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 . ھنا تم أرشفة النسخة السابقة ) ھذه كدلیل فقط وھي بمثابة وثیقة متغیرة.FAQیقصد من األسئلة الشائعة (

 IANAنبذة عن اقتراح نقل دور اإلشراف على  .1

 ھل سیؤثر االنتقال المقترح على المستخدم النھائي بأي طریقة ملموسة؟ .1

ة، وكان لدى الحكومة األمریكیة بمثابة ما قبل مرحلة الھیمنة اإلداری IANAبما أن مسؤولیات مشغل وظائف 
)، فمن غیر المتوقع أن یشھد OCدور محدود جداً بشكل تقلیدي بالمقارنة مع تلك المجتمعات التشغیلیة (

كما وتواجدت آلیات السیاسة المستخدمة في  المستخدم النھائي أي تغیر كنتیجة إلنتقال دور اإلشراف ھذا.
وھي  قود، وال زالت تواكب التطور استجابًة الحتیاجات مجتمعاتھم.المجتمعات التشغیلیة الثالثة لسنوات/ع

 موجودة في سیاسة ھذه المجتمعات وآلیات المراقبة حیث یكون المستخدم النھائي األكثر نشاطاً.

 كیف یبدو نموذج المراقبة العام لالقتراح المشترك؟ .2

جزاء التشغیلیة الموضوعیة، األمر الذي ال یوجد نموذج مراقبة عام واحد. توجد ثالثة نماذج مراقبة من األ
 یعكس حقیقة الیوم. 

 

واللجنة الدائمة  IANA IFRلألسماء: مراجعة وظائف  -ھل ھیئات المراقبة المتعددة في المجتمعات التشغیلیة  .3
 ،RC، ولألرقام: طلب إعادة نظر IAB، ولمعلمات البروتوكول: ھیئة إنشاء وتطویر االنترنت CSCللمستھلك 

 ؟ICANNتشكیلھا بشكل مستقل من  یتم

بینما تعتبر ھذه الھیئات مختلفة، یعرف كل منھا حسب وجھة نظر المجتمع التشغیلي المعني، وتتحمل  نعم.
وتجدر اإلشارة إلى أنھ على الرغم من عمل الكثیر من مجتمع األسماء  مسؤولیة الرد على ھذه المجتمعات.

من الممكن  إلنشاء ھیاكل المراقبة ھذه. ICANNعملیات  وقد یستخدمون على ھذا النحو ICANNضمن 
 إیجاد المزید من التفاصیل في اقتراح كل مجتمع تشغیلي.

https://www.icann.org/resources/pages/icg-faqs-2014-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/icg-faqs-2014-10-10-en


 أیة مسائل بعد تقییم االقتراحات الفردیة والجماعیة؟ ICGھل حددت  .4

. حیث iana.orgالتجاریة واسم نطاق  IANAمسألة التوافق المحتملة والتي تتعلق بعالمات ICG حددت
. ولم IETFاقترح مجتمع األرقام عقد العالمات التجاریة واسم النطاق من ثقة فریق عمل ھندسة اإلنترنت 

یتحدث اقتراح معلمات البروتوكول بھذه المسألة، إال أنھ أشار إلى عدم وجود اعتراض رداً على استفسار 
ICGفین) حیث یشیر إلى العالمة . واحتوى اقتراح األسماء نص بدیل في مرفق س (بین قوسین معقو

باإلجماع. وبناًء على ذلك، لم یتضمن  CWGالتجاریة إال أنھ ال یحتوي على دعم مجموعة عمل المجتمع 
(ولم یتطرق إلى ما یتعلق باسم النطاق على اإلطالق).  IANAاقتراح األسماء بخصوص العالمات التجاریة لـ 

لثالثة، طالما أنھ بإمكان المجتمعین اآلخرین استیعاب المتطلبات إلى توافق االقتراحات ا ICGوبالتالي، تنظر 
مواصلة تنسیق المجتمعات التشغیلیة حول ھذا  ICGالتي حددھا مجتمع األرقام كجزء من تنفیذھا. وطلبت 
 الموضوع خالل مرحلة التنفیذ لضمان استیفاء المتطلبات.

 ؟IANA (PTI)ما ھي مؤسسة ما بعد انتقال  .5

) بشكل مؤسسة غیر ربحیة (أي، PTIاألسماء في اقتراحھم تشكیل ھیئة قانونیة جدیدة منفصلة (اقترح مجتمع 
 IANAفي العقد مع مؤسسة ما بعد انتقال  ICANNمؤسسة المصلحة العامة في كالیفورنیا). واقترحوا إدخال 

(PTI)  لتعمل بمثابة مشغل وظائفIANA )IFO.ائف یوجد طاقم عمل قسم وظ ) لتسمیة الوظائفIANA 
والموارد والعملیات والبیانات ذات الصلة والدرایة العملیة التي سیتم نقلھا قانونیاً  ICANNبأكملھ حالیاً في 

تابعة (شركة تابعة)  IANA (PTI)ستكون مؤسسة مابعد االنتقال  .IANA (PTI)إلى مرحلة ما بعد انتقال 
 مسؤولیة اإلشراف علیھا. ICANNوستتحمل  ICANNلـ 

 نطوي ھذا على أنھ سیتم استبدال دور الحكومة األمریكیة الحالي بكیان ما؟ھل ی .6

وبالنظر إلى طبیعة المسؤولیات الموجودة في مجتمعات تشغیلیة منفصلة، تعكس  ال، ال یتم استبدالھ.
وبینما تختلف االقتراحات في جوانب مختلفة بصورة  االقتراحات موضوع مختلف ونتائج مختلفة مرغوبة.

لدیھا مستقبالً (أثناء تحدید متطلبات  IANAة، فإنھا تتضمن جمیعھا القدرة على تغییر مشغل وظائف طبیعی
 للتأكد من أنھ لن تؤدي أي تغییرات مستقبالً إلى تعطل تشغیلي).

 ؟ICANNالحالیة في  IANA) وقسم IANA )PTIما ھي العالقة بین ما بعد مرحلة انتقال  .7

) نفس األشخاص وإجراء العمل ذاتھ باستخدام IANA )PTIرحلة انتقال ومن المتوقع أن توظف ما بعد م
والفرق ھو أنھ ستعتبر مؤسسة ما بعد انتقال  .ICANNالحالي في  IANAالموارد ذاتھا باعتبارھا قسم 

IANA (PTI)  ھیئة قانونیة منفصلة، بینما یعتبر قسمIANA  الحالي جزء قانوني منICANN. 

 ؟IANA (PTI)) مع مؤسسة ما بعد انتقال OCsالتشغیلیة الثالثة (كیف ستتفاعل المجتمعات  .8

(بدورھا كھیئة تنسیق السیاسات لمجتمع األسماء) مع مؤسسة ما  ICANNاقترح مجتمع األسماء بأن ستتعاقد 
واقترحت مجتمعات معلمة البروتوكول واألرقام  .IANAلتشغیل وظائف تسمیة  IANA (PTI)بعد انتقال 
للتعاقد التبعي مع مؤسسة ما بعد  ICANNلدیھم، والسماح لـ  IANAلتشغیل وظائف  ICANNالتعاقد مع 

 ).IANA )PTIانتقال 

 كیف سیتم تقییم اإلجراء؟ .9

استندت المجتمعات التشغیلیة الثالثة على تفویضاتھا ومسؤولیاتھا وأدوارھا وعالقاتھا المرغوبة مع مؤسسة ما 
(مجتمعات  ICANNالقة مباشرة (أسماء) أو من خالل التعاقد مع سواء كانت ع -) IANA )PTIبعد انتقال 

المعنیة بھم (من خالل تمكن  IANAمعلمة البروتوكول واألسماء) فإنھا ستتحمل مسؤولیة تقییم إجراء وظائف 
كما وستتحمل المجتمعات التشغیلیة الثالثة مسؤولیة ضمان إعادة أي  المجتمع المتفاوت من مراقبة اآللیات).

نب نقص من خالل آلیات معتمدة من مجتمعھم إلتخاذ إجراءات تصحیحیة، وذلك للحفاظ على مستویات جوا
) منظمة واحدة بالنسبة لكافة IANA )IFOبینما یعتبر مشغل وظائف  الخدمة المتوقعة حسب االقتضاء.

تراحاتھا بأنھ سوف تستقر المجتمعات التشغیلیة الثالثة الیوم، فقد وضحت المجتمعات التشغیلیة األمر كلھ في اق
 لدیھم في المستقل مع المجتمعات الفردیة. IANAالمسؤولیات لمن سیتوفر مشغل وظائف 



 ؟IANA (PTI)كیف سیتم السداد لما بعد مرحلة انتقال  .10

عقداً، وسیتم تحدید العملیة لوضع مستوى التمویل  ICANN) وIANA )PTIستجري مؤسسة مابعد انتقال 
) في ھذا العقد. حیث سیجعل ھذا األمر ارتباط التكالیف بدعم IANA )PTIبعد انتقال لعملیات مؤسسة ما 

ھذه التكالیف من میزانیتھا، األمر الذي  ICANNبشكل أكثر انفتاحاً وصراحة. وستدعم  IANAوظائف 
یعتمد على رسومھا المحصلة من السجالت وأمناء السجالت المتعاقدة، ومن بعض السجالت وسجالت 

 .ICANNرنت اإلقلیمیة التي تقدم مساھمات إلى اإلنت

كیف  وقد تم طرح المخاوف بأنھ وضع دور الحكومة األمریكیة قدر ھائل من السیطرة في ید حكومة واحدة. .11
 تلك المخاوف؟ IANAیتناول انتقال دور اإلشراف 

، IANAعلى وظائف دور الحكومة األمریكیة بالكامل بصفتھا سلطة متعاقدة  IANAتستبعد عملیة انتقال 
. وبالتالي، لم یعد لدى DNSباإلضافة إلى موافقة سلطتھا على كافة تغییرات منطقة جذر نظام اسم النطاق 

 الحكومة األمریكیة أي سلطة فریدة أو خاصة على ھذا الجانب من حوكمة اإلنترنت.

إدراج مؤسسة ما بعد انتقال  على حالھا حیث تتواجد، كما وسیتم ICANNوتھدف الصالحیة القانونیة أن تبقى  .12
IANA )PTI في الوالیات المتحدة، ھل یعني ھذا بأنھ ال یوجد أي تغییر على دور الحكومة األمریكیة بشكل (

 فّعال؟

ال. فكما لوحظ من قبل، لم یعد لدى الحكومة األمریكیة أیة سلطة موافقة على تغییر منطقة الجذر أو سلطة 
) قائمة في IANA )PTIومؤسسة ما بعد انتقال  ICANN. في حین ما زالت ICANNمتعاقدة على 

كالیفورنیا قضائیاً، فإنھ سیتم تشكیل سیاساتھا ولوائحھا الداخلیة والممارسات الحكومیة من أعضاء مجلس 
 إدارتھا وآلیات مساءلة المجتمع ومنظمات الدعم واللجان االستشاریة. ویتم تشكیل ھذه الھیئات من أشخاص

 ومنظمات من سائر أنحاء العالم.

الجزء األخیر من عملیة طویلة لنقل المسؤولیة إلى مجتمعات  IANAویعتبر انتقال دور اإلشراف على 
بشكل كبیر وعملي  IANAوقد تواجدت المراقبة على مجموعة كبیرة من وظائف  أصحاب المصلحة المتعددة.

 IANAالتمییز بین السیاسة وجوانب المراقبة على وظائف  فمن المھم في المجتمعات التشغیلیة لسنوات عدة.
(الموجودة مع المجتمعات التشغیلیة) مقابل أسئلة أداء الشركات التي یتطلب تناولھا بموجب قانون الشركات 

 وتعتبر المجتمعات التشغیلیة المكان المناسب للمشاركة أو تطور السیاسة أو تسویة المسألة. المعمول بھا.

لتذكیر أیضاً بأنھ ال بد أن یتعلق موقع الشركات مع حیثما من الممكن تقدیم اإلجراء القانوني بالنسبة وینبغي ا
لتشغیل مؤسساتھم وأي مخالفات متصلة أو الخروج عن مسؤولیاتھم الموثقة. وتختلف ھذه المواضیع عن 

قدمت الحكومة األمریكیة مراقبة العناصر الوظیفیة والتي تتم إدارتھا من خالل المجتمعات التشغیلیة وحیثما 
تشتمل مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة بعض التوصیات المتعلقة  .NTIAسابقاً من خالل دور 

ھنا:  11.3بمناقشة المساءلة والصالحیة بشكل أوسع ومن الممكن إیجاھا في القسم 
-work-proposal-2-draft-https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg

en.pdf-03aug15-recs-1-stream. 

 المشاركة/نبذة عن اقتراح االنتقال وكیفیة التعلیق .2

 التعلیقات العامة؟ ھل سیتم نشر االقتراح النھائي المدمج للحصول على .13

یولیو إلى  31یوم قبل اجتماع دبلن ( 40لمدة  تم نشر االقتراح النھائي للحصول على التعلیقات العامةنعم. 
 اجتماع دبلن.) وسیتم استكمالھا في 2015سبتمبر  5

 اقتراحات المجتمع التشغیلي لتجمیع االقتراح النھائي؟ ICGھل ستعدل  .14

ویتضمن االقتراح المدمج  إلى تقدیم اقتراحات المجتمعات التشغیلیة الثالثة كما وردت. ICGال. تھدف 
 .ICGي تغییرات من . ویتم تقدیم االقتراحات حرفیاً، دون أICGاقتراحات المجتمع الثالثة النھائیة كما وردت من 

والخالصة التنفیذیة. ومع ذلك، فإن االقتراحات الثالثة  ICGكما ویتم تلخیص االقتراحات الثالثة في تقریر 
 بحد ذاتھا رسمیة ویجب الرجوع إلیھا عند الحاجة الى المزید من التفاصیل.

https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-draft-2-proposal-work-stream-1-recs-03aug15-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/ccwg-draft-2-proposal-work-stream-1-recs-03aug15-en.pdf
https://www.ianacg.org/calls-for-input/combined-proposal-public-comment-period/
https://www.ianacg.org/calls-for-input/combined-proposal-public-comment-period/


 لثالث المنفصلة؟لما لم یتم وضع االقتراح من خالل عملیة عالمیة واحدة بدالً من العملیات ا .15

ُوضع االقتراح من خالل عملیة عالمیة واحدة، ومع كل من المجتمعات التشغیلیة المسؤولة عن تحدید اإلشراف 
 مستقبالً فیما یتعلق باحتیاجاتھم التشغیلیة. IANAعلى 

 ؟ICGھل یعد الجدول الزمني لمجموعة العمل عبر المجتمع مقبول بالنسبة لـ  .16

 تجري الزمني متماشیان حتى اآلن. CCWGزمني وجدول مجموعة العمل عبر المجتمع ال ICGیعد كل من جدول 
 ).2015سبتمبر  8 -یولیو  31فترات التعلیق العام بالتوازي على حد سواء خالل الفترات الزمنیة ذاتھا (

في المدمج واقتراح مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزیز المساءلة  ICGویتوقع استعداد كل من اقتراح 
 دبلن. ICANNاجتماع 

لمجموعة العمل عبر  1كیف یتوقع من المجتمع التعلیق على االقتراح المدمج قبل استكمال اقتراح مسار العمل  .17
 مع أوجھ الترابط المحددة؟ CCWGالمجتمع 

المقترح من  ICANNبأن اقتراح مجتمع األسماء مشروط على تنفیذ آلیات المساءلة على مستوى  ICGتدرك 
صراحًة. وتدرج ھذه اآللیات في االقتراح الذي  CCWGفي مجموعة العمل عبر المجتمع  1العمل مسار 

حالیاً للحصول على التعلیقات العامة مع دعوة مجموعة  CCWGأصدرتھ مجموعة العمل عبر المجتمع 
ICG  لجمع التعلیقات العامة حول ھذا االقتراح. وقد تعھدت مجموعةICG كید بالعمل للحصول على تأ

 .CCWGمجتمع األسماء على أنھ تم أستیفاء شروط المساءلة حال األنتھاء من وضع مقترح مجموعة 
ویتعین على أعضاء المجتمع الذین یشاركون بتعلیقاتھم حول مقترح األنتقال أن یقوموا بذلك على فرض أنھ 

وعلى ضوء نتائج  CCWGسیتم أستیفاء كافة المتعلقات في جزئیة األسماء ضمن المقترح الكلي من قبل 
 .CCWGعمل مجموعة 

 ICGنبذة عن  .3

 ؟ICGما ھي  .18

ICG  نسیق عملیة انتقال اإلشراف على وظائف تجموعة معبارة عنANAI . 

) في NTIAمن الوكالة الوطنیة األمریكیة لإلتصاالت والمعلومات ( إعالنوتم إنشاء ھذه المجموعة بعد 
) IANAإلنترنت لألرقام المخصصة (وزارة الحكومة األمریكیة في نیتھا لنقل اإلشراف على وظائف ھیئة ا

ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  NTIAإلى مجتمع أصحاب المصلحة المتعددة العالمیة. دعت 
)ICANN العالمیة لوضع خطة انتقال.  المصلحة المتعددة عملیة أصحاب) لعقد 

 والتي تتضمن تقسیم )IABالتوجیھات الالزمة من ھیئة إنشاء وتطویر اإلنترنت (وقد أحاط مجتمع اإلنترنت علماً بـ 
والمجتمعات المشتركة معھا الى ثالث فئات ذات صلة بأسماء النطاقات ومصادر األرقام  IANAوظائف 

لتنسیق وضع االقتراح بین المجتمعات  2014حینھا في شھر یولیو  ICGوتم تشكیل  ومعلمات البروتوكول.
 الخاص بھا. ]كیلوبایت PDF، 45[ المیثاقفي  ICG. وتم وصف الدور الكامل لـ IANAالمتأثرة من وظائف 

 ؟ICGمن ھم أعضاء  .19

دولة. وتتضمن ھذه المجتمعات أصحاب مصلحة مباشرة وغیر مباشرة.  13فرد یمثلون  30من  ICGتتكون 
مباشرة ھم أولئك الذین لدیھم عالقة تشغیل أو خدمة مباشرة مع مشغل وظائف ویعتبر أصحاب المصلحة ال

IANA ؛ وھي أسماء اإلنترنت واألرقام ومعلمات البروتوكول. أما أصحاب المصلحة الغیر مباشرة ھم كافة
م حسب مجتمعاتھم المعنیة وفقاً لعملیاتھ ICGاألطراف األخرى المھتمة أو المتأثرة. وجرى اختیار أعضاء 

 .ھنا ICGتم إدراج أعضاء الخاصة. 

 ؟ICANNجزءاً من  ICGھل تعتبر  .20

استناداً على التوجیھات مجموعة تنسیق مستقلة تم إنشاؤھا كنتیجة لتشاور المجتمع الواسع  ICGال. تعتبر 
عملھا بأسلوب مفتوح وشفاف ومستقل. كما  ICG. وتجري )IABالالزمة من ھیئة إنشاء وتطویر اإلنترنت (

یقات العامة وذلك من أجل ضمان احتوائھا على دعم المجتمع العالمي تقریرھا للحصول على التعل ICGوتقدم 
من خالل سكرتاریة محایدة ومستقلة. ویقتصر دور السكرتاریة فقط على الوظائف  ICGالواسع. ویتم دعم 

 أو رئیسھا أو نائب الرئیس (نواب الرئیس). ICG، وستقدم تقریراً حصریاً إلى ICGالتي تدعم 

https://www.ianacg.org/index.php
https://www.ianacg.org/index.php
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
https://www.ianacg.org/
https://www.icann.org/en/stewardship/resources
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf
https://www.ianacg.org/coordination-group/icg-members/
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf
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. وتحتوي على إنجاز IANAفي تنسیق وضع االقتراح بین المجتمعات المتأثرة بوظائف  ICGتكمن مھمة 
إلى مجتمع  IANAفي الحكومة األمریكیة بشأن انتقال اإلشراف على وظائف  NTIAواحد وھو اقتراح إلى 

 :أصحاب المصلحة المتعددة العالمیة. حیث یحتوي فریق التنسیق على أربع مھام أساسیة

 العمل كجھة اتصال مع كافة األطراف المعنیة: .1
 طلب االقتراحات من المجتمعات التشغیلیة .أ

 IANAطلب المساھمات من مجموعة واسعة من المجتمعات المتأثرة بوظائف  .ب
 تقییم نتائج المجتمعات التنفیذیة الثالث للتوافق والتشغیل البیني .2
 تجمیع اقتراح كامل لالنتقال .3
 واالتصاالت العامةمشاركة المعلومات  .4

 ].كیلوبایت PDF، 45[ الكامل ھنا ICGیتوفر میثاق 

 IANAنبذة عن وظائف  .4

 ؟IANAماھي وظائف  .22

-ICANN "SA1301و NTIAفي االتفاق بین في ھذا السیاق إلى الوظائف المحددة حالیاً في  IANAتشیر 
12-RP-IANA"  باإلضافة إلى أیة وظائف أخرى یؤدیھا مشغل وظائفIANA  بصورة تقلیدیة. ومن

 .ICANN 51ھذا العرض التقدیمي من في  IANAالممكن إیجاد المزید من المعلومات عن أنشطة مشغل وظائف 
] مزید من كیلوبایت PDF، 561[ SAC-068] و كیلوبایت SAC-067 ]PDF، 634وكما وتقدم 

المعلومات كذلك وقد یكون من المفید قراءتھا باإلضافة إلى الوثائق التي تشكل االتفاق ذاتھ. ومن الممكن 
طلبات الحصول على التعلیقات لفریق في ویكیبیدیا أو في  IANAإیجادة المزید من المعلومات عن وظائف 

 .IETFعمل ھندسة اإلنترنت 

 التي ستتم تغطیتھا في انتقال اإلشراف؟ IANAما ھي جوانب وظائف  .23

التي تخضع التفاقیات االنتقال ھي تلك الجھة التي تدیر السجالت  IANAتعتبر الجوانب الوحیدة من وظائف 
. وال DNSترقیم اإلنترنت ومنطقة جذر نظام اسم النطاق  المكونة من معلمات بروتوكول اإلنترنت ومصادر

تعتبر األنشطة غیر المتعلقة باإلشراف الحالي (على سبیل المثال، عملیات وضع السیاسة) أو غیر المتعلقة 
 بالوظائف المذكورة أعاله (على سبیل المثال، إدارة قاعدة بیانات منطقة الزمن) محور االنتقال.

 یفیة المشاركةنبذة عن العملیة وك .5

 كیف تم وضع االقتراح؟ .24

] لتلك المجتمعات المھتمة و/أو كیلوبایت RFP( ]PDF، 84طلب الحصول على التعلیقات ( ICGأصدرت 
ومجتمعات العمالء إلى  IANA، وذلك باإلشارة إلى تقسیم وظائف IANAالمتأثرة من انتقال اإلشراف على 

ت الالزمة من استناداً على التوجیھاثالث فئات تتعلق بأسماء النطاق ومصادر األسماء ومعلمات البروتكول، 
. وقد تبّنت كل من ھذه المجتمعات عملیاتھا الخاصة بھا لوضع اقتراحھا )IABھیئة إنشاء وتطویر اإلنترنت (

وتقدیم ردھم إلى  IANAولنقل جزءھا من وظائف  RFPھذه لتقدیم المقترحات  ICGإستجابًة الى دعوة 
ICGتعلیقات . وتحتوي ھذه الوثیقة على استجابات طلبات الحصول على الRFP  من كافة المجتمعات

 التشغیلیة.

 من ھي المجتمعات التشغیلیة؟ .25

، IANAتعتبر "المجتمعات التشغیلیة" مجتمعات ذات عالقة خدمیة أو تشغیلیة مباشرة مع مشغل وظائف 
بالتواصل مع أسماء اإلنترنت واألرقام ومعلمات البروتوكول، وبالتحدید المنظمة الداعمة لألسماء العامة 

)GNSO) ومنظمة دعم أسماء رمز البلد (ccNSO) وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة (RIRs وھیئة إنشاء (
 ).IETF) وفریق عمل ھندسة اإلنترنت (IABوتطویر اإلنترنت (

 أین یمكنني إیجاد المزید من المعلومات عن عملیات "المجتمعات التشغیلیة" لوضع االقتراح؟ .26
 وسنواصل تحدیثھا مع مرور الوقت. ،تتوفر المعلومات المتعلق بعملیات المجتمع وكیفیة المشاركة فیھا ھنا

https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf
http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order
http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order
http://la51.icann.org/en/schedule/mon-iana/presentation-iana-13oct14-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-068-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-iana-stewardship-08sep14-en.pdf
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf
https://www.icann.org/en/stewardship/community


 نبذة عن عملیة اتخاذ القرار لوضع وتقدیم اقتراح موحد .6

 ما ھي المعاییر التي یجب التعامل معھا في االقتراحات المقدمة؟ .27

على تقییم كل اقتراح بشكل فرید  ICGاح انتقال رسمي من أي مجتمع تشغیلي محدد، عملت عند تلقي اقتر
 وذلك لتقییم فیما إذا:

 كانت عملیة المجتمع المستخدمة لوضع كل اقتراح مفتوح وشامل،  •
 تم التوصل إلى إجماع االقتراح، •
 كانت العملیة كاملة وواضحة، •
 .NTIAاستوفى االقتراح معاییر  •

 عد ذلك االقتراحات جماعیاً وذلك لتحدید فیما إذا كانت االقتراحات الثالثة:ب ICGوقیمت 

 متوافقة وقابلة للتشغیل المتبادل، دون اإلشارة إلى أي ترتیبات متعارضة •
 تعمل سویاً دون أي فجوات / تداخالت لدى دمجھا •
 تقدم آلیات مساءلة مدعومة مناسبة وبشكل صحیح •
 بشكل جماعي NTIAتستوفي معاییر  •

استناداً على مساھمات  ICGوجرت مناقشة القضایا المحددة ضمن االقتراحات مع المجتمع المعنّي. وعملت 
 ICGوستراجع  .2015یولیو  31المجتمع على تجمیع االقتراح كامالً، ووضعھا للتعلیقات العامة في 

مع  ICGلوبة، ستتعاون وفي حال كانت التغییرات مط التعلیقات وتحدد فیما لو كانت التعدیالت مطلوبة.
 المجتمعات التشغیلیة لتناول التغییرات المطلوبة.

 القرارات الخاصة بھا؟ ICGكیف تتخذ  .28

أو  رأي ICGقد تتم الموافقة على قرارات في المسائل اإلداریة على أساس اتفاق واضح في جمیع ذلك ضمن إبداء 
 في كافات ICGتوصل إلى تصویت باألغلبیة. تھدف في حاالت حیث تم اإلبداء عن آراء مختلفة عدة، وقد یتم ال

 القرارات األخرى للتوصل إلى توصیات باإلجماع أو التوصل إلى توصیة على األقل بحیث ال یعارض أي عضو
 . وسیتم توثیق آراء األقلیة المعارضة للتوصیة وإیعازھا في التقریر، إن لم یكن ھذا ممكناً. ومن الجدیرICGفي 

ط القرارات الموجھة ھنا معالجة وتجمیع االقتراح (االقتراحات) المقدمة ال القرارات المرتبطة بالذكر أن ترتب
 ].كیلوبایت PDF، 124[ ار ھناالتخاذ القر ICGتتوفر توجیھات باعتماد/رفض محتوى االقتراحات. 

 ؟ICGمع االقتراح النھائي الذي قدمتھ  ICANNكیف سیتعامل مجلس إدارة  .29

یوم ودون تعدیل على  14إلى أنھ ستتم إحالة االقتراح النھائي في غضون  ICANNأشار مجلس إدارة 
NTIA .ًوبأنھ ستكون أي تعلیقات مرافقة حول نقاط مشاركة مع المجتمع فعلیا 

 ؟ICGكیف سیرى المجتمع االقتراح النھائي الذي قدمتھ  .30

)، سیتم إصدارھا إلى الجمھور العام ونشرھا ICANN(عبر  NTIAاقتراحھا النھائي إلى  ICGعندما تقدم 
 .ICGعلى موقع 

 نبذة عن الجدول الزمني .7

 ما ھو الجدول الزمني لعملیة االنتقال؟ .31

. وحیث إن ھذا الخط 2015یولیو  6] مستحدث في كیلوبایت  PDF،40[ رسم جدول زمني  ICGأصدرت
 الزمني ضیق جداً، فإنھ تم إستنفاذ أیة محاولة لجعلھ مرناً بالدرجة التي تتیح الفرصة للمجتمعات للمشاركة

في دبلن من  ICANN 54بشكل فّعال. ویتمثل الھدف بتقدیم االقتراح النھائي حول زمن اجتماع 
بأنھ  ICGوتعتقد  أشھر. 5-4ویتوقع أن تستغرق موافقة الحكومة األمریكیة من  .2015أكتوبر  18-22

سیتطلب إكمال تنفیذ االنتقال من ثالثة إلى أربعة أشھر إضافیة كحد أدنى بعد اعتماد الحكومة األمریكیة 
لالقتراح. ویشیر ھذا إلى أنھ من الممكن إكمال االقتراح بأقرب وقت ممكن في اإلطار الزمني لشھر یولیو 

 مراحل. 3فیما یلي رسم بیاني یوضح اإلطار الزمني من  .2016

https://www.icann.org/en/system/files/files/icg-guidelines-decision-making-17sep14-en.pdf
http://www.ianacg.org/icg-files/documents/TimelineGraphic-v11.pdf
http://www.ianacg.org/icg-files/documents/TimelineGraphic-v11.pdf


 

دبلن. من  ICANNھل توجد سیناریوھات بدیلة في حال كان تاریخ اإلرسال المستھدف (في اجتماع  .32
 ) لم یتم استیفائھا؟2015أكتوبر  18-22

 المھمة التي بین أیدینا على محمل الجد وتھدف إلى تلبیة التاریخ المستھدف. وال ینبغي أن یعني ھذا ICGتتخذ 
. بأي شكل من األشكال NTIAالنتقال المقدم أو االخفاق في تلبیة أي من معاییر اإلخالل بجودة أو وظیفة اقتراح ا

 لتحدد في الخطوات التالیة، في حال من غیر المحتمل تلبیة التاریخ المستھدف. NTIAإنما یعود األمر إلى 

 ICANNالتفاعل مع عملیة مساءلة  .8

 ؟ICANNوالعملیة المتعلقة بمساءلة  ICGما ھي العالقة بین عمل  .33
من المجتمعات  ICGبأنھ تمثل المساءلة "عنصر مركزي" بالنسبة لعملیتنا. وقد طلبت  ICGیذكر میثاق 

إلى أن اقتراح مجتمع األسماء مشروط على  ICGالتشغیلیة النظر في المراقبة والمساءلة في عملیاتھم. وتشیر 
 صراحًة. CCWGالمقترح من مجموعة العمل عبر المجتمع  ICANNآلیات المساءلة على مستوى تنفیذ 

وأنشأت مجموعة تطوعیة  CCWGبتعیین مسؤولي إتصال لمجموعة العمل عبر المجتمع  ICGوقامت 
 ICGوعملیة تقییم  CWGلمواصلة اإلشارة إلى القضایا التي قد تؤثر على اقتراح مجموعة عمل المجتمع 

لمجموعة العمل عبر المجتمع  1واالقتراح المدمج النھائي في نھایة المطاف. ومتى ما اختتم مسار العمل 
CCWG  عملھ (من المقدر قبل اجتماعICANN 54  ستطلب 2015أكتوبر  22-18في دبلن من ،(ICG 

عند ھذه المرحلة ستتخذ مجموعة حیث تم إستیفاء متطلباتھا. و CWGالتأكید من مجموعة عمل المجتمع 
ICG  .ًقرارھا النھائي بخصوص فیما لو یعد مقترح األسماء حینھا، كامال 

 ICGنبذة عن أنشطة توعیة  .9

 مع المجتمع؟ ICGكیف تتواصل  .34

عدة مناقشات مجتمعیة  ICGجرى عقد مجموعة من االجتماعات على مدار األشھر الماضیة. وقرر أعضاء 
في لوس أنجلوس وسنغافورة وبوینس آیرس. وكانت اجتماعات المجتمع  ICANN 51-53في اجتماعات 

مجموعة اتصاالت تطوعیة  ICGعامة ومدونة بمحضر ومدونة ومترجمة إلى أقصى حد ممكن. وأنشأت 
وتمت جدولة جلستین عبر الویب  لوصول إلى المجتمع وإبقاھم على إطالع والمشاركة فیما تبقى من العملیة.

 .ھنا ICGتتوفر مزید من المعلومات عن استراتیجیة اتصاالت  أغسطس. 3یبدأ من  لألسبوع الذي

https://community.icann.org/category/accountability
https://www.ianacg.org/icg-files/documents/ICG-Comm-strategy-v6.pdf
https://www.ianacg.org/icg-files/documents/ICG-Comm-strategy-v6.pdf


 ؟ICANNإلى ما بعد مجتمع  ICGكیف تصل  .35

وجرت  ،المنعقدة في منتدى حوكمة اإلنترنت IANAجلسة انتقال دور اإلشراف على في  ICGشارك أعضاء 
إلى مجتمعاتھم  ICGوباإلضافة إلى ذلك، یتواصل أعضاء  مناقشة االنتقال في منتدیات إقلیمیة ووطنیة عدة.

 والمجتمع األوسع. ICGالمعنیة، وذلك لضمان إجراء تواصل مفتوح جاري ذوي اتجاھین فیما بین 

لمخاطبة منظمتكم أو المؤتمر، یرجى مخاطبة دعوتكم إلى السكرتاریة على  ICGھل تتمنون دعوة أعضاء 
icg-meetingrequest@ianacg.org یرجى اإلشارة إلى أنھ بینما یتم إجراء محاوالت معقولة لتلبیة .

 الطلبات، فإنھ یعتبر العدید من األعضاء متطوعین كما وتوجد قیود عملیة على الوقت المتاح.

 ICGنبذة عن مصادر ومواد وأرشیفات  .10

 أین یمكنني إیجاد المزید من المعلومات حول عملیة االنتقال؟ .36

 .ICGصفحة یمكن الحصول على مزید من المعلومات على 

 كیف یمكنني متابعة وضع العملیة؟ .37

، وتتوفر كافة مؤرشفة علناً البریدیة  ICGبموجب مبادئ الشفافیة واإلنفتاح. كما وتعتبر قائمة  ICGتعمل 
، كما وأن تسجیل وتدوین ومحاضر الصندوق المسندلعلناً ومن السھل الوصول إلیھا على  ICGوثائق عمل 

 .مؤرشفة علناً االجتماعات وجھاً لوجھ والمكالمات االجتماعیة 

 أسئلة إضافیة .11

 ھل یمكنني تقدیم سؤال؟ .38

ى توفیر المعلومات إلى أقصى حد لتلبیة على الدوام بتلقي مزید من األسئلة وبالتالي نحرص عل ICGتھتم 
احتیاجات ومصالح المجتمع. وإذا كان لدیك سؤال لم یجاب علیھ في إصدار األسئلة الشائعة ھذه، یرجى 

االتصاالت مع . ویجدر اإلشارة إلى أنھ من الممكن جعل كافة question-icg@ianacg.orgإرسالھ إلى 
ICG .علنیة، وبما فیھا االتصاالت مع الرئیس أو نواب الرئیس 
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إذا كان لدیك سؤال ما لم یجاب علیھ بعد، یرجى إرسالھ إلى عنوان البرید اإللكتروني التالي: 
icg@ianacg.org-estionqu. 

http://www.intgovforum.org/cms/174-igf-2014/transcripts/2019-2014-09-05-ms-iana-functions-main-hall
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