسينقل مشّغل وظائف نظام أتمتة منطقة الجذر:  )3
  خطة النقل وحسب ما تقرره.  يكون مناسًبا بموجب

الحالي نسخة من قواعد البيانات التي استخدمھا لتخزين  IANAوسوف يوفر مشّغل وظائف  بيانات تاريخ الطلب: )4
بيانات الطلبات، ومن ذلك أنظمة متابعة المشكالت وأنظمة إدارة تدفق العمل المستخدمة لسجالت معلمات 

الحالي  IANA). وأيًضا سوف يوفر مشّغل وظائف DNSسم النطاق (البروتوكول وصيانة منطقة الجذر لنظام ا
  نسًخا من أي تقارير منشورة وسجالت ورقية يحتفظ بھا لدعم تواريخ الطلب ھذه. 

الحالي نسخة من كافة الوثائق التي تجمع العمليات الرسمية  IANAسوف يوفر مشّغل وظائف الوثائق والمعرفة:  )5
على توفير الوثائق  IIFO. ونحّث أيًضا مشغل IANAالمرتبطة بتشغيل وظائف والمعارف المؤسسية والخبرات 

المرتبطة بتقارير تقدم األداء الشھري، واستبيانات رضاء العميل، وتقارير المراجع الخارجي، وعمليات تضارب 
  . IIFO، وخطة الطوارئ واستمرار العمليات الخاصة بمشّغل IIFOالمصالح التي أنشأھا 

الحالي تفاصيل فئات اإلشعارات، والمشاركين في  IANAسوف يوفر مشّغل وظائف  م اإلشعار اآلمن:بيانات نظا )6
  ھذه الفئات وتاريخ اإلشعارات. 

                                             
اإلشراف ھنا: -جميع المستندات متاحة على صفحة ويكي لمجموعة عمل المجتمعات 84

Transition+PlanL+-https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/DT . 
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لمنطقة  KSKخطة إنھاء وظائف مشّغل  ICANN، طورت 2010في  للجذر: KSKنقل مفتاح التوقيع الرئيسي  )7
ند الضرورة لنقل واجباتھا ومسؤولياتھا بوصفھا مشّغل ع ICANNالجذر، والتي تورد الخطوات التي سوف تتخذھا 

تتطلب ھذه   2010.85بھذه الخطة في  NTIA) إلى كيان آخر. تم تزويد KSKمفتاح توقيع مفتاح منطقة الجذر (
   86كامالً بحيث يبدأ المشّغل الالحق من نسخة جديدة. KSKالخطة إنجاز عملية تغيير 

الالحق أثناء فترة  IANAالحالي بمساعدة مشغل وظائف  IANAوظائف  سوف يقوم مشّغل المساعدة في النقل: )8
النقل إلى أن يحين الوقت الذي يتم خالله تحقيق مستويات الخدمة األساسية واألمان واالستقرار. مثل ھذه المساعدة 

  الالحق وتأليف المواد التدريبية. IANAسوف تشمل تدريب موظفي مشغل وظائف 

الحالي في تقديم خدمات األمان ألي بيانات يحتفظ بھا  IANAسوف يستمر مشّغل وظائف  نات:أمان االحتفاظ بالبيا )9
  الالحق.  IANAبعد نقل البيانات المشار إليھا إلى مشغل وظائف 

  

                                             
 )2010(يونيو  KSKخطة إنھاء  85
ع إجراء أخّف ، ونظًرا للرغبة في الحفاظ على استقرار أمان منطقة الجذر، فمن الممكن اتباKSKونظًرا ألنه لم يكن ھناك حتى ھذه اللحظة تغيير في  86

، والبنية األساسية ذات الصلة، وعملية المراسيم الرئيسية. وھذا HSMإلى حدٍّ ما (سيتم تحديده الحًقا) الجزء المھم ھو نقل إدارة وحدات أمان األجھزة 
انظر ما يلي:  -) HSMعند استبدال وحدات أمان األجھزة ( 2015ليس مختلًفا عن العملية التي تمت في أبريل عام 

en-23-03-2015-3-https://www.icann.org/news/announcement 
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  الداعمة والنتائج ccTLD طعون آلية خلفية  :. الملحق س1الجزء 

تضمنت  2014ديسمبر  1صادرة بتاريخ وال CWG-Stewardshipومع أن مسودة المقترح الخاصة بمجموعة  1414
وإعادة تفويضھا، إال أن بعض األسئلة ثارت بخصوص مستوى  ccTLDآلية استئناف ُطبقت على تفويض نطاقات 

بشأن سمات ھذا المقترح (انظر أدناه). تم تشكيل فريق التصميم "ب" لتقييم  ccTLDالدعم داخل مجتمع نطاق 
بشأن آلية االستئناف ھذه أم ال.  ccTLDتوافق آراء كاٍف داخل مجتمع نطاقات مسألة ما إذا كان من الممكن توفر 

بھدف تقييم ھذا األمر (انظر االستبيان  ccTLDإجراء استبيان داخل مجتمع نطاقات  DT-Bوقد قرر فريق 
  والنتائج الملخصة أدناه). 

، وھي "ccTLDله إلى قائمة "عالم بشأن االستبيان المزمع إجراؤه، تم إرسا ccTLDبعد إبالغ مجتمع نطاقات  1415
، مع قبول اإلجابات حتى 2015مارس،  23في  ccTLDنطاًقا من نطاقات  248القائمة األكثر شموالً من مديري 

مديًرا فقط (انظر أدناه). تم اعتبار ھذا المستوى  28. بصفة عامة، تم تسلّم اإلجابات بالنيابة عن 2015أبريل  3
-ا غير كاٍف لتقديم تفويض لدمج آلية االستئناف في مقترح مجموعة عمل المجتمعاتالمنخفض من األجوبة أساسً 

اإلشراف. ومع االعتراف بالقيود التي تواجه استخالص أي استنتاجات من استبيان شھد معدل إجابات منخفًضا مثل 
  الكلية. ھذا، ورغم ذلك مما يستحق التنويه أن ھذه اإلجابات المحدودة مالت إلى تعزيز التوصية 

) أنه 2فقط (س  %58) بوجود حاجة إلى آلية استئناف، يعتقد 1من المشاركين في الرد (س  %93فبينما يعتقد  1416
) 3(س  %73، في حين وافق IANAيتعين تطويرھا وإدخالھا اآلن كجزء من عملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن 

ل المشار إليھا. أظھرت األسئلة الموضوعة الستقصاء على ضرورة تطويرھا وإدخالھا بعد االنتھاء من عملية النق
) عدم وجود توافق 9إلى س  5مستوى توافق اآلراء بخصوص معلمات آلية استئناف كھذه (انظر األسئلة من س 

في اآلراء، مما يفترض أن الوصول إلى رؤية مبنية على توافق اآلراء بخصوص آلية االستئناف داخل مجتمع 
) أشاروا إلى أنھم ال يتمنون 3من المشاركين في االستبيان (س  %71وقًتا أكبر. حوالي  سيأخذ ccTLDنطاقات 

  . IANAأن يؤدي إصدار تصميم مثل ھذه اآللية إلى تأخير االنتھاء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن 

بشأن الحاجة إلى آلية استئناف لعمليات تفويض نطاقات  ccTLDاستبيان بين مديري نطاقات  1417
ccTLD  وإعادة تفويضھا  

 NTIA، أصدرت مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية بعملية نقل المسؤولية اإلشرافية لـ 2014ديسمبر،  1في  1418
  "لجنة استئناف مستقلة": التي تضمنت مقترًحا بتشكيل مسودة المقترح

اإلشراف بأن تخضع كافة إجراءات -توصي مجموعة عمل المجتمعات -) IAP"لجنة االستئنافات المستقلة" ( 1419
IANA  التي تؤثر على منطقة الجذر أو قاعدة بياناتWHOIS  لمنطقة الجذر للجنة استئناف مستقلة وذات أحكام

اءات لتنفيذ السياسات والتي تؤثر على تنفيذ التغييرات على ملف ملزمة. كما يجب أن تغطي آلية الطعون أية إجر
لمنطقة الجذر وكيفية تطبيق السياسات ذات الصلة. وال يجب أن تكون ھذه ھيئة  WHOISمنطقة الجذر أو ملف 

دائمة، ولكن باألحرى يمكن التعامل مع ذلك بنفس طريقة حل النزاعات التجارية، أي من خالل استخدام عملية 
، أو ICDRكيم ملزمة باالستعانة بمؤسسة تحكيم مستقلة (على سبيل المثال المركز الدولي لفض المنازعات تح

) أو قائمة حالية باألشخاص المؤھلين بموجب AAA، أو الھيئة األمريكية للتحكيم ICCغرفة التجارة الدولية 
  القوانين المعممة من خالل ھذه المؤسسة.

غياب واضح لتوافق اآلراء بشأن قضية استحداث آلية استئنافات" فيما يتعلق  ccTLDيوجد في مجتمع نطاقات  1420
في لو أنجلوس، أشارت  51رقم  ICANNوإعادة تفويضھا. في اجتماع منظمة  ccTLDبعمليات تفويض نطاقات 

ى إل 2014أكتوبر عام  15المنعقد بتاريخ  ccNSOفي اجتماع منظمة  ccTLDغالبية ساحقة من ممثلي نطاقات 
، على الرغم من عدم تحديد معنى معّين IANAوجود رغبة لديھم في استحداث "آلية استئناف" كجزء من عملية نقل 

، وافق 2014وتم إجراؤه في نوفمبر عام  ccTLDلمصطلح "آلية استئناف". في استبيان شمل كافة مديري نطاقات 
 ccTLDيد أو يسيء إلى وظيفته، فعلى نطاق يؤدي مھام عمله بشكل ج IANAعلى أنه "إذا لم يكن مشّغل  94%

المتضرر أن يحصل على فرصة للخضوع (أو الوصول إلى) "عملية استئناف ملزمة ومستقلة". التعبير عن 
اإلشراف -االحتياج أدى إلى صياغة مقترح آلية االستئناف الذي ظھر للوجود على يد مجموعة عمل المجتمعات
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المقترح إلى أن آلية مثل ھذه يمكن أن ُتستخدم في المنازعات التي تنشب حول . يشير 2014ديسمبر عام  1بتاريخ 
  أو إعادة تفويضھا. ccTLDتناغم قرارات تفويض نطاقات 

اإلشراف والمشاركين فيھا -وقد تم إجراء استبيان في يناير من ھذا العام، وقد ضم أعضاء مجموعة عمل المجتمعات 1421
فقط) حول العديد من جوانب مقترح  ccTLDعات، وليس من مديري نطاقات (يشمل ھذا تمثيالً لكثير من المجتم

من المشاركين في االستبيان وافقوا على أنه  %97ديسمبر. وقد ُوجد أن  1المجموعة المذكورة الصادر بتاريخ 
األھلية القانونية لالستئناف ضد ما يعتقدون أنه مناقض  ccTLD"كان من المفترض أن تتوفر لمشغلي سجل 

المعتمدة السارية من قرارات التفويض وإعادة التفويض". ومع ذلك،  ccTLDللقوانين السارية و/أو سياسة نطاقات 
عندما تم طرح األسئلة المتعلقة بالمعلمات المحددة المحتملة آللية استئناف مثل ھذه، كان الدعم لھا منخفًضا. فمثالً، 

األھلية  ccTLD"كان من المفترض أن تتوفر لمشغلي سجل من المشاركين في االستبيان على أنه  %54وافق 
المعتمدة السارية من  ccTLDالقانونية لالستئناف ضد ما يعتقدون أنه مناقض للقوانين السارية و/أو سياسة نطاقات 

قرارات التفويض وإعادة التفويض حتى إذا لم يكن المشّغل طرًفا مشارًكا في التفويض وإعادة التفويض". عالوة 
فقط من المشاركين في االستبيان على أنه "كان من المفترض أن تتوفر للحكومات األھلية  %60على ذلك، وافق 

أو إعادة  ccTLDالقانونية لالستئناف ضد ما يعتقدون أنه مناقض للقوانين السارية من قرارات تفويض نطاقات 
  تفويضھا". 

لية استئناف ما بصفة عامة، فإن توافق اآلراء قد يكون صعب تفترض ھذه المعلومات أنه بينما قد يكون ھناك دعم آل 1422
  المنال فيما يتصل ببعض جوانب مثل ھذه اآللية، ويشمل ذلك: 

  ،الجھة التي ستتوفر لھا "األھلية القانونية" لالستئناف ضد القرارات  

  ،أو جوانب القرارات التي قد تخضع لالستئناف  

  على تحديد ما إذا كانت العملية المتبعة كاملة ومنصفة أم ال، أو ما إذا كان النطاق سيكون محدوًدا  

  أو ما إذا كانت لجنة تسوية المنازعات سوف تتوفر لھا سلطة تبديل رؤيتھا الشخصية بشأن التفويض، مثل أن تتوفر
  لھا سلطة إعطاء قرار بأن يتم االحتفاظ بمدير حالّي بدالً من مدير جديد مقترح،

  المطالبة بأن يتم تكرار عملية التفويض.أو يقتصر دورھا على   

  

 ccTLDونتيجة لذلك، صار الغرض من ھذا االستبيان ھو البت فيما إذا كان سيتوفر توافق آراء كاٍف داخل مجتمع  1423
ككل للبحث عن آلية استئناف ملزمة أم ال، وإن كان األمر كذلك، البت فيما إذا كان البحث عن ھذه اآللية سيكون 

  أم ال.  IANAية نقل المسؤولية اإلشرافية عن جزًءا من عمل

  أسئلة 1424

  الحاجة العامة آللية استئناف 1425

، بوجود حاجة إلى آلية استئنافا فيما يتصل بقرار تفويض (إعادة تفويض) ccTLDھل تعتقد، بصفتك مديًرا لنطاق  )1
  ؟ccTLDنطاقات 

  إذا كانت "نعم" ھي إجابتك، فھذه اآللية سوف )2

  ، أوIANAلھا كجزء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن تتم صياغتھا اآلن وإدخا  .أ

، وإدخالھا بعد االنتھاء من نقل ccNSOصياغتھا في وقت الحق، وعلى األرجح سيكون ذلك عبر منظمة   .ب
IANA.  

، فھل تقبل إرجاء إنھائھا IANAإذا كان تصميم آلية االستئناف ھذه يمنع االنتھاء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن  )3
  بعملية منفصلة). ccNSO(ھذا سيستلزم على األرجح تقدم منظمة  IANAكن إكمال عملية بحيث يم
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  تشكيل آلية االستئناف وتكوين اللجنة 1426

اإلشراف إلى أنه ليست ھناك حاجة أن يتحول االستئناف إلى كيان دائم، بل يمكن -أشارت مجموعة عمل المجتمعات )4
غالًبا تسوية النزاعات التجارية عبرھا، وذلك عبر استخدام عملية تحكيم  أن يتم التعامل معھا بالطريقة نفسھا التي تتم

أو مجموعة دائمة من أعضاء  AAA، أو ICD، أو ICCملزمة عن طريق استخدام منظمة تحكيم مستقلة، مثل 
اإلشراف -الفرق المؤھلين بموجب القواعد المستقرة المعلنة عبر منظمة كتلك. توصي مجموعة عمل المجتمعات

استخدام لجنة من ثالثة أعضاء، مع قيام كل طرف في النزاع باختيار أحد أعضاء اللجنة الثالثة ھؤالء، وقيام ب
عضوي اللجنة ھذين باختيار العضو الثالث فيھا. ھل توافق على ھذا المنھج الرامي إلى إنشاء آلية استئناف بصفة 

  ُيرجى إيرادھا. –ھل لديك فكرة أخرى عامة؟ 

  لجنة من أفراد، يجب أن يتم اختيارھم: إذا تم تشكيل )5

  من قائمة تضم خبراء دوليين معروفين بصرف النظر عن الدولة التي ينتمون إليھا، أو  .أ

  .ccTLDمن بين األشخاص الذين ينتمون للدولة التي يمثلھا نطاق   .ب

  بطريقة أخرى (ُيرجى تحديدھا).   .ج

  

  األھلية الستئناف قرار تفويض (إعادة تفويض) 1427

  ؟ccTLDيجب السماح له باستئناف قرار تفويض (إعادة تفويض) نطاق  -تقادك في اع -من  )6

  الھيئة الحكومية أو اإلقليمية المشار إليھا في البند "أ" أعاله؟  .أ

  الحالي؟ ccTLDمدير نطاق   .ب

أفراد أو منظمات أو شركات أو اتحادات أو مؤسسات تعليمية أخرى أو غيرھم ممن له مصلحة مباشرة أو   .ج
  ھرية أو شرعية أو يمكن إثباتھا في العملية؟مادية أو جو

ھل ينبغي استبعاد أي من األطراف المشار إليھا أعاله من عملية االستئنافات؟ إذا كانت "نعم" ھي اإلجابة، ُيرجى  )7
  ذكرھا.

  

  نطاق االستئناف وسلطة المنظمة المتقدمة به

  ھل سيكون ھناك أي حد على نطاق االستئناف؟ )8

  على األسئلة المتعلقة بما إذا كانت اإلجراءات قد تم اتباعھا بطريقة سليمة أم ال؟ ھل سيتم تحديد النطاق  .أ

  ھل تمتلك أي لجنة سلطة إصدار أمر بتكرار إجراء عملية تفويض قائمة مرة أخرى؟  .ب

  ھل ستمتلك سلطة تأجيل عملية تفويض معلقة؟  .ج

  ھل ستتاح لھا سلطة إصدار أمر بإلغاء عملية تفويض قائمة؟  .د

  ؟ccTLDھا سلطة إصدار أمر بتفويض جھة أخرى بنطاق ھل ستتاح ل  .ه
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  نتائج االستبيان 1428

 النسبة المئوية البياناتالسؤال
 ال نعم Total ال نعم 

، بوجود حاجة إلى آلية استئنافا فيما ccTLD. ھل تعتقد، بصفتك مديًرا لنطاق 1
؟ccTLDيتصل بقرار تفويض (إعادة تفويض) نطاقات 

26 2 28 93 7 

 -كانت "نعم" ھي إجابتك، فھذه اآللية سوف . إذا 2
 IANA 14 10 24 58 42تتم صياغتھا اآلن وإدخالھا كجزء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن (أ)
 IANA.11 4 15 73 27صياغتھا في وقت الحق وإدخالھا بعد االنتھاء من نقل ب.
ل المسؤولية اإلشرافية . إذا كان تصميم آلية االستئناف ھذه يمنع االنتھاء من نق3

(ھذا  IANA، فھل تقبل إرجاء إنھائھا بحيث يمكن إكمال عملية IANAعن 
بعملية منفصلة). ccNSOسيستلزم على األرجح تقدم منظمة 

20 8 28 71 29 

اإلشراف إلى أنھا تعتقد أن أي آلية استئناف -. أشارت مجموعة عمل المجتمعات4
ئًما. بل افترضت أن النزاعات يمكن التعامل معھا ال تحتاج إلى أن تتضمن كياًنا دا

بالطريقة نفسھا التي تتم غالًبا تسوية الكثير من النزاعات التجارية من خاللھا، وذلك 
عبر استخدام عملية تحكيم ملزمة عن طريق استخدام منظمة تحكيم مستقلة، مثل 

ICC أو ،ICD أو ،AAA ن بموجب أو مجموعة دائمة من أعضاء اللجان المؤھلي
  القواعد المستقرة المعلنة عبر منظمة كتلك. 

اإلشراف باستخدام ھذه المنھجية، وھي أن يتم -توصي مجموعة عمل المجتمعات
استخدام لجنة من ثالثة أشخاص، مع قيام كل طرف في النزاع باختيار أحد أعضاء 

فيھا. ھل اللجنة الثالثة ھؤالء، وقيام عضوي اللجنة ھذين باختيار العضو الثالث 
توافق على ھذا المنھج الرامي إلى إنشاء آلية استئناف بصفة عامة؟

13 8 21 62 38 

ُيرجى إيرادھا. –ھل لديك فكرة أخرى  
 يجب عدم تصميم المنھجية اآلن. 

  ومع ذلك، ال أرى أي سبب التخاذ قرار بشأن كيفية تحديدھا اآلن
ار جيد ألنھا ستسمح بتعيين أعضاء اللجنة بالتناوب، وھو إجراء وقائي ھام ولجنة االستئناف المرتبطة "بظرف وتوقيت" ھي خي

ضد ممارسة الضغط أو التأثير على عضو اللجنة (الدائم) من قَِبل األطراف التي تعدُّ جزًءا من نزاع حول التفويض. يضع المرء 
ع معين. والمجال الوحيد الذي سيشھد تحدّيًا محتمالً ھو ثقًة أكبر في قرار تم اتخاذه من قِبل لجنة متوافقة يتم عقدھا للنظر في نزا

اختيار عضو اللجنة الثالث عبر عضوّي اللجنة المعينين. قد يكون األقرب إلى المنطق ترك تعيين العضو الثالث للجنة إلى منظمة 
  تحكيم بدالً من إسناد المھمة للعضوين اآلخرين نفسھما.

يارھم بشكل مستقل عن بعضھم البعض من بين مجموعة معتمدة من أعضاء اللجان وذلك أعتقد أن جميع أعضاء اللجنة يجب اخت
  مثلما يحدث مع عملية اختيار ھيئة المحلفين.

  تبتكر آليتھا الشخصية ccsترك مجتمعات 
، لكن ccTLD ال أعتقد أن إنشاء آلية استئناف مركزية يمثل خياًرا ناجًعا لعمليات االستئناف على تفويض/إعادة تفويض نطاقات

يصمم آليات االستئناف الخاصة به بالتعاون مع مجتمع اإلنترنت المحلي الخاص به (بما في ذلك  ccTLDأعتقد أن كل نطاق 
  الحكومة (الحكومات) وثيقة الصلة.

عادلة مما يكفل له طلب التعويض في أي محكمة دولية مستقلة في حال تلقيه لمعاملة غير  ccTLDيجب تمكين مجتمع نطاقات 
وتطويرھا، فإن  ccTLD. ونظًرا ألن القوانين الوطنية تحظى باحترام في عمليات سياسات نطاقات IANAمن مشّغل وظائف 

تتطلب آلية تكون مقبولة لھذه الدول ذات السيادة. سأقترح إنشاء محكمة  IANAالنزاعات التي تنشأ بين الحكومات ومشّغل وظائف 
في محكمة االستئناف الدولية في الھاي، وتكون شبيھة بمحكمة التحكيم الرياضية التي  IANAللتحكيم فيما يتعلق بوظائف 

  استحدثھا الفيفا.
تكون المشكالت إما أكثر تعقيًدا (مثل عمليات إعادة التفويض المطعون في أھليتھا) مقارنًة بما يمكن ألي مجموعة استئنافات 

من حيث يقتصر عملھا على النظر فيما إذا كانت األصول القانونية قد تمت  مستقلة التعامل معه بشكل ملموس أو أكثر بساطة
مراعاتھا وتوثيقھا أم ال. في الحالة األولى، سوف أقترح إنشاء ھذه المجموعة. وفي الحالة الثانية، ستكون اآللية ناجعة، لكن لن 

التابعة لمنظمة تقع ضمن سلطة  ccTLDنطاقات . ستكون ھناك مشكالت ل2تحتاج بالضرورة حالً معقًدا على النحو المقترح. 
  المحلي. وھذا ليس موقًفا مقبوالً. ccTLDقضائية أخرى أعلى من نطاق 

ce qui importe, c'est surtout la base sur laquelle ce panel doit se prononcer. Concernant 
les CCTLD, le cadre légal et réglementaire national doit être la base de la décision prise 

sur un recours, en même temps que le respect des procédures techniques de délégation - 
redélégation 
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. أينما استخدمت أي آلية استئناف لجنة من أفراد، يجب أن يتم اختيارھم:5
لدولة التي من قائمة تضم خبراًء دوليين معروفين بصضرف النظر عن ا(أ)

 ينتمون إليھا
11 13 24 46 54 

 ccTLD.11 10 21 52 48من بين األشخاص الذين ينتمون للدولة التي يمثلھا نطاق ب.
 (بال إجابات)بطريقة أخرى (ُيرجى تحديدھا)ج.
 ؟ccTLDيجب السماح له ببدء استئناف بخصوص قرار تفويض (إعادة تفويض) نطاق  -في اعتقادك  -. من 6
 12 88 26 3 23؟ccTLDالھيئة الحكومية أو اإلقليمية المرتبطة بنطاق أ)(

 0 100 24 0 24الحالي؟ ccTLDمدير نطاق ب.
أفراد أو منظمات أو شركات أو اتحادات أو مؤسسات تعليمية أخرى أو ج.

غيرھم ممن له مصلحة مباشرة أو مادية أو جوھرية أو شرعية أو يمكن 
 ؟إثباتھا في العملية

5 16 21 24 76 

 . ھل ينبغي استبعاد أي من األطراف المشار إليھا أعاله من عملية االستئنافات؟ إذا كانت "نعم" ھي اإلجابة، ُيرجى ذكرھا.7
  بأن يقتصر الحق في االستئناف على قرار إلغاء غير مقبول على المدير الحالي. FOIتوصي مجموعة عمل  

إلى آلية  -بصفة عامة  -لخص في أن الھدف من االستبيان كان معرفة ما إذا كانت ھناك حاجة وكما ذكرنا بالفعل، كان فھمي يت
االستئناف أم ال؛ ثم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إلزامية في ھذه المرحلة من المشروع إلتاحة استكمالھا في اإلطار الزمني 

ة ھنا ھي "نعم"، ومع ذلك وكما أشرت، قد تتم الموافقة على التصميم المخطط. لذلك، كانت إجابتي األولية عن كافة األسئلة الوارد
  التفصيلي لآللية واستكماله في وقت الحق.

يجب استبعاد "األفراد اآلخرين والمنظمات األخرى...." بسبب الصعوبة البالغة في تحديد مصلحتھم وقياس حجمھا. مثالً، إذا قام 
على  ccTLDناء السجالت األجانب، فإن ھؤالء تكون لديھم مصلحة في تشغيل نطاق الذي عليه النزاع بإقرار أم ccTLDنطاق 

المعنية. دعونا نحتفظ بعملية االستئناف للحكومة المعنية ولمدير نطاق  ccTLDالرغم من أنھم قد ال يكونون من دولة نطاق 
ccTLD .الحالي  

يمكن أن تبدأ عملية استئناف صالحة للحيلولة دون عرقلة  ال، ولكن يجب أن تكون ھناك إرشادات واضحة بشأن المشكالت التي
  وتسببھا في إھدار الوقت والمال. ccTLDاالستئنافات لعملية تشغيل نطاق 

  تطور عمليتھا المناسبة لھا...وطبيعة الجھة المتقدمة باالستئناف، وسيعتمد النطاق على تطوير ذلك ccsفلنترك مجتمعات 
  )ccTLD(سيتم التحديد الحًقا وفي نطاق محلي بالنسبة لكل نطاق أي شخص لديه مصلحة ذات صلة 

  قد يكون ھناك سبب جيد للفئة الثالثة، لكنھا ستكون في حاالت محدودة حيث يكون دور ھذه المنظمات قد تم تحديده بالفعل.
dans une décision de délégation -redélégation, on peut s'attendre à ce que l'autorité 
territoriale soit celle qui effectue la demande, et que le conflit se situe entre elle et le 

gestionnaire du CCTLD. Les autres parties, qui doivent être consultées (consensus de la 
communauté internet locale) ne devraient pas pouvoir interjeter appel d'une décision, sauf 

à rendre le processus extrêmement instable.
 27 73 26 7 19. ھل سيكون ھناك أي حد على نطاق االستئناف؟8
. ھل سيتم تحديد النطاق على األسئلة المتعلقة بما إذا كانت اإلجراءات قد تم 9

اتباعھا بطريقة سليمة أم ال 
18 8 26 69 31 

سلطة إصدار أمر بتكرار إجراء عملية تفويض قائمة مرة  ھل تمتلك أي لجنة(أ)
 أخرى؟

17 8 25 69 31 

 30 70 20 6 14ھل ستمتلك سلطة تأجيل عملية تفويض معلقة؟ب.
 84 16 25 21 4ھل ستتاح لھا سلطة إصدار أمر بإلغاء عملية تفويض قائمة؟ج.
 92 8 24 22 2؟ccTLDھل ستتاح لھا سلطة إصدار أمر بتفويض جھة أخرى بنطاق (د)
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  IANA عمليات كلفة تحليل  :. الملحق ع1الجزء 

  تمھيد: 1429

. وھي لھذا ICANN"المستوعبة بالكامل" لمنظمة  IANAتقدير التكلفة أدناه يتطابق مع تكلفة عمليات وظائف  1430
. ICANNالسبب تعكس ميزة وفورات الحجم الطائلة من البنية األساسية وخبرات الوظائف األخرى في منظمة 

المستوعبة بالكامل في نطاق كيان آخر سوف تكون مختلفة، حيث سيكون تقدير  IANAتكلفة عمليات وظائف 
التكلفة "مستقالً" نظًرا ألن تكلفة بنية أساسية تشغيلية وكاملة لتقنية المعلومات ستكون أعلى، ولن تكون ھناك 

منفصلة (مرتبطة، على سبيل المثال، بالحوكمة،  وفورات حجم، وسوف يتم إنشاء تكاليف إضافية لتشغيل منظمة
  واالتصال، وإعداد التقارير...).

يشمل التحليل أدناه تقديًرا ثابًتا لالستھالك السنوي لألصول، لكنه ال يشمل أي تكاليف رأسمالية، أو تمثيالً لقيمة  1431
  .ICANNة منظمة في الوقت الحالي حال تشغيلھا بواسط IANAاألصول الرأسمالية التي تدعم وظائف 

استخدام أساس  لدوالر األمريكي بقيمة مليونية
ميزانية العام 

 2015المالي 

 الوصف 

  [أ] 

 )IANAلتكاليف المباشرة (قسم 

موظًفا) والتكاليف المرتبطة  12تغطي ھذه التكاليف الموظفين المباشرين والمكّرسين ( دوالر 2.4
  المخصصة لتقديم

الت معلمات البروتوكول؛ وتخصيص أرقام اإلنترنت : تسجيل وصيانة سجIANAوظائف 
وصيانة سجالت أرقام اإلنترنت؛ والتحقق من صحة طلبات تغيير منطقة الجذر ومعالجتھا 

؛ وحامل مفتاح توقيع arpa.و int.وكذلك صيانة سجل منطقة الجذر؛ وإدارة نطاقي 
 ).DNSمنطقة الجذر ألمان منطقة جذر نظام اسم النطاق (

  [ب] 

 تكاليف المباشرة ل
 (الموارد المشتركة)

أو تشارك في عمليات بشكل مباشر فيما IANA، تؤدي إدارات بخالف إدارة ICANNداخل  دوالر 1.9
  .IANAيتصل بتنفيذ وظائف 

للتقييم  IANAخضعت تكاليف األنشطة التي نفذتھا األقسام األخرى في سبيل تنفيذ وظائف 
ل تحديد التكاليف الخارجية المباشرة (الخدمات عبر مالكي ميزانية كل قسم من خال

المھنية، والبنية األساسية...)، وتم تقييم الوقت الذي استغرقته ھيئة الموظفين من القسم على 
  األنشطة المحّددة والمقّدرة في التكلفة لكل موظف (األساسي + الحوافز).

  سطة ھذه األقسام أدناه:فيما يلي ملخص للوصف الكامل لألنشطة التي يتم تنفيذھا بوا

  قسم تقنية المعلومات - معالجة الطلب  -
  SSR ،GSEقسم تقنية المعلومات، الخدمات التقنية للسجل،  - توقيع مفتاح الجذر  -
  تقنية المعلومات، القسم القانوني، مسئول الويب - اإللكتروني  IANAموقع  -
  ، القسم القانونيقسم تقنية المعلومات، قسم األمان -حماية البيانات واألنظمة  -
  قسم تقنية المعلومات - استمرار الخدمة وتوفيرھا في حالة الطوارئ  -
  قسم تقنية المعلومات، القسم القانوني - عمليات تأكيد تضارب المصالح  -
  قسم تقنية المعلومات، القسم القانوني، عالقات الحوكمة -إعداد تقارير األداء الشھرية  -
  ال)الدعم اإلداري (مشترك مع االمتث -
  القسم القانوني - التحديثات السنوية لالتفاقيات  -

التكاليف المباشرة للموارد المشتركة تشمل أيًضا التقدير الثابت النخفاض تكاليف  )15
 مليون. 0.5األصول الرأسمالية بقيمة 
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  [ج] 

 تخصيص وظائف الدعم

  وظائف الدعم التي تنظم القدرة على تنفيذ األنشطة التشغيلية. دوالر 2.0

لي تكاليف ھذه الوظائف [د]، بعد طرح القيمة المشتركة من ھذه الوظائف التي تم إجما
إدراجھا في [ب]، تمت قسمتھا على إجمالي تكاليف الوظائف التشغيلية [ھـ]، لتحديد نسبة 

  ).ICANNمئوية من وظائف الدعم ([د]+[ھـ]= إجمالي تكاليف عمليات 

(على كّل من  IANAى التكاليف اإلجمالية لھيئة ھذه النسبة المئوية تم تطبيقھا بعد ذلك عل
والتكاليف المباشرة للموارد المشتركة على النحو المحدد  IANAالتكاليف المباشرة لقسم 

. ھذه التكلفة [ج] تضاف إلى [أ] IANAأعاله) لتحديد تكلفة وظيفة الدعم المخصصة لھيئة 
  و[ب].

  قائمة الوظائف المضّمنة:

  تنفيذية -
  اتصاالت -
ات (موارد بشرية، مالية، مشتريات، إدارة مخاطر الشركات، مكتب إدارة عملي -

  المشروعات/معلومات تجارية، تنمية موارد بشرية، مدير تنفيذي للعمليات، إداري/عقارات)
تقنية معلومات (أمان المعلومات، البنية األساسية، مكتب إدارة مشروعات، حلول توجيه  -

  موظفين)
 )NomComم المجلس، دعم الحوكمة (قانوني، دع -

إجمالي التكاليف التشغيلية لعمليات 
 IANAوظائف 

 دوالرات 6.3
 

  

 ICANNوالتبعيات على أقسام  IANA[ب] التكاليف المباشرة (الموارد المشتركة)، المرتبطة بعمليات وظائف  1432
  األخرى:

  معالجة الطلبات )21

  ومات المدعوم والمقدم من قسم تقنية المعل RTنظام متابعة المشكالت   .أ

  ودعمه وصيانته بواسطة قسم تقنية المعلومات  RZMSتطوير برامج   .ب

  نظام البريد اإللكتروني المقدم والمدعوم من قسم تقنية المعلومات  .ج

  إمكانات االتصال عبر اإلنترنت المقدمة والمدعومة من قسم تقنية المعلومات   .د

  المدعومة من القسم القانوني OFACعمليات فحص   .ه

دارة التي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانوني/ويتم عمل مسودتھا في بعض األحيان بواسطة قرارات مجلس اإل  .و
  حسب الحاجة القسم القانوني. تقارير التفويض /إعادة التفويض التي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانوني 

  كافة األجھزة والبنية األساسية المقدمة والمدعومة من قسم تقنية المعلومات   .ز

  ccTLDلجمع المعلومات لطلبات نطاقات  GSEلدعم من ا  .ح
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  توقيع مفتاح الجذر )22

، وقسم اإلستراتيجية، SSRاألدوار في المراسيم بواسطة قسم تقنية المعلومات، والخدمات التقنية للسجل، و  .أ
  ، وقسم البرامج GSEو

  وتقنية المعلومات SSRمجموعة مستندات األمان التي يراجعھا ويتبناھا قسما   .ب

  ) المقدمة من قسم تقنية المعلومات KMFر المرافق وإمكانات االتصال بمرفق إدارة المفتاح (إيجا  .ج

تتطلب نماذج عمل من قسم تقنية المعلومات، والقسم القانوني، وقسم  DNSSEC SysTrustمراجعة   .د
SSR  

  وني المعّد بواسطة قسم المشتريات والمراَجع بواسطة القسم القان RFPالعقد مع الجھة األخرى/  .ه

  على الويب IANAموقع  )23

  األجھزة الموّردة والمدارة والمدعومة من قسم تقنية المعلومات   .أ

  متطلبات االمتثال الخاصة بالعقود والتي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانوني  .ب

  اإللكتروني  ICANNمسئول الويب لنشر التقارير والمستندات على موقع  دعم  .ج

  مةاألمان لحماية البيانات واألنظ )24

  SSRخطة األمان التي راجعھا وقبلھا قسم تقنية المعلومات و  .أ

  TIAتتم مراجعتھا عبر القسم القانوني قبل التسليم إلى    .ب

  استمرار الخدمة وتوفيرھا في حالة الطوارئ  )25

  تعتمد على قسم تقنية المعلومات والقسم المالي  .أ

  ، والقسم القانوني، والقسم المالي قبل تبنيھا ، والموارد البشريةSSRتتم مراجعة الخطة بواسطة القسم التقني، و  .ب

  االمتثال فيما يتعلق بتضارب المصالح )26

  التقرير السنوي المعّد بواسطة الموارد البشرية والقسم القانوني   .أ

  تقارير األداء الشھرية )27

  يتم نشرھا بخصوص األجھزة التي تتم صيانتھا وإدارتھا بواسطة قسم تقنية المعلومات   .أ

  ال الخاصة بالعقود والتي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانونيمتطلبات االمتث  .ب

  استطالع خدمة العمالء )28

  طلب االقتراحات المعّد بواسطة قسم المشتريات  .أ

  التقرير النھائي من الجھة الخارجية المراَجع بواسطة القسم القانوني قبل النشر   .ب
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  الدعم اإلداري )29

  IANAلدعم قسم  %50مخصص بنسبة  –دي مشاركة المساعدة اإلدارية مع االمتثال التعاق  .أ

  التحديثات السنوية لالتفاقيات )30

  )IETFالمراجعة القانونية لالتفاقية التكميلية السنوية إلى مذكرة التفاھم مع فريق عمل ھندسة اإلنترنت (  .أ
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  IANA ميزانية  :. الملحق ف1الجزء 

 NTIAبموجب اتفاقيتھا المبرمة مع  ICANNبواسطة  IANAال يتم في الوقت الحالي فصل تكاليف تقديم خدمات  1433
وميزانياتھا لتحديد التقديرات المعقولة  ICANNاألخرى في خطط التشغيل في  ICANNبشكل كاٍف عن نفقات 

. تكون الحاجة إلى وصف تفاصيل بنود NTIAمن  IANAللتكاليف المحددة بعد نقل المسؤولية اإلشرافية عن 
حديدھا بشكل أكثر وضوًحا متناغمة مع التوقعات الحالية لألطراف وت IANAتكاليف عمليات تشغيل وظائف 

 ATRT1، والمجتمع على نطاق أوسع على نحو ما تم التعبير عنه في IANAالمعنية والمتأثرة لوظائف 
-CWG. ونتيجة لذلك، قّدمت مجموعة IANAلفصل تطوير السياسة وعمليات وظائف  ATRT2و

Stewardship المعلومات ومستوى التفاصيل التي تتوقع تلقيھا من منظمة توصيات فيما يتعلق بICANN 
  ).161.أ، الفقرة 3في المستقبل (انظر القسم الثالث،  IANAبخصوص ميزانية 

اإلشراف بثالثة مجاالت عمل مستقبلية يمكن التعامل معھا -عالوة على ذلك، توصي مجموعة عمل المجتمعات 1434
اإلشراف العتماد منظمة الدعم/اللجنة االستشارية ومرة أخرى -المجتمعات بمجرد االنتھاء من مقترح مجموعة عمل

  : IANAباعتماد اقتراح عملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ICGبعد قيام 

القائمة حالًيا، والتي ترتبط بعناصر التكلفة التي قد ال تكون ھناك حاجة  IANAتحديد أّي من خدمات التسمية في  )1
  إن حدثت؛ IANAسؤولية اإلشرافية عن إليھا بعد نقل الم

، ولكي يتم IANAعرض أي عناصر جديدة للتكلفة، والتي قد يتم تكّبدھا كنتيجة لعملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن  )2
  تقديم الخدمات الجارية بعد النقل؛

لضمان وجود  2016المحددة في ميزانية العام المالي  IANAمراجعة تكاليف عملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن  )3
الموارد المالية الكافية لمعالجة الزيادات الكبيرة في التكلفة إذا كانت ھناك حاجة إليھا لتنفيذ خطة النقل عبر التأثير 

  المفرط على نطاقات الميزانية األخرى.

  ICANNتبعيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

  :IANAراجعة ميزانية سرد آليات المساءلة ذات الصلة فيما يخص م  

  قدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على ميزانيةICANN  بعد موافقة مجلس إدارةICANN  عليھا ولكن
استناًدا إلى عدم االتساق المتصور مع الغرض  ICANNقبل أن تصبح نافذة المفعول. يجوز للمجتمع رفض ميزانية 

ولوائحھا الداخلية، أو المصلحة العامة العالمية، أو  ICANN والمھمة والدور المنصوص عليھم في عقد تأسيس
، أو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم المجتمع. توصي ICANNاحتياجات أصحاب المصلحة في 

وميزانيتھا  ICANNالشاملة شفافة وأن خطط تشغيل  IFOاإلشراف بأن تكون تكاليف -مجموعة عمل المجتمعات
لمستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة. ويمكن أن يشتمل  IANAفصيل لكل تكاليف عمليات يجب أن تضم ت
، و"التكاليف المباشرة للموارد المشتركة" "IANAعلى "التكاليف المباشرة لقسم  IANAتفصيل تكاليف 

ر لكل وظيفة و"تخصيص وظائف الدعم". وعالوة على ذلك، يجب تحديد بنود ھذه التكاليف إلى تكاليف محددة أكث
أيًضا ميزانية سنوية تتم مراجعة  PTIمحدد في مستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة. كما يجب أن يكون في 

قبل تسعة  ICANNتقديم ميزانية إلى  PTIوبصفة سنوية. ويجب على  ICANNوالموافقة عليھا بمعرفة مجتمع 
-. وترى مجموعة عمل المجتمعاتIANAمات أشھر على األقل من العام المالي من أجل ضمان استقرار خد

في إطار زمني مبكر عن  ICANNيجب أن تتم الموافقة عليھا بمعرفة مجلس إدارة  IANAاإلشراف بأن ميزانية 
اإلجمالية. وسوف يتعين على مجموعة عمل المجتمعات (أو أي مجموعة تنفيذ تأتي بعدھا) تنفيذ  ICANNميزانية 

، وھو ما قد يصبح أحد المكونات في مراجعة الميزانية IANAة ميزانية محددة لـ عملية مقترحة من أجل مراجع
  اإلجمالية.
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  طريقة التقييم للتأثيرات  . الملحق ص:1الجزء 

  لألغراض المنصوص عليھا في ھذه الوثيقة سوف يتم تعريف "إمكانية التشغيل" حسب المصطلحات التالية: 1435

 :المعايير التي سيتم تقييمھا  

 طريقة الجديدة.تعقيد ال  

 .متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة  

  التأثير على مشغلIFO .للعمل مع الطريقة الجديدة  

  التأثير على عمالء مشغلIFO .التي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة  

 .التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  

 :تصنيف تقييم المعايير  

 0 -  متطلبات كبيرة أو تأثير سلبي.تشير إلى  

 1 - .تشير إلى متطلبات متوسطة أو تأثير سلبي  

 2 - .تشير إلى متطلبات تأثير رئيسي  

 3 - .تشير إلى عدم وجود متطلبات أو تأثير  
  

تحديد درجات للطريقة: إضافة تقييم نقاط إلى جميع المعايير من أجل استخراج تقييم لقابلية العمل. أفضل درجة تقييم  1436
ويجب اعتبارھا  %0=  0والتي يتم الحكم بأنھا قابلة للعمل جًدا. أسوأ درجة ممكنة ھي  %100=  15مكنة ھي م

غير قابلة للعمل تماًما. وأبعد من الدرجة اإلجمالية للعوامل األخرى التي قد تؤثر على تقييم إمكانية التطبيق النھائية، 
لى أن لھا تأثير سلبي كبير على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء مثل النظر في التغييرات التي قد يتم تقييمھا ع

، على اعتبار أنھا فير قابلة للتطبيق تماًما. اإلجمالي ما لم يكن ھناك عوامل خاصة يتم اعتبارھا ، DNSالنطاقات 
  أو أعلى سوف تعتبر قابلة للعمل. %50فإن درجة 

  

  ملخص التقييمات:
 التقييم درجةال العناصر التي يجري تحليلھا

PTI  باعتبارھا جھة تابعة لـ
ICANN 

 قابل للتطبيق %53=  8/15الدرجة = 

 قابل للتطبيق %0=  12/15الدرجة =   PTIو ICANNالعقد بين 
IFR 

 
 قابل للتطبيق %60=  9/15الدرجة = 

CSC = قابل للتطبيق %73=  11/15الدرجة 
 قابل للتطبيق %73=  11/15الدرجة =  شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد
الموافقة على التغييرات على بيئة 

 منطقة الجذر
 قابل للتطبيق %53=  8/15الدرجة = 

بصفتھا مدير عملية  NTIAاستبدال 
 إدارة ملفات خوادم الجذر

 قابل للتطبيق %87=  13/15الدرجة = 
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  توضيح تفصيلي 1437

  

 PTI  باعتبارھا جھة تابعة لـICANN قابل للعمل)%53=  8/15=  (إجمالي الدرجات ،  

  :ما الذي يتغيرIANA  تعد في الوقت الحالي داخلية بالنسبة لـICANN إنشاء كيان اعتباري منفصل .
ذات الصلة بـ  IFOسوف يتطلب بشكل واضح تغييرات على اإلجراءات فيما يخص  IANAلوظائف 

ICANN.  

 :تعقيد الطريقة الجديدة  

 1 –  تعملIANA على اعتبار أنھا شعبة في إدارة النطاقات العالمية؛ ويعد  في الوقت الحالي
  خطوة ھامة يمكن اعتبارھا مناسبة في ھذه الحالة. PTIالفصل اإلضافي داخل 

 :متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة  

 0 –  إنشاءPTI .ينطوي على أعمال تنفيذ كبيرة  

  التأثير على مشغلIFO :للعمل مع الطريقة الجديدة  

 1 – ير الفعلي على التأثIFO  في النقل إلىPTI  باعتبارھا جھة فرعية تابعة لـICANN 
  يجب أن يكون معتدالً.

  التأثير على عمالء مشغلIFO :التي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة  

 3 –  أن يتحلى ذلك بالشفافية أمام عمالء تسميةIANA.  

 النطاقات: التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء  

 3 –  بالنظر إلى نظمIFO  الحالية، والعمليات واإلجراءات وفريق العمل المخصص لھذه
، من غير المتوقع ICANN، باعتبارھا جھة فرعية تابعة لـ PTIاألنشطة من المقرر نقلھا إلى 

  حدوث مخاطر إضافية على أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت.

  = ابل للعمل.، ق%53=  8/15الدرجة اإلجمالية  
  

  العقد المبرم بينICANN وPTI  = قابل للعمل جًدا)%80=  12/15(إجمالي الدرجات ،  

 ما الذي يتغير: العقد في الوقت الحالي بين ICANN وNTIA سوف يكون العقد الجديد بين .ICANN 
  . وسوف يتطلب ذلك عمليات وإجراءات جديدة.PTIو

  :تعقيد الطريقة الجديدة  

 2 –  تعملIANA  في الوقت الحالي بموجب عقد وظائفIANA  معNTIA  ويجب أن
ھذا التعاقد في غالبية جوانبه. وعلى ھذا النحو، يجب اعتبار التأثير  ICANN-PTIيعكس عقد 

  طفيًفا. 

  :متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة  

 2 –  سوف يتوجب تعديل العقد الجديد من أجل إظھار سحبNTIA  وإضافةPTI  لكن يجب
  تبار ھذا األمر شيء طفيف.اع

  التأثير على مشغلIFO  :للعمل مع الطريقة الجديدة  

 2 –  بالنظر إلى أنIANA في الوقت الحالي تقدم التقارير وICANN  تخضع لعقد وظائف
IANA  معNTIA من المقدر أن يكون لعقد ،ICANN-PTI  تأثير طفيف علىIFO.  

  التأثير على عمالء مشغلIFO  استخدام الطريقة الجديدة: التي تنشأ عن  

 3 –  أن يتحلى ذلك بالشفافية أمام عمالء تسميةIANA.  
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  :التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  

 3 –  ال يوجد ما يمكن مقارنته بعقد وظائفIANA  الحالي معNTIA.  

  = قابل للعمل جًدا. %80=  12/15الدرجة اإلجمالية ،  

  

 IFR قابل للعمل)%60=  9/15درجة اإلجمالية = (ال ،  

  ما الذي يتغير: وتتحملNTIA  في الوقت الحالي المسئولية عن تقييم خدماتIANA  والقرار بتمديد العقد
ھي اآللية المقترح أن تحل محل أكثر عناصر  IFR. كما أن RFPالحالي أو تنفيذ طلب تقديم العروض 

  اإلشراف تعقيًدا.

 لجديدة: تعقيد الطريقة ا  

 0 –  بالنظر إلى أن ھذا يقتضي إنشاء لجنة غير دائمة لكل مراجعة وعمليات تفصيلية حول
  ھذه المراجعات، فسوف يكون ذلك معقًدا للغاية.

  :متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة  

 1 –  إضافةIFR  وصالحياتھا إلى لوائحICANN .الداخلية سوف تكون عملية ھامة  

  التأثير على مشغلIFO  :للعمل مع الطريقة الجديدة  

 3 –  بالنظر إلى عمليةNTIA  األخيرة، والتي أدت إلى عقد وظائفIANA فال يجب أن ،
  .IFOيمثل ھذا أي تأثير إضافية على 

  التأثير على عمالء مشغلIFO  :التي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة  

 3 –  أن يتحلى ذلك بالشفافية أمام عمالء تسميةIANA.  

  :التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  

 2 –  بالنظر إلى أنIFR  يمكنھا التوصية بتغييرات في موفرIFO  مع مراعاة الموافقة)
، إذا كانت ھناك DNSاألخرى) فقد يكون لذلك تأثير ما على أمن واستقرار ومرونة نظام 

  حاجة لعملية نقل في نھاية المطاف.

 قابل للعمل.%60=  9/15جة اإلجمالية = الدر ،  
  

 CSC  = قابل للعمل)%73=  11/15(الدرجة اإلجمالية ،  

  ما الذي يتغير: تتحملIANA  في الوقت الحالي المسئولية عن المراقبة المستمرة ألداءIANA  .لوظائفھا
  ھي اآللية المقترحة لتحل محل ھذه الوظيفة. CSCكما أن لجنة 

 جديدة: تعقيد الطريقة ال  

 1 –  بالنظر إلى أن ھذا يقتضي إنشاء لجنة دائمة جديدة لـICANN  مع ميثاق جديد، يعتبر
  ھذا األمر معقًدا إلى حد ما.

  :متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة  

 1 –  إضافةCSC  وصالحياتھا إلى لوائحICANN .الداخلية سوف تكون عملية ھامة  

  التأثير على مشغلIFO يقة الجديدة: للعمل مع الطر  

 3 –  بالنظر إلى أنIANA  تعمل في الوقت الحالي معNTIA  من أجل تعقب األداء وأن دور
  .IFOمقتصر على ذلك. وال يجب أن يكون لھا أي تأثير على مشغل  CSCلجنة 

  التأثير على عمالء مشغلIFO  :التي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة  

 3 – أمام عمالء تسمية  يجب أن يتحلى ذلك بالشفافيةIANA  مع توفير آليات جديدة لحل
  مشكالت العمالء.
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  :التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  

 3 – .ال يمكن التنبؤ به  

  = قابل للعمل.%73=  11/15الدرجة اإلجمالية ،  
  

  = قابل للعمل) %73=  11/15شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد (الدرجة اإلجمالية  

  ما الذي يتغير: أجرتNTIA  اإلجراءات الداخلية الخاصة به من أجل التعامل مع نقص األداء والشكاوى
  . وھذه الشكاوى المقدمة من العمالء وإجراءات التصعيد تسعى لتحل محل ھذه.IANAالمقدمة من عمالء 

  :تعقيد الطريقة الجديدة  

 1 – .أكثر تعقيًدا من الطرق الحالية  

 تطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة:م  

 2 –  يجب أن يكون غالبية التنفيذ تمت تغطيته فيIFR وCSC.  

  التأثير على مشغلIFO  :للعمل مع الطريقة الجديدة  

 2 –  تأثير محدود. -بعض التغييرات مطلوبة  

  التأثير على عمالء مشغلIFO التي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة  

 3 –  ھناك أي تأثير سلبي على عمالء يجب أال يكونIFO  حيث إن إجراءات الشكاوى
  والتصعيد مماثلة أو محسنة.

  :التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  

 3 – .ال يمكن التنبؤ به  

  = قابل للعمل.%73=  11/15الدرجة اإلجمالية ،  
  

  قابل للعمل)%53=  8/15(الدرجة اإلجمالية = الموافقة على التغييرات على بيئة منطقة الجذر ،  

  ما الذي يتغير: كانتNTIA  مسئولة عن تحسين جميع التغييرات على بيئة منطقة الجذر. يقترح ھذا
  القسم بديالً لھذه العملية.

  :تعقيد الطريقة الجديدة  

 0 –  أكثر تعقيًدا بشكل أساسي من موافقةNTIA .فقط الحالية  

 لطريقة الجديدة: متطلبات التنفيذ ل  

 1 –  يجب أن يشمل ذلك إجراءات من أجل إنشاء فرق مراجعة، وصياغة بنود للرجوع إليھا
على  ICANNمن أجل فرق المراجعة والعملية من أجل الحصول على موافقة مجلس إدارة 

  التغييرات.

  التأثير على مشغلIFO  :للعمل مع الطريقة الجديدة  

 3 – حالية لمشغل ال تختلف على العملية الIFO.  

  التأثير على عمالء مشغلIFO  :التي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة  

 3 –  يجب أال يكون ھناك أي تأثير سلبي على عمالءIFO -  ربما مزيد من الشفافية حول
  العملية.
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  :التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  

 1 – نطقة الجذر قد يھدد أمن واستقرار ومرونة نظام التغييرات على بيئة مDNS وعلى .
الرغم من أن المرء يتوقع انخراط نفس المشاركة كما يفترض بموجب العملية الحالية ويجب أن 

تكون ھناك نفس الضمانات أو أفضل منھا، وأي تغيير على بيئة منطقة الجذر يجب تقييمھا 
  باعتبار أنھا معتدلة.

  قابل للعمل.%53=  8/15= الدرجة اإلجمالية ،  
  

  استبدالNTIA  = قابل %87=  13/15باعتبارھا مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر (الدرجة اإلجمالية ،
  للعمل جًدا)

  ما الذي يتغير: توافقNTIA  في الوقت الحالي على جميع التغييرات على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات
WHOIS ناك حاجة لذلك بعد اآلن.الخاصة بھا. ولن تكون ھ  

  :تعقيد الطريقة الجديدة  

 3 –  التخلص من مطلب الحصول على موافقة جھة أخرى على جميع التغييرات على منطقة
  الجذر يزيل طبقة من التعقيد.

  :متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة  

 2 – .تحديد األكواد الصغرى وتغييرات وثائق العملية  

  التأثير على مشغلIFO لعمل مع الطريقة الجديدة: ل  

 3 –  خفض التعقيد يؤدي إلى تخفيض التأثير اإليجابي على مشغلIFO.  

  التأثير على عمالء مشغلIFO  :التي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة  

 3 –  من وجھة نظر العمليات، سوف تكون ھذه العملية شفافة بالنسبة للعمالء مع استثناء
  اء.محتمل لبعض زيادات األد

  :التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  

 2 –  على الرغم من اعتبار ذلك بشكل أساسي شكالً رسمًيا، يمكن اعتبار اعتمادNTIA  تقديًما
  لقيمة مضافة ثانوية بالنسبة ألمن واستقرار ومرونة اإلنترنت.

  = قابل للعمل جًدا%87=  13/15الدرجة اإلجمالية ،.  
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  اإلشراف-المجتمعات عمل مجموعة مشاروة على ICANN رد  :ر الملحق. 1 الجزء

  
  ./Zk0Aw-https://community.icann.org/xاطلع على 
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 : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت2الجزء 
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من  IANAحول  IANAالرد على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف 
 مجتمع أرقام اإلنترنت

 133 _______________________________________________________________ ملخص .2الجزء 

 133 ____________________________________________________________ نوع المقترح .2الجزء 

 IANA __________________________________________________ 133استخدام المجتمع لـ  .2.1الجزء 
 133 _________________________________________________________________________________ .أ. الخدمة أو النشاط2.1الجزء 

 134 ____________________________________________________________________________ .ب. عميل الخدمة أو النشاط2.1زء الج
 134 ________________________________________________________________ .ج. السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط2.1الجزء 
 134 ______________________________________ ، والمھام المطلوبة من قبل مجتمعات العمالء األخرىIANA.د. التداخل أو الترابط بين متطلبات 2.1الجزء 

 136 ____________________________________________ الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل .2.2القسم 
 136 __________________________________________________________________________________ .أ. مصادر السياسة2.2القسم 

 IANA __________________________________________________________________ 136. الخدمة أو النشاط المعني في 1.أ.2.2الجزء 
 136 __________________________________ . كيف تم وضع ھذه السياسة وكيف تم إنشاؤھا ومن المشارك في عملية وضع السياسة وإنشائھا2.أ.2.2الجزء 
 137 ___________________________________________________________________ . كيف يتم حل النزاع بشأن السياسة3.أ.2.2الجزء 
 137 ________________________________________________________ عمليات حل النزاع. اإلشارة إلى وثائق وضع السياسة و4.أ.2.2الجزء 

 138 _______________________________________________________________________________ .ب. المراقبة والمساءلة2.2الجزء 
 138 ________________________________________________________________ المعني؟ IANA. ما ھي خدمة أو نشاط 1.ب.2.2الجزء 
 138 _______________________________ قد تأثرت، حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر .أ2. إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم 2.ب.2.2الجزء 
 138 _____________________________________________ . الجھة أو الجھات التي توفر خدمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة3.ب.2.2الجزء 

 NTIA _____________________________________________________________________________ 139 3.1.ب.2.2الجزء 
 139 ___________________________________________________________________ اإلقليمية اإلنترنت سجالت 3.2.ب.2.2الجزء 

 139 ______________________________________________________________________________ . وصف اآللية4.ب.2.2الجزء 
 140 ____________________________________________________________ . االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية5.ب.2.2الجزء 

 140 ___________________________________ في مرحلة ما بعد النقل الرقابة والمساءلة المقترحتان .2.3الجزء 
 140 __________________________________________________________________________________ .أ عناصر المقترح2.3الجزء 

 RIR ________________________________________ 141من خالل عقد مع سجالت  IANAكمشغل خدمات ترقيم  ICANN. ستستمر 1.أ.2.3الجزء 
 141 ______________________________________________________ مع المجتمع IANAلصلة بتوفير خدمات ذات ا IPR. تبقى 2.أ.2.3الجزء 
 IANA ________________________________________________________ 142. اتفاقية مستوى الخدمة مع مشغل خدمات ترقيم 3.أ.2.3الجزء 
 143 ___________________________________________________________________________ . إنشاء لجنة مراجعة4.أ.2.3الجزء 

 144 _____________________________________________________ وترتيبات السياسة الحالية IANAباط بين وظائف .ب. متضمنات االرت2.3الجزء 
 144 ____________________________________________________________ تأثير النقل .2.4الجزء 

 144 _____________________________________________________ .أ. المتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة طوال عملية االنتقال2.4الجزء 
 NTIA ____________________________________________________ 145ب. وصف أي متطلبات خاصة باإلطار القانوني في غياب عقد .2.4الجزء 
 145 _________________________________________________________________ .ج. قابلية أي مناھج فنية أو تشغيلية جديدة للتنفيذ2.4الجزء 
 NTIA ________________________________________________________ 145متطلبات  .2.5الجزء 

 146 ________________________________________________________________ عم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة.أ. د2.5الجزء 
 146 ____________________________________________________ الخاص باإلنترنت DNS.ب. الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام 2.5الجزء 
 IANA ___________________________________________________ 146.ج. تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات 2.5الجزء 
 146 __________________________________________________________________________ .د. الحفاظ على انفتاح اإلنترنت2.5الجزء 
 146 __________________________________________________________________ .ه. ليس حالً خاضًعا للحكومة أو بين الحكومات2.5الجزء 
 147 _________________________________________________________ . عملية المجتمع2.6الجزء 

 147 ____________________________________________________________ .أ. الخطوات المتخذة للوصول إلى إجماع ووضع المقترح2.6الجزء 
 147 ________________________________________________________________________________ .ب. العمليات اإلقليمية2.6الجزء 

 148 _____________________________________________________________________ اإلقليمية AFRINIC. عملية 1.ب.2.6الجزء 
 148 _______________________________________________________________________ ليميةاإلق APNIC. عملية 2.ب.2.6الجزء 
 149 ________________________________________________________________________ اإلقليمية ARIN. عملية 3.ب.2.6الجزء 
 149 ______________________________________________________________________ اإلقليمية LACNIC. عملية 4.ب.2.6الجزء 
 150 ________________________________________________________________________ اإلقليمية RIPE. عملية 5.ب.2.6الجزء 
 CRISP( ___________________________________________________________ 151. عملية مجتمع أرقام اإلنترنت (فريق 6.ب.2.6ء الجز

 CRISP ________________________________________________________________________ 151. أسلوب فريق 7.ب.2.6الجزء 
 152 _____________________________________________________________________ .ج. مستوى اإلجماع على مقترح المجتمع2.6الجزء 
 154 ________________________________________________________ . الملحق: التعريفات2الجزء 
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من  IANAحول  IANAالرد على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف 
 مجتمع أرقام اإلنترنت

  ملخص  .2الجزء 

) بتاريخ IANA (ICGتمثل ھذه الوثيقة رًدا من مجتمع أرقام اإلنترنت على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف  2001
، الذي تم إنشاؤه من قبل مجتمع أرقام اإلنترنت من خالل سجالت اإلنترنت CRISP. وقد أعد ھذه الوثيقة فريق 2014بتمبر س 8

  اإلقليمية على وجه الخصوص بغرض إصدار ھذه الوثيقة.

  الوثيقة. الرجاء مالحظة أن أي ملحق، بما في ذلك االختصارات غير الشائعة والمصطلحات المعرفة، مدرج في نھاية ھذه 2002

  نوع المقترح  .2الجزء 

  ينبغي أن يعالج ھذا التقديم: IANAتحديد أي فئة من وظائف  2003

  ] معايير البروتوكوالت [   ] األرقامX[  [ ] األسماء  

  IANAاستخدام المجتمع لـ   .2.1الجزء 

الذي تنتمي إليه. ُيرجى تقديم ما يلي  أو أنشطتھا المعينة والمميزة التي يعتمد عليھا المجتمع IANAيجب أن يورد ھذا القسم خدمات  2004
  يعتمد عليه المجتمع الذي تنتمي إليه: IANAلكل خدمة أو نشاط من 

  وصف للخدمة أو النشاط. •

  وصف للعميل المستفيد من الخدمة أو النشاط. •

  ما السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط. •

  والوظائف التي تتطلبھا مجتمعات عمالء أخرى. IANAوصف ألي تداخالت أو اعتمادات متبادلة بين متطلبات  •

  الخدمة أو النشاط  .أ.2.1الجزء  2005

  ذات الصلة بمجتمع أرقام اإلنترنت فيما يلي: IANAتتمثل أنشطة  2006

أو أرقام  AS، وأرقام النظام التلقائي، أو أرقام IPv6، وعناوين IPv4توزيع مجموعات موارد أرقام اإلنترنت (وھي عناوين  •
ASNسجالت اإلنترنت اإلقليمية (سجالت  ) علىRIR؛(  

  المقابلة لھا؛ IANAتسجيل ھذه التوزيعات في سجالت أرقام   •

  المرتجعة، وصيانة السجالت العامة؛ IPمھام إدارة السجالت األخرى ذات الصلة، بما في ذلك إدارة مساحة عناوين  •

على  IPv6و IPv4فق مع توزيعات " لغرض خاص، بما يتIP6.ARPA" و"DNS "IN-ADDR.ARPAإدارة مناطق  •
  التوالي.

  ."IANAكما تتم اإلشارة إلى ھذه األنشطة مًعا في ھذه الوثيقة باسم "خدمات ترقيم  2007
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  عميل الخدمة أو النشاط  .ب.2.1الجزء  2008

وتوزيع ، منظمات مستندة إلى عضوية غير ھادفة للربح تكون مسئولة عن مجتمع أرقام اإلنترنت، بإدارة تسجيل RIRتقوم سجالت  2009
  موارد أرقام اإلنترنت (كما ھي محددة أعاله) على مستوى إقليمي. وفيما يلي ھذه السجالت الخمسة:

  AFRINIC  ألفريقيا  

  APNIC  لمنطقة آسيا والمحيط الھادي  

  ARIN  لكندا وبعض مناطق شمال األطلسي وجزر الكاريبي وأنتاركتيكا والواليات المتحدة  

  LACNIC  أجزاء من منطقة البحر الكاريبيألمريكا الالتينية و  

  RIPE NCC  ألوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط  

 IANAالتي يديرھا مشغل خدمات الترقيم في  IANAتجمعات موارد أرقام اإلنترنت من سجالت األرقام في  RIRتتلقى سجالت  2010
بدور األمانة وتسھل وجود عملية وضع  RIRت وتقوم بتوزيع وتسجيل موارد األرقام ھذه على المستوى اإلقليمي. كما تقوم سجال

  سياسات لموارد األرقام تكون مفتوحة وشفافة وشاملة.

التي  IANAبسجالت أرقام  IANA. إضافة إلى ذلك، تحتفظ IANAلديھا عالقة تشغيلية طويلة ومباشرة مع  RIRكما أن سجالت  2011
للتسجيل الصحيح ألي موارد  IANAأيًضا مع  RIRسجالت  التوزيعات لتوزيعھا على المجتمع. وتنسق RIRتتلقى منھا سجالت 

. تتم اإلشارة إلى نظام إدارة موارد أرقام اإلنترنت بصورة كاملة كنظام سجل أرقام اإلنترنت IANAيتم إرجاعھا إلى سجالت أرقام 
  .RFC 7020وھو موضح بالتفصيل في 

  السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط  .ج.2.1الجزء  2012

  ذات الصلة فيما يلي: IANAتتمثل سجالت  2013

  IPv4 :http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-spaceسجل عنوان  •

  IPv6 :http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignmentsسجل عنوان  •

  ASN :http://www.iana.org/assignments/as-numbersسجل  •

  IN-ADDR.ARPA DNSمنطقة  •

  IP6.ARPA DNSمنطقة  •

  .IANAالسجالت باسم سجالت أرقام ويشار إلى كل ھذه  2014

  ، والمھام المطلوبة من قبل مجتمعات العمالء األخرىIANAالتداخل أو الترابط بين متطلبات   .د.2.1الجزء  2015

. وبالرغم من سجالت أرقام ASبالكامل ومساحة أرقام  IP) مسئولية تحديد مساحة عنوان IETFتتولى قوة عمل ھندسة اإلنترنت ( 2016
IANA  (راجع أعاله)، تفوض ذات الصلةIETF  مساحة عنوانIP  ومساحة رقمAS  إلى نظام سجل أرقام اإلنترنت

)RFC 7020 ويتم نشر ھذه السجالت عن طريق موقع ويب .(IANA.ORG.  
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، قيم أو نطاقات محتفظ بھا وكذلك سجالت لغرض خاص تكون خارج نظام سجالت IANAقد يكون ھناك ضمن سجالت أرقام  2017
تخطيط النطاقات الخاصة المفوضة إلى نظام سجل  RFC 7249. يوضح IETFوتدار بدالً من ذلك تحت إشراف  أرقام اإلنترنت

) أو RFC(من خالل عملية  IETFأرقام اإلنترنت. ومن المتوقع أن يتغير ھذا التخطيط من وقت إلى آخر من خالل إجراءات 
األسباب المحتملة للتغييرات إصدار المساحة المحتفظ بھا مسبًقا (من خالل عملية وضع السياسات العالمية). تتضمن  RIRسجالت 

  لالستخدام العام والحفاظ على المساحة غير المستخدمة سابًقا لغرض خاص.

" IP6.ARPA" و"DNS "IN-ADDR.ARPAإلدارة مناطق  IANAكما يعتمد مجتمع اإلنترنت على مشغل خدمات ترقيم  2018
من خالل لجنة الھندسة  IANAعلى التوالي. ويتم تفويض ھذه المناطق إلى  IPv6و IPv4لغرض خاص، المرتبطة بتوزيعات 

 "IANA) "ويتم إجراء التفويضات الفرعية ضمن ھذه الھرمية بما يتفق مع ممارسات توزيع العناوين في IABالمعمارية لإلنترنت (
)RFC 3172) تقوم ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة .(ICANN دورھا كمشغل خدمات ترقيم )، ضمنIANA ،

. ويكون ھذا العمل خارج نطاق عقد اإلدارة IETF-IANAبإدارة ھذه المناطق "كبنود عمل تقنية متفق عليھا" حسب مذكرة تفاھم 
  ).NTIAالقومية لالتصاالت والمعلومات (

 ARPA.لتفاعل مع سجل ا IP6.ARPAو IN-ADDR.ARPAالعكسية في نطاقات  DNSكما يمكن أن يتطلب توفير خدمات  2019
  .IANAويشار إلى كل ھذه السجالت باسم سجالت أرقام 

  في وصف العمليات والسياسات وسجالت قواعد البيانات العامة. IANAكذلك، يستخدم مجتمع أرقام اإلنترنت أيًضا المصطلح  2020

  الروابط ذات الصلة: 2021

لألرقام المخصصة:  المتعلقة بالعمل التقني لھيئة اإلنترنت IETF-ICANNمذكرة تفاھم 
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/ietf-icann-mou-2000-03-01-en  

  NTIA IANA :http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-orderعقد وظائف 

RFC 3172ن ("، إرشادات اإلدارة والمتطلبات التشغيلية لنطاق مساحة معلمات التوجيه والعناويarpa :("
https://tools.ietf.org/html/rfc3172  

RFC 7020 :نظام سجالت أرقام اإلنترنت ،https://tools.ietf.org/html/rfc7020  

RFC 7249 :سجالت أرقام اإلنترنت ،https://tools.ietf.org/html/rfc7249  
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  الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل  .2.2القسم ￼

  في مرحلة ما قبل النقل. IANAمن المفترض أن يصف ھذا القسم آلية عمل الترتيبات القائمة المرتبطة بھيئة  2022

  مصادر السياسة  .أ.2.2القسم  2023

عند القيام بالخدمات  IANAوينبغي لھذا القسم تحديد مصدر(مصادر) معينة من السياسة التي يجب اتباعھا من قبل مشغل وظائف  2024
المختلفة، ُيرجى  IANAأو األنشطة الوارد وصفھا أعاله. إذا كانت ھناك مصادر مميزة للسياسة أو لوضع السياسات ألنشطة ھيئة 

  إذن وصف ھذه المصادر بشكل منفصل. للتعّرف على كل مصدر من مصادر السياسة أو وضع السياسات، برجاء ذكر التالي:

  (المحدد في القسم) الذي تأثر. IANAاط ما ھي خدمة أو نش •

  وصف لكيفية وضع السياسة وصياغتھا ومن يشارك في وضع السياسة وصياغتھا. •

  وصف لكيفية تسوية النزاعات المتعلقة بالسياسة. •

  مراجع وثائق وضع السياسة وعمليات تسوية النزاعات. •

   IANAالخدمة أو النشاط المعني في   .1.أ.2.2الجزء  2025

  .ب أعاله الخدمات واألنشطة المعنية.1.أ و1ان يتضمن البند 2026

  .NTIAبدون مشاركة  IANAويتم توفير خدمات ترقيم  2027

  كيف تم وضع ھذه السياسة وكيف تم إنشاؤھا ومن المشارك في عملية وضع السياسة وإنشائھا  .2.أ.2.2الجزء  2028

ا ضمن مجتمع أرقام اإلنترنت من خالل عملية بموجبھا واالتفاق عليھ IANAيتم وضع السياسات التي يتم توفير خدمات ترقيم  2029
: تكون ھذه العمليات RIRوضع سياسات مفتوحة وشفافة وشاملة. ويشارك المجتمع في عمليات وضع السياسات التي يسھلھا كل 

م إدراج متاحة لكافة أصحاب المصلحة بغض النظر عن الخلفية المحددة أو المصلحة أو الموقع الجغرافي لإلقامة أو النشاط. يت
المنشورة على موقع ويب منظمة موارد  RIR) في مصفوفة حوكمة PDPالروباط إلى عمليات وضع السياسات اإلقليمية (

  NRO :(www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrixاإلنترنت (

. كذلك، يجب أن يعتمد المجتمع السياسة gPDPي شخص تقديم عرض سياسة عامة لعملية وضع السياسات العامة أو ويمكن أل 2030
) بعد ذلك المقترح إلى مجلس عناوين المنظمة الداعمة NRO ECالتنفيذي ( NRO. يحيل مجلس RIRالمقترحة ضمن كل 

ن خاللھا وضع المقترح، وتمريرھا بموجب األحكام المنصوص ، والذي يقوم بمراجعة العملية التي تم م(ASO ACلألسماء أو (
  للتصديق عليھا كسياسة عامة. ICANNإلى مجلس إدارة  ASOعليھا في مذكرة تفاھم 

وأرقام النظام  IPv6وعناوين  IPv4لعناوين  IANAوفي الوقت الراھن، توجد ثالث سياسات عامة مرتبطة بإدارة سجالت أرقام  2031
  https://www.nro.net/policiesالتلقائي: 

  لسجالت اإلنترنت اإلقليمية؛ IPv6لتخصيص تجمعات  IANAسياسة  •

  لسجالت اإلنترنت اإلقليمية ASNلتخصيص تجمعات  IANAسياسة  •

  .IANAحية من جانب بعد انتھاء الصال IPv4السياسة العالمية المقترحة آلليات تخصيص  •

  الجديدة. RIR، معايير إنشاء سجالت اإلنترنت اإلقليمية الجديدة، لتشكيل المجتمع لسجالت ICP-2كما تحكم سياسة عامة رابعة،  2032
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-https://www.nro.net/documents/globalالمبينة في وثيقة عملية وضع السياسات العامة ( gPDPويتم استخدام  2033
policy-development-process لكافة أنشطة (IANA  إال أن السياسة التي يجب 1ذات الصلة باألرقام المحددة في القسم ،

يتم تحديدھا من قبل  IPv6و IPv4" عقب توزيعات عناوين IP6.ARPA" و"IN-ADDR.ARPAبھا تفويض نطاقات "
IETF  فيRFC 3172.  

  كيف يتم حل النزاع بشأن السياسة  .3.أ.2.2الجزء  2034

وسجالت  ICANNالتي وقعت عليھا ، ASOالمذكورة أعاله بصورة رسمية في الملحق "أ" من مذكرة تفاھم  gPDPيتم تحديد  2035
RIR  كما وقعت عليھا  2004في)AFRINIC  عند تأسيسھا كخامسRIR  تتضمن مذكرة التفاھم أحكام لحل 2005في .(

بالتنازع على  ICANNتسمح لمجلس  gPDPمن أن ومجتمع أرقام اإلنترنت. وبالرغم  IANAالنزاعات بين مشغل خدمات ترقيم 
، فھو ال يتضمن أي دور لمالك عقد (RIRوسجالت  ICANNنتائج أي قرار باإلجماع للمجتمع (وتصعيده إلى الوساطة بين 

IANA  حالًيا)NTIA كما تشكل مذكرة تفاھم .(ASO بين مجتمع أرقام اإلنترنت وICANN ليس لدى :NTIA  دور إشرافي في
  ، انتقالھا خارج دورھا الحالي لن يكن له تأثير على إطار عمل صنع السياسات.IANAلسياسات لخدمات ترقيم صنع ا

للتصرف مًعا حول األمور ذات  RIRعلى أنھا "آلية تنسيق لسجالت  NRO، NROكما تقم مذكرة تفاھم مستقلة، مذكرة تفاھم  2036
حول المشكالت ذات الصلة بوضع السياسات  RIRين سجالت " وتتضمن أحكام لحل النزاعات بRIRالصلة بمصالح سجالت 

  العامة أو تنفيذھا.

، مجموعة تتشكل من خمسة عشر عضًوا بالمجتمع للتأكيد على أن (NRO)NRO NCوضمن نطاق مسئولية مجلس أرقام  2037
التي يتبعھا مجتمع  تم اتباعھا في وضع السياسة. عالوة على ذلك، تراجع ھذه المجموعة السياسة RIRلسجالت  PDPعمليات 

أرقام اإلنترنت لتأكيد أن وجھات النظر الجوھرية لألطراف المعنية يتم نظرھا بصورة مناسبة، وفقط بعد ھذا التأكيد، يتم إرسال 
  للتصديق عليھا. ICANNمقترحات السياسات العامة إلى مجلس 

 ICANNمة المتفق عليه على مجلس ، كما تعرض مقترح السياسة العاICANNفي  ASO ACدور  NRO NCكما تتولى  2038
  لالعتماد والتطبيق العملي.

مقترحات سياسة موارد أرقام اإلنترنت المستلمة وقد يطرح أسئلة ويتشاور بخالف ذلك مع مجلس  ICANNويراجع مجلس  2039
ع أيًضا م ICANN. ويمكن أن يتشارو مجلس NROالفردية التي تتصرف مًعا من خالل  RIRو/أو سجالت  ASOعناوين 

بياًنا  ASO ACالسياسة المقترحة، فإ،ه يقدم إلى  ICANNاألطراف األخرى التي يراھا المجلس مناسبة. كذلك، إذا رفض مجلس 
بمخاوفه فيما يتعلق بالسياسة المقترحة، بما في ذلك تفسير لوجھات النظر الجوھرية التي لم يتم نظرھا بصورة مناسبة خالل عمليات 

RIRام اإلنترنت بما يتفق مع عمليات . وبإجماع مجتمع أرقPDP يجوز أن ترسل ،ASO AC  سياسة مقترحة جديدة أو معدلة
أو  RIR، فإن سجالت ICANN. وفي حالة رفض السياسة المقترحة المعاد تقديمھا لمرة ثانية من قبل ICANNعلى مجلس 

ICANN .تحيل الموضوع إلى الوساطة  

، ASOعلى التحكيم. ومن خالل  ICANNمن  ASOي حلھا، تنص مذكرة تفاھم وفي حالة النزاعات التي تفشل الوساطة ف 2040
) التي تتم الدعوة إليھا في ATRTفي المراجعات الدورية المستقلة من قبل فريق مراجعة المساءلة والشفافية ( RIRتشارك سجالت 

  الداخلية. ICANNلوائح 

  

  حل النزاع اإلشارة إلى وثائق وضع السياسة وعمليات   .4.أ.2.2الجزء  2041

  الروابط ذات الصلة: 2042

ICANN ASO MoU: https://www.nro.net/documents/icann-address-supporting-organization-
aso-mou  

NRO MoU: https://www.nro.net/documents/nro-memorandum-of-understanding  
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  NRO :https://www.nro.net/about-the-nro/the-nro-number-councilنبذة عن مجلس األرقام في 

  RIR: https://www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrixمصفوفة حوكمة 

  https://www.nro.net/policiesالسياسات العامة: 

RFC 3172") إرشادات اإلدارة والمتطلبات التشغيلية لنطاق مساحة معلمات التوجيه والعناوين ،arpa:(" 
https://tools.ietf.org/html/rfc3172  

  المراقبة والمساءلة  .ب.2.2الجزء  2043

للخدمات واألنشطة المدرجة في القسم األول وكافة الطرق  IANAمراقبة إمداد ھيئة سيصف ھذا القسم كافة الطرق التي تتم بھا  2044
بخصوص تقديم الخدمات. لكل آلية مراقبة أو مساءلة، ُيرجى إيراد أكبر  IANAالتي تتم على أساسھا في الوقت الحالي مساءلة ھيئة 

  قدر ممكن مما يلي إن ُوجد:

  قسم) الذي تأثر.(المحدد في ال IANAخدمة أو نشاط ما ھي  •

  .أ قد تأثرت، حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر.2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم  •

وصف للكيان أو الكيانات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة، بما في ذلك، كيفية اختيار األفراد أو إبعادھم من المشاركة  •
  في ھذه الكيانات.

التي ال  IANA(مثل العقد، مخطط التقارير، خطة التدقيق، إلخ). ينبغي أن يشمل ھذا وصًفا لعواقب وظائف مشغل  وصف لآللية •
  تلبي المعايير التي وضعتھا اآللية، ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللية.

  لقانوني الذي تستند عليه اآللية. ) القضائية التي تنطبق على أساسھا اآللية واألساس االوالية (الواليات •

  المعني؟ IANAما ھي خدمة أو نشاط   .1.ب.2.2الجزء  2045

  كما ھي محددة أعاله. IANAوسجالت أرقام  IANAخدمات ترقيم  2046

  .أ قد تأثرت، حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم   .2.ب.2.2الجزء  2047

، IANA، ومن ثم عالقتھا التعاقدية مع مشغل وظائف IANAبإيقاف إشرافھا على خدمات ترقيم  NTIAمن لن يكون ألي قرار  2048
. على الرغم من ذلك، سيتم استبعاد عنصر جوھري ICANNالتي تقدمھا حالًيا  IANAأي تأثير مادي على استمرار خدمات ترقيم 

  لإلشراف من النظام الحالي.

، NTIAمع  IANAبموجب شروط عقد وظائف  IANAوسجالت أرقام  IANAت ترقيم في السابق خدما ICANNوقد قدمت  2049
  في الوقت الراھن للتغيير بما يتفق مع ھذه االتفاقية. RIRلسجالت  IANAومن ثم، تخضع خدمات ترقيم 

  الجھة أو الجھات التي توفر خدمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة  .3.ب.2.2الجزء  2050

نات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة، بما في ذلك، كيفية اختيار األفراد أو إبعادھم من المشاركة وصف للكيان أو الكيا 2051
  في ھذه الكيانات. 

تكون كافة المؤسسات المشاركة بدور في إدارة موارد أرقام اإلنترنت مسئولة عن المجتمع المفتوح الذي يضع السياسات التي يتم  2052
  وتسجيلھا بموجبھا. كما تختلف اآلليات المستخدمة لضمان وتطبيق ھذه المساءلة لكل من ھؤالء المشاركين.توزيع ھذه الموارد 
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  NTIA    3.1.ب.2.2الجزء  2053

وفًقا للسياسات التي  IANAبإدارة سجالت أرقام  NTIAالحالي، بموجب اتفاقية  IANA، كمشغل خدمات ترقيم ICANNتلتزم  2054
  يضعھا مجتمع أرقام اإلنترنت. 

دور إشرافي في توفير  NTIAعامة في طبيعتھا، إال أن لدى  IANAالرغم من أن آليات التصعيد وإعداد التقارير لمشغل وب 2055
. من المفھوم أن النتيجة النھائية للفشل في تلبية معايير األداء أو متطلبات إعداد التقارير ICANNالخدمات من خالل عقدھا مع 
  ). ICANNمع المقاول الحالي ( IANAبإنھاء أو عدم تجديد اتفاقية وظائف ) NTIAيكون قرار الطرف المتعاقد (

  سجالت اإلنترنت اإلقليمية    3.2.ب.2.2الجزء  2056

إلصدار موارد األرقام اإلضافية.  RIRبصورة أساسية من معالجة الطلبات من سجالت  IANAتتكون إدارة مشغل خدمات ترقيم  2057
ع سياسات الترقيم العالمية التي يتم إنشاء الطلبات بموجبھا كما تحافظ على الخمسة بصورة وثيقة م RIRوتتوافق سجالت 

  طوال عملية الطلب.  IANAاالتصاالت مع مشغل خدمات ترقيم 

منظمات تستند إلى عضوية ھادفة للربح، ومن ثم، فھي غير مسئولة عن أعضائھا بموجب القانون. من  RIRوال تمثل سجالت  2058
استناًدا إلى مكان إنشائه والقرارات التي يتخذھا أعضاؤه، إال أنه في جميع  RIRالحوكمة المحددة لكل ناحية أخرى، تختلف عملية 

ذي  RIR، يكون لدى األعضاء الحق في انتخاب أفراد في المجلس الحاكم والتصويت على األمور ذات الصلة بسجل RIRسجالت 
  الصلة.

 PDPحسب السياسات التي يضعھا المجتمع. وتحدد كل عملية  RIRيع في في نفس الوقت، يتم توجيه ممارسات التسجيل والتوز 2059
  كيفي وضع السياسات واالتفاق عليھا وقبولھا للتنفيذ العملي. RIRفي 

المنشورة على موقع ويب  RIRعن طريق مصفوفة حوكمة  RIRلكل  PDPيمكن الوصول إلى وثائق حوكمة الشركات وعمليات  2060
NRO :www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrix  

  وصف اآللية  .4.ب.2.2الجزء  2061

التي ال تلبي المعايير  IANA(مثل العقد، مخطط التقارير، خطة التدقيق، إلخ). ينبغي أن يشمل ھذا وصًفا لعواقب وظائف مشغل  2062
  لية، ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللية. التي وضعتھا اآل

  عن موارد أرقام اإلنترنت.  IANAالتزامات مشغل  NTIAمع  IANAتحدد اتفاقية  2063

  على وجه الخصوص ھذا االلتزام: NTIAمن اتفاقية  2.9.3ويوضح القسم ج. 2064

غير المحددة بجانب مساحة أرقام النظام المستقلة  IPv4حديد ويتحمل المتعھد مسئولية ت –تحديد موارد أرقام اإلنترنت  2.9.3ج.
)ASN المقامة حسب المبادئ التوجيھية والسياسات الموضوعة من قبل األطراف المعنية والتي قد تتأثر حسب ما ھو وارد في (

  .1.3القسم ج.

إلصدارھا كشرط في االتفاقية  )ICANN(منظمة  IANAعناصر مقدمة محددة لمشغل خدمات ترقيم  NTIAكما تضع اتفاقية  2065
العناصر المقدمة واألداء")، بما في ذلك معايير األداء الموضوعة بالتعاون مع األطراف المعنية (في حالة سجالت  -(راجع "القسم ه 

ء ومجتمع أرقام اإلنترنت)، وإجراءات الشكاوى من المالء وتقارير األدا RIR، تمثل األطراف المعنية سجالت IANAأرقام 
  المنتظمة.

ھذه العناصر من خالل التقارير الشھرية حول أدائھا في معالجة طلبات تخصيص موارد أرقام اإلنترنت، وتتضمن  ICANNوتلبي  2066
مقابل المقايير الرئيسية للدقة والتوقيت والشفافية، بجانب مقاييس األداء للطلبات الفردية.  IANAھذه التقارير األداء التشغيلي في 

إجراءات التصعيد الستخدامھا في حال أي مشكالت مع الطلبات، حسب "عملية حل الشكاوى  IANAفريق العمليات في  كما سيقدم
  ."IANAفي خدمة عمالء 
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  االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية   .5.ب.2.2الجزء  2067

ين وتشريعات التعاقد الحكومي الفيدرالي يكون االختصاص القضائي لآللية القائمة في الواليات المتحدة األمريكية بموجب قوان 2068
  السارية.

  الروابط ذات الصلة: 2069

  NTIA: http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-orderمن  IANAاتفاقية 

-ICANN: https://www.nro.net/documents/icann-address-supportingمن  ASOمذكرة تفاھم 
organization-aso-mou  

  NRO: https://www.nro.net/documents/nro-memorandum-of-understandingمذكرة تفاھم 

  IANA :http://www.iana.org/help/escalation-procedureعملية حل شكاوى خدمة عمالء 

  IANA :http://www.iana.org/performance/metricsتقرير قياس معايير األداء في 

  RIR: https://www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrixمصفوفة حوكمة 

  الرقابة والمساءلة المقترحتان في مرحلة ما بعد النقل  .2.3الجزء 

.ب" في ضوء عملية النقل. إذا 2سيصف ھذا القسم التغييرات التي يقترحھا المجتمع الخاص بك على الترتيبات الواردة في القسم " 2070
ال واحد أو أكثر من الترتيبات الحالية بترتيبات جديدة، يجب شرح ھذا االستبدال وجميع العناصر المدرجة كان مجتمعك يقترح استبد

  ب يجب وصفھا للترتيبات الجديدة. يجب أن يقدم المجتمع المسوغات والمبررات للترتيبات الجديدة.-2في القسم 

أ، ينبغي أن -2وترتيبات السياسة القائمة المبينة في القسم  IANAإذا كان مقترح مجتمعك له تأثيرات ناتجة عن التفاعل بين وظائف  2071
  توصف ھذه اآلثار ھنا.

"، فإن المسّوغات والمبررات لھذا االختيار يجب 2إذا لم يكن المجتمع بصدد اقتراح تغييرات على الترتيبات الواردة في القسم "ب. 2072
  ذكرھا ھنا.

  عناصر المقترح  أ.2.3الجزء  2073

من  IANA، المشار إليھا فيما بتعد بمشغل خدمات ترقيم IANAلخدمات ترقيم  IANAوظائف  كمشغل ICANNستستمر  •
  ؛RIRخالل عقد مع سجالت 

  مع المجتمع؛ IANAذات الصلة بتوفير خدمات  IPRتبقى  •

  ؛ وIANAاتفاقية مستوى الخدمة مع مشغل خدمات ترقيم  •

وتلبية مستويات  IANAأن مراجعة أداء مشغل وظائف بش NRO ECإلخطار  RIRإنشاء لجنة مراجعة، مع ممثلين من كل  •
  الخدمة المحددة. 
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المحددين (أي مجتمع األرقام، ومجتمع معلمات البروتوكول ومجتمع األسماء) سيكون لھا  IANAيفترض ھذا المقترح أن عمالء  2074
وليتھا. في نفس الوقت، يرغب فيما يتعلق بصيانة السجالت المحددة التي تتولى مسئ IANAترتيبات مستقلة مع مشغل وظائف 

. وسيكون ھذا IANAمجتمع أرقام اإلنترنت في التأكيد على أھمية التواصل والتنسيق بين ھذه المجتمعات لضمان استقرار خدمات 
التنسيق والتواصل ضرورًيا على وجه الخصوص إذا توصلت المجتمعات الثالثة إلى قرارات مختلفة فيما يتعلق بھوية مشغل 

بعد االنتقال. كما يجب بذل الجھود لتسھيل ھذا التواصل والتنسيق من قبل المجتمعات المعنية عن طريق عمليات  IANAوظائف 
  مميزة عن عملية انتقال اإلشراف ھذه.

  RIRمن خالل عقد مع سجالت  IANAكمشغل خدمات ترقيم  ICANNستستمر   .1.أ.2.3الجزء  2075

، من المقترح إجراء تغييرات صغيرة للغاية على الترتيبات المدرجة IANAات ترقيم للحفاظ على استقرار واستمرارية عمليات خدم 2076
عبر  NROالمبدئي المقترح. وكما يالحظ في العديد من اتصاالت  IANA، بما في ذلك تحديد مشغل خدمات ترقيم 2.2في القسم 

. ومع أخذ ما تقدم في االعتبار، IANAترقيم  في دور مشغل خدمات ICANNمقتنعة للغاية بأداء  RIRالعقد السابق، فإن سجالت 
ومراعاة الرغبة الشديدة لدى مجتمع اإلنترنت في االستقرار والحد األدنى للتغيير التشغيلي، يرى مجتمع أرقام اإلنترنت أن 

ICANN  يجب أن تبقى في دور مشغل خدمات ترقيمIANA .على األقل للمدة المبدئية للعقد الجديد  

وجود احتياجات أو خطط مادية للقيام بذلك في ھذا الوقت، إال أن مجتمع أرقام اإلنترنت قد تقرر في المستقبل أن  وبالرغم من عدم 2077
ذات الصلة بموارد األرقام يجب أن يتم نقلھا إلى مقاول مختلف. وفي كل حالة، يجب إجراء اختيار مقاول  IANAخدمات ترقيم 

  ، تتسق مع أفضل ممارسات األعمال والمعايير السارية. جديد من خالل عملية نزيھة ومفتوحة وشفافة

  مع المجتمع IANAذات الصلة بتوفير خدمات  IPRتبقى   .2.أ.2.3الجزء  2078

 IANAالتي يجب توضيح حالتھا كجزء من االنتقال: عالمة  IANAھناك العديد من الملكيات الفكرية ذات الصلة بتوفير خدمات  2079
، بما في ذلك سجالت أرقام IANAواعد البيانات العامة ذات الصلة بأداء خدمات ترقيم ، وقIANA.ORGالتجارية واسم نطاق 

IANA.  

للسجالت واضحة وضمان الوصول الحر غير المقيد إلى بيانات السجالت العامة طوال انتقال  IPRومن المھم أن تبقى حالة  2080
  نطاق العام. في ال IANAاإلشراف. كما يتوقع مجتمع اإلنترنت أن تكون سجالت أرقام 

بإدارة المعلومات غير العلنية ذات الصلة بسجالت موارد أرقام  IANAكما يتوقع مجتمع أرقام اإلنترنت أيًضا أن يقوم مشغل  2081
IANA  والخدمات المرتبطة بھا، بما في ذلك توفير تفويضDNS  في كل منIN-ADDR.ARPA وIP6.ARPA كما أنھا ،

والخدمات  IANAيع حقوق المعلومات غير العامة فيما يتعلق بسجالت موارد األرقام من ستنتقل إلى من يخلفھم. ويجب نقل جم
  . RIRالمقابلة إلى سجالت 

  كما يفضل مجتمع أرقام اإلنترنت أن يتفق كافة األطراف المعنية على ھذه التوقعات كجزء من االنتقال. 2082

ت مجتمع أرقام األنترنت ترى بأن كليھما مرتبطان مع فإن توقعا IANA.ORGونطاق  IANAفيما يخص العالمة التجارية لـِ  2083
. إن تحديد منظمة ليست من مشغلي خدمات األرقام لـِ IANAوليس مع مشغل معين لخدمات األرقام لـِ  IANAخدمات األرقام لـ 

IANA م إختيار مشغل والتي ستقوم بالحفاظ على تلك األصول بشكل دائمي، سيعمل على تسھيل عملية إنتقال سلسة على أن يت
وإسم  IANAمشّغلِين) آخرين في المستقبل. ويرى مجتمع اإلنترنت لألرقام بأنه من األفضل أن يتم نقل العالمة التجارية لـِ  (أو

ألجل ضمان أن يتم إستخدام تلك األصول  IANAالى كيان أو جھة مستقلة عن مشغلي خدمات األرقام لـِ  IANA.ORGنطاق 
ألجل المصلحة العامة للمجتمع بأكمله. ويرى مقترح األرقام بأن ھذه التغييرات شرط لعملية األنتقال في حين بطريقة غير تمييزية 

  اليرى مقترح معلمات البروتوكوالت ذلك.

تنسيق إضافي مع المجتمعات المعنية األخرى  IETFإلى أمانة  IANA.ORGالتجارية ونطاق  IANAكما سيتطلب نقل عالمة  2084
ي بالتخديد معلمات البروتوكول واألسماء. كما يفضل مجتمع أرقام اإلنترنت أن يتفق كافة األطراف المعنية وھ IANAبخدمات 

  على ھذه التوقعات كجزء من االنتقال.
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  IANAاتفاقية مستوى الخدمة مع مشغل خدمات ترقيم   .3.أ.2.3الجزء  2085

. فيما يلي مقترح الستبدال RIRوسجالت  IANAت ترقيم يقترح مجتمع أرقام اإلنترنت أن يتم إنشاء عقد جديد بين مشغل خدما 2086
نحو مجتمع أرقام  IANAبعقد جديد يعكس بصورة مباشرة أكثر وتطبق مساءلة مشغل خدمات ترقيم  NTIA IANAاتفاقية 

  اإلنترنت. كما يحاول المقترح ضمان استمرار العمليات واآلليات التي أثبتت نجاحھا والتي يقتنع المجتمع بھا. 

  فيما يتعلق بخدمات الترقيم كما ھي دون تغيير. IANAبقى الخدمات التي يقدمھا مشغل خدمات ترقيم وت •

  .أ ال تتأثر.2كما أن مصادر السياسات المحددة في القسم  •

  .ب كما ھي دون تغيير.2وكذلك، تبقى آليات اإلشراف والمساءلة المذكورة بالتفصيل في القسم  •

  ) كما ھي.RIRمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة (سجالت كما تبقى الجھات التي توفر خد •

  وتبقى نتائج فشل تلبية معايير األداء كما ھي دون تغيير: إنھاء أو عدم تجديد العقد. •

بتنفيذ  IANA، مشغل خدمات ترقيم IANAمن ناحية أخرى، ستلزم االتفاقية، بصورة أساسية اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم  2087
بجانب إدارة التفويضات ضمن نطاقات  gPDPالترقيم وفًقا للسياسات التي يضعھا مجتمع أرقام اإلنترنت من خالل خدمات 

IN-ADDR.ARPA وIP6.ARPA.  إضافة إلى ما تقدم، ستتضمن االتفاقية متطلبات خاصة لألداء والتقارير تكون متسقة مع
في تلبية ھذه المتطلبات، ووسائل حل النزاعات بين  IANAات ترقيم اآلليات الحالية وستحدد النتائج في حالة فشل مشغل خدم

موثوقة ومتسقة، مع إجراء أي  IANAاألطراف وشروط التجديد أو اإلنھاء لھذه االتفاقية. كما يجب أن تكون خدمات ترقيم 
بالتنسيق  IANAشغل خدمات ترقيم تغييرات للسجل بصورة مفتوحة وشفافة للمجتمع العالمي. كما تتطلب االتفاقية أيًضا أن يقوم م

. كذلك، ستنص االتفاقية على االختصاص القضائي والقانون الحاكم فيما يتعلق بالترتيب IANAنسبًيا مع أي مشغل آخر لخدمات 
  الجديد.

الل عملية ، بصفتھا الطرف التعاقدي بھذه االتفاقية، بصياغة النص المحدد لھذه االتفاقية. خRIRومن المتوقع أن تقوم سجالت  2088
مع مجتمعاتھا ذات الصلة، وأن يتم توجيه عملية الصياغة بموجب المبادئ المدرجة  RIRالصياغة، من المتوقع أن تتشاور سجالت 

الحالية، حيث من المتوقع أن تشترك االتفاقية الجديدة في  NTIAأدناه. كما تتم مالحظة اإلشارة إلى األقسام ذات الصلة من اتفاقية 
  األھداف واآلليات التعاقدية. العديد من 

  

  IANAمبادئ اتفاقية مستوى الخدمة في  2089

  
  فصل تطوير السياسة باإلضافة إلى األدوار التشغيلية   .1

فقط بتنفيذ السياسات العالمية المعتمدة وفًقا لعملية وضع السياسات الشاملة  IANAسيقوم مشغل خدمات الترقيم في 
  .ASOالمحددة في مذكرة تفاھم 

  2.5، ج.2.4: ج.NTIAسام ذات الصلة في عقد األق
  

  RIRوصف الخدمات المقدمات لسجالت   .2
إلى سجالت  IANAكما يوفر خدمات ترقيم  IANAعلى سجالت أرقام  IANAسيحافظ مشغل خدمات ترقيم  

RIR.بما يتفق مع العمليات المحددة واألطر الزمنية المبينة في ھذا البند من االتفاقية  
  2.9.3: ج.NTIAالصلة في عقد  األقسام ذات

  
  االلتزام بإصدار تقارير حول الشفافية والمساءلة   .3

ببعض االلتزامات فيما يتعلق بأداء الوظيفة على النحو الذي يتوقعه مجتمع  IANAسيلتزم مشغل خدمات الترقيم في 
  مع األرقام. أرقام اإلنترنت وسيكون ملتزًما بإصدار تقارير دورية توضح امتثاله لتوقعات مجت

  2.8، ج.2.7، ج.2.6: ج.NTIAاألقسام ذات الصلة في عقد 
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  متطلبات التدقيق واألمن واألداء   .4
بمعايير األمن المحددة ومتطلبات القياس والتدقيق وسيكون ملتزًما بإصدار  IANAسيلتزم مشغل خدمات الترقيم في 
  تقارير دورية توضح امتثاله لھا. 

  5، ج.4، ج.3: ج.NTIAعقد األقسام ذات الصلة في 
  

  IANAمراجعة عمليات   .5
تتفق مع كافة المتطلبات المبينة IANAبإجراء مراجعات لتقييم ما إذا كان مشغل خدمات ترقيم  RIRستقوم سجالت  

  بتسھيل ھذه المراجعة.  IANAفي االتفاقية عندما يكون ذلك مناسًبا. وسيلتزم مشغل خدمات ترقيم 
  

  ء الفشل في األدا  .6
في األداء على النحو المتفق عليه، ستكون ھناك عواقب محددة. ويمكن  IANAفي حالة فشل مشغل خدمات ترقيم 

  أن تكون أحد ھذه النتائج إنھاء االتفاقية. 
  67، ط.2: ه.NTIAاألقسام ذات الصلة في عقد 

  
  المدة واإلنھاء   .7

ما إذا كانت تريد تجديد االتفاقية. ويجوز لكل طرف  من المراجعة الدورية لالتفاقية وتقييم RIRستتمكن سجالت 
  إنھاء االتفاقية بموجب إخطار مسبق بمدة معقولة.

  53، ط.52، ط.51من المنح، ط. 2: الصفحة NTIAاألقسام ذات الصلة في عقد 
  

  مواصلة عمليات التشغيل  .8
من طرف مختلف، فإن مشغل  IANA ، في نھاية المدة، توقيع اتفاقية لتوفير خدمات ترقيمRIRإذا قررت سجالت 

السابق سيكون ملتزًما بضمان االنتقال المناسب للوظيفة مع الحفاظ على استمرار العمليات  IANAخدمات ترقيم 
  وأمنھا.

   61وط. 7.3: ج.NTIAاألقسام ذات الصلة في عقد 
  

  حقوق الملكية الفكرية والحقوق على البيانات   .9
  .2.أ.3على النحو المبين في القسم  RIRسيطبق العقد توقعات مجتمع 
  5، ح.4: ح.NTIAاألقسام ذات الصلة في عقد 

  
  حل النزاعات  .10

  من خالل التحكيم.  SLAسيتم حل النزاعات بين األطراف فيما يتعلق باتفاقية 
  

  الرسوم  .11
  م. في توفير خدمات الترقي IANAتستند الرسوم إلى التكاليف التي يتكبدھا مشغل خدمات ترقيم 

  2: ب.NTIAاألقسام ذات الصلة في عقد 
  

  إنشاء لجنة مراجعة  .4.أ.2.3الجزء  2090

 NRO EC، ستراجع IANAلضمان الحفاظ على مستوى الخدمة المحدد في االتفاقية المقترحة من مشغل خدمات الترقيم في  2091
  نت. التي يتم توفيرھا لمجتمع أرقام اإلنتر IANAبصورة دورية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم 

ومساعدتھا في مراجعتھا الدورية. إضافة إلى ما تقدم،  NRO ECبتأسيس لجنة مراجعة تقوم بإخطار  RIRكما تقوم سجالت  2092
 NRO ECوإبالغ  IANAستقوم لجنة المراجعة، عند اللزوم، بإجراء مرجعة لمستوى الخدمات التي يقدمھا مشغل خدمات ترقيم 

، بما في ذلك على وجه الخصوص أي تقصير تتم مالحظته أو ما يقارب IANAات ترقيم بأي مخاوف فيما يتعلق بأداء مشغل خدم
في تلبية التزاماته بموجب االتفاقية المقترحة. كما ستخطر أي لجنة مراجعة مماثلة  IANAالتقصير من قبل مشغل خدمات ترقيم 

NRO EC  بصفتھا فقط لإلشراف على أداء خدمات ترقيمIANAنة المراجعة وتعليقاتھا محدودة بالعمليات ، وستكون نصيحة لج



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت2الجزء 
  

 
  174من  144صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

بموجب االتفاقية المقترحة. ويجب إجراء أشطة لجنة المراجعة بصورة مفتوحة  IANAالمتبعة في أداء مشغل خدمات ترقيم 
  وشفافة. كما سيتم نشر التقارير التي تقدمھا لجنة المراجعة.

. ويجب اختيار RIRلين مؤھلين لمجتمع أرقام اإلنترنت من كل منطقة كذلك، يجب أن تكون لجنة المراجعة فريًقا مكوًنأ من ممث 2093
. كما يجب أن يكون ھناك تمثيل متساو لكل منطقة RIRأعضاء لجنة المراجعة بصورة مفتوحة وشفافة وشاملة تناسب كل منطقة 

RIR .في لجنة المراجعة  

  الحاليةوترتيبات السياسة  IANAمتضمنات االرتباط بين وظائف   .ب.2.3الجزء  2094

.أ. كذلك يلبي 2وترتيبات السياسة القائمة المبينة في القسم  IANAال يتضمن ھذا المقترح أي تأثير على التفاعل بين خدمات ترقيم  2095
  المتطلبات الحالية والمتوقعة لعملية وضع السياسات العامة الموجھة بالمجتمع.  ICANN ASOالنص في مذكرة تفاھم 

آليات المساءلة والحوكمة الفردية وطلبت من مجلس أرقام منظمة  RIRواالستقرار، وثقت سجالت  كذلك، كإجراء إضافي لألمن 2096
) إجراء مراجعة لھذه اآلليات وإصدار توصيات للتحسينات التي يمكن ضمانھا مع NRO NCموارد األرقام المستندة إلى المجتمع (

  طبيعة انتقال اإلشرافلموارد أرقام اإلنترنت.

  ثير النقلتأ  .2.4الجزء 

. قد تشمل ھذه التأثيرات بعًضا من أو كل مما 3ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  2097
  يلي، أو تأثيرات أخرى محددة لمجتمعك:

  ل.وصف للمتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة داخل عملية النق •

  المخاطر التي تتعرض لھا االستمرارية التشغيلية وكيف سيتم معالجتھا. •

  .NTIAوصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقد  •

وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في ھذا المستند وكيف يتم مقارنتھا للترتيبات  •
  المعمول بھا.

  المتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة طوال عملية االنتقال  .أ.2.4الجزء  2098

  وصف للمتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة طوال عملية االنتقال. •

  المخاطر التي تتعرض لھا االستمرارية التشغيلية وكيف سيتم معالجتھا. •

  ين أعاله فيما يلي:تتمثل أھداف المقترح المب 2099

  ،IANAالحد من مخاطر االستمرار التشغيلي إلدارة خدمات ترقيم  •

، حيث تتم ھيكلة إطار العمل بالفعل IANAاالحتفاظ بإطار العمل الحالي لتنفيذ السياسات التي توضح إدارة سجالت أرقام  •
  لضمان تطوير متاح وشفاف وشامل لھذه السياسات.

وتعيين شروط العقد. كما سيترتب على  IANAمسئولية تمديد أو تجديد اتفاقية وظائف  NTIAتتولى بموجب الترتيبات التالية،  2100
كموقعين تحول مسئولية تجديد العقد أو تعيين شروطه  IANAالخمسة ومشغل خدمات ترقيم  RIRإبرام اتفاقية جديدة مع سجالت 

. إضافة إلى ذلك، ستستند القرارات التي يتم اتخاذھا فيما NRO EC، التي ستنسق قراراتھا من خالل RIRأو إلغائه على سجالت 
  يتعلق باالتفاقية إلى الظروف التشغيلية، واألداء السابق والتعقيبات من مجتمع أرقام اإلنترنت.
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خدمات ترقيم ولن يترتب االنتقال من الترتيب التعاقدي الحالي بواحد أو أكثر من العقود الجديدة التي تغطي اإلدارة القائمة لمشغل  2101
IANA  لخدمات الترقيم في عدم إجراء تغيير تشغيلي على إدارة سجالت أرقامIANA كما أن ذلك لن يساعد على الحد من .

  المخاطر التشغيلية أو مخاطر االستمرار المرتبطة بانتقال اإلشراف.

لمشاركة من كافة األطراف المعنية) وھياكله، فإن إضافة إلى ما تقدم، فمن خالل االعتماد على نظام سجل اإلنترنت الحالي (المتاح ل 2102
  المقترح يحد من المخاطر المرتبطة بإنشاء منظمات جديدة لم يتم إثبات مساءلتھا.

الذي يمثل التاريخ  2015لسجالت األرقام بصورة مناسبة قبل سبتمبر  IANAكما يمكن وينبغي إنشاء اتفاقية جديدة تحدد تشغيل  2103
ث نقترح أن نطابق ببساطة الطرف المتعاقد مع ھيئة السياسات بدون تغيير مستويات الخدمة أو إعداد المستھدف لالنتقال، حي

  التقارير.

  NTIAوصف أي متطلبات خاصة باإلطار القانوني في غياب عقد   .ب.2.4الجزء  2104

اإلنترنت أن يتم إنشاء عقد جديد  من قبل االتفاق المقترح مجتمع أرقام NTIAسيتم تلبية إطار العمل القانوني لالزم في غياب عقد  2105
أعاله، ستلزم اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم  3. وكما وضحنا في البند RIRوسجالت  IANAبين مشغل خدمات ترقيم 

IANA مشغل خدمات ترقيم ،IANA  بتنفيذ خدمات الترقيم وفًقا للسياسات التي يضعھا المجتمع من خاللgPDP  بجانب إدارة
  .IP6.ARPAو IN-ADDR.ARPAضمن نطاقات  التفويضات

  قابلية أي مناھج فنية أو تشغيلية جديدة للتنفيذ  .ج.2.4الجزء  2106

وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في ھذا المستند وكيف يتم مقارنتھا للترتيبات  2107
  المعمول بھا.

 RIRغيلية أو تقنية جديدة. كما يوجد إدراج للجنة المراجعة المقترحة التي أسستھا سجالت ال يقترح ھذا المقترح أي طرق تش 2108
، وعلى الرغم من ذلك، ال يحمل ذلك أي طريقة إضافية، NRO ECالخمسة التي تتصرف بصورة تعاونية وتنسيقية من خالل 

الخمسة السارية في  RIRي ھذه الحالة سجالت مسئوالً عن الطرف الذي يتعاقد معه، وھ IANAحيث سيبقى مشغل خدمات ترقيم 
NTIA إضافة إلى ذلك، تعتبر لجنة المراجعة المقترحة أداة لمجتمع أرقام اإلنترنت لتقييم ومراجعة أداء خدمات ترقيم .IANA 
  المقدمة.

  NTIAمتطلبات   .2.5الجزء 

  ير الخمس التالية:أنه يجب على اقتراح النقل أن يلبي المعاي NTIAباإلضافة إلى ذلك، أنشأت  2109

  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين؛ •

  الخاص باإلنترنت؛ DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  •

  وتوقعاتھم؛ IANAالوفاء باحتياجات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  •

  الحفاظ على انفتاح اإلنترنت؛ •

  تقوده الحكومات أو المنظمات الحكومية.بحل  NTIAيجب أال يقوم االقتراح باستبدال دور  •

  .IANAيجب أن يصف ھذا القسم مدى وفاء اقتراح مجتمع بھذه المتطلبات، وكيف يستجيب للمصلحة العامة في وظائف 
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  : NTIAويتناول ھذا المقترح كل متطلبات  2110

  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة  .أ.2.5الجزء  2111

تند إلى عضوية ھادفة للربح، وھي مسئولة عن المجتمع. كما أن العمليات التي وضعھا المجتمع منظمات تس RIRال تمثل سجالت  2112
مع الوقت تكون مفتوحة وشفافة وشاملة وتضم كافة أصحاب المصلحة، وتضمن فرصة ألي شخص مھتم بإدارة موارد اإلنترنت 

  للمشاركة في صنع السياسات. 

إلى مجتمع أرقام اإلنترنت خطوة مھمة نحو االعتراف بنضج واستقرار  IANAرقيم كذلك، يعتبر انتقال اإلشراف على خدمات ت 2113
  نموذج حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين واالعتراف بالنجاح والسلطة الفعلية لذلك النموذج بموجب الترتيب الحالي.

  الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام   .ب.2.5الجزء  2114

  .DNSييرات مقترحة في ھذه الوثيقة تؤثر على أمن أو استقرار أو مرونة ال توجد تغ 2115

كما أن ھذا المقترح يتعلق بصورة رئيسية بموارد أرقام اإلنترنت، التي تحتاج أيًضا لألمن واالستقرار والمرونة. إضافة إلى ذلك،  2116
على خدمة مجتمع اإلنترنت عبر الوقت،  IANAت أرقام تعمل الھياكل التشغيلية وھياكل صنع القرار القائمة فيما يتعلق بإدارة سجال

وقد عبر مجتمع أرقام اإلنترنت عن رغبة قوية في االستقرار واالستمرار التشغيلي لھذا العنصر الحرج من البنية التحتية لإلنترنت. 
  وبناًء على ذلك، يقترح ھذا المقترح أدنى تغييرات ممكنة على العمليات القائمة.

  IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات   ..ج2.5الجزء  2117

لموارد أرقام اإلنترنت. عبر مجتمع أرقام اإلنترنت عادة عن رضاه عن  IANAيمثل مجتمع أرقام اإلنترنت عميل خدمات ترقيم  2118
جتمع وتوفر خدمات الترقيم بكفاءة ، التي نفذت بصورة فعالة السياسات التي وضعھا المIANAاإلدارة الحالية لخدمات ترقيم 

، كما أنه يلبي احتياجه لالستمرار IANA. وقد وضع مجتمع أرقام اإلنترنت ھذا المقترح، كعميل لخدمات ترقيم RIRلسجالت 
نحو مجتمع  IANA. وھو يقوم بذلك من خالل توحيد مساءلة مشغل خدمات ترقيم IANAواالستقرار في تشغيل خدمات ترقيم 

  نترنت.أرقام اإل

  الحفاظ على انفتاح اإلنترنت  .د.2.5الجزء  2119

يعتمد انفتاح اإلنترنت على التطبيق الفعال للسياسات الموضوعة من خالل عمليات منفتحة وشفافة وشاملة، تضمن التوزيع  2120
غيل وصنع والتسجيل الشفافين والمنسقين لموارد أرقام اإلنترنت. ولدى مجتمع أرقام اإلنترنت سجل طويل من عمليات التش

السياسات المنفتحة والشفافة والشاملة (بما في ذلك نشر كافة معلومات التسجيل بشفافية). كذلك، من خالل االعتماد على الھياكل التي 
  يضعھا مجتمع أرقام اإلنترنت، يضمن ھذا المقترح الحفاظ على انفتاح اإلنترنت في ھذا الصدد. 

  .IANAتمع المقترحة مشاركة المجتمع في التقييم المنفتح والشفاف لخدمات ترقيم إضافة إلى ذلك، ستضمن لجنة مراجعة المج 2121

  ليس حالً خاضًعا للحكومة أو بين الحكومات  .ه.2.5الجزء  2122

 RIRبحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومية دولية. ويضع ھذا المقترح سجالت  NTIAيجب أال يستبدل ھذا المقترح دور  2123
منظمات غير ھادفة للربح، وھي مسئولة عن المجتمع.  RIRفي الوقت الراھن. كما تمثل سجالت  NTIAه في الدور الذي تحتل

إضافة إلى ذلك، يعتبر مجتمع أرقام اإلنترنت متاًحا لكل من يرغب في المساھمة، كما أنه يتضمن مشاركين من كافة مجموعات 
مجتمع التقني والحكومات. من ناحية أخرى، تعني عمليات وضع أصحاب المصلحة في اإلنترنت والمجتمع المدني واألعمال وال

السياسات المنفتحة الموجھة بالمجتمع والمستندة إلى اإلجماع عدم وجود مجموعة أصحاب مصلحة واحدة لديھا دور سائد في صنع 
  السياسات.
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  عملية المجتمع  . 2.6الجزء 

  ضع ھذا العرض، بما في ذلك:يجب أن يصف ھذا القسم العملية التي استخدمھا مجتمعك لو 2124

  الخطوات التي تم اتخاذھا لوضع العرض ولتحديد اإلجماع. •

  روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم البريدية، والمشاورات وإجراءات االجتماع. •

  تقييم لمستوى التوافق في عرض مجتمعك، بما في ذلك وصف لمناطق النزاع أو االختالف. •

  ات المتخذة للوصول إلى إجماع ووضع المقترحالخطو  .أ.2.6الجزء  2125

إن عملية مجتمع أرقام اإلنترنت ھي عملية منفتحة وشفافة وشاملة، مع االتفاق على المناقشات األولية وعناصر المقترح على أساس  2126
خمسة في مقترح شامل إقليمي في كل منطقة من مناطق مجتمع أرقام اإلنترنت. ويتم تجميع النتائج باإلجماع من ھذه المناقشات ال

  واحد. 

كما تم وضع نموذج ھذه العملية بصورة مستقلة بناًء على العمليات التي استخدمھا مجتمع أرقام اإلنترنت بنجاح لصنع السياسات  2127
في على المستويين اإلقليمي والعالمي. كما يعكس االلتزام القوي الموضح من كافة مناقشات المجتمع لتوظيف ھياكل وآليات مثبتة 

  ھذه العملية. 

بناًء على ذلك، يمكن النظر إلى وضع المقترح كمرحلتين واضحتين، األولى على المستوى اإلقليمي والثانية على المستوى العالمي.  2128
كذلك، من المھم التأكيد على أنه ال تحدث أي من المرحلتين بمنعزل عن األخرى، فطوال المرحلة األولى، كان ھناك اتصال بين 

  الخمس، وخالل المرحلة الثانية بقت كل منطقة على علم بالتقدم وقدمت تعقيبات على تكرار المقترح العالمي. المناطق

  العمليات اإلقليمية  .ب.2.6الجزء  2129

في ھيكل مجتمع أرقام اإلنترنت اإلقليمي،  IANAتم إنشاء عملية مجتمع أرقام اإلنترنت لوضع اتفاقية جديدة لتشغيل خدمات أرقام  2130
ناقش فيه أصحاب المصلحة السياسات والموضوعات األخرى فيما يتعلق بموارد األرقام. وقد عزز مجتمع أرقام اإلنترنت الذي ي

لسنوات عدة المشاركة المنفتحة والشفافة والشاملة لنطاق واسع من أصحاب المصلحة. بناًء على ذلك، كانت اآلليات وقنوات 
، والقضاء على الحاجة للعمليات الجديدة أو قنوات االتصاالت IANAتقال اإلشراف على التواصل القائمة موجودة لتسھيل مناقشة ان
بفعالية عبر السنوات لمشاركة كافة أصحاب المصلحة من خالل أنشطة التوعية  RIRأو الجھات الجديدة. كذلك، عملت سجالت 

وفريق  RIRإلى أنشطة التوعية ھذه، عملت سجالت ضمن مناطقھم كجزء من التزامھم باالنفتاح والشمولية والشفافية. استناًدا 
CRISP  .على ضمان أن ھذا المقترح نتج عن تعقيبات وتعليقات كافة أصحاب المصلحة مع مصلحة في موارد أرقام اإلنترنت  

المشاركة وفًقا لعمليات منفتحة وشفافة وشاملة ومستندة إلى اإلجماع، مما يسمح ألي شخص ب RIRإضافة إلى ذلك، تعمل سجالت  2131
ضمن ھذا المجتمع على ضمان المشاركة  IANAفي المناقشات على قدم المساواة. كما عمل إجراء مناقشات حول اإلشراف على 

الواسعة والفحص الميسر للموضوعات المطروحة في سياق الظروف المحلية واإلقليمية. ال تظھر المشاركة المجتمعية النشطة 
اللتزام اإليجابي لمجتمع أرقام اإلنترنت نحو ھذه العملية ولكنھا توضح أيًضا نضج مجتمع أرقام للغاية ضمن كافة المناطق فقط ا

  اإلنترنت وعمليات اتخاذ القرار التي تعمل بصورة جيدة.

في  في القوائم الخمس اإلقليمية والقائمتين العالميتين وكذلك IANAكما ناقش مجتمع أرقام اإلنترنت مشكالت انتقال اإلشراف على  2132
واالجتماعات العامة األخرى، سواء بصورة مباشرة أو من خالل المشاركة عن بعد. وبالرغم من أن المناقشات  RIRاجتماعات 

كانت منفتحة وشفافة بصورة موحدة، مع أرشفة كافة المناقشات في قائم بريدية وسجالت اجتماعات، فقد ساھمت كل منطقة في 
  دة على المستوى اإلقليمي مناسبة الحتياجاتھم المحلية المحددة وثقافتھم ذات الصلة.إجماع المجتمع من خالل عمليات محد

-https://www.nro.net/nro-andتتوفر روابط لوثائق النتائج المحددة واألرشيف لكافة مناقشات مجتمع أرقام اإلنترنت على  2133
internet-governance/iana-oversight/timeline-for-rirs-engagement-in-iana-stewardship-

transition-process  
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  اإلقليمية AFRINICعملية   .1.ب.2.6الجزء  2134

، في قمة 2014يونيو  6مايو إلى  25خالل الفترة من  IANAتقال اإلشراف على ورشة عمل الن AFRINICعقد مجتمع  2135
قائمة بريدية لتوفير منصة لمجتمع اإلنترنت األفريقي لمناقشة  AFRINICاإلنترنت األفريقية جيبوتي. وكمتابعة لالجتماع، أنشأت 

. كما يمكن العثور على القائمة وأرشيفھا 2014وليو ي 4. تم اإلعالن عن القائمة البريدية في IANAعملية انتقال اإلشراف على 
   https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/ianaoversightعلى 

: IANAعلى  منفذ ويب مخصص لمشاركة المعلومات حول انتقال اإلشراف AFRINICلدى  2136
http://afrinic.net/en/community/iana-oversight-transition  

: IANAاستطالًعا يسعى لتعليقات المجتمع حول انتقال اإلشراف على  AFRINICأجرت  2137
http://afrinic.net/images/stories/Initiatives/%20survey%20on%20the%20iana%20stewardshi

p%20transition.pdf  

، 21رقم  AFRINICمع المجتمع خالل اجتماع  IANA تم عقد آخر اجتماع وجًھا لوجه جرت فيه مشاورات انتقال اإلشراف على 2138
. تتوفر سجالت الجلسة على: 2014نوفمبر  28نوفمبر إلى  22المنعقد في موريشيوس من 

http://meeting.afrinic.net/afrinic-21/en/vod   

حتى إغالق التعليقات التي وضعھا فريق  ianaoversight@afrinic.netالقائمة البريدية  تمت متابعة المناقشات على 2139
CRISP  2015يناير  12في.  

عيين كما . كانت اإلنجازات الرئيسية لعملية التAFRINICمن قبل مجلس إدارة  AFRINICلمنطقة  CRISPوقد تم تعيين فريق  2140
  يلي:

إلى القوائم البريدية  AFRINICتم إرسال الدعوة من قبل المدير التنفيذي في  -: دعوة عامة للترشيحات 2014أكتوبر،  27 2141
: 2014نوفمبر  12الرئيسية في المجتمع، مما يوضح نية المجلس في إجراء التعيينات بحلول 

https://lists.afrinic.net/pipermail/announce/2014/001326.html  

مرشحين:  5عن  AFRINIC: أعلن المدير التنفيذي في 2014نوفمبر،  08 2142
https://lists.afrinic.net/pipermail/ianaoversight/2014-November/000099.html  

الثالثة المختارين للمجتمع:  CRISPأعضاء فريق  AFRINIC: أعلن رئيس مجلس إدارة 2014نوفمبر،  13 2143
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2014/004381.html  

-AFRINIC IANA :http://www.afrinic.net/en/community/ianaصفحة معلومات انتقال اإلشراف على  2144
oversight-transition   

  قليميةاإل APNICعملية   .2.ب.2.6الجزء  2145

: IANA، لتحقيق مكانة إقليمية في انتقال اإلشراف على 2014أبريل  1قائمة بريدية عامة في  APNICوضعت  2146
http://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/IANAxfer  

 :IANAمات المحدثة حول انتقال اإلشراف على تم تخصيص موقع ويب لمشاركة المعلو 2147
http://www.apnic.net/community/iana-transition  

، وتم الوصول إلى إجماع 2014في سبتمبر  38رقم  APNICتمت مناقشة مسودة مقترح في الجلسة المخصصة في اجتماع  2148
لمجتمع اإلقليمي. وقد تضمن االجتماع مشاركة عن بعد ثنائية االتجاه عن طريق البث المباشر عبر الويب وغرفة المؤتمر ا

  https://conference.apnic.net/38/program#ianaاالفتراضية: 

متطوعين من مجتمع آسيا  APNICالبريدية، طلبت  APNIC IANAxferر إلى قائمة ، من خالل منشو2014أكتوبر  23في  2149
. طلب من المرشحين تقديم معلومات حول مؤھالتھم ومصلحتھم في المجلس CRISPوالمحيط الھادي للترشح لالنضمام لفريق 



  : الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت2الجزء 
  

 
  174من  149صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

 APNICلن المجلس التنفيذي في ، أع2014نوفمبر  12لنظرھا. وكانت فترة الترشيح لمدة أسبوعين. في  APNICالتنفيذي في 
-CRISP: http://blog.apnic.net/2014/11/13/dr-govind-andلالنضمام لفريق  APNICاختيار ثالثة ممثلين من 

ms-okutani-appointed-to-nro-crisp-team  

: APNICالذي يتبع  IANAكما تم نشر المعلومات أيًضا على موقع انتقال اإلشراف على  2150
http://www.apnic.net/community/iana-transition  

  .2015يناير  12حتى إغالق باب التعليقات في  ianaxfer@apnic.netاستمرت المناقشات على القائمة البريدية  2151

  

  اإلقليمية ARINعملية   .3.ب.2.6الجزء  2152

أكتوبر خالل اجتماع  9، بما في ذلك جلسة مباشرة في 2014أكتوبر  10أكتوبر إلى  1مشاورات مجتمعية من  ARINعقدت  2153
ARIN  ور، الواليات المتحدة األمريكية. في بالتيم 34رقم  

، لتسھيل المناقشات اإلقليمية حول عملية تخطيط iana-transition@arin.netقائمة بريدية  ARINأكتوبر، أنشأت  13في  2154
البريدية متاحة للتعليقات والتحديثات طوال فترة التخطيط لالنتقال. كما أن األرشيف . وبقت ھذه القائمة IANAانتقال اإلشراف على 

  http://lists.arin.net/pipermail/iana-transitionمتاح ومتوفر لكافة أعضاء مجتمع اإلنترنت: 

رًدا:  63، والذي تلقى 2014أكتوبر  20أكتوبر حتى  13ي من تم إجراء استطالع إقليم 2155
https://www.arin.net/participate/governance/iana_survey.pdf   

. وانتھت ARINكممثلين للمجتمع في منطقة  CRISPدعوة للمتطوعين للعمل في فريق  ARIN، وضعت 2014أكتوبر  25في  2156
نوفمبر، تم اإلعالن  8في كافة المرشحين الناتجين وفي  ARIN. كما نظر مجلس أمناء 2014أكتوبر  31الدعوة للمتطوعين في 
  الثالثة. CRISPعن تعيين أفراد فريق 

والمناقشات التي  iana-transition@arin.netاألولى على  ARIN، تمت مشاركة مسودة مقترح 2014نوفمبر  21في  2157
  http://teamarin.net/wp-content/uploads/2014/03/ARIN_draft_proposal.pdfتبعتھا: 

: IANAمنفذ ويب مخصص لعملية تخطيط انتقال اإلشراف على  ARINأنشأت  2158
http://teamarin.net/education/internet-governance/iana-transition  

  اإلقليمية LACNICعملية   .4.ب.2.6الجزء  2159

، مع إجراء مؤتمر ھاتفي عام ناقش فيه المدير التنفيذي في 2014أغسطس  15عملية استشارية في  LACNICبدأ مجتمع  2160
LACNIC  األسلوب واإلطار الزمني المتوقع ونطاق المشاورات مع المجتمع. وكان الھدف الرئيسي ھو الحصول على تعقيبات

، وتجميع وجھات النظر والمخاوف IANAمتعددين حول انتقال إشراف خدمات ترقيم المنطقة على نقاش أصحاب المصلحة ال
  واالقتراحات والتوصيات اإلقليمية، وعلى وجه الخصوص، إدارة موارد أرقام اإلنترنت.

ومن نقطة البداية ھذه، قام ثالثة ممثلين من المجتمع بإرشاد النقاش اإلقليمي:  2161
http://www.lacnic.net/en/web/transicion/representantes  

  .internet-gov@lacnic.netحدث النقاش على القائمة البريدية  2162

  ، تم عقد نقاش مفتوح. 2014سبتمبر  15أغسطس حتى  15من  2163

  سبتمبر، عرض المشرفون وثيقة انتقال مبدئية تلخص كافة المساھمات والمناقشات. 23في و 2164

  أكتوبر. 24وقد انتھى النقاش المجتمعي لمدة ثالثين يوًما حول الوثيقة األولية في  2165
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جلستين. كذلك، أكتوبر في سانتياجو، تمت مناقشة وثيقة االنتقال األولية في  31إلى  27في الفترة من  LACNICخالل اجتماع  2166
على المستوى العالمي وتم تنفيذ العمل حسب مجتمعات البروتوكول  IANAركزت الجلسة األولى على عملية انتقال اإلشراف على 

واألسماء واألرقام. كما ركزت الجلسة الثانية على المقترحات من القائمة البريدية وبدأت عملية صياغة مقترح نھاير لمجتمع 
LACNIC .اإلقليمي   

للمقترح  LACNICنوفمبر، قبل اعتماد مجلس إدارة  15عقب ھذه الجلسات، كان ھناك أسبوع إضافي لمناقشة المجتمع ينتھي في  2167
  .CRISPوتقديمه إلى فريق 

: CRISPفي فريق  LACNICاإلعالن عن تعيين أعضاء منطقة  2168
http://www.lacnic.net/en/web/anuncios/2014-crisp-team  

في  CRISP، كان ھناك حوار مستمر بين قادة المجتمع وممثلي فريق CRISPبعد تعيين مجلس اإلدارة ألعضاء فريق  2169
LACNIC .من خالل البريد اإللكتروني والمؤتمرات الھاتفية  

-LACNIC: http://www.lacnic.net/en/web/transicion/resultadoالنتيجة النھائية للمشاورات في مجتمع  2170
consulta-publica  

  .2015يناير  12شات اإلقليمية حتى إغالق باب التعليقات في مفتوحة للمناق internet-gov@lacnic.netاستمرت القائمة  2171

  اإلقليمية RIPEعملية   .5.ب.2.6الجزء  2172

 IANA، أن يحدث تحقيق مكانة مجتمعية حول اإلشراف على 2014في مايو  68رقم  RIPEفي اجتماع  RIPEوافق مجتمع  2173
 مة لمجموعة العمل ھذه:القائمة وعن طريق القائمة البريدية العا RIPEفي مجموعة عمل تنسيق 

https://www.ripe.net/ripe/mail/wg-lists/cooperation  

في المنتديات الوطنية واإلقليمية  IANAبتسھيل النقاش حول اإلشراف على  ،RIPE، كأمانة لمجتمع RIPEفي  NCCكما قام  2174
. كما تضمنت بعض ھذه المنتديات مرافق للمشاركة عن بعد. 2014من مايو وحتى نوفمبر  RIPEفي  NCCعبر منطقة خدمات 

: RIPEويب على موقع  RIPEوتم نشر ملخصات كافة المناقشات على القائمة البريدية لمجموعة عمل تنسيق 
https://www.ripe.net/iana-discussions  

بالرغم من وجود مناقشات نشطة وفي بعض األحيان بشغف، في المجتمع طوال فترة المشاورات، كان ھناك اتفاق كبير بوضوح  2175
. ومن سبتمبر حتى نوفمبر IANAالعامة التي يجب أن تؤيد انتقال اإلشراف على على احتياجات مجتمع أرقام اإلنترنت والمبادئ 

على مجموعة من المبادئ التي تعكس مخاوف واحتياجات المجتمع المبدئية في وضع  RIPE، اجتمعت مناقشات مجتمع 2014
 ية من ذلك الوقت:. وقد انعكست ھذه المناقشات في مناقشات القائمة البريدIANAمقترح انتقال اإلشراف على 

http://www.ripe.net/ripe/mail/archives/cooperation-wg  

إجماع حول المبادئ التي تمت مناقشتھا في القائمة البريدية. وخالل االجتماع، تم  إلى RIPE 39توصلت المناقشات في اجتماع  2176
والقوائم البريدية لمجتمع  RIPEفي  NCCمن خالل عضوية  CRISPتوزيع دعوة عامة على المتطوعين من المجتمع في فريق 

RIPE :http://www.ripe.net/ripe/mail/archives/ripe-list/2014-November/000877.html  

اثنين من ممثلي RIPEالتنفيذي في  NCCبالتشاور مع مجلس  RIPEوضح ھذا اإلعالن اإلجراء الذي يموجبه سيختار رئيس  2177
  .RISPفي فريق  RIPE، عبر المجتمع عن دعمه لثالثة من ممثلي 69رقم  RIPEالمجتمع وممثل للعاملين. وفي نھاية اجتماع 

-RIPE: https://ripe69.ripe.net/programme/meeting-plan/coopجلسة مجموعة عمل تنسيق  2178
wg/#session1  

   RIPE 69: https://ripe69.ripe.net/archives/video/10112الجلسة الكلية إلغالق اجتماع  2179
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  )CRISPعملية مجتمع أرقام اإلنترنت (فريق   .6.ب.2.6الجزء  2180

ن المناطق الخمسة، تم إنشاء آلية لوضع مقترح واحد من مجتمع أرقام اإلنترنت، عقب مشاورات المجلس والنقاش النشط ضم 2181
  استناًدا إلى إجماع المناطق الخمس. 

لوضع مقترح لمجتمع أرقام اإلنترنت لمجموعة  CRISP، اقترح مجتمع أرقام اإلنترنت تشكيل فريق 2014أكتوبر  16وفي  2182
المستند إلى المجتمع، يتكون فريق  NROعلى نموذج مماثل لمجلس أرقام  ). وحيث إنه تأسسIANA (ICGتنسيق اإلشراف على 

CRISP  من ثالثة أعضاء مجتمع من كل من مناطقRIR  اثنين من أعضاء المجتمع وواحد من العاملين في)RIR تم تسھيل .(
تفاصيل عمليات . إن RIRمن كل منطقة عن طريق عمليات شفافة ولكنھا واضحة ضمن كل  CRISPاختيار أعضاء فريق 

  أعاله.  RIRاالختيار ھذه مدرجة في أوصاف عملية 

  : CRISPيتضمن أعضاء فريق  2183

  :AFRINICمنطقة 

  مستشار مستقل -أالن باريت   
  خدمات البنية التحتية للشبكة، جامعة نيروبي -مويندوا كيڤوڤا   
  المعين) RIRإرنست بياروھانجا (موظف   

  :ARINمنطقة 

  التنفيذي، باكيت كليرينج ھاوسالمدير  -بيل وودكوك   
  المدير األول للبنية والھندسة، تايم وارنر كابل -جون سويتينج   
  المعين) RIRميشيل أبيجويال (موظف   

  :APNICمنطقة 

  المدير التنفيذي، نيكسي -د. جوفيند   
  JPNICإيزومي أوكوتاني، جھة اتصال السياسات،   
  المعين) RIRكريج انج (موظف   

  :LACNICمنطقة 

  Curacao IXمدير،  -نيكو شيبر   
  األرجنتين Cabaseنائب الرئيس،  -إستيبان ليسكانو   
  المعين) RIRأندريه بيازا (موظف   

  

  :RIPE NCCمنطقة 

  Netnodرئيس التوعية واالتصاالت،  -نوراني نيمبونو   
  مدير برامج التكنولوجيا، مجتمع اإلنترنت -أندري روباتشوفسكي   
  المعين) RIRوظف باول رينديك (م  

  CRISPأسلوب فريق   .7.ب.2.6الجزء  2184

أسلوب الفريق لضمان أقصى قدر من الشفافية واالنفتاح في العملية. ويتوفر الميثاق على موقع ويب  CRISPيبين ميثاق فريق  2185
NRO :https://www.nro.net/crisp-team  

  يثاق: من ذلك الم 2186
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االجتماع بالكامل من خالل المؤتمر الھاتفي ألنشطتھا: ستكون ھذه المؤتمرات الھاتفية متاحة  CRISPيتعين على فريق  •
  ، وستعمل سجالت اإلنترنت اإلقليمية على تسھيلھا. CRISPللعامة الذين يرغبون في االستماع إلى مناقشات فريق 

عامة وسيتوفر أرشيف علني لھذه القائمة. وسيكون اسم القائمة البريدية ھو  من خالل قائمة بريدية CRISPكما يعمل فريق  •
ianaxfer@nro.net .  

إلى  RIRوبصورة إضافية من كل  ianaxfer@nro.netعلى القائمة البريدية  CRISPيتم نشر نتائج كل اجتماع  •
من المنطقة بمراقبة والمشاركة في مناقشات المجتمع في منطقتھم فيما يتعلق بنتائج  CRISPع. كما يقوم أعضاء فريق المجتم
  .CRISPفريق 

. في ھذا االجتماع، تم اختيار إزومي أوكوتوني (منطقة 2014ديسمبر  9مؤتمره الھاتفي األول في  CRISPوقد عقد فريق  2187
APNIC وأالن باريت (منطقة (AFRINIC كرئيس ونائب رئيس على التوالي. وقد تم تحديد إطار زمني للعملية ونشره (

الھاتفية على القوائم البريدية اإلقليمية ذات الصلة بجانب قائمة  CRISPواإلعالن عنه. كما يتم اإلعالن عن كافة مؤتمرات 
ianaxfer@nro.net ينص الميثاق على أن كافة مؤتمرات  العامة. كماCRISP  الھاتفية تكون متاحة للمراقبين. وتتوفر عبر

الھاتفية، بجانب العديد من تكرارات مسودة المقترح وورقة  CRISPاإلنترنت أرشيفات الفيديو والصوت ومحاضر كافة مؤتمرات 
  https://www.nro.net/crisp-teamبيانات بالمشكالت التي طرحھا أعضاء المجتمع وحالتھا الحالية: 

سيتمكن األعضاء في  - CRISPأنه من أجل الكفاءة، سيتم إنشاء القائمة البريدية الداخلية في  CRISPإضافة إلى ذلك، قرر فريق  2188
ل إلى القائمة، ولكن محتوى القائمة ستتم أرشفته علًنا فقط من إرسال بريد إلى ھذه القائمة أو استالم البريد المرس CRISPفريق 

  /https://www.nro.net/pipermail/crisp. يتوفر ھذا األرشيف على: NROعلى موقع ويب 

أن المجتمع مخطرة وتشارك المعلومات في مجتمعاتھم اإلقليمية، لضمان  CRISP، شارك أعضاء CRISPطوال عملية فريق  2189
اآلخرين حول األحداث والمناقشات الرئيسية في منتدياتھم اإلقليمية. كما كانت ھناك مشاورات أيًضأ  CRISPمع أعضاء فريق 

اتسم حول أرشيف النقاش لمجتمعاتھم اإلقليمية عند اللزوم طوال العملية لضمان التمثيل العادل والدقيق لوجھات نظر مجتمھم. 
أو  ianaxfer@nro.netبالنشاط في تشجيع التعليقات من مناطقھم، سواء على القائمة البريدية العامة  CRISPأعضاء فريق 

  في منتديات المناقشات اإلقليمية.

  مستوى اإلجماع على مقترح المجتمع  .ج.2.6الجزء  2190

، تم التوصل إلجماع، عندما، عقب المناقشات ضمن الفريق، لم تتم مالحظة أي تعليقات أو مخاوف CRISPطوال مناقشات فريق  2191
 CRISPأو اعتراضات إضافية. تم تعيين نافذة على مدار الساعة للمناقشات التي تجري خالل المؤتمرات الھاتفية لفريق 

  ن ليسوا على المكالمة بتقديم تعقيبات.للسماح لھؤالء الذي CRISPومشاركتھا على القائمة البريدية لفريق 

. تم تقرير اإلجماع عقب المناقشات في القائمة حول مشكلة مطروحة أو ianaxfer@nro.netكما تم إجراء أسلوب مماثل لقائمة  2192
  ة. اقتراح جديد عندما ال تكون ھناك تعليقات أو مخاوف أو اعترضات إضافي

، تم نشر مسودتين، مع دعات للتعقيبات من المجتمع العالمي. وكانت فترتي ICGإضافة إلى ذلك، فقبل تقديم ھذا المقترح إلى  2193
  التعليق ھاتين مھمتين لضمان أن المجتمع كانت لديه فرصة للمساھمة بفعالية في حال المشكالت المحددة خالل العملية.

 ICGإلى تعليقات المجتمع على مسودته الحالية للمقترح. ويمكن أن يالحظ أعضاء  CRISP وباإلضافة إلى ھذا، فقد دعا فريق 2194
  .ianaxfer@nro.netواألطراف األخرى المعنية مستوى الدعم للمقترح في أرشيف القائمة البريدية 

، تم تحديد العديد من العناصر المشتركة مبكًرا في العملية، وكان ھناك إجماع RIRكذلك، عند مقارنة النتائج القادمة من كل منطقة  2195
الخمسة على المبادئ األساسية لھذا المقترح. حددت تقاليد مجتمع أرقام اإلنترنت بعمليات شفافة  RIRواضح عبر مجتمعات 

طوال العملية. كذلك، بالرغم من  RIRواضحة في نظام ومنفتحة وشاملة المناقشات في كافة المناطق، وتم التعبير باستمرار عن ثقة 
اختالف كافة التعقيبات اإلقليمية الخمسة، لم يوجد تعارضات رئيسية أو نقاط غير قابلة للتسوية في الخالف.تضمنت نقاط االختالف 

، وحول الحاجة لجھة RIRوسجالت  IANAالرئيسية وجھات الظر حول تنسيق االتفاقية المطلوب إنشائھا بين مشغل خدمات ترقيم 
إشراف لمراجعة االتفاقية بصورة دورية. كما يعكس المقترح الحالي االتفاق باإلجماع الذي تم الوصول إليه حول ھذه المشكالت من 

  .ianaxfer@nro.netوفي المنتديات العامة، على وجه الخصوص القائمة البريدية  CRISPخالل المناقشة ضمن فريق 
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، استرعت العديد من المشكالت اھتماًما كبيًرا وادت إلى البدء في مناقشات ianaxfer@nro.netفي المناقشات العامة على  2196
  كبيرة:

  إنشاء لجنة مراجعة •

  SLAتفاصيل االتفاقية، بما في ذلك مدتھا وشروط اإلنھاء وحل النزاع والحاجة لتقديم نص  •

  IANAة الفكرية للبيانات والعالمات التجارية المرتبطة بخدمات ترقيم حقوق الملكي •

التعليقات التي تركز بصورة رئيسية على توضيح تفاصيل ھذه الموضوعات. وقد تم التعبير عن التأييد من خالل العديد من  2197
  .3لمقترح المدرج في القسم البريدية حول العناصر النھائية المتفق عليھا في ا ianaxfer@nro.netاألشخاص على قائمة 

كما كان ھناك اتفاق واضح من المجتمع العالمي على المواقف فيما يتعلق بكل من ھذه المشكالت، على النحو المعروض في محتوى  2198
  لذلك أن المقترح الحالي يعكس بالكامل إجماع مجتمع أرقام اإلنترنت العالمي. CRISPالمقترح الحالي. ويرى فريق 
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  ملحق: التعريفات. ال2الجزء 

، حسب 2004الداخلية، وتم تشكيلھا في  ICANN، على النحو المحدد في لوائح ICANNمنظمة داعمة في ھيكل  ):ASOمنظمة دعم العناوين (
جلس في تنقيح وتطوير التوصيات المتعلقة بسياسة عناوين بروتوكول اإلنترنت وتقديم النصائح لم ASO. يتمثل دور ICANN ASOمذكرة تفاھم 
-ASO AC .(https://aso.icann.org/aboutمن قبل مجلس عاوين منظمة دعم العناوين ( ASO. ويتم تنفيذ وظائف ICANNإدارة منظمة 
the-aso/  

وعملياتھا: يتولى دور وضع السياسات العامة،  ICANNيكل لديه المسئوليات التالية في ھ ):ASO ACمجلس العناوين بمنظمة دعم العناوين (
وتنفيذ أي  ICANNفي مجلس إدارة  10و 9األخرى، على وجه الخصوص، المقعدين  ICANNتحديد إجراءات اختيار األفراد للعمل في جھات 

. ويتم RIRألرقام، فيما يتعلق بسجالت حول سياسة تخصيص موارد ا ICANNفي ھذه اإلجراءات، وتوفير النصيحة لمجلس  ACأدوار تعين إلى 
  . NRO NC-من قبل أعضاء ASO ACتنفيذ وظيفة 

الخمسة بغرض  RIR) من قبل سجالت CRISP(فريق  RIRالمجمع لسجالت  IANAتم إنشاء فريق مقترح اإلشراف على  :CRISPفريق 
  إصدار ھذه الوثيقة.

نترنت والتي حظيت بموافقة جميع سجالت اإلنترنت اإلقليمية حسب عمليات وضع السياسات سياسات الموارد الرقمية الخاصة باإل السياسات العامة:
  .ICANNأو أي جھة خارجية لھا عالقة بمنظمة  IANAكما تشترط تطبيق إجراءات أو نتائج معينة التي تقدمھا  ICANNالخاصة بھا ومنظمة 

ع السياسة فيما يتعلق بإدارة سجالت أرقام اإلنترنت العالمية. ويتم استخدام لوض RIRعملية مجتمعات  ):gPDPعملية وضع السياسة العالمية (
gPDP  في وضع السياسات التي تتعلق بكافة أنشطةIANA  باستثناء تلك التي تتعلق بصيانة نطاقات "1المبينة في البند ،IN-ADDR.ARPA "

: NROونشرھا على موقع ويب  ASOفاھم بصورة رسمية في الملحق "أ" بمذكرة ت gPDP. يتم تعريف ”IP6.ARPA“و
https://www.nro.net/documents/global-policy-development-process  

 IN-ADDR.ARPAالصلة في ذات  DNSبجانب مناطق  ASNو IPv6و IPv4تشير مًعا إلى سجالت : IANAسجالت عناوين 
  http://www.iana.org/numbers. يمن العثور على السجالت ھنا: IP6.ARPAو

  .ianaالطرف المشارك تعاقدًيا في أداء خدمات ترقيم  :IANAمشغل خدمات ترقيم 

 IPv4ام اإلنترنت (وھي عناوين ذات الصلة بمجتمع أرقام اإلنترنت، والتي تمثل تخصيص تجمعات موارد أرق IANAأنشطة  :IANAخدمات ترقيم 
) وتسجيل ھذه التوزيعات في سجالت أرقام RIR) لسجالت اإلنترنت اإلقليمية (سجالت ASNوأرقام النظام التلقائي أو أرقام  IPv6وعناوين 

عة وصيانة السجل العام، وإدارة المرتج IP، ومھام إدارة التسجيل األخرى ذات الصلة بما في ذلك إدارة مساحة عناوين IANAاإلنترنت المقابلة في 
  ، على التوالي.IPv6و IPv4لغرض خاص بما يتفق مع تخصيصات  ”IP6.ARPA“و ”IN-ADDR.ARPA“من  DNSمناطق 

 NROو ICANNمذكرة تفاھم موقعة بين كل من  ):ICANN ASO(مذكرة تفاھم  ICANN) وASOمذكرة التفاھم بين منظمة دعم العناوين (
  ). ASO ACلوظائف  NRO NC(بما في ذلك تنفيذ  ASOبموجبھا القيام بدور ومسئوليات ووظائف  NROلى ، يتعين). ع2004في 

منتدى للتعاون يعمل من خالل عمليات اتخاذ قرار شاملة ومنفتحة على كافة األطراف المعنية في خدمات  :RIRمجتمع أرقام اإلنترنت أو مجتمع 
  ة.الخمس RIRبجانب خدمات سجالت  IANAترقيم 

على سجالت األرقام التي تتلقى منھا سجالت  IANAالنظام الموضوع إلدارة موارد أرقام اإلنترنت، التي بموجبھا تحافظ  نظام سجل أرقام اإلنترنت:
RIR  للتخصيصات لتوزيعھا على المجتمع وتنسق سجالتRIR  معIANA البند  للتسجيل الدقيق ألي موارد تعود إلى سجالت األرقام. يتم بيان ھذا

  .7020بالتفصيل في 

  ).ASN) وأرقام النظام المستقل (IPv6و IPv4(من  IPعناوين موارد أرقام اإلنترنت: 

والتي تأسست بموجب  RIRللتصرف مًعا حول األمور ذات الصلة بمصالح سجالت  RIRآلية تنسيق لسجالت  ):NROمنظمة مصادر األرقام (
  .RIRمذكرة تفاھم بين سجالت 

" وتتضمن أحكام لحل RIRللتصرف مًعا حول األمور ذات الصلة بمصالح سجالت  RIRآلية تنسيق لسجالت ): NROر األرقام (منظمة مصاد
حسب مذكرة تفاھيم بين سجالت  2003. وقد تم إنشاؤھا بتاريخ RIRحول المشكالت ذات الصلة بمصالح سجالت  RIRالنزاعات بين سجالت 

RIR والتي وقع عليھا  األربع السارية في ذلك الوقت)AFRINIC  2005عقب إشائه في .(https://nro.net/   

  ويكونون عادًة الرؤساء التنفيذيين. RIRمجموعة من الممثلين المعينين من كل  ):NRO ECالمجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام (
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 RIRومنظماتھا الفرعية في كافة األمور. تتكون من ممثل واحد من كل  NRO الجھة التي): NRO EC(المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام 
  بصورة سنوية. RIRحول سجالت  RIRمن خالل كل من سجالت  NRO EC. وتدور رئاسة RIRبصورة عامة، سواء كان المدير العام أو مدير 

األربع في التشغيل في الوقت  RIRمن قبل سجالت  2003لتفاھم الموقعة في مذكرة ا ):NRO MoUمذكرة تفاھم لمنظمة مصادر األرقام (
  . وقد أسست مذكرة التافھم منظمة موارد األرقام وحددت أنشطتھا ومنظماتھا الفرعية.2005في  AFRINICالمناسب وقد تم توقيعھا الحًقا من قبل 

. وھي تتصرف بصفة RIRثالثة أعضاء في المجتمع من كل مجتمع جھة مكونة من  ):NRO NCمجلس األرقام في منظمة مصادر األرقام (
واإلجراءات ذات الصلة تم اتباعھا في  RIR PDPومراجعة أي مقترح سياسة عامة لتأكيد أن عمليات  NROاستشارية نحو المجلس التنفيذي في 
  ). ASO ACمة دعم العناوين (وظائف مجلس عاوين منظ NRO NC، يقدم أعضاء icannوضعھا والموافقة عليھا. وفي ھيكل 

والتي يقوم المجتمع من خاللھا بوضع السياسات ذات الصلة بتوزيع وتسجيل  RIRالعملية التي تجري ضمن كل  ):PDPعملية وضع السياسة (
مشتركة مثل: كافة موارد أرقام اإل،ترنت ضمن منطقة الخدمة. وبينما تختلف عمليات وضع السياسة ھذه في بعض المواصفات، فإن ھناك خصائص 

شفافة في طرق عملھا واستخدام  RIRفي  PDPمتاحة للجميع واتباع عملية شاملة مؤسسة للتعاون، وأ، كافة عمليات  RIRفي  PDPعمليات 
اسات الصادرة تصل لنتائج من خالل إجماع المجتمع وأن السي RIRفي  PDPالقوائم البريدية العامة ومنتديات المجتمع المفتوحة، وأن كافة عمليات 

  محددة بصورة مجانية ومتوفرة علًنا. RIRفي  PDPعن أي من عمليات 

المنظمات ذات العضوية غير الھادفة للربح المسئولة ن توزيع وتسجيل موارد أرقام اإلنترنت في المناطق الجغرافية  ):RIRسجل اإلنترنت اإلقليمي (
عصًرا ھاًما في نظام سجل أرقام اإلنترنت كما ھو  RIR. وتشكل سجالت RFC 1366في  أوالً  IETFالسياسية على مستوى القارة، كما اقترحت 

بصورة شاملة وتقدم دور األمانة لمجتمعاتھا مع تسھيل سياسة موارد إنترنت منفتحة وشاملة  RIR. كذلك، تم إنشاء سجالت RFC 7020محدد في 
  .ب. من ھذه الوثيقة.1لى النحو المحدد القسم الخمس ع RIRسجالت  5لسياسة موارد األرقام. وھناك حالًيأ 
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حول سجالت  IANAالرد على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف 
  IANAمعلمات بروتوكول 

 158 _______________________________________________________________ ملخص 3الجزء 

 IETF _______________________________________________________ 158مقدمة إلى  .3.1الجزء 

 159 _______________________________________________________ الرسمي RFPرد  .3.2الجزء 
 159 ____________________________________________________________________________________ نوع المقترح 

 IANA __________________________________________________ 159استخدام المجتمع لـ  .3.1الجزء 
 159 _________________________________________________________________________________ أو النشاط .أ. الخدمة3.1الجزء 
 159 ____________________________________________________________________________ .ب. عميل الخدمة أو النشاط3.1الجزء 
 160 ____________________________________________________________ .ج. ما ھي السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط3.1الجزء 
 160 ______________________________________ ، والمھام المطلوبة من قبل مجتمعات العمالء األخرىIANA.د. التداخل أو الترابط بين متطلبات 3.1الجزء 
 161 ____________________________________________ الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل .3.2الجزء 

 161 _________________________________________________________________________________ .أ. مصادر السياسة3.2الجزء 
 IANA __________________________________________________________________ 161نشاط المعني في . الخدمة أو ال1.أ.3.2الجزء 
 161 __________________________________ . كيف تم وضع ھذه السياسة وكيف تم إنشاؤھا ومن المشارك في عملية وضع السياسة وإنشائھا2.أ.3.2الجزء 
 162 ___________________________________________________________________ . كيف يتم حل النزاع بشأن السياسة3.أ.3.2الجزء 
 162 ________________________________________________________ . اإلشارة إلى وثائق وضع السياسة وعمليات حل النزاع4.أ.3.2الجزء 

 162 _______________________________________________________________________________ .ب. المراقبة والمساءلة3.2الجزء 
 162 ________________________________________________________________ المعني؟ IANA. ما ھي خدمة أو نشاط 1.ب.3.2الجزء 
 163 ______________________________ .أ قد تأثرت، حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر.2. إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم 2.ب.3.2ء الجز

 163 _____________________________________________ . الجھة أو الجھات التي توفر خدمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة3.ب.3.2الجزء 
 163 ______________________________________________________________________________ . وصف اآللية4.ب.3.2الجزء 
 164 ____________________________________________________________ . االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية5.ب.3.2الجزء 

 164 ___________________________________ الرقابة والمساءلة المقترحتان في مرحلة ما بعد النقل .3.3الجزء 

 165 ____________________________________________________________ لنقلتأثير ا .3.4الجزء 

 NTIA ________________________________________________________ 166متطلبات  .3.5الجزء 
 166 ________________________________________________________________ .أ. دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة3.5الجزء 
 167 ____________________________________________________ الخاص باإلنترنت DNS.ب. الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام 3.5الجزء 
 IANA ___________________________________________________ 167.ج. تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات 3.5الجزء 
 167 __________________________________________________________________________ .د. الحفاظ على انفتاح اإلنترنت3.5الجزء 
 167 _________________________________________________________________ ين الحكومات.ھـ. ليس حالً خاضًعا للحكومة أو ب3.5الجزء 
 167 _________________________________________________________ عملية المجتمع .3.6الجزء 

 167 ____________________________________________________________ .أ. الخطوات المتخذة للوصول إلى إجماع ووضع المقترح3.6الجزء 
 168 ________________________________________ ريدية، والمشاورات وإجراءات االجتماع.ب. روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم الب3.6الجزء 
 168 _____________________________________________________________________ .ج. مستوى اإلجماع على مقترح المجتمع3.6الجزء 
 IANA _______________________________________________________ 169اعتبارات  .3.3الجزء 

 169 _______________________________________________________ االعتبارات األمنية .3.4الجزء 

 IAB _________________________________________________________ 169مالحظة  .3.5الجزء 

 169 ____________________________________________________________ اإلقرارات .3.6الجزء 

 170 ___________________________________________________________ التفضيالت .3.7الجزء 
 170 _______________________________________________________________________________ التفضيالت المعيارية 3.7.1الجزء 
 171 ______________________________________________________________________________ التفضيالت المستنيرة 3.7.2الجزء 
 172 ________________________________________________________ التغييرات الملحق أ. 3الجزء 

 IANA ___________________________________ 173ميثاق مجموعة تنسيق اإلشراف على  ملحق ب. 3الجزء 

 IANA _________________________ 174يق نقل إشراف طلب تقديم العروض من مجموعة تنس . الملحق ج.3الجزء 
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  174من  158صفحة  IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 

حول سجالت  IANAالرد على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف 
  IANAمعلمات بروتوكول 

  ملخص  3 الجزء

 . وبعد مشاوراتIANAدورھا اإلشرافي على وظائف  NTIAاقتراح كيف يجب أن تنھي  ICANNاألمريكية من  NTIAطلبت  3001
. كما طلبت ھذه المجموعة مقترحات لوظائف IANAبدورھا مجموعة تنسيق انتقال اإلشراف على  ICANNالمجلس، أنشأت 

IANA  الثالث الرئيسية: األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكول. تتضمن ھذه الوثيقة ردIETF  على ھذا الطلب لمعلمات
بجانب تلك الخاصة باألسماء وموارد األرقام التي يجري تطويرھا  NTIAالبروتوكول. ويقصد إدراجه في صورة رد مجمع على 

  من قبل المجتمعات التشغيلية ذات الصلة.

  حالة ھذه المذكرة 3002

. تمثل مسودة اإلنترنت مستندات مقبولة لفريق BCP 79و BCP 78تم تقديم مسودة اإلنترنت ھذه بما يتوافق بالكامل مع أحكام  3003
). الحظ أن المجموعات األخرى قد توزع أيًضا وثائق العمل كمسودات على اإلنترنت. تتوفر قائمة IETFعمل ھندسة اإلنترنت (

. تمثل مسودات اإلنترنت مسودات وثائق /http://datatracker.ietf.org/drafts/currentمسودات اإلنترنت الحالية على 
صالحة بحد أقصى ستة شھور ويجوز تحديثھا أو استبدالھا أو تقادمھا بسبب الوثائق األخرى في أي وقت. كما أنه من غير المناسب 

  أو االقتباس منھا بخالف "العمل قيد التقدم."استخدام مسودات اإلنترنت كمادة مرجعية 

  .2015يوليو  10كما ستنتھي مسودة اإلنترنت ھذه بتاريخ  3004

  إشعار حقوق النشر 3005

  واألشخاص المحددين كمؤلفين للوثائق. جميع الحقوق محفوظة. IETF، أمانة 2015حقوق النشر لسنة  3006

 IETFالقانونية فيما يتعلق بوثائق  IETFوأحكام أمانة  BCP 78تخضع ھذه الوثيقة إلى  3007
)info-http://trustee.ietf.org/license السارية في تاريخ نشر ھذه الوثيقة. الرجاء مراجعة ھذه الوثائق بحرص، حيث (

قيودك وتوقعاتك فيما يتعلق بھذه الوثيقة. كما يجب أن تتضمن مكونات الرموز من ھذه الوثيقة نص ترخيص أ،ھا تبين حقوقك و
BSD  ه من أحكام قانون األ/انة ويتم توفيرھا بدون ضمان على النحو المبين في ترخيص  4المبسط على النحو المبين في القسم
BSD .المبسط  

  IETFمقدمة إلى   .3.1 الجزء

) عن نيتھا لنقل مھمة اإلشراف على وظائف ھيئة NTIA، أعلنت إدارة االتصاالت والمعلومات الوطنية (2014في مارس  3008
ھيئة اإلنترنت لألرقام  NTIA]. وفي ذلك اإلعالن، دعت NTIAالى المجتمع العالمي [إعالن  IANAاإلنترنت لألرقام المخصصة 

ترح لالنتقال. وكجزء من ھذه العملية، تم تشكيل مجموعة التنسيق لعملية ) إلى إنشاء عمليةلتسليم مقICANNواألسماء الُمخصصة (
 ICGفي الملحق "ب". وقد طلبت  ICG). يمكن االطالع على ميثاق ICGوالمعروفة بـ ( IANAإنتقال األشراف على وظائف 

ات البروتوكول من أجل وضع مقترح بدورھا مقترحات فيما يتعلق بترتيبات ما بعد االنتقال من مجتمعات األسماء واألرقام ومعلم
  ) في الملحق "ج". RFP. ويمكن العثور على طلب تقديم العروض النھائي (NTIAعلى 

، فإن ھذه الوثيقة تعالج على وجه الخصوص وظيفة سجالت IETFومعايير  IANAكذلك، بينما توجد تفاعالت بين كافة وظائف  3009
استبياًنا تمت كتابته من قبل  2. بينما يتضمن القسم IETF) مقدمة ترجع فقط إلى (ھذا القسم 1معلمات البروتوكول. يتضمن القسم 

ICG  ورد رسمي من قبلIETF.87   

                                             
 وقد تمت إعادة تنسيق ھذا المقترح. 87
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  األصلي.  RFPنالحظ أن النص التالي كان مذكوًرا كتذييل في  3010

 ICANNو NTIA" إلى الوظائف المحددة حالًيا في االتفاق بين IANAھذا تشير " RFPفي طلب العروض 
]order-purchase-functions-http://www.ntia.doc.gov/page/iana باإلضافة إلى أي وظائف أخرى يتم تنفيذھا تقليدًيا [

] تقدم IANA .067-SAC ]en.pdf-067-https://www.icann.org/en/system/files/files/sacمن قبل مشغل وظائف 
  " والتي قد تكون قراءة مفيدة باإلضافة إلى الوثائق التي تشكل االتفاق ذاته.IANAوصًفا واحًدا للعديد من المعاني المختلفة لمصطلح "

  الرسمي RFPرد   .3.2 الجزء

  ثور على طلب تقديم العروض بالكامل بما في ذلك المقدمة في الملحق "ج".يمكن الع 3011

  نوع المقترح 3012

  ينبغي أن يعالج ھذا التقديم: IANAتحديد أي فئة من وظائف  3013

  ] معلمات البروتوكولX[  ] واألرقام  [   ] األسماء  [   

  .IETFإلنترنت وكما يمثل وجھات نظر مجلس بنية ا IETFيذكر ھذا الرد الممارسات الحالية في  3014

  IANAاستخدام المجتمع لـ   .3.1 الجزء

أو أنشطتھا المعينة والمميزة التي يعتمد عليھا المجتمع الذي تنتمي إليه. ُيرجى تقديم ما يلي  IANAيجب أن يورد ھذا القسم خدمات  3015
  يعتمد عليه المجتمع الذي تنتمي إليه: IANAلكل خدمة أو نشاط من 

  وصف للخدمة أو النشاط. •

  صف للعميل المستفيد من الخدمة أو النشاط.و •

  ما السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط. •

  والوظائف التي تتطلبھا مجتمعات عمالء أخرى. IANAوصف ألي تداخالت أو اعتمادات متبادلة بين متطلبات  •

  الخدمة أو النشاط  .أ.3.1 الجزء 3016

  :IETFرد 

لمات بروتوكول محددة بصورة مشتركة. ويتم استخدام ھذه المعلمات من قبل جھات مع IETFتستخدم العديد من بروتوكوالت  3017
والوثائق األخرى. إضافة إلى ذلك، فلضمان اتساق التشغيل البيني لقيم  IETFالتنفيذ، التي تمثل باألساس مستخدمين لمعايير 

وتطلب السجالت  IETFة، تحدد مواصفات بروتوكول المعلمات ھذه من قبل جھات التنفيذ المستقلة، ودعم قابلية التشغيل العالمي
 IANAسجالت معلمات بروتوكول  IETFالمتوفرة عالمًيا التي تتضمن قيم المعلمات وإشارة إلى أي وثائق ذات صلة. كما تستخدم 

كول عن في الوقت الراھن الوصول إلى سجالت معلمات البروتو IETFلتخزين ھذه المعلومات في موقع عام. ويمكن لمجتمع 
" في عمليات سجل معلمات البروتوكول IANAكما يستخدم المصطلح " iana.orgطريق اإلشارات المستندة إلى اسم نطاق 

]RFC5226.[  

  عميل الخدمة أو النشاط  .ب.3.1 الجزء 3018

  :IETFرد 
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بما يتوافق مع كافة سياسات  IETFعلى سجالت معلمات البروتوكول لفريق  IANAيحافظ مشغل سجالت معلمات بروتوكول  3019
IETF ] وبما يتفق مع مذكرة التفاھمRFC2860 واالتفاقيات التكميلية ذات الصلة التي تتضمن اتفاقيات مستوى الخدمة (اتفاقيات [
SLAن ) المبرمة بين كل مIETF وICANN ]MOUSUP.[  

ھي منظمة عالمية تصدر معايير اختيارية ومھمتھا إصدار وثائق ھندسية عالية الجودة وذات صلة والتي تؤثر على  IETFكما أن  3020
]. RFC3935تجعل اإلنترنت يعمل بصورة أفضل [ الطريق التي يقوم بھا األشخاص بتصميم واستخدام وإدارة اإلنترنت بطريق

مسئولية المعايير الرئيسية التي يتم استخدامھا في اإلنترنت اليوم، بما  IETF. كما تتولى RFCفي سالسل  IETFيتم نشر معايير 
  ير آخر.من بين عدد كب HTTPو BGPو DNSو TCPو IPفي ذلك 

. يتم توثيق RFCأيًضا في سلسلة  IETF]. وقد تم نشر العمليات التي تحكم RFC6852بصورة منفتحة وشفافة [ IETFتعمل  3021
وال تشرح ھذه الوثيقة فقط كيفية وضع المعايير، ولكنھا أيًضا كيفية حل النزاعات حول ]. RFC2026عملية معايير اإلنترنت في [

يل عملية المعايير بنفس الطريقة التي تعتمد بھا ]. ويمكن تعدBCP9infoتم تعديله عدًدا من المرات[ RFC 2026القرارات. 
المعايير. وھي، أن يقترح شخص ما تغيير من قبل وثيقة مؤقتة معرفة باسم مسودة اإلنترنت، ثم يناقشھا المجتمع وإذا تم التوصل 

عن اإلعالن عن إجماع ) التغيير، والتي تتحمل المسئولية اليومية IESGإلى إجماع، واعتمدت مجموعة توجيه ھندسة اإلنترنت (
IETF  على القرارات التقنية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على سجالت معلمات بروتوكولIANA يمكن ألي شخص اقتراح تغيير .

  خالل آخر مكالمة، كما يمكن ألي شخص المشاركة في نقاش المجتمع.

  ما ھي السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط  .ج.3.1 الجزء 3022

  :IETFرد 

وبعض سجالتھا  IP. وھي تتضمن السجل فائق المستوى وكامل عنوان IETFتمثل سجالت معلمات البروتوكول نتيجة عمل  3023
الفرعية، ومساحة أسماء النظام التلقائي وعدد من السجالت خاصة االتسخدام فيما يتعلق باسم النطاق. لمزيد من التفاصيل، الرجاء 

  اخل أو التبعيات".الجوع إلى الوثائق في قسم "التد

  .IETFتمثل إدارة سجالت معلمات البروتوكول خدمة يتم توفيرھا إلى  3024

  ، والمھام المطلوبة من قبل مجتمعات العمالء األخرىIANAالتداخل أو الترابط بين متطلبات   .د.3.1 الجزء 3025

  :IETFرد 

جل واحد عبر منظمات متعددة. وبھذا المعنى، "التداخل" حيث يوجد بصورة ما مسئولية مشتركة عن س IETFفي ھذا السياق ترى  3026
ال يوجد تداخل بين المنظمات ألن المسئولية عن كل سجل محددة بعناية. وعلى الرغم من ذلك، توجد نقاط تفاعل بين المنظمات 

قام، على أيًضا نطاق سجل ألغراض تقنية. وھذا ھو الحال مع كل من األسماء واألر IETFاألخرى، وبضعة حاالت حيث قد تحدد 
  مع المنظمات المناسبة. IETFالنحو المبين في الفقرات أدناه. وفي كافة الحاالت، ينسق 

" أي شخص يرغب في المشاركة في IETFليس لديھا عضوية رسمية. كما يتضمن المصطلح " IETFومن الجدير الذكر أن  3027
IETF  كما يمكن أن يكون المشاركين فيIETF ألخرى. كما يشارك العاملون والمشاركون من أيًضا أعضاء في المجتمعات ا

ICANN  وسجالت اإلنترنت اإلقليمي (سجالتRIR التي تشارك بانتظام في أنشطة (IETF.  

o  حددتIETF  عدًدا من سجالت االستخدام الخاص فيما يتعلق بأسماء النطاقات. وتتطلب ھذه السجالت التنسيق معICANN 
في أسماء النطاقات مثل منظمة  ICANNجموعات المجتمع المسئولة عن سياسة ، بما في ذلك مDNSكجھة سياسات لجذر 

). وھذه آليات موضوعة بالفعل لتنفيذ ھذا CCNSO) ومنظمة دعاء أسماء رموز البلدان (GNSOدعم األسماء العالمية (
  ]RFC6761التنسيق، والقدرة على تعديل ھذه اآلليات لتلبية الشروط الجديدة عند ظھورھا. [

o  تحددIETF  بروتوكولDNS تكون ھناك تحديثات على ھذا البروتوكول من وقت آلخر. وبينما نقوم بتغييرات، سنتشاور .
  بصورة موسعة مع المجتمع التشغيلي حول تأثير ھذه التغييرات كما قمنا بذلك في الماضي.

o  تحددIETF ى لمنتطلبات الخوادم الجذر. [الحد األدنRFC2870 ،إن ھذه المتطلبات قيد المراجعة في الوقت الراھن [
  بالتشاور مع مجتمع الخادم الجذر.
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o تأثير على استراتيجيات  وقد تطورت بنية التوجيه مع الوقت، ومن المتوقع أن يستمر ذلك. كما يمكن أن يكون لھذا التطور
  ، كما فعلنا في الماضي.RIRوينسق مع مجتمع  IETFالمناسبة. وعندما يحدث ذلك، سيتشاور  IPتخصيص عناوين 

o ) تتولى قوة عمل ھندسة اإلنترنتIETF مسئولية تحديد مساحة عنوان (IP  بالكامل ومساحة أرقامAS ومن خالل سجالت .
] RIR ]RFC7020لسجالت  ASمحدد ونطاقات أرقام  IPعنوان  IETF، تفوض IANAمعلمات بروتوكول 

آخر على  ]. كما يتطلب تخصيص العنوان الخصا، مثل البث المتعدد وعناوين البث عادًة التنسيق. يوجد مثالRFC7249و[
]، حيث توظف الشبكات المحلية ULA] (RFC4193وھي العناوين المحلية الفريدة ( RIRالتي ال يديرھا نظام  IPعناوين 

إدارج ھذه التعيينات الخاصة بادئة ال يقصد منھا توجيه اإل،نترنت العام. عنوان خاص جديد للمعلومات. في كافة الحاالت، يتم 
  .IANAفي سجالت معلمات بروتوكول 

o  ويحافظIETF  على السجالت الفرعية لتعييناتIPv4 وIPv6 ] الخاصة. وقد تم تحديد ھذه فيRFC3307 ،[
]FC5771R]و [RFC6890 كما تنسق .[IETF  ھذه التعيينات مع سجالتRIR.  

o  وقد يكون للتغييرات في معاييرIETF  تأثير على عمليات سجالتRIR  وموفري الخدمات. أحد األمثلة الحديثة ھو تنفيذ
BGP باعية [ألرقام النظام التلقائي كجھات رRFC6793 ،ومن المھم مالحظة ھذا التغيير الحادث من الضرورة التشغيلية .[

  .IETFو RIRووضحت التوافق القوي بين سجالت 

  الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل  .3.2 الجزء

  في مرحلة ما قبل النقل. IANAلترتيبات القائمة المرتبطة بھيئة من المفترض أن يصف ھذا القسم آلية عمل ا 3028

  مصادر السياسة  .أ.3.2 الجزء 3029

عند القيام بالخدمات  IANAوينبغي لھذا القسم تحديد مصدر(مصادر) معينة من السياسة التي يجب اتباعھا من قبل مشغل وظائف  3030
المختلفة، ُيرجى  IANAللسياسة أو لوضع السياسات ألنشطة ھيئة  أو األنشطة الوارد وصفھا أعاله. إذا كانت ھناك مصادر مميزة

  إذن وصف ھذه المصادر بشكل منفصل. للتعّرف على كل مصدر من مصادر السياسة أو وضع السياسات، برجاء ذكر التالي:

  (المحدد في القسم) الذي تأثر. IANAما ھي خدمة أو نشاط  •

  ك في وضع السياسة وصياغتھا.وصف لكيفية وضع السياسة وصياغتھا ومن يشار •

  وصف لكيفية تسوية النزاعات المتعلقة بالسياسة. •

  مراجع وثائق وضع السياسة وعمليات تسوية النزاعات. •

   IANAالخدمة أو النشاط المعني في   .1.أ.3.2 الجزء 3031

  :IETFرد 

  سجالت معلمات البروتوكول. 3032

ومن المشارك في عملية وضع السياسة كيف تم وضع ھذه السياسة وكيف تم إنشاؤھا   .2.أ.3.2 الجزء 3033
  وإنشائھا

  :IETFرد 

الوثائق ]. كما توضح أول ھذه RFC5226] و[RFC6220يتم توضيح سياسة اإلدارة الشاملة لسجالت معلمات البروتوكول في [ 3034
تحدد السياسات التي يمكن  RFC 5226النموذج الخاص بكيفية تشغيل السجالت، وإعداد السياسة، وكيفية حدوث اإلشراف. 
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مواصفة. كما تبدأ كافة " من كل IANAتوظيف مؤلفي المواصفات عندما يحددون سجالت البروتوكول الجديدة في قسم "اعتبارات 
بمقترح في صيغة مسودة إنترنت. ويجوز ألي شخص تقديم مقترح مماثل. إذا كانت ھناك مصلحة مناسبة، قد  IETFالسياسات في 

إنشاء مجموعة عمل، أو يجوز لمدير  IESGتختار مجموعة عمل يتضمن نطقاھا العمل المقترح اعتماده، كما يجوز أن تختار 
يل المسودة. وعلى أي حال، يجوز ألي شخص التعليق على المقترح عند تقدمه. وال يمكن تمرير مقترح من قبل منطقة اختيار تمو

IESG ] إذا لم يتمتع بدعم مجتمع كاٍف فيما يتعلق بتوضيح إجماع شديدRFC7282ة" ]. وفي كل حال، يتم إجراء "دعوة أخير
حتى يكون ھناك إخطار بأي تغيير مقترح على سياسة أو عملية. ويجوز ألي شخص التعليق خالل مكالمة أخيرة. على سبيل المثال، 

  ].RFC 5226 ]5226bis-iana-cotton-D.leiba-Iيتم استخدام ھذه العملية في الوقت الراھن لتحديث 

  

  كيف يتم حل النزاع بشأن السياسة  .3.أ.3.2 الجزء 3035

  :IETFرد 

يتم معالجة معظم النزاعات على أدنى مستوى من خالل مجموعة العمل وعمليات اإلجماع. وفي حالة عدم اتفاق أي شخص مع أي  3036
 IESGحل تعارض متعدد المستويات وعملية طعن تتضمن مدير المنطقة المسئول، و ]RFC2026من [ 6.5البند يحدد إجراء، 

راءات نفسھا غير كافية أو . في حالة تأييد ھذه الطعون، يتم تطبيق العالج المناسب. كذلك، عندما يطالب شخص بأن اإلجIABو
  لمجلس أمناء مجتمع اإلنترنت. IABغير مناسبة بصورة ما لمعالجة ظرف ما، يجوز الطعن على قرار 

  اإلشارة إلى وثائق وضع السياسة وعمليات حل النزاع   .4.أ.3.2 الجزء 3037

  :IETFرد 

يحدد إجراءات مجموعة  ]RFC2418[يحدد عملية حل النزاعات والطعون. أما  6.5] البند RFC2026[كما ھو مذكور أعاله،  3038
 ].RFC-INDEXالالحقة على النحو المشار إليه [ RFCالعمل. الحظ أن كل من ھذه الوثائق تمت تسميتھا في طلبات 

  المراقبة والمساءلة  .ب.3.2 جزءال 3039

للخدمات واألنشطة المدرجة في القسم األول وكافة الطرق  IANAسيصف ھذا القسم كافة الطرق التي تتم بھا مراقبة إمداد ھيئة  3040
أكبر  بخصوص تقديم الخدمات. لكل آلية مراقبة أو مساءلة، ُيرجى إيراد IANAالتي تتم على أساسھا في الوقت الحالي مساءلة ھيئة 

  قدر ممكن مما يلي إن ُوجد:

  (المحدد في القسم) الذي تأثر. IANAما ھي خدمة أو نشاط  •

  .أ قد تأثرت، حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر.2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم  •

فية اختيار األفراد أو إبعادھم من وصف للكيان أو الكيانات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة، بما في ذلك، كي •
  المشاركة في ھذه الكيانات.

التي  IANAوصف لآللية (مثل العقد، مخطط التقارير، خطة التدقيق، إلخ). ينبغي أن يشمل ھذا وصًفا لعواقب وظائف مشغل  •
  ة.ال تلبي المعايير التي وضعتھا اآللية، ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللي

  الوالية (الواليات) القضائية التي تنطبق على أساسھا اآللية واألساس القانوني الذي تستند عليه اآللية.  •

  المعني؟ IANAما ھي خدمة أو نشاط   .1.ب.3.2 الجزء 3041

  :IETFرد 

  سجالت معلمات البروتوكول. 3042
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أي منھا قد تأثر واشرح كيف .أ قد تأثرت، حدد 2إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم   .2.ب.3.2 الجزء 3043
  تأثر.

  :IETFرد 

  تتأثر كافة مصادر السياسات فيما يتعلق بسجل معلمات البروتوكول. 3044

  الجھة أو الجھات التي توفر خدمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة  .3.ب.3.2 الجزء 3045

لك، كيفية اختيار األفراد أو إبعادھم من المشاركة وصف للكيان أو الكيانات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة، بما في ذ 3046
  في ھذه الكيانات. 

  :IETFرد 

، IESGتتضمن مسئولياتھا، من بين أمور أخرى، تؤكد تعيين أعضاء  IETF) جھة إشرافة على IABيمثل مجلس بنية اإلنترنت ( 3047
]، وإرشادات البنية العامة على ARPA ]RFC3172وإدارة الطعون كما ناقشنا أعاله، وإدارة بعض النطاقات، بما في ذلك .

أيًضا مسئولية  IAB. ويتولى IETFنيابة عن  IANAعلى تعيين منظمة للتصرف كمشغل  IABالمجتمع األوسع. يجب أن يوافق 
  ].RFC2850في [ IABثور على ميثاق . يمكن العIETFإنشاء عالقة اتصال مع المنظمات األخرى نيابة عن 

] وتحديثاتھا. تنص RFC3777) المبينة في [NOMCOMواستدعاؤھم من خالل عملية لجنة الترشيح ( IABيتم اختيار أعضاء  3048
لى اختيار أعضاء نشطين من المجتمع يوافقون بأنفسھم على اختيار المرشحين. يتم اختيار األعضاء النشطين بصورة ھذه العملية ع

، بحدود فيما يتعلق بوجود عدد كبير للغاية من األعضاء النشطين بنفس IETFعشوائية من المتطوعين أصحاب سجل مشاركة في 
جعل من الممكن ألي شخص التحقق من اتباع اإلجراءات الصحيحة. يتم إرسال التبعية. يتم اختيار األعضاء النشطين بصورة ت

المرشحين المختارين من األعضاء النشطين إلى مجلس أمناء مجتمع اإلنترنت لتأكيدھا. بصورة عامة، يتم تعيين األعضاء لمدة 
  رئيسه. IABسنتين. ويختار 

ويكون مسئوالً عن اختيار المشغلين المناسبين والترتيبات  IETF اإلشراف على سجالت معلمات البروتوكول في IABكما يوفر  3049
ذات الصلة لكل سجل. على وجه الخصوص، عندما تستدعي العالقات بين البروتوكوالت ذلك، يتم تشغيل السجالت في بعض 

فإن المشغل الحالي إلى الحاجة إلى عالج خاص،  IETFأو  IABاألوقات من قبل أو فيما يتعلق بجھات أخرى. وإذا لم تتوصل 
  .ICANNللسجالت ھو 

  وصف اآللية  .4.ب.3.2 الجزء 3050

التي ال تلبي المعايير  IANA(مثل العقد، مخطط التقارير، خطة التدقيق، إلخ). ينبغي أن يشمل ھذا وصًفا لعواقب وظائف مشغل  3051
  التي وضعتھا اآللية، ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللية. 

  :IETFرد 

]. تحدد مذكرة RFC2860. ويمكن العثور عليھا في [2000سارية منذ  IETFو ICANN) بين MoUتوجد مذكرة تفاھم ( 3052
ظمة نظيرة ، كمن(IRTFوفريق عمل أبحاث اإلنترنت ( IETFلفريق  IANAالتفاھم العمل المطلوب تنفيذه من قبل مشغل وظائف 

  ] كل سنة يتم التفاوض على اتفاقية مستوى خدمة تكمل مذكرة التفاھم.RFC2014، تركز على البحث. [IETFلفريق 

إلدارة على ). كما تراقب لجنة اإلشراف اIADاإلداري ( IETFتعتبر اإلدارة اليومية وإدارة العقود مسئولية مدير  3053
IETF )IAOC مدير (IAD كذلك، يمثل أعضاء .IAOC  أيًضا أمناء الئتمانIETF  الذي يمثل الغرض الرئيسي منه في حجز

 IESGو IABمن قبل مجلس أمناء مجتمع اإلنترنت، و IAOCككل. ويتم تعيين أعضاء  IETFبعض الملكية الفكرية لمصلحة 
] METRICS[ IANAإلنشاء مقاييس سنوية ألداء  IANAمع مشغل وظائف  IAOC]. تعمل NOMCOM ]RFC4071و

، بما يتفق 2014]. بدًءا من MOUSUPواإلجراءات التشغيلية وويتم اعتماد الوثيقة الناتجة كوثيقة مكملة لمذكرة التفاھم كل سنة [
مع ھذه الملحقات، يتم إجراء تدقيق سنوي لضمان معالجة طلبات معلمات البروتوكول وفًقا للسياسات الموضوعة. وستكون نتائج 

  التدقيق متوفرة لكل شخص في العالم لالطالع عليھا.
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الحالية.  IANAومشغل وظائف  IETFفحتى تاريخه، لم يكن ھناك أي نزاعات أو مشكالت غير قابلة للحل بين إضافة إلى ذلك،  3054
]RFC2860 يحدد أنه في حالة نشوب نزاع تقني، "يتعين على [IANA السعي إلى واتباع اإلرشادات التقنية بصورة حصرية من 

IESG ومن غير المحتمل أن ينشأ موقف أكثر صعوبة، حيث سيشارك ".IAOC وIAB  في إدارةICANN  لمعالجة األمر. كما
تقدم مذكرة التفاھم أيًضا خياًرا لكل طرف إلنھاء الترتيب مع إخطار بستة شھور. وسيتم اتخاذ ھذا اإلجراء بوضوح بعد نظر جاد. 

  ، وسيتم إبرام اتفاقية جديدة مع ھذا المشغل.IANAظائف جديد في وفي ھذه الحالة، سيتم اختيار مشغل و

  االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية   .5.ب.3.2 الجزء 3055

  :IETFرد 

  ھذه اآللية عامة في طبيعتھا. وال تحدد االتفاقية الحالية اختصاًصا قضائًيا. 3056

  لنقلالرقابة والمساءلة المقترحتان في مرحلة ما بعد ا  .3.3 الجزء

.ب" في ضوء عملية النقل. إذا 2سيصف ھذا القسم التغييرات التي يقترحھا المجتمع الخاص بك على الترتيبات الواردة في القسم " 3057
كان مجتمعك يقترح استبدال واحد أو أكثر من الترتيبات الحالية بترتيبات جديدة، يجب شرح ھذا االستبدال وجميع العناصر المدرجة 

  وصفھا للترتيبات الجديدة. يجب أن يقدم المجتمع المسوغات والمبررات للترتيبات الجديدة. ب يجب-2في القسم 

أ، ينبغي أن -2وترتيبات السياسة القائمة المبينة في القسم  IANAإذا كان مقترح مجتمعك له تأثيرات ناتجة عن التفاعل بين وظائف  3058
  توصف ھذه اآلثار ھنا.

"، فإن المسّوغات والمبررات لھذا االختيار يجب 2تغييرات على الترتيبات الواردة في القسم "ب.إذا لم يكن المجتمع بصدد اقتراح  3059
  ذكرھا ھنا.

  :IETFرد 

 IABو ICANNو IETF، أنشأت كل من ICANNلم يتم طلب وجود منظمات أو منشآت جديدة. وعلى مر السنوات، منذ إنشاء  3060
تغطي بالفعل ما يلزم. وقد عمل ھذا النظام بصورة جيدة بدون أي مشاركة تشغيلية نظام لالتفاقيات والسياسات وآليات اإلشراف التي 

  .NTIAمن 

في العمل بصورة يومية، عند قيامھا آلخر عقد أو أكثر. كما أن مجتمع  IANAكما ستستمر تحديثات سجل معلمات البروتوكول في  3061
IETF  مقتنع للغاية بالترتيب الحالي معICANN ويظل .RFC 2860  سارًيا وقد خدم مجتمعIETF  جيًدا. كما قدم
6220 RFC .وصًفا مناسًبا للخدمة باإلضافة إلى المتطلبات 

. وھذه IETFتيبات جديدة لضمان تلبية توقعات مجتمع ، يمكن أن تلزم بضعة ترNTIAعلى الرغم من ذلك، ففي غياب عقد  3062
  التوقعات ھي كما يلي:

o  تكون سجالت معلمات البروتوكول في النطاق العام. كما يفضل مجتمعIETF  أن تقر كافة األطراف ذات الصلة بھذه الحقيقة
  كجزء من االنتقال.

o  وھذا ما يفضله مجتمعIETF كجزء من عملية نقل ،IANA تقر ،ICANN  بأنھا سوف تنفذ االلتزامات المقررة في القسم
] من أجل تحقيق نقل سلس إلى NITA-عقد[ NTIAو ICANNالحالي بين  IANAمن عقد وظائف  611.والقسم  7.3ج.

أن  IETFعالوة على ذلك، في حالة االنتقال، يتوقع مجتمع  ) التاليين، إذا ما ظھرت حاجة إلى ذلك.المشغل (المشغلين
ICANN وIETF  والمشغلين الالحقين سيعملون مًعا للحد من االنقطاع في استخدام سجالت معلمات البروتوكول أو الموارد

 .iana.orgاألخرى الموجودة حالًيا في 

] التي ProtoParamEvo14خالل السنة السابقة [ IETFعتبارنا النقاط التالية التي ناقشھا مجتمع عند وضع رد، وضعنا في ا 3063
التي تؤثر على سجالت معلمات البروتوكول. ويجب تجميع ھذه المبادئ مًعا، حيث  IABأدت إلى المبادئ اإلرشادية التالية لجھود 

  ال يكن ترتيبھا كافًيا.
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كانت وال تزال مقدمة بجدارة من قبل مجتمع اإلنترنت التقني. كذلك،  IETFروتوكول في كما أن وظيفة سجالت معلمات الب .1
فإن قوة واستقرار الوظيفة وتأسيسھا ضمن مجتمع اإلنترنت التقني مھمة مع العلم بأھمية معلمات البروتوكل للتشغيل المناسب 

الروتوكول تحتاج أن تكون قوية بما يكفي حتى  . ونعتد أن الھياكل التي تدعم وظيفة سجالت معلماتIETFلبروتوكوالت 
يمكن عرضھا بصورة مستقلة عن مجتمع اإلنترنت التقني بدون الحاجة إلى دعم من الجھات الخارجية. كما نرى أننا 
  موجودون بالفعل ھناك بصورة كبيرة، بالرغم من أن النظام يمكن أن يصبح أقوى، ومن إجراء التحسينات المستمرة.

  ذلك، تتطلب سجالت معلمات البروتوكول االنفتاح والشفافية والمساءلة. إضافة إلى .2

]. كما قد يكون التعميم RFC2860] ،[RFC6220المستندات الحالية الخاصة بطريقة إدارة الوظيفة واإلشراف عليھا جيدة [
اإلضافي والتوضيح مفيدين. من المھم أن يتمكن مجتمع اإلنترنت بالكامل من فھم كيفية عمل الوظيفة، وأن العمليات الخاصة 

بتسجيل المعلمات ومساءلة من يراقب وظيفة معلمات البروتوكول عن اتباع ھذه العمليات تكون مفھومة من قبل كافة األطراف 
  ونحن ملتزمون بإجراء التحسينات ھنا عند اللزوم.المعنية. 

  كذلك، يجب ان تحترم أي تغييرات منصوص عليھا على وظيفة سجالت معلمات البروتوكول اتفاقيات مجتمع اإلنترنت الحالية.  .3

الفنية المقرر تنفيذھا بمعرفة ھيئة أرقام اإلنترنت المخصصة بالنيابة  "األعمال RFC 2860تحدد مذكرة التفاھم الحالية في 
عن قوة مھام ھندسة اإلنترنت وقوة مھام أبحاث اإلنترنت". وأية تعديالت على وظيفة سجالت معلمات البروتوكوالت يجب أن 

تطور  ذات الصلة. RFCوغيرھا من طلبات التعليقات  RFC 6220من أجل تحديث  IETFتتم من خالل استخدام عملية 
 وليس ثورة.

  تتطلب بنية اإلنترنت وتتلقى خدمات بارعة من قبل سجالت اإلنترنت. .4

وأسماء النطاق  IPولكن أيًضا ألرقام  IETFويعتمد استقرار اإلنترنت على التوفير المناسب ليس فقط لمعلمات بروتوكول 
. ومن ثم، فنحن IETFبروتوكوالت محددة بـ  IPv4/IPv6و DNSالسجالت األخرى. عالوة على ذلك، تعتبر كل من و

في وضع المعايير واإلرشاد البنيوي وتخصيص بعض معلمات األسماء / األرقام. وتعتبر كل من  IETFنتوقع استمرار دور 
في  IETFأمثلة يلزم فيھا التنسيق عن قرب. كذلك، سيستمر ذات االستخدام الخاص  DNSمتعددة البث وأسماء  IPعناوين 

واألطراف األخرى التي تستمثر في التشغيل السلس لسجالت اإلنترنت. كما أننا نفھم  RIRوسجالت  ICANNالتنسيق مع 
  تماًمأ الحاجة للعمل مًعا.

واستخدام البروتوكوالت  IETFايير في إدارة وظيفة سجالت معلمات البروتوكول كمكون متكامل لعملية مع IETFستستمر  .5
  الناتجة.

وبروتوكوالت  IETFدور ووظيفة سجل معلمات البروتوكوالت، الذي يعد حيوًيا بالنسبة لعمليات معايير  RFC 6220يحدد 
IETF.  وتتحملIAB نيابة عن ،IETFعالقة مع دور مشغل سجل البروتوكول. كما تتضمن ھذه ، مسئولية تحديد وإدارة ال

المسئولية اختيار وإدارة مشغل سجل معلمات البروتوكول، بجانب إدارة عملية تسجيل المعلمات واإلرشادات لتخصيص 
 المعلمات.

  ويتم توفير سجالت معلمات البروتوكول كخدمة عامة. .6

. وتتوفر RFCول والسياسات لإلضافات والتحديثات الالحقة في طلبات يتم تحديد التوجيھات إلنشاء سجالت معلمات البروتوك
سجالت معلمات البروتوكول لكل شخص، ويتم نشرھا في صيغة تسمح بإدراج محتياتھا في أعمال أخرى بدون تصريح 

  ا ذات الصلة.إضافي. كما تتضمن ھذه األعمال على سبيل المثال ال الحصر، عمليات التنفيذ لبروتوكول اإلنترنت ووثائقھ

على إقرار مقاييس األداء  ICANNخالل عملھا مع  IETFوبقية مجتمع  IAOCو IABسوف تقوم ھذه المبادئ بإرشاد 
 .IANAوإجراءات التشغيل المستقبلية ألداء 

  تأثير النقل  .3.4 الجزء
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تشمل ھذه التأثيرات بعًضا من أو كل مما . قد 3ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  3064
  يلي، أو تأثيرات أخرى محددة لمجتمعك:

  وصف للمتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة داخل عملية النقل. •

  المخاطر التي تتعرض لھا االستمرارية التشغيلية وكيف سيتم معالجتھا. •

  .NTIAالقانوني في غياب عقد وصف ألي متطلبات لإلطار  •

وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في ھذا المستند وكيف يتم مقارنتھا للترتيبات  •
  المعمول بھا.

  :IETFرد 

وبقية  IAOCو IABمن  ال توجد تغييرات ھيكلية مطلوبة لمعالجة معلمات البروتوكول. وسترشد المبادئ المذكورة أعاله كل 3065
وإجراءات تشغيلية بھا، كما كان األمر في  IANAإلنشاء مقاييس أداء مستقبلية في  ICANNحيث يعملون مع  IETFمجتمع 

  الماضي.

 IETFوحيث ال يتوقع تغيير أي خدمة، فال ينتظر أي مشكالت استمرار، وال توجد طرق تشغيلية أو تقنية جديدة مقترحة من قبل  3066
على حوار غير رسمي مستمر للتركيز على أي  RIRوسجالت  ICANNو IETF. من ناحية أخرى، تحافظ قيادة الختبارھا

  مشكالت غير متوقعة كنتيجة للتغييرات األخرى.

 RFPوما يلزم كجزء من االنتقال ھو إنجاز أي اتفاقيات تكميلية الزمة لتحقيق المتطلبات المذكورة في ردنا في القسم الثالث من  3067
  ھذا.

  NTIAمتطلبات   .3.5 الجزء

  أنه يجب على اقتراح النقل أن يلبي المعايير الخمس التالية: NTIAباإلضافة إلى ذلك، أنشأت  3068

  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين؛ •

  الخاص باإلنترنت؛ DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  •

  وتوقعاتھم؛ IANAدمات الوفاء باحتياجات العمالء والشركاء العالميين لخ •

  الحفاظ على انفتاح اإلنترنت. •

  بحل تقوده الحكومات أو المنظمات الحكومية. NTIAيجب أال يقوم االقتراح باستبدال دور  •

  .IANAيجب أن يصف ھذا القسم مدى وفاء اقتراح مجتمع بھذه المتطلبات، وكيف يستجيب للمصلحة العامة في وظائف  3069

  : NTIAطلبات ويتناول ھذا المقترح كل مت 3070

  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة  .أ.3.5 الجزء 3071

  :IETFرد 

الموضحة في  IETFمتاحة للجميع، تكون المشاركة متاحة لكافة أصحاب المصلحة. وقد تم استخدام عمليات  IETFنظًرا ألن  3072
ظيفة معلمات البروتوكول. وكما ذكرنا سابًقا، يمكن القسم األول لوضع ھذا المقترح. كما يتم استخدام نفس العمليات لتعديل حوكمة و

  ألي شخص اقتراح تعديالت على ھذه العمليات، ويمكن أن يشارك أي شخص في عملية اتخاذ القرار.
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  الخاص باإلنترنت DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام   .ب.3.5 الجزء 3073

  :IETFرد 

  .DNSلى أمن أو استقرار أو مرونة ال توجد تغييرات مقترحة في ھذه الوثيقة تؤثر ع 3074

  IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات   .ج.3.5 الجزء 3075

  :IETFرد 

ذات الصلة. كما أن  IANAوسجالت معلمات بروتوكول  IETFتستخدم جھات التنفيذ ومستخدميھا من كافة أنحاء العالم معايير  3076
تلبي احتياجات العمالء العالميين. ويستمر ھذا المقترح في تلبية احتياجاتھم من  IANAة في سجالت معلمات البروتوكول الحالي

  خالل الحفاظ على العمليات القائمة التي عملت بصورة جيدة في الماضي.

  الحفاظ على انفتاح اإلنترنت  .د.3.5 الجزء 3077

  :IETFرد 

بما في ذلك سياسات  IETFللجميع بالمشاركة في وضع معايير  يحافظ ھذا المقترح على إطار العمل المفتوح القائم الذي يسمح 3078
. عالوة على ذلك، لدى أي جھة تنفيذ في أي مكان في العام وصول كامل إلى مواصفات IANAسجالت معلمات بروتوكول 

ينات في . وسيستمر من يطلب تعيiana.orgوسجالت معلمات البروتوكول المنشورة على  RFCالبروتوكول المنشورة في فئات 
  في مالحظة تلبية طلباتھم، على النحو الذي تنص عليه السياسات الحالية لھذه السجالت. IANAسجالت بروتوكول 

  ليس حالً خاضًعا للحكومة أو بين الحكومات  .ھـ.3.5 الجزء 3079

  :IETFرد 

  ت.وھي ليست منظمة موجھة بالحكومة أو بين الحكوما IABيتم إجراء اإلشراف على السياسة من قبل  3080

  عملية المجتمع  .3.6 الجزء

  يجب أن يصف ھذا القسم العملية التي استخدمھا مجتمعك لوضع ھذا العرض، بما في ذلك: 3081

  الخطوات التي تم اتخاذھا لوضع العرض ولتحديد اإلجماع. •

  روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم البريدية، والمشاورات وإجراءات االجتماع. •

  وافق في عرض مجتمعك، بما في ذلك وصف لمناطق النزاع أو االختالف.تقييم لمستوى الت •

  الخطوات المتخذة للوصول إلى إجماع ووضع المقترح  .أ.3.6 الجزء 3082

  :IETFرد 

لوضع ھذا الرد. وكان مرحًبا بانضمام أي شخص للنقاش والمشاركة في وضع ھذا  IANAPLANمجموعة عمل  IESGأسست  3083
) بمجموعة العمل. إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة ممارسات ianaplan@ietf.orgدية مفتوحة (الرد. كما تم ربط قائمة بري

IANA  فيIETF  في المجتمع األوسع وكانت جميع التعقيبات مرحًبا بھا. تم استخدام إجراءاتIETF ] العاديةRFC2026 [
]RFC2418يرة لمجموعة ×] لتحديد اإلجماع التام. كما قام رؤساء مجموعة العمل بمراجعة المشكالت القائمة وبعد الدعوة األ
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تبعتھا  IETFبدعوة أخرة على نطاق  IESGقامت العمل الداخلية، قرروا أن جميعھا تمت معالجته بصورة مرضية، وبعدھا 
  مراجعة رسمية وقررت أن الوثيقة تلقت إجماًعا تاًما.

  روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم البريدية، والمشاورات وإجراءات االجتماع  .ب.3.6 الجزء 3084

  :IETFرد 

في الشھور القليلة  IETFالمفتوحة حول ھذا االنتقال في مجتمع ال تعتبر القائمة التالية شاملة، حيث توجد العديد من المناقشات  3085
  الماضية.

  إنشاء قائمة بريدية مفتوحة لمناقشة االنتقال: 3086

Oj80jJLXc-e/Ztd2ed9U04qSxIk9announc-http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf   

  اإلعالن عن جلسة عامة حول االنتقال: 3087

announce/M5zVmFFvTbtgVyMB fjUSW4rJ0c-http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf   

  ن نيتھا تشكيل مجموعة عمل:ع IESGإعالن  3088

announce/QsvU9qX98G2KqB18jy6UfhwKjXk-http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf   

   http://www.ietf.org/mailarchive/web/ianaplan/current/maillist.htmlمناقشة مجموعة العمل:  3089

والماضر والعروض:  2014-10-6جدول األعمال المؤقت  3090
http://www.ietf.org/proceedings/interim/2014/10/06/ianaplan/proceedings.html   

الدعوة األخيرة لمجموعة العمل:  3091
EGF9rfJxn5QpQnRXmS2QxYKYR8khttp://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ianaplan/   

  :IETF 91 IANAPLAN WGجدول األعمال من اجتماع  3092
ianaplan-91-http://www.ietf.org/proceedings/91/agenda/agenda   

  :IETF 91 IANAPLAN WGمحضر اجتماع  3093
ianaplan-91-http://www.ietf.org/proceedings/91/minutes/minutes   

   response/shepherdwriteup/-icg-ietfianaplan-tp://datatracker.ietf.org/doc/drafthtالوصف التفصيلي:  3094

IETF :-http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietfالدعوة األخيرة في  3095
x6PfjJCRax3Lu4qZ 38P8wBgannounce/i5r   

  مستوى اإلجماع على مقترح المجتمع  .ج.3.6 الجزء 3096

  :IETFرد 

ككل، حيث حكم عليھا أوالً رؤساء مجموعات العمل  IETFومجتمع  IETFحصلت ھذه الوثيقة على إجماع تام من مجموعة عمل  3097
. IESGفي  2014ديسمبر  18لھاتفية بتاريخ ] خالل الدردشة اRFC2026بما يتفق مع [ IESGثم مدير منطقة الدعم وبعدھا 

على بيان  IAB. كما وافق IABالمسودة، وفي انتظار إدراج ھذه اإلجابة في ھذا القسم ومالحظة اعتماد  IESGوقد اعتمدت 
  .2014ديسمبر  19بإدارج الوثيقة بتاريخ 
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كافًيا إلدراجھا. وقد كانت ھناك نقطتين عامتين من  وعلى مدار وضع الوثيقة، تم طرح العديد من االقتراحات التي لم تالقي دعًما 3098
  االقتراح ترتب عليھما أكبر قدر من النقاش

o  اقتراح بيان أقوى عن الشروط التي يجب أن تتفاوض عليھاIAOC.  

o " اقتراح أن يتم نقلiana.org والعالمات األخرى ذات الصلة إلى أمانة "IETF.  

من عدم وجود دعم باإلجماع للنتائج، فقد توصل رؤساء مجموعات العمل إلى أن اإلجماع وفي نھاية عملية مجموعة العمل، بالرغم  3099
التام موجود في مجموعة العمل. وقد القت الوثيقة الملخصة إجماًعا من مجموعة العمل ويمكن العثور على ھذه الوثيقة على الرابط 

  التالي:

3100 response/shepherdwriteup/-icg-ianaplan-ietf-https://datatracker.ietf.org/doc/draft   

، أظھر أشخاص آخرين الدعم للوثيقة. وكانت ھناك العديد من التعليقات التي ترتب عليھا تغييرات، IETFخالل الدعوة األخيرة من  3101
افة إلى بعض المناقشات للتعليقات األكثر جوھرية والتي ترتب على بعضھا تغييرات في النص. كانت ھناك مناقشة للتعليقات باإلض

. يمكن IETFالتي تمت مناقشتھا بالفعل سابًقا في العملية ولم تكن ھناك أي اعتراضات جديدة تم طرحھا خالل الدعوة األخيرة من 
  يرة من ھنا:×عوة األالعثور على ملخص لتعليقات الد

3102 archive/web/ianaplan/current/msg01500.html-http://www.ietf.org/mail   

رة. وقد اعتمدت النسخة النھائية بعد ذلك من ي×تم إعداد إصدارات مسودة جديدة لمراعاة كافة التغييرات المتفق عليھا من الدعوة األ 3103
  .IESGقبل 

  IANAاعتبارات   .3.4 الجءز 3104

  تمثل ھذه المذكرة رًدا على طلب للمقترحات. ولم يتم السعي ألي تخصيصات أو تغييرات. 3105

  االعتبارات األمنية  .3.5 الجءز 3106

في العمل مع كافة  IETFة شديدة، ستستمر سالس IANAبينما توضح االتفاقية والمالحق والسياسات واإلجراءات حول وظيفة  3107
  .IANAاألطراف المعنية على تسھيل التحسينات مع الحفاظ على توفر سجالت 

  IABمالحظة   .3.6 الجءز 3108

  الرد في ھذه الوثيقة. IABيدعم  3109

  اإلقرارات  .3.7 الجءز 3110

ات. وقد تم وضع النسخة النھائية من ھذه تبين ھذه الوثيقة العمليات التي وضعھا العديد من األعضاء في المجتمع على مر السنو 3111
  IAB IANAالوثيقة بالتعاون من خالل 

. أشكر بصورة خاصة كل من ياري أركو ومارك بالنشيت وبريان كاربنتر IETF IANAPLAN WGبرنامج االستراتيجية و 3112
ليبا وميلون مولر وأندري  وأليسا كوبر وجون كوران وليزلي دايجلي وھيذر فالنجان وكريستر ھولمبرج وجون كلينسن وباري

  روباتشيفسكي وأندرو سوليفات وديف ثيلر وجريج وود وسوزان وولف.
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  التفضيالت  .3.8 الجزء 3113

  المعيارية التفضيالت  3.8.1 الجزء 3114

]BCP9info[   3النسخة  -"معلومات حول عملية معايير اإلنترنت> "editor.org/info/rfc2026-tp://www.rfcht.<  

]METRICS[  > ،"تقرير قياس معايير األداء"http://www.iana.org/performance/metrics.<  

]MOUSUP[   ملحقات"RFC 2860  مذكرة التفاھم بين)IETF وICANN،"(  
>http://iaoc.ietf.org/contracts.html.<  

]NTIA-Announce[   إعالن"NTIA  2014نيتھا نحو وظائف أسماء نطاق اإلنترنت الرئيسية لالنتقال"، مارس،  
>-key-transition-intent-release/2014/ntiaannounces-http://www.ntia.doc.gov/press

namefunctions-domain-internet.<  

]NTIA-Contract[   عقد"NTIA  معICANN،"  
>-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf 26 pg 1

final award and sacs.pdf.<  

]RFC2026[   3برادنر "عملية معايير اإلنترنت، اإلصدار ،"BCP 9 ،RFC 2026 1996، أكتوبر.  

]RFC2418[   برادنر، "إرشادات وإجراءات مجموعة عملIETF ،"BCP 25 ،RFC 2418 1998، سبتمبر.  
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  التغييرات  الملحق أ. 3الجزء 

  عند النشر. RFC: سيتم استبعاد ھذا القسم من محرر مالحظة
  09-إلى  08-التغييرات من  1أ.

o  تحديثURL  لملخص حول المكالمة األخيرة منIETF.  
o .اثنان من التحسينات التحريرية البسيطة  

  08- إلى  07- . التغييرات من 2.أ
o .تحديث النص الذي يصف عملية اإلجماع  
o  إدراج نص موافقةIAB.  
o  اإلشارة إلى اإلجراءات في جدول أعمال ومحاضرIETF 91  لمجموعة عملIANAPLAN.  

  07- إلى  06- . التغييرات من 3أ.
o ت أقل لقول نفس الشيء.دمج "اليوجد تغييرات الزمة" مع "ال توجد منظمات أو ھياكل مطلوبة". كلما  
o .التشارو للتشاور والتنسيق  
o  تعليقات محررRFC.  
o .التحريرات الناتجة عن مراجعة المنطقة األمنية من سين تيرنز  
o  عمليات التحرير الناجة عن تعليقاتAD.  

  06- إلى  05- . التغييرات من 4أ.
o  إدراج التعليقات الجوھرية المتفق عليھا منAD.  
o .التغييرات التحريرة  

  05- إلى  04- . التغييرات من 5أ.
o .التغيير على النص البسيط لإلجابة حول األمن واالستقرار  
o  ذكرRFC 5226bis.  

  04- إلى  03- . التغييرات من 6أ.
o  3نص إضافي يتعلق بما يلزم في القسم.  
o  3لمطابقة التغييرات المذكورة أعاله في  5التعديالت اللغوية المناسبة في القسم.  
o رارات.تحريرات اإلق  

  03- إلى  02- . التغييرات من 7أ.
o .اتساق المصطلحات  
o  إضافة قسمIAB.  
o  التغييرات استناًدا إلى مناقشة مجموعة العمل ما نفضل كجزء من االنتقال فيما يتعلق بـIPR.  
o . إضافة مناقشة حول نطاقARPA.  
o .توضيح ما تشارك فيه السجالت  
o  نص إضافي حول التنسيق معICANN.  
o ت العمل اعتماد بنود ضمن ميثاقھا.يمكن لمجموعا  
o  تعييناتIAB .بصورة عامة آلخر سنتين  
o .إضافة ذكر لألمانة  
o .تحديث االعتبارات األمنية  

  02- إلى  01- . التغييرات من 8أ.
o  وصف أفضل للسجات الخاصة وأرقامBGP ASN.  
o  توضيح حول كيفية توفيض مساحة العنوان وأرقامASN.  
o حيات.تم تصحيح العديد من االفتتا  
o .ذكر المراجعة السنوية كجزء من اتفاقيات مستوى الخدمة  
o .تغيير كيفية عرض التداخل  
o .تغييرات في عدد من الكلمات الصغيرة استناًدا إلى التعليقات  

  01- إلى  00- . التغييرات من 9أ.
o .تم تقليل المقدمة بصورة كبيرة  
o تمت إضافة ملحقات بالميثاق وRFP.  
o قضائي.تم تغيير نص االختصاص ال  
o تتضمن التغييرات المقترحة اتفاقيات تكميلية للتعامل مع االختصاص القضائي وحل النزاعات وIRP .بما في ذلك األسماء والعالمات  
o تم تعديل آثار االنقال بصورة صغيرة لإلشارة إلى االتفاقية التكميلية  
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  IANAميثاق مجموعة تنسيق اإلشراف على  ملحق ب. 3 الجزء
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  IANA إشراف نقل تنسيق مجموعة من العروض تقديم طلب  .ج الملحق. 3 الجزء
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