مقترح نقل اإلشراف على
وظائف ھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة والتي يرمز لھا )(IANA
من اإلدارة القومية لالتصاالت والمعلومات التابعة لوزارة التجارة األميركية )(NTIA
إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين

 2015يوليو )تموز(

جدول المحتويات
الخالصة التتفيذية _________________________________________________________________ 3
الجزء  :0تقرير من مجموعة تنسيق عملية إنتقال اإلشراف على وظائف 7 _____________________________ IANA
الجزء  :1مقترح مجتمع أسماء النطاقات ___________________________________________________ 20
الجزء  :2الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت __________________________________________________ 130
الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول __________________________________________ 156

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  2من 174

التتفيذي

ة الخالص ة

X001

أعلن ت األدارة القومي ة لألتص االت والمعلوم ات التابع ة ل وزارة التج ارة األميركي ة  2014آذار  14ف ي ي وم
) (NTIAع ن نيتھ ا ف ي نق ل الوظ ائف الرئيس ية لوظ ائف أس م النط اق لألنترن ت ال ى المجتم ع الع المي
تع ددينألص حاب المص لحة ال م 1.م ن مؤسس ة األنترن ت لألس ماء واألرق ام المخصص ة  NTIAوطلب ت
) (ICANNت رأس المجتم ع الع المي ألص حاب المص لحة المتع ددين لوض ع مق ترح ليح ل مح ل ال دور الح الي
على وظائف ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة  NTIAألش راف).(IANA

X002

ت م تش كيل مجموع ة تنس يق عملي ة إنتق ال األش راف عل ى ،ونتيج ة للمناقش ات ال تي أجراھ ا المجتم ع
وال تي ي رمز لھ ا  IANAوظ ائف) 2(ICGوذل ك ف ي ش ھر يولي و)تم وز( لتنس يق عملي ة التخطي ط 2014
لھ ذا األنتق ال .مجتمعا ً وتضم أيضا ً أصحاب المصلحة المباشرين وغير  13عضواً يمثلون  30من  ICGوتت ألف مجموع ة
رين .ر ھ ؤالء الممثلي ن م ن قب ل منظم اتھم ال تي يمثلونھ اوت م أختي ا3.
المباش

X003

التوجيھ ات الالزم ة م ن قب ل ھيئ ة إنش اء وتطوي ر االنترن ت  ICGوقد تل ّقت مجموعة 4وال تي تتض من تقس يم
والمجتمع ات المش تركة معھ ا ال ى ث الث فئ ات ذات ص لة بأس ماء النطاق ات وبمص ادر األرق ام  IANAوظ ائف
وبمعلم ات ال بروتوكول .أن تب ني عملي ة وض ع المق ترح ف ي ث الث مجتمع ات  ICGي ه إرت أت مجموع ةوعل
مظھر ًة بذلك حقيقة أن السياسة ومسؤوليات الرقابة  IANA،م ع إنش اء عالق ات تش غيلية أو خدمي ة م ع مش غل وظ ائف
للوظ ائف الث الث تتواج د ف ي تل ك المجتمع ات الث الث المنفص لة)كما كانت أصالً وعلى مدى عقود مضت( .إن
غيلية" الث الث) (OCsھي :مجتم ع أس ماء النطاق ات)ويضم المنظمات الداعمة واللجان
ات التش
"المجتمع
 ICANNاألستشارية لـِ( ؛ ومجتم ع مص ادر األرق ام)ويض م س جالت العن اوين األقليمي ة( ؛ ومجتم ع معلم ات
ال بروتوكول) IETFويض م ف ريق عم ل ھندس ة األنترن ت(.

X004

المنص وص عليھ ا  NTIAم ل عل ى ض مان أن تك ون المقترح ات مس توفية لش روطب الع  ICGوقد ُكلّفت مجموعة
وأن تك ون مدعوم ة بتأيي د باألجم اع وعل ى نط اق واس ع م ن قب ل المجتم ع .طلبا ً لتقديم  ICGوق د أص درت مجموع ة
المش اريع) 5 (RFPةالى كافة المجتمعات ومحدداً فيه تلك الشروط والحاجة الى تصميم عمليات شاملة ومفتوح .وقد تب ّنت كل
ً
أستجابة الى دعوة
ولنق ل  RFPھ ذه لتق ديم المقترح ات  ICGمن ھذه المجتمعات عملياتھا الخاصة بھا لوضع مقترحھا
ض من مق ترح  ICGوتق ديمھا ال ى  IANAج زء ك ل منھ م م ن وظ ائف .وتحت وي ھ ذه الوثيق ة عل ى م اورد م ن
أس تجابات ش غيليةلطل ب تق ديم المقترح ات م ن كاف ة المجتمع ات ال ت.

X005

وق د أق ترح مجتم ع أس ماء النطاق ات تش كيل كي ان ق انوني جدي د ومنفص ل يس مى الھيئ ة القانوني ة لم ا
وي رمز ل ه  IANAبع د عملي ة إنتق ال األش راف عل ى وظ ائف) (Post-Transition IANA - PTIويعتبر ھذا الكيان
منتسبا ً)كي ان ت ابع( وف ق عق د م برم م ع  IANAوظ ائفوالذي من الممكن أن يكون مشغالً ل  ICANNلمؤسس ة
 .ICANNنفس ھا وال تتغ ير  ICANNعل ى أن تبق ى الس لطة القض ائية ال تي تق ع ض منھا .ويتض من
المق ترح تش كيل اللجن ة الدائم ة للعم الء) (CSCوتك ون ھ ذه اللجن ة مس ؤولة ع ن مراقب ة أداء المش غل وف ق
الش روط التعاقدي ة وحس ب توقع ات مس توى األداء المح ددة .ن المقترح أيضا ً وضع عملية لمراجعة وظائفويتض م
أي  (IFR)IANAتج ري وف ق نم وذج أص حاب المص لحة المتع ددين وذل ك ألج راء عملي ات مراجع ة لعم ل ھيئ ة
) IANA(PTIالھيئ ة القانوني ة لمابع د عملي ة إنتق ال األش راف عل ى وظ ائف .،

X006

وأن ت ؤدي ھ ذه الخ دمات وف ق عق د  IANAالعم ل كمش غل لوظ ائف  ICANNوأق ترح مجتم ع األرق ام ب أن تواص ل
م برم م ع س جالت األنترن ت األقليمي ة) (RIRsالخمس ة .وأق ترح مجتم ع األرق ام وض ع أتفاقي ة مس توى
الخدم ة التعاقدي ة) (SLAلخ دمات األرق ام ولجن ة المراجع ة  IANAبي ن س جالت األنترن ت األقليمي ة ومش غل
) RIRs (RCم تق رير ال ى س جالت األنترن ت األقليمي ةال تي تض م ممثل ي المجتم ع م ن ك ل أقلي م لتق دي
واألل تزام بمس تويات الخدم ة ال تي ت م تحدي دھا  IANAح ول أداء مش غل وظ ائف.

http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions 1
/http://www.ianacg.org 2
/https://www.ianacg.org/coordination-group/icg-members 3
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf 4
https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-iana-stewardship-08sep14-en.pdf 5
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X007

 IANAتعمل حاليا ً كمشغل لسجالت  ICANNوبالنس بة لمعلم ات ال بروتوكول ،ف إن .وقد عبّر مجتمع فريق عمل
ية وأقترح بأن تواصل تحديثات سجل معلمات بروتوكول ع ن قناعت ه وثقت ه ب األجراءات الح ال  IETFھندس ة اإلنترن ت
األنترنت عملھا يوما ً بعد آخر ،كما كانوا يفعلون على مدى العقد الماضي أو أكثر .وأق ترح مجتم ع معلم ات ال بروتوكول
األس تمرار باألعتم اد عل ى نظ ام األتفاقي ات والسياس ات وآلي ات الرقاب ة ال ذي ح دد م ن قب ل ف ريق عم ل
لتنفي ذ وظ ائف  IABوم ن ھيئ ة إنش اء وتطوي ر االنترن ت  ICANNوم ن قب ل  IETFترن تھندس ة اإلن
ذات الص لة ب البروتوكوالت .ICANN

X008

كل  ICGوقامت مجموعة انفرادي وجم اعي لتحدي د:

م المقترح

بتقيي

ات ك

ل بش



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



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



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



وفيم ا ل واستوفت NTIAض عتھاالمقترحات معاً ،المعايير التي و .

عملي ات المجتم ع
X009

عل ى أن ه ت م وض ع ك ل مق ترح بش كل منف رد وبطريق ة مفتوح ة وش املة وب أن ك ل  ICGلقد أ ّكدت مجموعة
مق ترح حق ق الموافق ة علي هباإلجماعكم ا ت م تحدي ده م ن قب ل ك ل مجتم ع .

االكتمالوالوض وح
ة6.

X010

ة م ن المواض يع ال تي تم ت مناقش تھامحتوى كل مقترح بشكل معمّق وقامت بنشر قائم  ICGلق د ناقش ت مجموع
ومعاالستثناءعل ى قناع ة ب أن المقترح ات الموض وعة ھ ي مكتمل ة وواض حة  ICGالوحي د ف ي أدن اه ،ف إن مجموع ة .

X011

 ICANNبأن مقترح األسماء يعد كامالً على شرط أن تكتمل كافة المتعلقات بآليات المساءلة على مستوى  ICGوأشارت مجموع ة
قي د والتي ھي حاليا ًاإلنشاء م ن قب ل مجموع ة عم ل ع بر المجتم ع لتع زيز المس اءلة )(CCWG-Accountability
وكم ا ت م تحدي دھا ف ي مق ترح األس ماء .حاليا ً  CCWGوت درج ھ ذه اآللي ات ف ي المق ترح ال ذي أص درته مجموع ة
لجم ع التعليق ات العام ة ح ول ھ ذا المق ترح  ICGألج ل التعليق ات العام ة م ع دع وة مجموع ة.

X012

وبمج ردانتھاء م ن عملھ ا عل ى تل ك اآللي ات  CCWGمجموعة ) وال ذي م ن المتوق ع أن يت م ذل ك قب لاجتماع
ف ي ش ھر أكتوب ر  2015 /ICANN 54تش رين األول( للحص ول عل ى تأكي د م ن مجموع ة  ICGستس عى ،
عل ى أنھ ا CWGاستطاعتتحقي ق كاف ة الش روط الموض وعة لھ ا  .لنھائي قرارھ ا ا  ICGوعن دھا س تتخذ مجموع ة
بخصوص فيما لو يعد مقترح األسماء ،كامالً.

التواف
X013

ق وإمكاني

ة التش

غيل المتب

ادل

وأس م النط اق  IANAمشاكل محتملة فيما يتعلق بالتوافق بخصوص العالمات التجارية لـِ  ICGلق د ح ددت مجموع ة
 .iana.orgذك ر أيف ي حي ن ل م ي  IANA،كرية لـِولقد وضّح مقترح األسماء وبالتفصيل شروط محددة ذات صلة بالملكية الف
ع ن ھ ذه المس ألة يءم ن المق ترحين اآلخ رين أي ش .وطالم ا ك ان بمق دور المجتمعي ن اآلخ ريناستيفاءالشروط
المحددة كجزء من عمليات تنفيذھم ،فإن تنفيذ المقترحات سيكون متوافقا ً بالنتيجة .أن تواص ل  ICGوتتوق ع مجموع ة
س يق بخص وص ھ ذا الموض وع خ الل مرحل ة التنفي ذ لض مانالمجتمع ات التش غيلية الت ناستيفاء كاف ة
الش روط الموض وعة.

http://www.ianacg.org/icg-files/documents/questions-and-answers-matrix v4.xlsx 6
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المس اءلة
X014

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

ة التش

غيلق ابلي
ات الث الث ت م وض عھا م ن قب ل ث الث مجتمع ات تش غيلية مختلف ة ،فم ن الطبيع ي أن
ات مختلف ة ھ ي األخ رى ف ي ع دة جوان ب ،لكونھ ا تعك س مختل ف الموض وعات واألولوي ات
ات ال تي تتض منھا تل ك المقترح ات .ت رى إن المقترح ات  ICGوم ع ذل ك ،ف إن مجموع ة
غيل بش كل منفص ل وجم اعي عل ى ح د س واء.

X015

لك ون أن المقترح
تك ون ھ ذه المقترح
والتح ديات والعملي
الث الث قابل ة للتش

X016

حاليا ً كجھة راعية لمنطقة الجذر  Verisignوتعم ل مؤسس ةومسئولة عنه وتؤدي وظائف إدارة ملفات خوادم الجذر وفقا ً التفاقية
 NTIAتع اون بينھ ا وبي ن .ولع دم وج وداتفاقية  IANAة الج ذر ومش غل وظ ائفحاليا ً بين الجھة الراعية لمنطق
لعملي ة إدارة منطق ة الج ذر ،س يكون م ن الض روري وج ود ش كل م ن أش كالاالتفاق ع ن عملي ة  NTIAعندما تتنحّى
إدارة مل ف الج ذر.

 NTIAمع ايير
 .1ال دعم الواس ع النط اق م ن قب ل المجتم ع
X017

عل ى دع م واس ع أن ه ينبغ ي أن يحظ ى ك ل مق ترح م ن المقترح ات وبش كل منف رد  ICGلق د ح ددت مجموع ة
النط اق م ن قب ل المجتم ع .وأن يق وم ك ل مجتم ع ب إدارة عملي ة مفتوح ة وش املة بحي ث يك ون بمق دور كاف ة
األف راد المھتمي ن بتل ك العملي ات ،المش اركة فيھ ا .وأن يق وم ك ل مجتم ع بإص دار مق ترح يحظ ى بموافق ة
المجتم عباإلجماع

X018

 ICGوستتوص ل مجموع ةإلى اتخاذلو كان المقترح الموحّ د قد حصل على دعم المجتمع على نطاق واسع ق رار ح ول فيم ا
عقب فترة جمع التعليقات العامة بخصوص المقترح الموحّ د النھائي.
 .2دع م وتع زيز نم وذج أص حاب المص لحة المتع ددين

X019

لق داتخذتأنه دين ألن ذلك من شقراراً بأن المقترح الموحّ د يجب أن يكون داعما ً لنموذج أصحاب المصلحة المتعد  ICGمجموعة
أن يعمل على تعزيز الترتيبات القائمة ألصحاب المصلحة المتعددين والعمليات والنماذج المتب ّناة في التوصلإلى آلي ات المراقبة
فيم ا بع د أتم ام عملي ةاالنتقالوك ذلك آلي ات المس اءلة  .وعل ى أن يتمت ع ك ل مك ون م ن مكون ات المق ترح
النھ ائي ،بھ ذه الم يزة.
.3

حف اظ عل ى أم نالواستقرارلإلنترن

ت  DNSومرون ة نظ ام أس م النط اق

X020

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

X021

ف ي الوق ت ال ذي ي دعو في ه مق ترح األس ماءإلى  IANAفنق ل مش غل وظ ائ إلى فإنھ ا  PTI،ھيئ ة ) PTIأي(
س تكون ھيئ ة منتس بة)تابع ة( ال تي س تكون ب دورھا مس ؤولة ع ن األش راف عل ى ھيئ ة  ICANNلمؤسس ة
 .PTIھ و علي ه وم ن ھن ا ،س تبقى األدوار التش غيلية عل ى م ا .وي رى المق ترح أن يت م نق ل جان ب األس ماء
 ICANNوالجھ ات المتعاق دة ال ى  NTIAللرقاب ة الحالي ة لـ  .ككي ان ت ابع  PTIوسيض من فص ل ھيئ ة
استقالليةذل ك ال دور الرق ابي م ن الجھ ة المتعاق دة والمتكفل ة بتق ديم الخدم ة .

X022

ذي يق وم ب هقائما ً بعمله مؤديا ً لنفس الدور ال  IANAويضمن ھذا الترتيب الحد األدنى من التغيير ويُبقى فريق تشغيل وظائف
اآلن.
.4

تلبي

ةاحتياجات IANAالعم الء الع الميين وش ركاء خ دمات ھيئ ة اإلنترن ت لألرق ام المخصص ة وتوقع ات .
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X023

ومجتمعات أصحاب المصلحة الخاصة بھم في كافة أنحاء  IANAوج دت المجتمع ات الث الث أن العم الء وش ركاء خ دمات
 ICANNالخاص ة بـ  IANAم ن قب ل ھيئ ة  IANAالعالم ،راضون حاليا ً عن أداء وظائف .ح يتوق ع للمق تر وال
الموحّ د أن يكون له أي تأثير على ذلك.
.5

X024

الحف اظ عل ىانفتاحاإلنترن

ت

مفتوحة كليا ً  IANAالمرتبط ة م ع عملي ات وض ع السياس ات وس جالت  IANAويشترط المقترح الموحّ د أن تبقى خدمات
وس ھل الوص ول إليھ ا كم ا ھ و علي ه الح ال اآلن.
 .6ألداء دورھ ا الح الي  NTIAمحل وأن ال تح ل أي جھ ة حكومي ة أو منظم ة دولي ة حكومي ة.

X025

ال ذي تق وم ب ه اآلن ب دور أي منظم ة حكومي ة أو منظم ة دولي ة حكومي ة  NTIAوأن ال يستبدل المقترح الموحّ د دور.

 ICGتوص يات مجموع ة
X026

بع دانتھاء  1ووض ع اللمس ات األخ يرة عل ى مس ار العم ل رق م  ICGف ترة التعليق ات العام ة الخاص ة بمجموع ة
قرارھ ا األخ ير بخص وص فيم ا ل و س تتقدم بتوص ية  ICGس تتخذ مجموع ة  CCWG،لمجموع ةإلى NTIA
للموافق ة عل ى مق ترحاالنتقالھذا  .واعتمادا م ن البن د ال رابع  0عل ى نت ائج التقيي م المش ار إلي ه ف ي الج زء
) (IVعل ى الخ روج بتوص ية  ICGف ي أدن اه ،س تعمل مجموع ةإلى ألج ل الموافق ة عل ى مق ترح  NTIAاالنتقال
ح ال التوص لإلىت زال قائم ة والمش ار إليھ ا ف ي ذل ك البن د حل ول ح ول القض ايا ال تي ال .
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الجزء  :0تقرير من مجموعة تنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف IANA
أوالً.
01

مقدمة

في يوم  14آذار  2014أعلنت اإلدارة القومية لالتصاالت والمعلومات التابعة لوزارة التجارة األميركية ) (NTIAعن نيتھا في نقل
الوظائف الرئيسية لوظائف أسم النطاق لالنترنت إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين 7.وطلبت  NTIAمن مؤسسة
االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة ) (ICANNترأس المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين لوضع مقترح ليحل محل
الدور الحالي ألشراف  NTIAعلى وظائف ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة ) .(IANAھذه الوثيقة ھي المقترح المشار
إليه.

ثانيا ً.

موجز العملية

02

نتيجة للمناقشات التي أجراھا المجتمع ،تم تشكيل مجموعة تنسيق عملية إنتقال األشراف على وظائف  IANAوالتي يرمز لھا
) 8(ICGوذلك في شھر يوليو )تموز(  2014لتنسيق عملية التخطيط لھذا األنتقال .وتتألف مجموعة  ICGمن  30عضواً يمثلون
 13مجتمع وتضم أيضا ً أصحاب المصلحة المباشرين وغير المباشرين .وتم أختيار ھؤالء الممثلين من قبل منظماتھم التي يمثلونھا9.

03

وقد تل ّقت مجموعة  ICGالتوجيھات الالزمة من قبل ھيئة إنشاء وتطوير االنترنت 10والتي تتضمن تقسيم وظائف IANA
والمجتمعات المشتركة معھا الى ثالث فئات ذات صلة بأسماء النطاقات وبمصادر األرقام وبمعلمات البروتوكول .وعليه إرتأت
مجموعة  ICGأن تبني عملية وضع المقترح في ثالث مجتمعات مع إنشاء عالقات تشغيلية أو خدمية مع مشغل وظائف ،IANA
مظھر ًة بذلك حقيقة أن السياسة ومسؤوليات الرقابة للوظائف الثالث تتواجد في تلك المجتمعات المنفصلة الثالث )كما كانت أصالً
وعلى مدى عقود مضت( .إن "المجتمعات التشغيلية" الثالث ) (OCsھي :مجتمع أسماء النطاقات )ويضم المنظمات الداعمة
واللجان االستشارية لـ ICANN؛ ومجتمع مصادر األرقام )ويضم سجالت العناوين األقليمية(؛ ومجتمع معلمات البروتوكول
)ويضم فريق عمل ھندسة األنترنت .(IETF

http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions 7
http://www.ianacg.org/ 8
https://www.ianacg.org/coordination-group/icg-members/ 9
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2014/04/iab-response-to-20140408-20140428a.pdf 10
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04

وبتاريخ  8سبتمبر )أيلول(  ،2014أصدرت مجموعة  ICGطلبا ً لتقديم المشاريع ) 11(RFPالذي حدد صيغة معينة يتعين على
ً
أستجابة الى دعوة  ICGھذه لتقديم
كل مجتمع أتباعھا .وقد تب ّنت كل من ھذه المجتمعات عملياتھا الخاصة بھا لوضع مقترحھا
المقترحات  RFPولنقل جزء كل منھم من وظائف  IANAوتقديمھا الى  ICGضمن مقترح .قامت مجموعة  ICGبتقييم
المقترحات بشكل أنفرادي وجماعي فيما يخص عدد من المعايير 12،بما في ذلك تلك التي حددتھا  NTIAلعملية األنتقال .وأخيراً،
قامت مجموعة  ICGبتجميع المقترحات في ھذه الوثيقة التي تحتوي على أستجابات المجتعات التشغيلية الثالث لدعوتھا لتقديم
المقترحات  .RFPالجزء  1ھو مقترح أسماء النطاقات ،والجزء  2ھو مقترح األرقام ،والجزء  3ھو مقترح معلمات البروتوكول.

05

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

ثالثا ً.

موجز المقترح

06

تتضمن وثيقة المقترح المقترحات النھائية الثالث للمجتمع والمستلمة من قبل مجموعة  .ICGوتقدّم ھذه المقترحات حرفيا ً وبدون
أجراء أية تغييرات من قبل ) ICGماعدا تغييرات التنسيق( .وتم تلخيص المقترحات الثالث في ھذا البند .ومع ذلك ،فإن المقترحات
الثالث بحد ذاتھا ھي الرسمية ويجب الرجوع إليھا عند الحاجة الى المزيد من التفاصيل.

07

يحتوي الجزء  1على مقترح أسماء النطاقات .وقد أقترح مجتمع أسماء النطاقات تشكيل كيان قانوني جديد ومنفصل يسمى الھيئة
القانونية لما بعد عملية إنتقال األشراف على وظائف  IANAويرمز له ) (Post-Transition IANA ،PTIويعتبر ھذا الكيان
منتسبا ً )كيان تابع( لمؤسسة  .ICANNولقد أقترحوا أن يتم نقل الكوادر األدارية الحالية المسؤولة عن وظائف  IANAوالموارد
ذات الصلة والعمليات والدراية بطبيعة العمل والخبرة ،وبشكل قانوني الى ھيئة  PTIوأن تتعاقد  ICANNمع  PTIللعمل كمشغل
لوظائف  IANAأي ) (IANA Functions Operator ،IFOلوظائف األسماء بما في ذلك أتفاقيات مستوى الخدمة لوظائف
األسماء .على أن تبقى السلطة القضائية التي تقع ضمنھا  ICANNنفسھا وال تتغير .ويتضمن المقترح تشكيل اللجنة الدائمة للعمالء
) (CSCوتكون ھذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة أداء المشغل وفق الشروط التعاقدية وحسب توقعات مستوى األداء .ويتضمن
المقترح أيضا ً وضع عملية  IFRلمراجعة وظائف  IANAتجري وفق نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وذلك ألجراء عمليات
مراجعة دورية وخاصة لعمل ) ،(PTIالھيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف  .IANAوسيكون بإمكان عملية
المراجعة ) (IFRالخروج بتوصية إلجراء عملية فصل قد تنتج عن إنھاء عقد وظائف  IANAالمبرم بين  ICANNوھيئة  PTIأو
عدم تجديده ،باألضافة الى أجراءات أخرى .وستركز عمليات المراجعة ھذه على وظائف األسماء.
https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-iana-stewardship-08sep14-en.pdf 11
https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-transition-assembly-finalization-24dec14-en.pdf 12
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08

وأقترح مجتمع األسماء أيقاف ترخيصات تغييرات منطقة الجذر التي تتم حاليا ً من قبل  .IANAوقد أقترحوا أيضا ً أعطاء الصالحية
لمجلس إدارة  ICANNللموافقة على التغييرات الھيكلية والتشغيلية الرئيسية في أدارة منطقة الجذر .ويجب أن تستند ھذه الموافقة
على توصيات اللجنة الدائمة ألصحاب المصلحة والخبراء )والتي ھي غير اللجنة الدائمة للعمالء .(CSC

09

وقد أشترط مقترح مجتمع األسماء بشكل صريح تنفيذ آليات المساءلة على مستوى  ICANNوالمقترحة من قبل مجموعة
) (CCWG-Accountabilityوھي مجموعة عمل عبر المجتمع المسؤولة عن تعزيز مساءلة  .ICANNوتدرج ھذه اآلليات في
المقترح الذي أصدرته مجموعة  CCWGحاليا ً ألجل التعليقات العامة مع دعوة مجموعة  ICGلجمع التعليقات العامة حول ھذا
المقترح .وقد تعھدت مجموعة  ICGبالعمل للحصول على تأكيد مجتمع األسماء على أنه تم أستيفاء شروط المساءلة حال األنتھاء
من وضع مقترح مجموعة .CCWG

10

يحتوي الجزء  2على مقترح أسماء النطاقات .وأقترح مجتمع األرقام بأن تواصل  ICANNالعمل كمشغل لوظائف  IANAوأن
تؤدي ھذه الخدمات وفق عقد مبرم مع السجالت الخمس للسجالت األقليمية ).(RIRs

11

وأقترح مجتمع األرقام وضع أتفاقية مستوى الخدمة التعاقدية ) (SLAبين سجالت األنترنت األقليمية ومشغل  IANAلخدمات
األرقام ولجنة المراجعة ) (RCالتي تضم ممثلي المجتمع من كل أقليم لتقديم تقرير الى سجالت األنترنت األقليمية  RIRsحول أداء
مشغل وظائف  IANAواأللتزام بمستويات الخدمة التي تم تحديدھا .لقد بدأ تنفيذ مكونات المقترح ،مع وضع مسودة ألتفاقية مستوى
األداء  SLAوميثاق لجنة المراجعة  RCالتي ھي اآلن قيد األنشاء ضمن مجتمعات سجالت األنترنت األقليمية.

12

وقد أقترح مجتمع األرقام أيضا ً أن تدار العالمات التجارية وأسماء النطاقات المرتبطة مع توفير خدمات  ICANNمن قبل جھة
غير الجھة المزوّ دة لخدمات األرقام الخاص بـِ  ،IANAوقد أقترح أن يكون مجلس أمناء فريق عمل ھندسة االنترنت  IETFكجھة
مستأمنة لھذا األمر.

13

يحتوي الجزء  3على مقترح أسماء النطاقات .تعمل  ICANNحاليا ً كمشغل لسجالت معلمات بروتوكول  .IANAوقد عبّر مجتمع
فريق عمل ھندسة اإلنترنت  IETFعن قناعته وثقته باألجراءات الحالية وأقترح بأن تواصل تحديثات سجل معلمات بروتوكول
األنترنت عملھا يوما ً بعد آخر ،كما كانوا يفعلون على مدى العقد الماضي أو أكثر .وأقترح مجتمع معلمات البروتوكول األستمرار
باألعتماد على نظام األتفاقيات والسياسات وآليات الرقابة الذي حدد من قبل فريق عمل ھندسة اإلنترنت  IETFومن قبل ICANN
ومن ھيئة إنشاء وتطوير االنترنت  IABلتنفيذ وظائف  IANAذات الصلة بمعلمات البروتوكوالت؛ وتحديداً ،وثيقتي
 14RFC 6220 ،13RFC 2860واألتفاقية المحدثة سنويا ً لمستوى الخدمة 15.وقد طالب فريق عمل ھندسة اإلنترنت IETF
بجعل ثالث إلتزامات جزءاً
ّ
اليتجزأ من عملية األنتقال (1 :أن تكون سجالت معلمات البروتوكول في المجال العام؛  (2أن تنفذ
16
 ICANNإلتزاماتھا وفق الفقرة  C.7.3من المادة  I.61من عقد  IANA-NTIAالخاص بوظائف  IANAو  (3أن تعمل
ً
سوية لتقليل األنقطاع في أستخدام سجالت
 ICANNوفريق عمل ھندسة األنترنت  IETFومشغل )أو مشغلي( وظائف IANA
معلمات البروتوكول أو المصادر األخرى الموجودة حاليا ً في .iana.org

14

ويظھر في أدناه مخطط توضيحي لمكونات الرقابة الخاصة بالمقترح الموحّ د .ولم يتم التطرق في ھذا المخطط الى التفاعالت
التشغيلية بين المجتمعات ومشغل وظائف .IANA

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

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  9من 174

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

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  10من 174

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

رابعا ً.

عمليات التقييم التي ن ّفذتھا مجموعة ICG

وقامت مجموعة  ICGبتقييم المقترحات لتحديد:

15



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



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



وفيما لو أستوفت المقترحات معاً ،المعايير التي وضعتھا .NTIA

أ .عمليات المجتمع :األنفتاحية ،الشمولية ،والموافقة باألجماع
لقد أ ّكدت مجموعة  ICGبأن كل مقترح قد تم وضعه بشكل منفرد وبطريقة مفتوحة وشاملة وبأن كل مقترح قد حقق الموافقة
باألجماع كما تم تحديده من قبل كل مجتمع .وعندما أستلمت مجموعة  ICGتعليقات تشير الى بعض مواطن القلق عبر منتدى
 17،ICGوتمت المشاركة بتلك التعليقات مع المجتمعات التشغيلية المعنية والنظر فيھا بشكل عميق من قبل المجتمعات .وستبقى
العملية مستمرة مع أستمرار أستالم تعليقات المنتدى.

16

.1

األسماء

17

تم وضع مقترح األسماء من قبل مجموعة عمل عبر المجتمعات ) (CWGالمكلفة بوضع مقترح إلنتقال اإلشراف على وظائف
 IANAذات الصلة باألسماء ) (CWG-Stewardshipوحظت مجموعة  CWGبمشاركة  152عضواً ومشاركين من كافة
أنحاء المناطق الجغرافية ومجاميع أصحاب المصلحة .وكانت مجموعة عمل عبر المجتمع  CWGمرحّ بة بمشاركة كافة المھتمين
بالمشاركة بھذا العمل وقد أدت عملھا  -الذي تضمن أكثر من  100أجتماع تم عبر المكالمات الھاتفية وأكثر من  4000رسالة تم
تبادلھا عبر البريد األلكتروني لكافة المشاركين بالعمل -وبطريقة مفتوحة .وتضمن مقترح مجموعة  CWGالنظر وبمنتھى العناية
في مداخالت  115تعليق تم أستالمھا من خالل فترتين للتعليقات العامة .وقد حظى المقترح بدعم جماعي من قبل مجموعة CWG
ولم يتم تسجيل أية أعتراضات أو بيانات ألقلية بشأنه .صادقت جميع المنظمات األعضاء لمجموعة  - CWGوھي اللجنة
األستشارية ) (ALACلمنظمة  ،At-Largeوالمنظمة الداعمة ألسماء رموز البلدان ) ،(ccNSOواللجنة اللجنة االستشارية
الحكومية ) ،(GACوالمنظمة الداعمة لألسماء العامة ) (GNSOواللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ) - (SSACعلى المقترح
خالل أجتماع  ICANN 53في شھر يونيه )حزيران( .2015

18

وقد أخذت مجموعة  CWGبنظر األعتبار العديد من نماذج المساءلة قبل أستقرارھا على مقترحھا النھائي .وتم أيجاز تلك النماذج
ھنا لتبيان سبب أختيار النموذج المعتمد على تشكيل الھيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف  IANAوالتي يرمز
لھا ) (PTIبدالً من النماذج األخرى وللتدليل على صرامة عملية  CWGفي تحديد النموذج الذي حظي بالموافقة باألجماع.

19

تم تصميم المسودة األولى لمقترح مجموعة  CWGالذي تم إعالنه ألجل التعليقات العامة حول فكرة تأسيس الھيئة المتعاقدة
المستقلة المنفصلة )"الشركة المتعاقدة" أو " ("Contract Co.لتقوم بدور الرقابة الذي كانت تؤديه  NTIAو عقدھا مع مشغل
وظائف  .IANAوأظھرت الردود بخصوص المشاورات التي جرت بأن أجزاء كبيرة من ھذا النموذج سوف لن تحظى بتوافق آراء
المجتمع حولھا.

20

ونتيجة لذلك حددت مجموعة  CWGسبعة نماذج محتملة لعملية إنتقال األشراف على وظائف  .IANAونوقشت تلك النماذج خالل
األجتماعات المباشرة لمجموعة العمل وجھا ً لوجه مع دعم أستشاري من مستشار قانوني.

21

كان العمل لالنتقال من سبعة نماذج محتملة لينتھي األمر بنموذج داخلي ھجين للمسائلة ذو متغيّرين ،مضنيا ً على مدى سلسلة من
الجلسات .ففي جلسة واحدة ،وبعد مناقشة النتائج التي توصل إليھا المستشار القانوني ،تم أعتبار نموذجين  -نموذج المؤتمن الداخلي
http://mm.ianacg.org/pipermail/icg-forum ianacg.org/ 17
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ونموذج المؤتمن الخارجي -غير مناسبين ألستيفاء شروط مجموعة  CWGألنه لم يتم تمييز الھياكل بشكل قانوني خارج الواليات
المتحدة .وعند إختتام تلك الجلسات ،وافقت مجموعة  CWGعلى إرجاء النظر بنموذج الشركة المتعاقدة ""Contract Co.
)جزئياً ،ألنھا لم تتلقى دعما ً كبيراً بعد فترة التعليقات العامة( ،وليتسنى للمجموعة النظر في النماذج األخرى المتبقية .باألضافة الى
ذلك ،وافقت مجموعة  CWGعلى إرجاء المزيد من النظر بالنموذجي الداخلي الكلي وبالنموذج الھجين لـ  .IANAووافقت
مجموعة  CWGعلى ان النموذجين المتبق َيين  -نموذج المساءلة/الھجين الداخلي ذو المتغيرين )نموذج الفصل القانوني ونموذج
الفصل التشغيلي(  -يتطلبان المزيد من البحث من قبل المستشار القانوني قبل أن تتمكن مجموعة  CWGمن أتخاذ أي قرار.
وعقب األجتماع المباشر الذي عقد وجھا ً لوجه ،أجرت مجموعة  CWGوبالتشاور مع المستشار القانوني المستقل نقاشات مكثفة
للتوصل الى أي من متغيري نموذج المساءلة الداخلية  /الھجين سيوصى به .ووجدت مجموعة  CWGبأن نموذج الفصل القانوني
كان ھو المفضّل ألنه سيؤسس ھيئة قانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف  IANAككيان قانوني منفصل منذ بدايته ومن
الممكن أنفصاله عن  ICANNفي المستقبل ،إن أقتضت الضرورة .باألضافة الى ذلك ،سمح نموذج الفصل القانوني ألبرام عقد بين
 ICANNو  .PTIومع التوصل الى قرار بھذا الصدد ،وجھت مجموعة  CWGتركيزھا على تطوير أطارعمل للمساءلة لدعم
ھذا النموذج ،بينما ساعد المستشار القانوني في تناول مشاكل الحوكمة ذات الصلة بالنموذج.

22

.2

األرقام

23

تم إعداد مقترح األرقام من قبل الفريق الموحد لسجالت األنترنت األقليمية  RIRلنقل األشراف على وظائف  IANAوالذي يرمز
له ) 18(CRISPوالذي تم تشكيله من قبل مجتمع األرقام من خالل سجالت األنترنت األقليمية ) (RIRsوتحديداً لغرض وضع
وأصدار ھذا المقترح .

24

وفي الفترة المحصورة بين شھري أغسطس )آب( ونوفمبر )تشرين الثاني(  ،2014جرت مناقشات أولية وعلى المستوى األقليمي
خالل األجتماعات الدورية المفتوحة لكل سجالت األنترنت األقليمية  .RIRsوخالل تلك المناقشات حددت عناصر المقترح وتم
األتفاق عليھا والتي غالبا ً ما أعتمدت على المناقشات األولية لمجتمعات  RIRsاألخرى .وبعد األجتماع الخامس لسجالت األنترنت
األقليمية األخرى ،قام فريق  CRISP teamبتجميع النتائج التي توصلوا إليھا في مقترح عالمي واحد وبالنيابة عن مجتمع
األرقام .وقد نشرت المسودة األولى للمقترح ألجل التعليقات العامة بتاريخ  19ديسمبر )كانون األول(  ،2014والمسودة الثانية
بتاريخ  8يناير )كانون الثاني(  ،2015قبل تقديم المقترح النھائي 19الى مجموعة  ICGبتاريخ  15يناير )كانون الثاني( .2015

25

وقد أدى فريق  CRISP teamعمله من خالل المراسالت المفتوحة عبر البريد األلكتروني 20ومع مايزيد على مائة من
المشتركين في ھذه المراسالت ومن خالل عقد األجتماعات من خالل المكالمات ووسائل األتصال والتي كانت متاحة لكافة المھتمين
بالمشاركة وتم توثيق تلك األجتماعات ونشر وثائقھا عبر األنترنت .وتم عقد أول أجتماع لفريق  CRISPعبر وسائل األتصال
بتاريخ  9ديسمبر )كانون األول(  ،2014ومن ثم في يومي  14و 15يناير )كانون الثاني( .2015

26

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

.3

معلمات البروتوكول

27

تم وضع مقترح معلمات البروتوكول من قبل مجموعة عمل  IANAPLANالتابعة لفريق عمل ھندسة األنترنت ) .(IETFوكان
الجميع مرحب بھم لألنضمام الى المناقشات من خالل المراسالت المفتوحة عبر البريد األلكتروني والمشاركة في وضع ھذا المقترح
ً
أستجابة لدعوة تقديم المقترحات.

28

وتركزت المناقشات في البداية على نموذج محدد معتمد على أجراء المزيد من التطوير لألجراءات الموجودة حالياً ،نظراً ألنه يعمل
بشكل جيد وأن ھناك أتفاقيات مبرمة وتعريفات لألدوار وعمليات جارية بين فريق عمل ھندسة اإلنترنت  IETFو .ICANN
وركزت المزيد من النقاشات بشكل رئيسي على أي من التعزيزات األخرى على وجه التحديد ستكون ضرورية من قبل أو كجزء
من عملية األنتقال.

https://www.nro.net/nro-and-internet-governance/iana-oversight/consolidated-rir-iana-stewardship-proposal-team- 18
crisp-team
https://www.nro.net/wp-content/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf 19
https://www.nro.net/pipermail/crisp/ 20
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29

وتم أعتماد األجراءات االعتيادية لفريق عمل ھندسة األنترنت  IETFللتوصل الى التوافق باآلراء السائدة أي الموافقة باألجماع
لمجتمع  .IETFوقام رؤساء مجموعة العمل بمراجعة المشاكل القائمة وبعد المكالمة األخيرة لمجموعة العمل الداخلية توصلوا الى
أنه تم معالجة كل تلك المشاكل بشكل تام ومقنع وبعد ذلك عقدت المجموعة التوجيھية لھندسة االنترنت  IESGأجتماعا ً رسميا ً عبر
وسائل األتصال وعلى مستوى  IETFأعقبه أجراء مراجعة رسمية إنتھت بالتوصل الى إن الوثيقة قد حظت بتوافق اآلراء ومن ثم
الموافقة باألجماع.

ب .االكتمال والوضوح
مناقشتھا21.

ومع االستثناء

30

لقد ناقشت مجموعة  ICGمحتوى كل مقترح بشكل معمّق وقامت بنشر قائمة من المواضيع التي تمت
األوحد في أدناه ،فإن مجموعة  ICGعلى قناعة بأن المقترحات الموضوعة ھي مكتملة وواضحة.

31

وأشارت مجموعة  ICGبأن مقترح األسماء يعد كامالً على شرط أن تكتمل كافة المتعلقات بآليات المساءلة على مستوى ICANN
والتي ھي حاليا ً قيد اإلنشاء من قبل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز المساءلة ) (CCWG-Accountabilityوكما تم تحديدھا
في مقترح األسماء .وقد تم وصف المتعلقات بشكل مفصل في الفقرة الجزء .1.3أ 1.وتم أدراجھا ھنا بشكل موجز.
 .1موازنة  ICANNوموازنة  .IANAسلطة المجتمع على الموافقة على موازنة  ICANNأو نقضھا بعد المصادقة عليھا من قبل مجلس
إدارة  ICANNوقبل أن تكون في حيز التنفيذ.
.2

آليات تمكين المجتمع .تمكين مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين ليتمتع بالحقوق التالية فيما يتعلق بمجلس إدارة :ICANN

أ.

القدرة )أي السلطة( على تعيين أعضاء مجلس إدارة  ICANNأو إقالتھم وكذلك حق استدعاء كافة أعضاء مجلس اإلدارة مرة
أخرى الى المجلس؛

ب .القدرة على ممارسة الرقابة فيما يخص القرارات الرئيسية لمجلس إدارة ) ICANNبما في ذلك رقابة مجلس إدارة ICANN
على وظائف  (IANAوذلك من خالل المراجعة  /الموافقة على ) (1قرارات مجلس إدارة  ICANNفيما يخص التوصيات
الناتجة من ) (IFRعملية مراجعة وظائف  IANAأو عملية المراجعة الخاصة لوظائف  IANAو ) (2موازنة ICANN؛ و
ج .القدرة على الموافقة على أجراء تعديالت على "اللوائح الداخلية األساسية" الخاصة بـ  ICANNوكما ھو مبين في أدناه.
.IFR .3وھي تصميم عملية مراجعة وظائف  IANAالتي تتمتع بصالحية أجراء عمليات مراجعة خاصة ودورية لوظائف  .IANAوسيتم
تضمين عمليات مراجعة وظائف  IANAوعمليات المراجعة الخاصة لوظائف ) IANAيرمز لھما  IFRsو  (Special IFRsفي
عمليات المراجعة اإللزامية في وثيقة تأكيد االلتزامات ضمن اللوائح الداخلية لمؤسسة .ICANN
 .4اللجنة الدائمة للعمالء  .CSCإن تشكيل اللجنة الدائمة للعمالء  CSCالتي أعطيت صالحية مراقبة أداء وظائف  IANAوإحالة المشاكل
التي لم يتم عالجھا الى كل من منظمتي  ccNSOو .GNSO
 .5عملية الفصل .وھي تمكين ) (Special IFRأي عملية المراجعة الخاصة لوظائف  IANAللتوصل الى إن عملية الفصل ضرورية وإن
كان االمر كذلك فسيتطلب ذلك تقديم توصية بتشكيل مجموعة عمل عبر المجتمع للفصل ) (SCWGألجل مراجعة المشاكل المحددة
ووضع التوصيات بخصوصھا.
 .6آلية الطعن .وھي آلية إلعادة النظر تكون على سبيل المثال بشكل ھيئة مراجعة مستقلة بخصوص المشاكل ذات الصلة بوظائف .IANA
 .7اللوائح الداخلية األساسية .ويجب تثبيت كافة اآلليات اآلنفة الذكر في اللوائح الداخلية لمؤسسة  ICANNواإلشارة إليھا باسم "اللوائح
الداخلية األساسية" .ويمكن تعديل "اللوائح الداخلية األساسية" فقط وبموافقة مسبقة من قبل المجتمع وقد يتطلب األمر موافقة الجھات العليا
كخطوة أولى قبل أجراء التعديالت النموذجية المعتادة )مثل ،تصويت األغلبية المطلقة(.
32

وبمجرد انتھاء مجموعة  CCWGمن عملھا على تلك اآلليات )والذي من المتوقع أن يتم ذلك قبل اجتماع  ICANN 54في شھر
أكتوبر /تشرين األول  ،(2015ستسعى  ICGللحصول على تأكيد من مجموعة  CWGعلى أنھا استطاعت تحقيق كافة الشروط
الموضوعة لھا .وعند ھذه المرحلة ستتخذ مجموعة  ICGقرارھا النھائي بخصوص فيما لو يعد مقترح األسماء حينھا ،كامالً.

http://www.ianacg.org/icg-files/documents/questions-and-answers-matrix v4.xlsx 21
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الموحد
ج .تقييم المقترح
ّ
33

عمليات تقييم منفردة أعقبتھا عمليات تقييم مر ّكبة لكافة المقترحات 22.وأثناء قيامھا بأجراء تقييمھا للمقترح المر ّكب ،أخذت مجموعة
 ICGبنظر االعتبار األسئلة التالية:
ً
سوية على شكل مقترح واحد؟ ھل تشير المقترحات إلى أية إجراءات غير متوافقة في الوقت
 .8التوافق والعمل المشترك :ھل تدار المقترحات
الذي ينبغي فيه تحقيق التوافق فيما بينھا جميعاً؟ ھل ساعد التعامل مع كافة التداخالت المتضاربة فيما بين الوظائف على حل تلك المشاكل
بطريقة قابلة للتطبيق؟
ً
سوية آليات مساءلة مالئمة ومستقلة ومدعمة بشكل مناسب إلدارة وظائف IANA؟ ھل ھناك أية فجوات
 .9المساءلة :ھل تتضمن المقترحات
في المساءلة ككل تحت أي مقترح بشكل منفرد؟
 .10قابلية التشغيل :ھل تتعارض نتائج أية اختبارات أجريت أو أية تقييمات إلمكانية التشغيل ،تلك التي تضمنتھا المقترحات المكوّ نة للمقترح
الموحد مع بعضھا البعض أو ھل تسببت بإثارة أي قلق محتمل عندما تم اعتمادھا في تشكيلة المقترح الموحد؟

 .1التوافق والعمل المشترك
34

لقد حددت مجموعة  ICGمشاكل توافق محتملة بخصوص العالمات التجارية لـ  IANAوأسم النطاق  .iana.orgوقد أقترح
مجتمع األرقام أيضا ً أن تدار العالمات التجارية وأسماء النطاقات المرتبطة مع توفير خدمات  ICANNمن قبل كيان آخر غير
المزوّ د لخدمات األرقام الخاص بـِ  ،IANAوقد أقترح أن يكون مجلس أمناء فريق عمل ھندسة االنترنت  IETFكجھة مستأمنة لھذا
األمر .ورغم أن مقترح معلمات البروتوكول لم يتطرق إلى ھذا األمر ،إال إنه واستجابة إلى طلب مجموعة  ICGقد أكد على عدم
وجود أي اعتراض لديه على أن يعمل مجلس أمناء  IETFكجھة مستأمنة للعالمات التجارية وأسماء النطاقات المشتركة بتقديم
خدمات .IANA

35

صا ً يشير إلى العالمة التجارية في المرفق  .Sواستجابة إلى الطلب الذي تقدمت به مجموعة ICG
يتضمن مقترح األسماء ن ّ
بخصوص النص ،أشارت مجموعة  CWGعلى أنه تم تحديد النص بشكل واضح كنص بديل )محدد بين قوسين مربعين( ضمن
المسودة األولية المقترحة لورقة العمل التي ال تمتلك دعما ً باإلجماع من قبل مجموعة  .CWGوفي الواقع ،إن مقترح األسماء لم
يتضمن أي اقتراح بخصوص العالمات التجارية لـ ) IANAولم يتطرق أطالقا ً إلى ما يتعلق باسم النطاق( .ولذلك ،ترى مجموعة
 ICGأنه ينبغي للمقترحات الثالث أن تكون متوافقة بھذا الخصوص ،لكون أن مقترح األسماء ھو المقترح الوحيد من ضمن
المقترحات الثالث الذي تضمّن شروط تتعلق بالملكية الفكرية لـ  .IANAوطالما كان بمقدور المجتمعين اآلخرين استيفاء الشروط
المحددة كجزء من تنفيذھم ،فإن تنفيذ المقترحات سيكون متوافقا ً .وتتوقع مجموعة  ICGأن تواصل المجتمعات التشغيلية التنسيق
بخصوص ھذا الموضوع خالل مرحلة التنفيذ لضمان كافة استيفاء الشروط الموضوعة.

 .2المساءلة
36

ً
سوية آليات مساءلة مالئمة ومدعمة بشكل مناسب لتشغيل وظائف  ،IANAمعتمدة بشكل رئيسي على
تتضمن المقترحات الثالث
حق المجتمع التشغيلي الختيار كيان جديد ألداء وظائف .IANA

37

تستند مقترحات كل من سجالت االنترنت اإلقليمية  RIRوفريق عمل ھندسة االنترنت  IETFعلى وظائف المساءلة المعمول بھا
منذ زمن طويل والتي تدار في ظل آليات قائمة ومستقلة تم توثيقھا بشكل جيد وفاعلة من الناحية التشغيلية.

38

إن مقترح األسماء مستقل ومشروط بنتائج مسار العمل  1لعملية مجموعة  .CCWG-Accountabilityوستسعى مجموعة ICG
الى الحصول على تأكيد من مجموعة  CCWG-Accountabilityعلى أن المقترح النھائي يلبي شروط مجموعة  .CWGوإن
لم تلبي نتائج مجموعة  CCWG-Accountabilityالحاجات المحددة في مقترح األسماء ،فإن مجموعة  CWGأشارت الى إنھا
ستقوم بمراجعة المقترح وتعديله .وبسبب ھذه المتعلقات ،فإنه من المستحيل لمجموعة  ICGأن تختتم تقييماتھا آلليات المساءلة فيما
يخص وظائف األسماء في ھذا الوقت.

.https://www.icann.org/en/system/files/files/iana-transition-assembly-finalization-24dec14-en.pdf 22
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 .3قابلية التشغيل
39

لكون أن المقترحات الثالث تم وضعھا من قبل ثالث مجتمعات تشغيلية مختلفة ،فمن الطبيعي أن تكون ھذه المقترحات مختلفة ھي
األخرى في عدة جوانب ،لكونھا تعكس مختلف الموضوعات واألولويات والتحديات والعمليات التي تتضمنھا تلك المقترحات .ومع
ذلك ،فإن مجموعة  ICGترى إن المقترحات الثالث قابلة للتشغيل بشكل منفصل وجماعي على حد سواء.

40

االعتماد على التأسيس الناجح لھيئة  PTIوتنفيذ المتطلبات المتواجدة لمساءلة  .CWGوقد أشارت المقترحات إلى إمكانية تغيير
مشغل وظائف  IANAفي المستقبل ولكنھا وضعت شروطا ً تضمن أن أية تغييرات ستتم في المستقبل سوف لن تتسبب بأي ّ
تعطل
عن العمل.

41

وتعمل مؤسسة  Verisignحاليا ً كجھة راعية لمنطقة الجذر ومسئولة عنه وتؤدي وظائف إدارة ملفات خوادم الجذر وفقا ً التفاقية
تعاون بينھا وبين  .NTIAولعدم وجود أي أتفاق موثق حاليا ً بين الجھة الراعية والمسئولة لمنطقة الجذر ومشغل وظائف IANA
لعملية إدارة منطقة الجذر ،سيكون من الضروري وجود شكل من أشكال االتفاق بين تلك المنظمات عندما تتنحّ ى  NTIAمن عملية
إدارة منطقة الجذر.

د .معايير NTIA
42

43

لقد أعلنت  NTIAعن نيتھا لنقل دورھا في األشراف على وظائف  ،IANAواشترطت  NTIAعلى أن يحظى مقترح عملية
االنتقال دعما ً واسع النطاق من قبل المجتمع وأن يتناول المبادئ التالية:


دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين؛



الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسم النطاق  DNSلإلنترنت؛



تلبية احتياجات وتوقعات العمالء العالميين وشركاء خدمات ھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة IANA؛ و



الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.

وحددت  NTIAأيضا ً بأنه سوف لن تقبل مقترحات مشاريع للقيام بالدور الذي كانت تقوم به  ،NTIAمقدمة من منظمات تدار من
قبل حكومات أو منظمات دولية حكومية.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  15من 174
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.1

الدعم الواسع النطاق من قبل المجتمع

44

لقد حددت مجموعة  ICGأنه ينبغي أن يحظى كل مقترح من المقترحات وبشكل منفرد على دعم واسع النطاق من قبل المجتمع.
وأن يقوم كل مجتمع بإدارة عملية مفتوحة وشاملة بحيث يكون بمقدور كافة األفراد المھتمين بتلك العمليات ،المشاركة فيھا .وأن يقوم
كل مجتمع بإصدار مقترح يحظى بموافقة المجتمع باألجماع وأن يشير الى كل من أنفتاحية وشمولية العمليات والموافقة باألجماع
الناتجة على الدعم الواسع النطاق من قبل المجتمع للمقترح.

45

وستتوصل مجموعة  ICGالى إتخاذ قرار حول فيما لو كان المقترح الموحّ د قد حقق دعم المجتمع على نطاق واسع عقب فترة جمع
التعليقات العامة بخصوص المقترح الموحّ د النھائي.

.2

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين

46

لقد أتخذت مجموعة  ICGقراراً بأن المقترح الموحّ د يجب أن يكون داعما ً لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين ألن ذلك من شأنه
أن يعمل على تعزيز الترتيبات القائمة ألصحاب المصلحة المتعددين والعمليات والنماذج المتب ّناة في التوصل الى آليات المراقية فيما
بعد أتمام عملية األنتقال وكذلك آليات المساءلة .وعلى أن يتمتع كل مكون من مكونات المقترح النھائي ،بھذه الميزة.

47

يُبقي مقترح األسماء إطار العمل الموجود حاليا ً والخاص بـ  ICANNألستمرار رقابة أصحاب المصلحة المتعددين لتشغيل وظائف
 .IANAيعمل المقترح على تعزيز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين وذلك باألبقاء على الفصل الوظيفي بين عمليات وضع
السياسات وبين  .IANAوتبقى عملية  ICANNلوضع السياسات تجري من األدنى نحو األعلى وشفافة وشاملة لكافة أصحاب
المصلحة .وتبقى  IANAمر ّكزة على إحتياجات المجتمعات التشغيلية مع الرقابة الشفافة من قبل اللجنة الدائمة للعمالء CSC
و ) (IFRأي عملية مراجعة ضوابط  IANAوالتي تضم كل منھما مشاركين من خارج  ICANNوھذه األخيرة التي تمثل بشكل
واضح كيان ألصحاب المصلحة المتعددين.

48

يقع مقترح األرقام ضمن ھيكلة سجالت األنترنت األقليمية العريقة والمتواجدة حاليا ً .تعتبر سجالت األنترنت األقليمية  RIRsوعلى
نطاق واسع أمثلة رائعة لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين .ومن الناحية التصميمية فھي منظمات غير ربحية منفتحة وشفافة
ومسؤولة ذات آليات حوكمة مصممة بشكل جيد وعمليات تشاركية مفتوحة لوضع السياسات في مناطقھا .باألضافة الى ذلك ،تعتبر
ھذه المنظمات ومجتمعاتھا مشاركون وداعمون فاعلون لعمليات أصحاب المصلحة المتعددين لـ  ICANNومنتدى حوكمة األنترنت
 IGFوأخرين .ووفقا ً لذلك ،يدعم مقترح األرقام اآلليات الحالية ألصحاب المصلحة المتعددين لنظام  RIRويعزز ھا )ومن ثم
نموذج أصحاب المصلحة المتعددين ككل( وذلك من خالل إجراء تحسينات في الشفافية والمساءلة ذات الصلة بأداء وظائف األرقام
لـ .IANA

49

ويقع مقترح معلمات البروتوكول ضمن ھيكلة فريق عمل ھندسة اإلنترنت  .IETFإن المشاركة في فريق عمل ھندسة اإلنترنت
 IETFمفتوحة أمام كافة األشخاص المھتمين بالمشاركة وبغض النظر من الى أي مجموعة من مجاميع أصحاب المصلحة أو الى
أي قطاع ينتمي ھذا الشخص .يدعم المقترح ويعزز نموذج أصحاب المصلحة المتعددين باألعتماد على عمليات  IETFواألتفاقات
الطوعية بين  IETFو  ICANNبخصوص وظائف  IANAذات الصلة بمعلمات البروتوكول .يمكن أستخدام عمليات IETF
لتعديل حوكمة وظائف معلمات البروتوكول في المستقبل .وبإمكان الجميع أقتراح تعديالت لتلك العمليات وبأمكان الجميع المشاركة
في عمليات أتخاذ القرارات.

.3

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسم النطاق  DNSلإلنترنت

50

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

51

في الوقت الذي يدعو فيه مقترح األسماء إلى نقل مشغل وظائف  IANAإلى ھيئة  ،PTIفإنھا )أي  (PTIستكون ھيئة منتسبة
)تابعة( لمؤسسة  ICANNالتي ستكون بدورھا مسؤولة عن األشراف على ھيئة  .PTIومن ھنا ،ستبقى األدوار التشغيلية على ما
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  16من 174

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

ھو عليه .ويرى المقترح أن يتم نقل جانب األسماء للرقابة الحالية لـ  NTIAوالجھات المتعاقدة الى  .ICANNسيضمن فصل ھيئة
 PTIككيان تابع استقاللية ذلك الدور الرقابي من الجھة المتعاقدة والمتكفلة بتقديم الخدمة.
52

ويضمن ھذا الترتيب الحد األدنى من التغيير ويُبقى فريق تشغيل وظائف  IANAقائما ً بعمله مؤديا ً نفس الدور الذي يقوم به اآلن .تم
اقتراح تغيير تنظيمي واحد لضمان المحافظة على استقاللية الرقابة.

53

ويستند معظم ھذا المنھج على مبدأ معالجة المعالجة واالستجابة للمشاكل المؤثرة في تنفيذ عملية وظائف  .IANAوترى مجموعة
 ICGبأن ھذا  -األلتزام المشترك لمعالجة أوجه القصور في األداء -ھو بطبيعته بمثابة دعم ألمن واستقرار ومرونة تنفيذ عمليات
وظائف .IANA

54

وأشارت مجموعة  ICGبأن ھناك عمل جاري على تحديد توقعات لمستوى الخدمة لألسماء وإن التوقعات الحالية والمقترحة
موجودة لألرقام ولمعلمات البروتوكول .وإن العمل الجاري البد أن يكتمل .ومن الواضح فإن األخفاق في تحديد التوقعات أو عدم
القدرة على أستيفائھا يعد تھديداً ألمن وأستقرار ومرونة عمليات نظام أسم النطاق  .DNSومع ذلك ،فإننا نتوقع بأن العمل الجاري
جاريا ً من شأنه أن يُصدر توصيات واضحة بخصوص جزئية األسماء قبل إرسال ھذا المقترح الى  .NTIAتعتبر التوقعات
الواضحة أساسية أيضا ً لضمان أستمرار العملية الصحيحة لنظام أسم النطاق.

55

وتشير مجموعة  ICGالى أنه ووفق العقد الجالي لوظائف  IANAفإن لعملية إدارة منطقة الجذر لنظام أسم النطاق  DNSثالث
أدوار وظيفية ،وھي ) (IFOمشغل وظائف  ،IANAوراعي منطقة الجذر ) (RZMوالمسؤول األداري لمنطقة الجذر ).(RZA
تنص )الفقرة  (1150من مقترح مجموعة  CWG-Stewardshipعلى "مابعد عملية األنتقال ،سوف لن تكون ھناك حاجة لعدم
الموافقة على طلبات تغيير منطقة الجذر" .وعليه ،يجب أن يستمر دور المسؤول األداري لمنطقة الجذر  .RZAورغم ذلك ،وبسبب
عدم وجود أتفاق حالي بين راعي منطقة الجذر  RMZومشغل وظائف  IANAلعملية أدارة منطقة الجذر ،ذكرت مجموعة ICG
بأن من الضروري أن يكون ھناك نوع من األتفاق الموثق بين مشغل وظائف  IANAوراعي منطقة الجذر  RZMيوضح فيه
أدوار ومسؤوليات كال الطرفين ألجل أمن وأستقرار ومرونة عملية منطقة الجذر لنظام أسم النطاق  DNSعندما تنسحب NTIA
من عملية إدارة منطقة الجذر.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  17من 174
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.4

تلبية إحتياجات وتوقعات العمالء العالميين وشركاء خدمات ھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة IANA
وجدت المجتمعات الثالث أن العمالء العالميين وشركاء خدمات  IANAبمن فيھم سجالت  gTLDو  ccTLDومجتمعاتھم من
أصحاب المصلحة الخاصة بكل منھم وھم؛ RIRs؛ و  ،IETFراضون حاليا ً عن أداء وظائف  IANAمن قبل إدارة  IANAلدى
 .ICANNلقد صمم المقترح بطريقة تجعل ھيئة  PTIتواصل عملھا في توفير وظائف  IANAالى عمالئھا وشركائھا في العالم
في مرحلة مابعد األنتقال بنفس الطريقة التي تقوم بھا إدارة  IANAلدى  .ICANNوعليه البد من تحقيق كافة توقعات وأحتياجات
العمالء والشركاء في كافة أنحاء العالم بعد عملية األنتقال وتماما ً كما ھو عليه الحال اآلن.

56

.5

الحفاظ على إنفتاح اإلنترنت
ويشترط المقترح الموحّ د أن تبقى خدمات  IANAالمرتبطة مع عمليات وضع السياسات وسجالت  IANAمفتوحة كليا ً وسھل
الوصول إليھا كما ھو الحال عليه اآلن.

57

.6

وأن ال يحل محل  NTIAأي جھة حكومية أو منظمة دولية حكومية في أداء ھذا الدور.

58

وأن اليستبدل المقترح الموحّ د دور  NTIAبدور أي جھة حكومية أو منظمة دولية حكومية في أداء ھذا الدور.

59

يحل مقترح األرقام محل مختلف األدوار التي تقوم بھا  NTIAألنھا )أي األدوار( تتعلق بوظائف األسماء مع المجموعة المكونة من
كل من  ICANNواللجنة الدائمة للعمالء  CSCو  IFRأي عملية مراجعة وظائف  IANAوالتي ليس من بين أي منھا من ھي
منظمة حكومية أو منظمة حكومية دولية .ويسمح إنشاء  PTIالھيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف IANA
كھيئة منتسبة الى  ICANNللمجتمع أن يعتمد على آليات المساءلة لـ  ICANNو أجراءات الحماية لمنع األستيالء عليھا من قبل
جھات أخرى بمن فيھا الحكومات.

60

ورغم أن أي حكومة من الحكومات التي تدير نطاقات  ccTLDقد تصبح عضواً من أعضاء لجنة  CSCفإنه يفضل أن تشكل
الحكومات أقلية ضمن ھذه اللجنة .إن  IFRأو مجموعة مراجعة وظائف  IANAھي كيان ألصحاب المصلحة المتعددين ذات مقاعد
عضوية محدودة للكيانات الحكومية.

61

يضع مقترح األرقام في األساس سجالت األنترنت األقليمية  RIRsلتقوم بدور يتم حاليا ً من قبل  .NTIAإن سجالت  RIRsھي
منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية وذات تمويل ذاتي ،عرضة للمساءلة من قبل أعضائھا ومجتمعاتھا األقليمية من خالل
آليات مساءلة متطورة .وبالنيابة عن مجتمعاتھا فإنھا ستتعاقد مع  ICANNمن خالل أتفاقية مستوى الخدمة  SLAالمقترحة لتوفير
العدد المطلوب لخدمات مصادر األرقام.

62

يعتمد مقترح معلمات البروتوكول على األتفاقات الطوعية بين  ICANNو  IETFوللمن ّفذين ومستخدميھم لألشراف على وظيفة
معلمات البروتوكول .تمت األشارة الى إجراءات الحماية الھيكلية الخاصة بـ  ICANNفي أعاله؛ وبالمثل فإن لفريق عمل ھندسة
األنترنت  IETFإجراءات حماية كبيرة تنفذ لمنعھا من يتم األستيالء عليھا من قبل أية كيان حكومي أو منظمة دولية حكومية .وتم
إتخاذ كل قرار ضمن  IETFعلى مرأى من الجميع .إن تعيينات اللجان القيادية لفريق  IETFھي محدودة األجل وقد تم أجرائھا
بمجموعة من المتطوعين تم أختيارھم بشكل عشوائي .ويمكن الطعن بأي قرار يتم أتخاذه من قبل أي من المشاركين في IETF
ويمكن إعادة أي ممن عمل في المواقع القيادية سابقا ً الى عملھم .يتم أتخاذ كافة القرارات بالموافقة باألجماع من قبل كافة
المشاركين -واليوجد تصويت أو أقامة حمالت .وتدافع ھذه األجراءات بشكل أجمالي فريق  IETFوسجالت معلمات البروتوكول
من أن يتم األستيالء من قبل أي جھة محددة أو حكومية أو ماشابه.

ھـ .توصيات مجموعة ICG
63

بعد إنتھاء فترة التعليقات العامة الخاصة بمجموعة  ICGووضع اللمسات األخيرة على مسار العمل رقم  1لمجموعة ،CCWG
ستتخذ مجموعة  ICGقرارھا األخير حول فيما لو ستوصي بموافقة  NTIAعلى مقترح األنتقال ھذا .وإعتماداً على نتائج التقييم
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  18من 174

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

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

خامسا ً.

عناصر التنفيذ الواجب إكمالھا

64

وقد أشارت المجتمعات التشغيلية بأنه ينبغي تنفيذ عدد من العناصر قبل إنتھاء فترة نفاذية عقد .NTIA

65

وبالنسبة لوظائف األسماء ،تتضمن عناصر التنفيذ تشكيل ھيئة  ،PTIو  ،CSCوعقد  PTIو  ،ICANNوأطار عمل للمصادقة
على تغييرات منظومة منطقة الجذر وعملية مراجعة وظائف  IANAأي ) (IFRوكذلك ضمان تنفيذ سلسلة من اآلليات لحل
المشاكل وأن تقبل  ICANNمداخالت مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين فيما يخص الموازنة السنوية لعمليات .ICANN
ويتطلب مقترح  CWGمساءلة  ICANNفيما يخص قدرة المجتمع على المصادقة أو التصويت على موازنة  ICANNوموازنة
 ،IANAوبتصميم  IFRو  CSCوعملية الفصل والطعن باآلليات وباللوائح الداخلية األساسية وكذلك آليات تمكين المجتمع ليكون
له صالحية تعيين أو أقالة أعضاء من مجلس إدارة  ICANNأو حتى كافة أعضاء المجلس ،والقدرة على ممارسة الرقابة فيما
يخص القرارات األساسية لمجلس أدارة  ICANNوصالحية المصادقة على تعديالت اللوائح الداخلية األساسية لـ  .ICANNإن
تغييرات اللوائح الداخلية ضرورية لتنفيذ كافة تلك العناصر الواجب أجرائھا قبل األنتقال.

66

وبالنسبة لوظائف األرقام ،فإنه يتوقع ألتفاقية مستوى األداء  SLAوميثاق لجنة المراجعة أن يكتمال في شھر سبتمبر  .2015قد
اليتم األنتھاء من تنفيذ بعض العناصر الموصوفة في مقترح مجتمع األرقام في ذلك الوقت المحدد ،مثل المعينين في لجنة المراجعة،
ولكن التعتبر ھذه شروطا ً مسبقة لعملية األنتقال .وكما تمت األشارة إليه سابقاً ،فإن التعامل مع حقوق الملكية الفكرية  IPRالمتعلقة
بـ  IANAھي أيضا ً مسألة يعتمد التنفيذ عليھا.

67

وبالنسبة لوظائف معلمات البروتوكول ،أشار مجتمع  IETFبأنه على أھبة األستعداد اآلن لعملية االنتقال .ولكن من المحتمل أن
تؤدي المزيد من تفاصيل التنفيذ بخصوص الھيئة القانونية لمابعد عملية إنتقال األشراف على وظائف  IANAأي ) (PTIأو حقوق
الملكية الفكرية الى المزيد من العمل ضمن فريق عمل ھندسة اإلنترنت .IETF

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  19من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الجزء  :1مقترح مجتمع أسماء النطاقات

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  20من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الرد على طلب المقترحات من مجموعة تنسيق نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAبشأن
نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAمن مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية بالوظائف
المرتبطة بالتسمية )مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف(
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الجزء جزء  .1نوع المقترح ___________________________________________________________________________________ 25
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مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  22من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الجزء  .1مسرد
أدناه االختصارات المستخدمة في ھذه الوثيقة .تم تقديم اختصارات إضافية مفيدة وف ًقا لما قد تتم اإلشارة إليه في وثائق مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف ذات الصلة.
 :AC اللجنة االستشارية
 :ALAC لجنة  At-Largeاالستشارية
 :AOC تأكيد االلتزامات
 :ASO منظمة دعم العناوين
 :ccNSO منظمة دعم أسماء رموز البلدان
 :ccTLD نطاق المستوى األعلى لرموز البلدان
 :CCWG-Accountability مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية بتحسين المساءلة داخل منظمة ICANN
 :CO المسئول المتعاقد
 :COR ممثل المسئول المتعاقد
 :CRISP Team فريق مقترح نقل إشراف  IANAالموحد من RIR
 :CSC اللجنة الدائمة للعمالء
 :CSCRP عملية حل شكاوى خدمة العمالء
 :CWG-Stewardship مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية بتطوير اقتراح نقل المسؤولية اإلشرافية لـ  IANAبشأن
الوظائف المرتبطة بالتسمية
 :DNS نظام أسماء النطاقات
 :DNSSEC امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات
 :DRDWG مجموعة عمل التفويض وإعادة التفويض
 :DT فرق التصميم
 :FOIWG مجموعة عمل إطار عمل التفسير
 :GAC اللجنة االستشارية الحكومية
 :GNSO منظمة دعم األسماء العامة
 :gTLD نطاق المستوى األعلى العام
 :IANA ھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة
 :ICANN ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة
 :ICC غرفة التجارة الدولية
 :ICG مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على IANA
 ICPP سياسة تنسيق اإلنترنت
 :IDN أسماء النطاقات الدولية
 :IETF فريق عمل ھندسة اإلنترنت
 :IFO مش ّغل وظائف IANA
 :IFR مراجعة وظائف IANA
 :IFRT فريق مراجعة وظائف ANA
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  23من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

 :NIST المعھد الوطني للمعايير والتكنولوجيات
 :NTIA اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات )وزارة التجارة األمريكية(
 :OFAC مكتب الرقابة على األصول األجنبية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية
 :PDP عملية وضع السياسة
 :PTI ھيئة األرقام المخصصة لإلنترنت لمرحلة ما بعد النقل
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 :RFP طلب االقتراحات
 :RrSG مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت
 :RIR سجل اإلنترنت اإلقليمي
 :RSSAC اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
 :RySG مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت
 :SCWG مجموعة عمل المجتمعات المتعددة للفصل
 :SLA/SLEs اتفاقية مستوى الخدمة/توقعات مستوى الخدمة
 :SO المنظمة الداعمة
 :SOW تقرير العمل
 :SSAC اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار
 :TLD نطاق المستوى األعلى

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  24من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الرد على طلب المقترحات من مجموعة تنسيق نقل المسؤولية اإلشرافية عن IANA
بشأن نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAمن مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية
بالوظائف المرتبطة بالتسمية )مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف(
1001

الجزء جزء  .1ملخص

1002

ھذا المستند عبارة عن رد صادر عن مجتمع أسماء اإلنترنت على طلب تقديم العروض ) (RFPمن مجموعة تنسيق نقل
اإلشراف على  IANAأو ) (ICGوالمقدم بتاريخ  8سبتمبر.2014 ،

1003

برجاء مالحظة أن المالحق مرفقة في نھاية ھذا المستند.

1004

الجزء ع .1نوع المقترح

1005

تحديد تصنيف وظائف  IANAالذي تقترحه عملية التقديم ھذه للتعامل مع:

]  [ Xأسماء

الجزء 1.1
1006

] [ أرقام

] [ معلمات البروتوكول

استخدام المجتمع لـ IANA

يجب أن يورد ھذا القسم خدمات  IANAأو أنشطتھا المعينة والمميزة التي يعتمد عليھا المجتمع الذي تنتمي إليه .يُرجى تقديم
ما يلي لكل خدمة أو نشاط من  IANAيعتمد عليه المجتمع الذي تنتمي إليه:

 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 متطلبات  IANAوالوظائف التي تتطلبھا مجتمعات عمالء أخرى.

الخدمة أو النشاط

1007

الجزء .1.1أ

1008

أنشطة  ،IANAالوارد وصفھا في عقد وظائف  IANAالحالي ،ووثيقة الصلة بمجتمع تسمية اإلنترنت ھي:

 (1إدارة طلب تغيير منطقة الجذر – مع عدم شمول ذلك للتفويض وإعادة التفويض )عقد وظائف  IANAالمبرم مع :NTIA
ج.2.9.2.أ(.
 (2إدارة طلب وقاعدة بيانات تغيير " "WHOISلمنطقة الجذر ) عقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.ب(.
 (3تفويض نطاق المستوى األعلى لرموز البلدان ) (ccTLDوإعادة تفويضه )عقد وظائف  IANAالمبرم مع :NTIA
ج.2.9.2.ج(.
 (4تفويض نطاق المستوى األعلى العام ) (ccTLDوإعادة التفويض )عقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.د(.
 (5إعادة تفويض نطاق المستوى األعلى  INT.وتشغيله )عقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.(2.9.4.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  25من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

 (6إدارة مفتاح امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات ) (DNSSECللجذر )عقد وظائف  IANAالمبرم مع :NTIA
ج.2.9.2.و(.
 (7أتمتة منطقة الجذر )عقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.ھـ(.
 (8عملية حل شكاوى خدمة العمالء )) (CSCRPعقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.ز(.
1009

الخدمات المقدمة من قسم  IANAفي منظمة  ،ICANNوالتي ال تع ُّد جزءًا من وظائف  IANAالمنصوص عليھا في العقد،
ولكنھا ذات صلة بمجتمع تسمية اإلنترنت ھي:

 (9إدارة مستودع ممارسات ) IDNالخدمة أو النشاط من  IANAوالذي يقع خارج نطاق عقد وظائف .(IANA
 (10التوقف عن تفويض نطاقات المستوى األعلى )) (TLDالخدمة أو النشاط من  IANAوالذي يقع خارج نطاق عقد وظائف
.(IANA
 (11لمزيد من التفاصيل بشأن ك ّل من أنشطة ھيئة  IANAھذه ،يُرجى مراجعة الملحق “أ”.

عميل الخدمة أو النشاط

1010

الجزء .1.1ب.

1011

العمالء الرئيسيون ألنشطة ھيئة  IANAھم مديرو سجالت نطاق المستوى األعلى ) ،(TLDوأمناء سجالت  .INTومشغلو
محلل تأكيد صالحية نظام أسماء النطاقات ) .(DNSلمزيد من التفاصيل بشأن العميل )العمالء( لكل نشاط ،برجاء مراجعة
الملحق “أ”.

السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط

1012

الجزء .1.1ج.

1013

سجالت نطاق المستوى األعلى )) (TLDبما في ذلك  ccTLDو (gTLDمشاركة في تقديم الخدمة .لمزيد من التفاصيل
بشأن سجل نطاق المستوى األعلى )) (TLDسواء  ccTLDأو  (gTLDالمشارك في كل نشاط ،يُرجى الرجوع إلى الملحق
“أ”.

1014

التداخل أو االعتمادات المتبادلة بين متطلبات  IANAالخاصة بكم والوظائف المطلوبة من
الجزء .1.1د.
مجتمعات العمالء األخرى

1015

يمكن لـ  ،IETFعبر مسؤولياتھا عن تطوير بروتوكول  DNSاألساسي ،وامتداداته ،تعيين أجزاء مساحة أسماء النطاقات
ألغراض محددة مرتبطة بالبروتوكول والتي قد تتداخل مع االستخدامات التي يتم تعيينھا عبر سياسات  .ICANNقد تقوم
أيضًا بتعيين حصص مساحة االسم باعتبارھا غير صالحة أو غير قانونية أو محفوظة استنا ًدا إلى تطوير بروتوكول DNS
األساسي وامتداداته .وأيضًا قد توسّع نطاق مساحة االسم بحيث تتم إدارتھا عبر ھذه التغييرات .وقد تم تحديد تداخل إضافي
و/أو اعتمادات متبادلة إضافية لكل نشاط في الملحق "أ".
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الجزء 1.2
1016

الترتيبات الحالية لما قبل النقل

من المفترض أن يصف ھذا القسم آلية عمل الترتيبات القائمة المرتبطة بھيئة  IANAفي مرحلة ما قبل النقل.

مصادر السياسات

1017

الجزء .1.2أ

1018

ينبغي لھذا القسم تحديد مصدر )مصادر( معينة من السياسة التي يجب اتباعھا من قبل مشغل وظائف  IANAعند القيام
بالخدمات أو األنشطة الوارد وصفھا أعاله .إذا كانت ھناك مصادر مميزة للسياسة أو لوضع السياسات ألنشطة ھيئة IANA
المختلفة ،يُرجى إذن وصف ھذه المصادر بشكل منفصل .للتعرّ ف على كل مصدر من مصادر السياسة أو وضع السياسات،
برجاء ذكر التالي:

 ما ھي خدمة أو نشاط ) IANAالمحدد 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.
1019

الجزء .1.2أ .1.خدمة  IANAالمتأثرة )نطاقات (23ccTLD

1020

تتأثر جميع الوظائف التي تنطبق على نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول ) (ccTLDوالتي تقوم بتعديل قاعدة بيانات
منطقة الجذر.

1021

كيف يتم وضع السياسات وصياغتھا عبره )نطاقات (ccTLD

1022

تمت كتابة  RFC1591في عام  1994بوصفه يمثل طلبات الحصول على تعليقات ) (RFCبواسطة مش ّغل وظائف IANA
"جون بوستل" .وھو عبارة عن مستند قصير الھدف منه توضيح كيفية طرح وتقديم نظام أسماء النطاقات ) (DNSفي ذلك
الوقت باإلضافة إلى طبيعة القواعد المعمول بھا من أجل تحديد مسألة توسيعه .ويوضح الجزء األكبر منه معايير االختيار
بالنسبة للمدير في نطاق المستوى األعلى ) (TLDجديد وما ھو المتوقع في ذلك الوقت من ھذا المدير.

1023

ومثل جميع طلبات  ،RFCھذا عبارة عن مستند ثابت )يتم تحديث طلبات الحصول على تعليقات عبر إصدار طلب RFC
جديد( ،وكانت ھناك محاولتان ھامتان لمراجعته بحيث يمكن تطبيقه بسھولة على السياق الحالي:

 سياسة تنسيق اإلنترنت ) 1أو  ICP-1اختصا ًرا(.
1024

كان ھذا المستند الذي ينتمي إلى مجموعة سياسة تنسيق اإلنترنت في  ICANNواح ًدا من ثالثة مستندات أنشأھا موظفو
 ICANNبعد إنشائھا بفترة قصيرة .وقد كان بمثابة محاولة لتحديث التفاصيل التشغيلية بشأن كيفية ھيكلة نظام اسم النطاق
) (DNSوكيف يجب تشغيله.

1025

كان مستند  ICP-1مصدرً ا لنزاع نشأ بين  ICANNومجتمع  ،ccTLDفيما قامت منظمة دعم أسماء رموز البلدان
) (ccNSOبرفض مستند  ICP-1رسميًا )التقرير النھائي لمجموعة عمل التفويض وإعادة التفويض في منظمة ccNSO
أو  ،(DRDWGحيث كانت تقول إنه أدخل تعديالً على السياسة لكنه لم يفِ بمتطلبات القيام بذلك في وقت طرحه في
.1999

 توصيات مجموعة عمل إطار الترجمة ).(FOIWG

ّ
المنظمة للتفويض وإعادة التفويض فيما يتعلق بنطاقات  ccTLDعلى التفويض وإعادة التفويض لنطاقات ccTLD
 23وف ًقا ألسلوب التتبع السريع ،تنطبق القواعد
الخاصة بأسماء النطاق الدولي ).(IDN
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1026

بوصفھا وسيلة من وسائل المتابعة لمجموعة عمل  DRDWGالتابعة لمنظمة  ،ccNSOكانت مجموعة عمل إطار الترجمة
) (FOIWGجھ ًدا مشتر ًكا بين منظمة  ccNSOواللجنة االستشارية الحكومية ) (GACالتي قامت أيضًا أشركت مندوبين
من عدد من مجتمعات  ICANNلتفسير المستند  RFC1591في ضوء إنترنت الوقت الحاضر .في التقرير النھائي ،تم تقديم
عدد من التوصيات التي توضّح تطبيق طلب  RFC1591ضمن نطاق السياق الحالي.

1027

وقد وافقت رسميًا منظمة  ccNSOعلى التقرير النھائي المقدم من مجموعة عمل إطار الترجمة ) (FOIWGفي فبراير
 2015ونقلته إلى مجلس إدارة  .ICANNوھو اآلن قيد المراجعة من مجلس إدارة  ICANNواتخاذ قرار بشأنه.

 مبادئ  GACوالخطوط اإلرشادية للتفويض وإدارة نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان .2005
1028

يُعرف أيضًا ھذا المستند باسم مبادئ  GACلعام  ،2005وتعتبره لجنة " GACمشورة" رسمية موجھة إلى مجلس
 ،ICANNوھو لھذا السبب خاضع لبنود لوائحھا السارية على ھذه المشورة في وقت طرحھا .24تم وضع ھذه السياسة بمعرفة
 GACوتم نشر النسخة األولى من ھذه المبادئ في عام  2000وتمت مراجعتھا فيما بعد من أجل تقديم إصدار سنة .2005

1029

يلقي القسم  1.2من ھذه الوثيقة الضوء على واحد من المبادئ األساسية بالنسبة للحكومات فيما يخص إدارة نطاقات ccTLD
ذات الصلة برمز الدولة أو المنطقة الخاصة بھم:
 .1.2المبدأ األساسي ھو مبدأ التبعية .حيث يجب وضع سياسات  ccTLDعلى المستوى المحلي ،ما لم يكن في اإلمكان
توضيح أن المشكلة لھا تأثير عالمي وبحاجة إلى الحل في إطار عمل دولي .وغالبية مشكالت سياسات  ccTLDمحلية في
طبيعتھا ومن ثم يجب التعامل معھا من خالل مجتمع اإلنترنت المحلي ،بما يتفق مع القانون الوطني.

1030

كما قد يكون القسم  7.1من ھذه الوثيقة مرتبط بشكل مباشر بعملية تفويض وإعادة تفويض نطاقات :ccTLD
 .7.1المبدأ
التفويض وإعادة التفويض مسألة وطنية ومن ثم يجب حلھا على المستوى الوطني وبما يتفق مع القوانين الوطنية ،مع األخذ في
االعتبار وجھات نظر جميع أصحاب المصلحة المحليين وحقوق سجل  ccTLDالحالي .وبمجرد التوصل إلى قرار رسمي
نھائي ،يجب على  ICANNالتصرف على الفور من أجل البدء في عملية تفويض وإعادة تفويض بما يتوازى مع التعليمات
الرسمية التي توضح األساس بالنسبة لھذا القرار.

 وتتم صياغة القوانين المحلية السارية على نطاقات  ccTLDأو نطاقات  ccTLDذات أسماء النطاقات الدولية )،(IDN
المرتبطة بدولة أو منطقة معينة بواسطة حكومات ھذه البلدان أو المناطق

 24التفاصيل على الرابط https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#XI
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1031

سبل تسوية النزاعات التي تنشأ حول السياسة )نطاقات (ccTLD

1032

القسم  3.4من  RFC1591مخصص آللية تسوية النزاعات .ومع ذلك ،الھيئة الواردة في المستند غير موجودة حاليًا .ال
تمتلك غالبية نطاقات  ccTLDأي عقود من شأنھا أن تحدد آلية تسوية نزاع ما مع منظمة .ICANN

1033

بالنسبة لنطاقات  ccTLDالتي ال يربطھا بمنظمة  ICANNعقد يحدد آليات تسوية النزاعات ،فإن مسارات التصعيد التي
تتيحھا  ICANNوالمتاحة لھا ھي محقق شكاوى  ICANNواللوائح السارية في  ،ICANNوالتي ترتبط بالمراجعة المستقلة
إلجراءات مجلس ) ICANNوالتي لن تنطبق إال على اإلجراء ذي الصلة الذي اتخذه المجلس ،أي عمليات التفويض وإعادة
التفويض في ھذه الحالة( .ونظرً ا ألن تلك اآلليات غير ملزمة بالنسبة للمجلس أو لمنظمة  ،ICANNفإن كثيرً ا من نطاقات
 ccTLDتراھا ذات قيمة محدودة.

1034

ھناك مصادر إضافية للمساءلة بالنسبة لعدد محدود من نطاقات  ccTLDالتي تربطھا بمنظمة  ICANNاتفاقيات رعاية
رسمية أو أطرً ا للمساءلة .ھذه األنواع من االتفاقيات تتضمن فقرات بخصوص حل النزاعات و ُتستخدم لتسوية الخالفات
الناشئة بين الطرفين وثيقي الصلة بجميع اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بھا مش ّغل نطاقات  .ccTLDويتم اللجوء بموجب
ھذه االتفاقيات عاد ًة إلى غرفة التجارة الدولية ).(ICC

1035

ومن المھم أيضًا مالحظة أن القوانين المحلية السارية على نطاقات  ccTLDأو نطاقات  ،IDN ccTLDوالمرتبطة بدولة أو
منطقة معينة ،يتم س ّنھا بواسطة حكومات ھذه الدول أو المناطق وأن تلك النزاعات المتعلقة بھذه القوانين يمكن النظر فيھا في
المحاكم ذات االختصاص.

1036

مراجع وثائق وضع السياسة وعمليات تسوية النزاعات )(ccTLD

.https://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt RFC1591: 
.https://www.icann.org/icp/icp-1.htm ICP 1: 
 تقرير  FOIWGالنھائيhttp://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-resolutions-11feb15- :
.en.pdf
 ھيئة المراجعة المستقلة ).https://www.icann.org/resources/pages/irp-2012-02-25-en :(IRP
 محقق شكاوى https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws- :ICANN
.en#AnnexB
 مبادئ  GACلسنة :2005
https://gacweb.icann.org/download/attachments/28278844/ccTLD Principles 0.pdf?vers
.ion=1&modificationDate=1312385141000&api=v2

خدمة  IANAالمتأثرة )نطاقات (gTLD

1037

ع.1.2.أ2.

1038

تفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى األعلى العامة ).(gTLD

1039

كيفية وضع السياسات وصياغتھا عبره )نطاقات (gTLD

1040

تتحمل منظمة دعم األسماء العامة  GNSOمسؤولية التطوير وتقديم التوصيات حول السياسات المستقلة لمجلس إدارة
 ICANNذات الصلة بنطاقات  .gTLDعلمًا بأن عملية وضع سياسة  GNSOعملية معقدة وموصوفة جيدة من شأنھا أن
تؤثر بالسلب على حجم ھذا المستند ،ولذلك لن يتم إدراجھا فيه .يمكن العثور على التفاصيل على ھذا الرابط
.https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#AnnexA
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1041

سبل تسوية النزاعات التي تنشأ حول السياسة )نطاقات (gTLD

1042

ھذه عملية معقدة وموصوفة جيدة من شأنھا أن تؤثر بالسلب على حجم ھذا المستند ،ولذلك لن يتم إدراجھا فيه .ويمكن العثور
على تفاصيل إضافية على ،http://newgtlds.icann.org/EN/APPLICANTS/AGB :والذي يحدد اإلجراءات
التي تم تصميمھا مع التركيز على فضل النزاعات بكفاءة وفي الوقت المناسب .كجزء من برنامج نطاقات  gTLDالجديدة،
تسري كل ھذه اإلجراءات على كل الممارسات التي تتم إدارتھا بمعرفة كل واحد من مزودي خدمة حل النزاعات ).(DRSP
كل مزود من مزودي خدمة حل النزاعات له مجموعة قواعد خاصة به أو ستكون له إجراءات تكميلية تنطبق على ھذه
اإلجراءات .وعالوة على ذلك ،فإن مسارات التصعيد التي تتيحھا  ICANNمثل محقق شكاوى  ICANNولوائح ICANN
الداخلية ذات الصلة بالمراجعة المستقلة إلجراءات مجلس ) ICANNوالتي لن تنطبق إال على اإلجراء ذي الصلة الذي اتخذه
المجلس( فھي متاحة.

1043

مراجع وثائق وضع السياسة وعمليات تسوية النزاعات )نطاقات (gTLD

 عملية وضع السياسة ) (PDPفي منظمة :GNSO
.https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en#AnnexA
 دليل مقدم طلب نطاق  gTLDالجديدة.http://newgtlds.icann.org/EN/APPLICANTS/AGB :
 ھيئة المراجعة المستقلة ).https://www.icann.org/resources/pages/irp-2012-02-25-en :(IRP
 محقق شكاوى https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws- :ICANN
.en#AnnexB
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المراقبة والمساءلة

1044

الجزء .1.2ب.

1045

سيصف ھذا القسم كافة الطرق التي تتم بھا مراقبة إمداد ھيئة  IANAللخدمات واألنشطة المدرجة في القسم األول وكافة
الطرق التي تتم على أساسھا في الوقت الحالي مساءلة ھيئة  IANAبخصوص تقديم الخدمات .لكل آلية مراقبة أو مساءلة،
يُرجى إيراد أكبر قدر ممكن مما يلي إن وُ جد:

 ما ھي خدمة أو نشاط ) IANAالمحدد في القسم( الذي تأثر.
 إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم .2أ قد تأثرت ،حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر.
 وصف للكيان أو الكيانات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة ،بما في ذلك ،كيفية اختيار األفراد أو إبعادھم من
المشاركة في ھذه الكيانات.
 وصف لآللية )مثل العقد ،مخطط التقارير ،خطة التدقيق ،إلخ( .ينبغي أن يشمل ھذا وص ًفا لعواقب وظائف مشغل  IANAالتي
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.
1046

الجزء .1.2ب 1.ما ھي خدمة أو نشاط  IANAالمتأثر )عقد وظائف  IANAمن (NTIA

1047

تماشيًا مع أغراض ھذا القسم ،يشير مصطلح مراقبة مش ّغل وظائف  IANAأو ) (IFOومساءلته إلى المراقبة والمساءلة
المستقلتين .وتحدي ًدا يتم تعريف المراقبة والمساءلة بأنھما:

 المراقبة )لتنفيذ مش ّغل  IFOلإلجراءات واألنشطة المرتبطة بمنطقة الجذر( :يتم تنفيذ المراقبة عبر ھيئة مستقلة عن المش ّغل
)على النحو المنصوص عليه في عقد وظائف  IANAالمبرم مع  (NTIAويكون لھا حق الوصول إلى جميع المعلومات ذات
الصلة لمراقبة أو اعتماد اإلجراءات واألنشطة التي تجري مراقبتھا.
 المساءلة :تتيح المساءلة إمكانية قيام ھيئة مستقلة بفرض عواقب ملزمة لضمان وفاء مش ّغل  IFOباتفاقاته الموثقة والمقبولة
رسميًا وكذلك بالمعايير والتوقعات.
1048

جميع وظائف  IANAالمنصوص عليھا في القسم األول من ھذا المستند متأثرة .يوفر الملحق "ب" نظرة عامة على آليات
المراقبة المنصوص عليھا في عقد وظائف  IANAالمبرم مع .NTIA

1049

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

1050

آليات المراقبة والمساءلة المشار إليھا في عقد وظائف  IANAالمبرم مع  NTIAال تؤثر على السياسات الواردة في القسم
.2أ.

1051

الھيئة أو الھيئات التي تضطلع بالدور الرقابي أو تنفذ وظائف المساءلة )عقد وظائف  IANAالمبرم مع (NTIA

1052

في الوقت الحالي تتولى  NTIAمسؤولية تنفيذ ھذه المراقبة .ال يوجد وصف بخصوص كيفية اختيار األفراد الذين يقومون
بتنفيذ ھذه الوظائف ،أو عزلھم ،أو استبدالھم.

1053

وصف اآللية )عقد وظائف  IANAالمبرم مع (NTIA

1054

إحدى آليات المساءلة الرسمية المنصوص عليھا في عقد وظائف  IANAالمبرم مع  NTIAھي القدرة على إلغاء العقد أو
تجديده .عالوة على ذلك ،ھناك آلية شكاوى للعمالء مضمّنة في العقد.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  31من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت
1055

االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية لعقد وظائف  IANAالمبرم مع NTIA

1056

االختصاص القضائي لآللية ھو محاكم الواليات المتحدة األمريكية.

1057

ما الخدمة أو النشاط المقدم من  IANAالذي سيتأثر )تقوم وكالة  NTIAبالتصرف بوصفھا مسئوالً عن عملية
إدارة منطقة الجذر(

1058

تمارس وكالة  NTIAدورھا الرقابي عبر مراجعة جميع الطلبات والوثائق المقدمة من مقاول ھيئة  IANAللتغييرات التي يتم
إدخالھا على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات  WHOISالخاصة بھا للتحقق من قيام ھيئة  IANAبالوفاء بالتزاماتھا في التوصية
بتغيير ما .يمكن أن ترفض وكالة  NTIAإقرار الطلب .وھذا يؤثر على كافة وظائف  IANAالتي تعدّل منطقة الجذر وقاعدة
البيانات أو قاعدة بيانات  WHOISالخاصة بھا.

1059

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

1060

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

1061

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

1062

في الوقت الحالي تتولى  NTIAمسؤولية تنفيذ ھذه المراقبة .ال يوجد وصف بخصوص كيفية اختيار األفراد الذين يقومون
بتنفيذ ھذه الوظائف ،أو عزلھم ،أو استبدالھم.

1063

وصف اآللية )تقوم وكالة  NTIAبالتصرف بوصفھا مسئوالً عن عملية إدارة منطقة الجذر(

1064

تتم ممارسة المساءلة عبر وكالة  NTIAعبر عدم اعتماد طلب تغيير تقدمت به ھيئة  IANAلمنطقة الجذر أو قاعدة بيانات
 WHOISالخاصة بھا.

1065

االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية )تقوم وكالة  NTIAبالتصرف بوصفھا مسئوالً عن عملية إدارة
منطقة الجذر(

1066

االختصاص القضائي لآللية ھو محاكم الواليات المتحدة األمريكية.

1067

ما الخدمة أو النشاط المقدم من  IANAالذي سيتأثر )تم إدراج التحكيم الملزم في عقود (TLD

1068

ترتبط سجالت نطاقات  gTLDوالقليل من سجالت نطاقات  ccTLDبعقود )بالنسبة لنطاقات  ccTLDيُطلق عليھا أيضًا
اتفاقيات الرعاية أو إطارات المساءلة( مع منظمة  .ICANNجميع ھذه العقود تنص على التحكيم الملزم في النزاعات) .يبدأ
نص عقد نطاقات  gTLDالقياسي بما يلي" :يتم حل النزاعات الناشئة بموجب ھذه االتفاقية أو المتعلقة بھا مما لم تتم تسويته
وف ًقا للبند  ،5.1بما في ذلك المتطلبات الخاصة بأداء معين ،من خالل تحكيم مُلزم يتم إجراؤه وفقا ً لقواعد محكمة التحكيم
الدولية لغرفة التجارة الدولية (".جميع وظائف  IANAالتي تقوم بتعديل ملف منطقة الجذر أو قاعدة بياناتھا سوف تتأثر.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  32من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت
1069

إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم .2أ متأثرة ،فحدد أي مصادر ھي المتأثرة واشرح طريقة ھذا التأثر
)تم إدراج التحكيم الملزم في عقود (TLD

1070

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

1071

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

1072

بالنسبة لغالبية نطاقات  ،gTLDيكون النص كالتالي:

1073

يتم حل النزاعات الناشئة بموجب ھذه االتفاقية أو المتعلقة بھا مما لم تتم تسويته وف ًقا للبند  ،5.1بما في ذلك المتطلبات الخاصة
بأداء معين ،من خالل تحكيم مُلزم يتم إجراؤه وفقا ً لقواعد محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية .أي تحكيم سوف يتم
على يد محكم واحد ،ما لم ) (1تسعى  ICANNللحصول على تعويضات جزائية أو تحذيرية ،أو عقوبات تنفيذية ،أو )(2
يتفق الطرفان كتابة على استخدام عدد أكبر من المحكمين أو ) (3ينشأ النزاع بموجب البند  7.6أو  .7.7في حالة الفقرات
) (1أو ) (2أو ) (3في الجملة السابقة ،يتم التحكيم في حضور ثالثة مح ّكمين على أن يختار ك ُّل طرف مح ّكمًا واح ًدا ويختار
المحكمان اللذان تم اختيارھما المحكم الثالث.

1074

بالنسبة لعدد قليل من نطاقات  ccTLDالمرتبطة بعقد ،عاد ًة ما يكون النص المرتبط بھذا األمر نسخة مما يلي:

1075

يلتزم كل طرف بتسمية مح ّكم ،ويقوم المح ّكمان المعيّنان بھذه الطريقة ،في غضون  30يومًا من تأكيد تعيينھما ،بتسمية المح ّكم
الثالث الذي سيتولى وظيفة رئيس ھيئة التحكيم.

1076

وصف اآللية )تم إدراج التحكيم الملزم في عقود (TLD

1077

ً
ملزمة للطرفين.
تكون نتائج التحكيم

1078

االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية )تم إدراج التحكيم الملزم في عقود )TLD

1079

تجري وقائع التحكيم بالنسبة لنطاقات  gTLDباللغة اإلنجليزية ويتم ذلك في مقاطعة لوس انجلوس ،بوالية كاليفورنيا في
الواليات المتحدة األمريكية.

1080

بالنسبة لنطاقات  ccTLDالتي تتضمن اتفاقيتھا مع منظمة  ICANNبنو ًدا لتسوية النزاعات ،يجب أن يتفق الطرفان على
مكان التحكيم .وعاد ًة ما يتم إدراج نص يحدد القانون ذا الصلة فيما يتعلق بتقييم تصرفات كل طرف ،مثل قانون الدولة التي يتم
تشغيل نطاق  ccTLDفيھا بالنسبة لنطاقات  ،ccTLDوقانون والية كاليفورنيا بالنسبة لإلجراءات الصادرة عن منظمة
.ICANN

1081

ما الخدمة أو النشاط المقدم من  IANAالذي سيتأثر )سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق
مش ّغل وظائف  IANAلنطاقات  ccTLDالمرتبطة بدولة أو منطقة محددة )نطاقات ((ccTLD

1082

ينص عقد وظائف  IANAالمبرم مع  NTIAبوضوح على أھمية مبادئ اللجنة االستشارية الحكومية ) (GACلعام 2005
فيما يتعلق بالتفويض وإعادة التفويض بخصوص نطاقات .ccTLD

1083

وبھذا فإن القسم  1.7من مبادئ  GACلسنة  2005يحدد بوضوح المرحلة بالنسبة لإلشراف من جانب الحكومات:
 .1.7جدير بالذكر أن خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات ) (WSISلعام  2003تدعو "الحكومات إلى إدارة اسم
نطاق المستوى األعلى لرموز البلدان الخاص بھم أو اإلشراف عليه ،حسب الحاجة" .يجب أن تستند أي مشاركة كھذه إلى
القوانين والسياسات الوطنية المناسبة .ويوصى بأن تعمل الحكومات بالتعاون مع مجتمع اإلنترنت المحلي لديھا في اتخاذ
القرارات بشأن كيفية العمل مع سجل نطاقات .ccTLD
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  33من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت
1084

في ظل السياق الوارد في البند  1.2من الوثيقة نفسھا:
 .1.2المبدأ األساسي ھو مبدأ التبعية .حيث يجب وضع سياسات  ccTLDعلى المستوى المحلي ،ما لم يكن في اإلمكان
توضيح أن المشكلة لھا تأثير عالمي وبحاجة إلى الحل في إطار عمل دولي .وغالبية مشكالت سياسات  ccTLDمحلية في
طبيعتھا ومن ثم يجب التعامل معھا من خالل مجتمع اإلنترنت المحلي ،بما يتفق مع القانون الوطني.

1085

تسعى  IFOفي الوقت الحالي للحصول على موافقة الحكومة لجميع عمليات تفويض وإعادة تفويض نطاقات .ccTLD

1086

تتأثر عمليات التفويض وإعادة التفويض الخاصة بنطاقات .ccTLD

1087

إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم .2أ متأثرة ،فحدد أي مصادر ھي المتأثرة واشرح طريقة ھذا التأثر
)سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق مش ّغل وظائف  IANAلنطاقات  ccTLDالمرتبطة بدولة
أو منطقة محددة )نطاقات ((ccTLD

1088

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

1089

الھيئة أو الھيئات التي تضطلع بالدور الرقابي أو تنفذ وظائف المساءلة )سريان القانون المحلي فيما يتعلق
ّ
مشغل وظائف  IANAلنطاقات  ccTLDالمرتبطة بدولة أو منطقة محددة )نطاقات
باإلدارة عن طريق
((ccTLD

1090

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

1091

ّ
مشغل وظائف  IANAلنطاقات ccTLD
وصف اآللية )سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق
المرتبطة بدولة أو منطقة محددة )نطاقات ((ccTLD

1092

اعتماد متغير على الحكومة المحددة.

1093

ّ
مشغل
االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية )سريان القانون المحلي فيما يتعلق باإلدارة عن طريق
وظائف  IANAلنطاقات  ccTLDالمرتبطة بدولة أو منطقة محددة )نطاقات ((ccTLD

1094

يقع االختصاص القضائي في الدولة أو المنطقة المعنية.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  34من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الجزء 1.3
1095

اإلشراف والمساءلة المقترحة لما بعد النقل

سيصف ھذا القسم التغييرات التي يقترحھا المجتمع الخاص بك على الترتيبات الواردة في القسم ".2ب" في ضوء عملية النقل.
إذا كان المجتمع يقترح استبدال ترتيب قائم أو أكثر بترتيبات جديدة ،فمن الواجب شرح ھذا االستبدال ويجب تقديم وصف
لجميع العناصر الواردة في القسم "ب.ب" فيما يخص الترتيبات الجديدة .يجب أن يقدم المجتمع المسوغات والمبررات
للترتيبات الجديدة .إذا كان االقتراح المقدّم من المجتمع يحمل مضامين لترتيبات السياسة القائمة الوارد وصفھا في القسم ".2أ"،
فإن ھذه المضامين يجب تقديم وصف لھا ھنا .إذا لم يكن المجتمع بصدد اقتراح تغييرات على الترتيبات الواردة في القسم
"ب ،"2.فإن المسوّ غات والمبررات لھذا االختيار يجب ذكرھا ھنا.

عناصر ھذا المقترح

1096

الجزء .1.3أ

1097

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

 بوصفھا كيا ًنا قانونيًا منفصالً وجدي ًدا ،سيتم تشكيل ھيئة أرقام مخصصة لإلنترنت لمرحلة ما بعد النقل )ھيئة  (PTIبوصفھا
شركة تابعة لمنظمة  .ICANNسيتم نقل الوظائف الحالية التي تضطلع بھا  ،IANAوكذلك الموظفين اإلداريين ،وما يرتبط
بذلك من الموارد ،والعمليات ،والبيانات ،والمعارف الفنية بصورة قانونية إلى ھيئة .PTI
 وسوف تبرم منظمة  ICANNعق ًدا مع ھيئة  ،PTIتمنح بموجبه  PTIالحقوق وااللتزامات الالزمة للقيام بوظيفة مش ّغل
وظائف  IANAأو ) (IFOلوظائف التسمية ،وتحديد الحقوق وااللتزامات الخاصة بـ  ICANNو .PTIوأيضًا سوف يتضمن
ھذا العقد اتفاقيات مستوى الخدمة ووظائف التسمية.
 التغييرات المقترحة على بيئة منطقة الجذر والعالقة مع جھة صيانة منطقة الجذر.

1098

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

1099

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

1100

الجزء .1.3أ .1.الھيكل المقترح لمرحلة ما بعد النقل

1101

موضوع القسم الثالث ھو تقديم التغييرات المطلوبة الستبدال الرقابة والمساءلة اللتين تنفذھما وكالة  NTIAعبر عقد وظائف
 IANAالمبرم مع  NTIAودور وكالة  NTIAبوصفھا مسئوالً عن عمليات إدارة منطقة الجذر لوظائف التسمية.
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يشمل دورا الرقابة والمساءلة اللذان تضطلع بھما وكالة  NTIAما يلي على وجه الخصوص:

 فيما يتعلق بعقد وظائف :IANA
 عمليات العقد ،بما في ذلك اختيار المش ّغل وإلغاء العقد )المساءلة(.
 التحديد الرسمي للمتطلبات والتوقعات المنتظرة من  IANAعبر وكالة  - NTIAتقرير عمل ) IANAالرقابة(.
 إنشاء آليات ضبط الجودة وتقييم األداء والرقابة الخارجية لھا )الرقابة والشفافية(.
 حل المشكالت )المساءلة(.
 فيما يتعلق بدور وكالة  NTIAبوصفھا مسئوالً عن عمليات إدارة منطقة الجذر:
 اعتماد جميع التغييرات الطارئة على محتوى منطقة الجذر )الرقابة والمساءلة(.
 اعتماد جميع التغييرات الطارئة على بيئة منطقة الجذر مثل تنفيذ ) DNSSECالرقابة والمساءلة(.
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 اعتماد جميع االتصاالت الخارجية وإعداد التقارير عن طريق ھيئة  IANAإلى األطراف الخارجية )الرقابة
والمساءلة(.

1103

أكدت المشاورة العامة بشأن اقتراح النقل األولي لمجموعة عمل المجتمع-اإلشراف بتاريخ  1ديسمبر  2014على رضا
المشاركين عن األداء الحالي لكل من  ICANNو .IFOومن ثم فإن أيّة ترتيبات جديدة ينبغي أن ّ
تعزز منظمة ،ICANN
مثل مش ّغل  IFOفي وقت النقل وتنفيذ آليات مصممة من أجل توفير رقابة ومساءلة فعالتين )باإلضافة إلى المعمول به في
الوقت الحالي( ،مع تقليل التعقيد والتكاليف ألدنى حد والحفاظ على أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت ونظام اسم النطاق .DNS
كما أكدت المشاورة العامة حول مقترح المسودة الثانية لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف في أبريل-مايو  2015على دعم
مجلس اإلدارة لـ  PTIوالھياكل ذات الصلة ،مثل مراجعة وظيفة  IANAأو ) (IFRواللجنة الدائمة للمستھلك ) .(CSCوقد
قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بمراجعة وتحديث المقترح بما يتفق مع ذلك25.
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للوفاء بتوقعات المجتمع فيما يتعلق باإلشراف على وظائف  IANAالمرتبطة بالتسمية ،قامت مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف ،والتي تعمل على الفرضية القائلة بوجود حالة من الرضا في الوقت الحالي عن أداء قسم  IANAداخل منظمة
 ،ICANNوأن منظمة  ICANNيجب أن تبقي على مش ّغل وظائف  ،IANAبالموافقة على أن مقترح مقبول للنقل لمجتمع
األسماء سوف يتطلب العناصر التالية:

 عق ًدا مشابھًا للعقد الحالي لوظائف  IANAالمبرم مع  NTIAإلنجاز مرحلة ما بعد نقل وظائف  IANAلألسماء؛
 قدرة مجتمع أصحاب المصالح المتعددين على ضمان قيام منظمة  ICANNبالتصرف وف ًقا لطلبات المجتمع فيما يتعلق
بعمليات أسماء IANA؛
 الفصل اإلضافي ،عند الحاجة ،بين المسؤوليات التشغيلية ومسؤوليات صياغة السياسات وآليات الحماية لمش ّغل IFO؛
 آلية العتماد التغييرات التي تطرأ على بيئة منطقة الجذر )مع توقف وكالة  NTIAعن تقديم عملية موافقة(؛
 القدرة على ضمان تمويل منظمة  ICANNلوظائف  IANAتمويالً كافيًا؛
 قدرة مجتمع أصحاب المصالح المتعددين ،وإذا كان الزمًا بعد استنفاد فرص المعالجة الجوھرية ،على المطالبة باختيار مشغل
جديد لوظائف  IANAوف ًقا الرتباطھا باألسماء.
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في حين ينبع ھذا المقترح من داخل مجتمع األسماء ،فإنه يتوقع ،ألسباب اتساق وظيفة  IANAوجميع القواعد المنطقية
التشغيلية ،أن يتم نقل جميع وظائف  IANAإلى  .PTIوعلى الرغم من ذلك ،من غير الواضح في وقت الكتابة ما إذا كانت
المجتمعات التشغيلية األخرى سوف تتعھد أم ال بالتعاقد مباشرة بـ ) PTIبنفس الطريقة التي يتصور بھا ھذا الرد ما سوف
تقوم به  ،(ICANNأو ما إذا كانت تلك المجتمعات سوف تحظى بتعاقد مع  .ICANNوفي حالة تعاقد المجتمعات التشغيلية
األخرى مباشرة مع  ،PTIسوف يتوجب على تلك المجتمعات تحديد الشروط التي ترد في عقدھم مع  PTIمن أجل دعم
وظائفھم المعنية .وعلى الجانب اآلخر ،في حالة إبرام المجتمعات التشغيلية األخرى عقد مع  ،ICANNفسوف يتوجب على
 ICANNالتعاقد من الباطن على أداء الوظائف إلى  .PTIما ھو األسلوب من بين ھذه األساليب الذي تتبعه المجتمعات
التشغيلية األخرى وليس له صلة باألغراض الخاصة بالمقترح الحالي ،طالما أن تلك التفاصيل غير متسقة مع ھذا المقترح.
وفي أي من الحاالت ،فإن الترتيبات الخاصة بوظائف  IANAلغير األسماء تعتبر خارج نطاق ھذه الوثيقة باستثناء الحد الذي
تتعلق فيه مباشرة بوظائف األسماء .وقد وافقت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف على أن اعتماد كافة التغييرات الطارئة
على محتوى منطقة الجذر لم يعد بحاجة لتفويض )كما ھو الحال في الوقت الحالي( ،وأن المراسالت الخارجية وإعداد التقارير
لن تحتاج فيما بعد العتماد خارجي في مرحلة ما بعد النقل .تحاول مسودة المقترح النھائية ھذه الوفاء بكافة المتطلبات أعاله
عبر:

 إنشاء ھيئة  ،PTIوھي كيان اعتباري منفصل وسوف يكون جھة فرعية 26يخضع إلدارة  .27ICANNيضمن إنشاء ھيئة
 PTIالفصل بين الجانبين التشغيلي والقانوني داخل منظمة .ICANN

 25راجع أداة مراجعة التعليقات العامة )) ،https://community.icann.org/x/x5o0Awوالتي تقوم بتصنيف جميع التعقيبات الواردة وف ًقا ألقسام المقترح
والردود على كل من ھذه التعليقات من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.
 26والجھة الفرعية ألي كيان تعني كيان آخر يتحكم أو يخضع للتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر أو يخضع لإلدارة والرقابة المشتركة مع الكيان األول .على سبيل
المثال ،أي شركة أم والشركات الفرعية التابعة لھا عبارة عن جھات منتسبة ألن الشركة األم تتحكم في الشركات الفرعية؛ وشركتان فرعيتان مع شركة أم مشتركة
جھات منتسبة ألن الشركتين الفرعيتين تخضعان لإلدارة المشتركة للشركة األم.
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 إبرام عقد بين ھيئة  PTIومنظمة  ICANNيمنح ھيئة  PTIحقوق التصرف بصفته  ،IFOوينص على الحقوق وااللتزامات
لكل من  PTIو.ICANN
 إنشاء لجنة دائمة للمستھلكين  CSCتكون مسئولة عن مراقبة أداء مش ّغل  IFOطب ًقا للمتطلبات التعاقدية وتوقعات مستوى
28
الخدمة ،مع حل المشكالت مباشرة مع مش ّغل  IFOأو تصعيدھا إذا فشلت الجھتان في حلھا.
 إنشاء سلسلة من آليات حل المشكالت لضمان حل المشكالت بفاعلية.
 ضمان قبول منظمة  ICANNتعليقات مجتمع أصحاب المصالح المتعددين فيما يتعلق بميزانية عمليات  IANAالسنوية.
 إنشاء إطار العتماد التغييرات التي تطرأ على بيئة منطقة الجذر )مع توقف وكالة  NTIAعن أعمال المراقبة(.
29.PTI

 إنشاء مراجعة لوظائف  IANAمن أصحاب المصلحة المتعددين ) (IFRمن أجل إجراء مراجعات دورية وخاصة لـ
ولن يتم فرض نتائج مراجعة  IFRأو تقييدھا ،ويمكن أن تشمل توصيات البدء في عملية منفصلة )وف ًقا لما ھو مشار إليه
أدناه( ،وھو ما يمكن أن يؤدي إلى إنھاء أو عدم تجديد عقد وظائف  IANAلكل من  ICANN-PTIعلى سبيل المثال ال
الحصر.
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يعتمد مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بشكل كبير وھو مشروط بشكل واضح على تنفيذ آليات المساءلة من مستوى
 ICANNمن خالل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ) ICANNمجموعة عمل المجتمعات-المساءلة( وف ًقا لما ھو
مشار إليه أدناه .قام الرؤساء المشاركون لمجموعة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ومجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز
مساءلة  ICANNبتنسيق كما أن مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف واثقة من أن توصيات مجموعة عمل عبر المجتمع
لتعزيز مساءلة  ،ICANNفي حالة تنفيذھا حسب ما ھو متصور ،سوف تفي بالمتطلبات التي أشارت إليھا مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف في السابق إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  .CCWGفي حالة عدم تنفيذ أي من آليات المساءلة
ھذه في مستوى  ICANNوف ًقا لما ھو متصور في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ،فسوف يكون ھذا المقترح
المقدم من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بحاجة إلى مراجعة .وبصفة خاصة ،فإن الھيكل القانوني ومقترح مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف يتطلب مساءلة منظمة  ICANNفي الجوانب التالية:

 .1ميزانية  ICANNوميزانية  .IANAقدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على الميزانية بعد أن تمت الموافقة عليھا
بمعرفة مجلس إدارة  ICANNولكن قبل أن تسري .يجوز للمجتمع رفض ميزانية  ICANNاستنا ًدا إلى عدم االتساق
المتصور مع الغرض والمھمة والدور المنصوص عليھم في عقد تأسيس  ICANNولوائحھا الداخلية ،أو المصلحة
العامة العالمية ،أو احتياجات أصحاب المصلحة في  ،ICANNأو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم المجتمع.
توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن تكون تكاليف  IFOالشاملة شفافة وأن خطط تشغيل ICANN
وميزانيتھا يجب أن تضم تفصيل لكل تكاليف عمليات  IANAلمستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة .ويمكن أن
يشتمل تفصيل تكاليف  IANAعلى "التكاليف المباشرة لقسم  ،"IANAو"التكاليف المباشرة للموارد المشتركة"
و"تخصيص وظائف الدعم" .وعالوة على ذلك ،يجب تحديد بنود ھذه التكاليف إلى تكاليف محددة أكثر لكل وظيفة محدد
في مستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة .كما يجب أن يكون في  PTIأيضًا ميزانية سنوية تتم مراجعة والموافقة
عليھا بمعرفة مجتمع  ICANNوبصفة سنوية .ويجب على  PTIتقديم ميزانية إلى  ICANNقبل تسعة أشھر على األقل
من العام المالي من أجل ضمان استقرار خدمات  .IANAوترى مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن ميزانية IANA
يجب أن تتم الموافقة عليھا بمعرفة مجلس إدارة  ICANNفي إطار زمني مبكر عن ميزانية  ICANNاإلجمالية.
وسوف يتعين على مجموعة عمل المجتمعات )أو أي مجموعة تنفيذ تأتي بعدھا( تنفيذ عملية مقترحة من أجل مراجعة
ميزانية محددة لـ  ،IANAوھو ما قد يصبح أحد المكونات في مراجعة الميزانية اإلجمالية.
 .2آليات تمكين المجتمع .تمكين مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين من أجل الحصول على الحقوق التالية فيما يخص مجلس
إدارة  ،ICANNيجب ضمان ممارسة ذلك من خالل اإلنشاء المرتبط لمجتمع  /مجموعة أعضاء في أصحاب المصلحة:
)أ( القدرة على تعيين وإقالة األعضاء في مجلس إدارة  ICANNواستدعاء مجلس إدارة  ICANNبالكامل؛
27
ً
واستنادا إلى النصيحة القانونية المستقلة الواردة ،تقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن تكون ھيئة  PTIجھة تابعة في صورة مؤسسة للنفع العام كائنة في
كاليفورنيا وأن يكون لھا عضو واحد وسوف يكون ھذا العضو ھو  ،ICANNباإلضافة إلى مجلس إدارة يتألف من غالية أعضاء مجلس إدارة ھيئة  PTIعلى أن يتم
تعيينه بمعرفة .ICANN
 28علمًا بأن اللجنة الدائمة للمستھلك ليست كيا ًنا اعتباريًا مستقالً .وسوف يتم اعتماد اللجنة الدائمة للمستھلك من خالل وثائق حوكمة ) ICANNويشمل ذلك لوائح
 ICANNالداخلية( وعقد .ICANN-PTI
 29وسوف يتم إجراء مراجعة وظائف  IANAأو ) (IFRبصورة دورية )أول مراجعة ستكون بعد اكتمال عملية النقل بعامين ،وبعد ذلك على فترات ال تتجاوز خمس
سنوات( .ويمكن أيضًا أن يتم إجراؤھا لمراجعة خاصة في ظل ظروف معينة جرى الحديث عنھا بإسھاب في قسم آليات التصعيد التالي .وسوف يتم اعتماد المراجعة
من خالل وثائق حوكمة ) ICANNويشمل ذلك لوائح  ICANNالداخلية( والمشار إليھا في عقد .ICANN-PTI
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)ب( القدرة على ممارسة اإلشراف فيما يخص قرارات مجلس إدارة ) ICANNويشمل ذلك ما يتعلق بإشراف مجلس
إدارة  ICANNعلى وظائف  (IANAمن خالل مراجعة واعتماد ) (1قرارات مجلس إدارة ICANN
فيما يھص التوصيات الناجمة عن  IFRأو  IFRخاصة و) (2ميزانية ICANN
)ج( باإلضافة إلى القدرة على الموافقة على التعديالت على "اللوائح األساسية" لـ  ICANNعلى النحو الموضح أدناه.
 .IFR .3إن إنشاء مراجعة وظائف  IANAأو ) (IFRالتي تكون لھا صالحية إجراء مراجعات دورية وخاصة لوظائف IANA
)راجع الملحق و( .وسوف يتم ضم عمليات  IFRوعمليات  IFRالخاصة في المراجعات المفوضة بمعرفة تأكيدات
االلتزامات المنصوص عليھا في لوائح  ICANNالداخلية.
 .CSC .4إن الھدف من إنشاء ھيئة دائمة للمستھلكين  CSCيتمثل في مراقبة أداء وظائف  IANAوتصعيد المشكالت التي لم
يتم تصحيحھا إلى كل من  ccNSOو .GNSOيجب أن تكون  ccNSOو GNSOمخولتان بالتعامل مع األمور التي
يتم تصعيدھا بمعرفة اللجنة الدائمة للمستھلك .CSC
 .5عملية الفصل .تمكين عملية مراجعة  IANAأو  IFRمن أجل تحديد أن عملية فصل ضرورية ،وإذا كان األمر كذلك،
التوصية بإنشاء مجموعة عمل متعددة المجتمعات مختصة بالفصل ) (SCWGوذلك من أجل مراجعة المشكالت
المحددة وتقديم التوصيات .راجع الملحق "ل" للحصول على مزيد من المعلومات فيما يخص متطلبات الموافقة المتعلقة
بتشكيل مجموعة  SCWGباإلضافة إلى الموافقة على توصيات .SCWG
 .6آلية الطعن .تأخذ آلية الطعن على سبيل المثال شكل ھيئة المراجعة المستقلة ،بالنسبة للمشكالت ذات الصلة بوظائف .IANA
على سبيل المثال ،العمالء المباشرون بمشكالت لم يتم تصحيحھا أو األمور المشار المحالة بمعرفة  ccNSOأو
 GNSOبعد التصعيد بمعرفة اللجنة الدائمة للمستھلك سوف يكون لھم إمكانية الوصول إلى ھيئة مراجعة مستقلة .ولن
تغطي آلية الطعم المشكالت ذات الصلة بتفويض وإعادة تفويض نطاقات  ccTLDوھي اآللية المقرر وضعھا بمعرفة ما
بعد نقل مجتمع .ccTLD
 .7اللوائح األساسية .من المقرر النص على جميع اآلليات السابقة في لوائح  ICANNالداخلية باسم "اللوائح األساسية" .وال
يجوز تعديل "اللوائح الداخلية" إال بعد الحصول على موافقة المجتمع وقد تتطلب الحصول على عتبة موافقة ألى من
تعديالت الالئحة النموذجية )على سبيل المثال ،التصويت باألغلبية المطلقة(.
1107

ھيئة  IANAفي مرحلة ما بعد النقل )ھيئة (PTI

1108

ولكي يتم إجراء تحديد وعزل لوظائف التسمية التي تضطلع بھا ھيئة  IANAوظيفيًا وقانونيًا عن كيان منظمة ،ICANN
توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بإنشاء ھيئة  IANAلمرحلة ما بعد النقل .سوف تكون ھيئة  PTIكيا ًنا اعتباريًا
جدي ًدا في شكل شركة غير ربحية )أي شركة للمصلحة العامة قائمة في كاليفورنيا( .سيتم نقل قسم وظائف  ،IANAوكذلك
الموظفين اإلداريين ،وما يرتبط بذلك من الموارد ،والعمليات ،والبيانات ،والمعارف الفنية الحالية بصورة قانونية إلى ھيئة
 30.PTIولن يتم السماح بإجراء تحويل آخر لألصول من  PTIإلى ھيئة أخرى ما لم توافق  ICANNعلى ذلك على وجه
الخصوص.

1109

وفي البداية ،سوف تحصل  PTIعلى  ICANNكعضو وحيد فيھا ومن ثم سوف تكون  PTIجھة فرعية خاضعة إلدارة
 .ICANNوسوف تمنح منظمة  ICANNالتمويل والموارد اإلدارية لھيئة  PTIعبر ميزانية متفق عليھا.

1110

وسوف يتم إبرام عقد بين ھيئة  PTIومنظمة  ICANNيمنح ھيئة  PTIحقوق التصرف بصفته  ،IFOوينص على الحقوق
وااللتزامات لكل من  PTIو .ICANNوسوف ينص العقد على التجديد التلقائي ،لكن مع مراعاة عدم التجديد المحتمل من
جھة منظمة  ICANNإذا نصحتھا بذلك لجنة مراجعة وظائف ) IANAانظر المزيد من التفاصيل أدناه(.

 30في حال وجود أي عقود مبرمة مع منظمة  ICANNحاليًا ،أو مذكرات تفاھم أو ترتيبات أخرى مرتبطة بوظائف  ،IANAيمكن تخصيصھا لھيئة  PTIوأن تتولى
مسؤوليتھا ،أو استبدالھا بترتيبات جديدة في مستوى ھيئة  ،PTIأو تبقى تحت إشراف  ICANNمع إبرام عقد فرعي مع ھيئة .PTI
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1111

مجلس ھيئة PTI

1112

بصفة ھيئة  PTIكيا ًنا اعتباريًا منفصالً ،فسوف يتوفر له مجلس إدارة وسوف يتوفر لھا الحد األدنى المطلوب قانونيًا من
المسؤوليات والصالحيات .وسوف يكون ھيكل مجلس إدارة  PTIمجموعة من  5-3أشخاص على أن تقوم  ICANNبتعيينه
ً
عضوا وحي ًدا في  .PTIويمكن أن يتألف مجلس إدارة  PTIمن ثالثة أعضاء مجلس إدارة يتم تعيينھم بمعرفة  ICANNأو
) PTIعلى سبيل المثال ،مدير  ICANNالتنفيذي مسئول عن  ،PTIومسئول التكنولوجيا األول  CTOوعضو IANA
المنتدب( ،باإلضافة إلى عضوين مستقلين آخرين من أعضاء مجلس اإلدارة .يجب ترشيح المديرين اإلضافيين من خالل
استخدام آلية ترشيح قوية بشكل متناسب )على سبيل المثال ،من خالل استخدام لجنة ترشيحات  .(ICANNتتوقع مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف أن يحول ذلك دون الحاجة إلى تكرار التعقيدات التي يواجھھا مجلس منظمة  ICANNالقائم على
نموذج أصحاب المصالح المعددين عند مستوى ھيئة  ،PTIوأن يحافظ على قابلية المساءلة الرئيسية عند مستوى منظمة
 .ICANNوبموجب ذلك سوف تتم في نھاية األمر معالجة أي مشكالت تنشأ بخصوص ھيئة  PTIومجلس إدارتھا عبر سيادة
آليات المساءلة في 31.ICANN

1113

وتتمثل وظيفة مجلس إدارة  PTIفي تجنب اإلشراف على العمليات الخاصة بـ  PTIللتأكد من أن  PTIتفي بالحد األدنى من
المتطلبات النظامية المعمول بھا بموجب قانون والية كاليفورنيا بشأن مؤسسات الفائدة العامة غير الربحية ،واألھم من ذلك
تحقيق مسئولياتھا بموجب عقد وظائف  IANAمع .ICANN

1114

وتوصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن يتم تقييم مجموعة مھارات مجلس إدارة  PTIككل وليس على أساس كل
ً
عضوا في مجلس
عضو على حدة ،مع ضمان أيضًا أن كل عضو فريد مناسب ومؤھل بشكل مناسب من أجل الخدمة والعمل
إدارة  PTIبحقه أو حقھا الخاص .وطب ًقا لذلك ،فإن مجموعة المھارات الكاملة الخاصة بمجلس إدارة  PTIيجب أن تكون
متوازنة وأن تغطي تشكيالً كامالً ومتواز ًنا لإلدارة التنفيذية ،وخبرات الحوكمة التشغيلية والفنية والمالية والمؤسسية.

1115

عقد  IANAوبيان العمل

1116

ستتم معالجة المشكالت التي تتم معالجتھا حاليًا في عقد الوظائف المبرم بين وكالة  NTIAومنظمة  ICANNفي عقد وظائف
 IANAلكل من  .ICANN-PTIعالوة على ذلك ،تتوقع مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أن يتم نقل عدد من البنود
الحالية في عقد وظائف  IANAالمبرم مع  NTIAإلى عقد ھيئة  PTIفي شكل بيان عمل ) ،(SOWمع وضع التحديثات
التي يجب القيام بھا نتيجة للعالقة المتغيرة بعد  IANAو ،ICANNفضالً عن التوصيات األخرى المذكورة في القسم الثالث.
ولكي يحصل المجتمع على الثقة في الطبيعة الكاملة والقوية لعقد وظائف  IANAلكل من  ،ICANN-PTIيوصى بأن يكون
لدى  PTIاستشاري قانوني من أجل توجيه اإلرشادات حول العقد .وسوف تشير لوائح  ICANNالداخلية إلى الحاجة إلى
إجراء مراجعة دورية وخاصة لبيان عمل  IANAعبر  .IFRيمكن العثور على نظرة عامة على األحكام التي يتوقع تنفيذھا
في عقد وظائف  IANAبين كل من  ICANN-PTIفي الملحق "ھـ" باإلضافة إلى الملحق "ق" والتي تشمل مسودة صحيفة
بالبنود المقترحة.

1117

مراجعة وظائف IANA

1118

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بإجراء مراجعة لوظائف  IANAأو ) (IFRوالتي سوف تقوم بمراجعة أداء PTI
في مقابل عقد وظائف  IANAبين كل من  ICANN-PTIوبيان األعمال  .SOWوتلتزم  IFRبأن تأخذ العديد من مصادر
التعليقات في االعتبار ،بما في ذلك تعليقات المجتمع وتقييمات لجنة  ،CSCوالتقارير المقدمة بواسطة ھيئة  ،PTIوالتوصيات
المتعلقة بالتحسينات الفنية أو تحسينات العمليات )راجع قسم اللجنة الدائمة للمستھلك أدناه( .سوف يتم إدراج نتائج التقارير
المقدمة إلى لجنة  ،CSCوالمراجعات والتعليقات المتلقاة بخصوص ھذه التقارير أثناء الفترة الزمنية ذات الصلة ،بوصفھا
تعليقات على  .IFRوسوف تراجع  IFRأيضًا بيان األعمال من أجل تحديد ما إذا كان من الواجب التوصية بأي من
التعديالت .علمًا بأن تفويض  IFRمقتصر على تقيم أداء  PTIفي مقابل تقرير األعمال  SOWوال يشمل أي تقييم فيما
يخص السياسة أو مشكالت التعاقد التي ال تكون جزءًا من عقد وظائف  IANAبين  IANA-PTIأو بيان األعمال
 .SOWوعلى وجه الخصوص ،ال يشمل ذلك المشكالت ذات الصلة بتطوير السياسات وعمليات االعتماد ،أو تدابير إنفاذ
العقود فيما بين السجالت المتعاقدة و.ICANN

1119

يوصى بإجراء مراجعة  IFRاألولى بعد اكتمال عملية النقل بما ال يزيد عن عامين .وبعد المراجعة األولية ،يجب أن يتم
إجراء مراجعة دورية لـ  IFRعلى فترات بينية ال تزيد عن خمسة أعوام .يجب النص على  IFRفي لوائح  ICANNالداخلية

 31تبعية مجموعة  – CCWG-Accountabilityانظر الرابط https://community.icann.org/x/TSYnAw
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وإدراجھا في صورة "الئحة داخلية أساسية" ناتجة عن أعمال مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة كما ستعمل بصورة
قياسية وف ًقا لمراجعة تأكيد االلتزامات ) .(AoCوسوف تكون "اللوائح األساسية" لوائح منظمة  ICANNالتي ستتطلب
الحصول على موافقة مسبقة من مجتمع أصحاب المصالح المتعددين العتمادھا أو تعديلھا .اعتماد أي الئحة أساسية لـ
 ICANNيمكن أيضًا أن يتطلب ح ًدا أعلى مما تتطلبه تعديالت أي الئحة عادية ،مثل األغلبية العظمى .وسوف يتم اختيار
أعضاء فريق مراجعة وظائف  IANAأو ) (IFRTعبر المنظمة الداعمة واللجان االستشارية وسوف يشمل العديد من
موظفي االتصال المتبادل من مجتمعات أخرى .وبينما يكون الغرض من فريق مراجعة وظائف  IANAأن يكون مجموعة أقل
عد ًدا ،فإنه سيكون مفتوحً ا "للمشاركين" غير األعضاء بشكل يشبه كثيرً ا وضع مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.
1120

وفي حين سوف تتم جدولة  IFRفي العادة استنا ًدا إلى دورة عادية ال تزيد عن خمسة أعوام 32بالتوازي مع مراجعات
 ICANNاألخرى ،يجوز أيضًا البدء في مراجعة خاصة لوظائف ) IANAھيئة  IFRالخاصة( وذلك في ظل ظروف
خاصة ،وف ًقا لما تمت مناقشته في القسم التالي.

1121

لمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى الملحق "و".

1122

مراجعة وظائف  IANAالخاصة

1123

وف ًقا لما ذكرنا عاليه ،سوف تتم عمليات  IFRبشكل دوري أو في ظروف خاصة ،ربما يتم البدء فيھا خارج النطاق الدوري
المعتاد .وال يمكن البدء في مراجعة غير دورية لـ  IANAأو "خاصة" ) IFRخاصة( عند استنفاذ آليات وطرق التصعيد
التالية:

 اتباع إجراءات  CSCالتصحيحية مع الفشل في تصحيح العيوب التي تم التعرف عليھا )راجع الملحق ز(
 اتباع عملية فضل مشكالت  IANAوفشلھا في تصحيح ما يتم التعرف عليه من أوجه قصور )راجع الملحق ي(.
1124

لمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى الملحق “و”.

1125

وبعد استنفاذ آليات التصعيد السابقة ،سوف تكون  ccNSOو GNSOمسئولتان عن التحقق من نتيجة عملية CSC
ومراجعتھا )وف ًقا لما ھو محدد في الملحق ز( ،وعملية فض مشكالت ) IANAوف ًقا لما ھو محدد في الملحق ي( ولتحديد ما إذا
كان عملية  IFRالخاصة ضرورية أم ال .وبعد النظر في ھذه المسائل ،والتي قد تشتمل على فترة تعليقات عامة ويجب أن
تحتوي على مشاورات مفيدة مع منظمات الدعم/اللجان االستشارية األخرى ،فيمكن البدء في عملية  IFRالخاصة .ولكي يتم
البدء في عملية  IFRخاصة ،فسوف تتطلب إجراء تصويت لكل من مجلس  ccNSOومجلس ) GNSOمن خالل األغلبية
المطلقة في كل منھما بما يتفق مع اإلجراءات العادية لتحديد األغلبية المطلقة( .وسوف تتبع  IFRنفس تشكيل وھيكل عمليات
مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين مثل مراجعة وظائف  IANAالدورية .وسوف يكون نطاق  IFRالخاصة أضيق من
 IFRالدورية ،والذي يرتكز باألساس على العيب أو المشكلة المحددة ،وتأثيراتھا على أداء  IANAاإلجمالي ،وأفضل طريقة
لحل ھذه المشكلة .وكما ھو الحال بالنسبة لعمليات  IFRالدورية ،فإن عملية  IFRالخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغيل
وظائف  ،IANAبما في ذلك  ،CSCلكن ال يجب النظر في وضع السياسات واعتماد العمليات أو العالقات فيما بين
 ICANNونطاقات  TLDالمتعاقدة معھا.

1126

وليست ھناك أي نتيجة موصوفة لعملية  ،IFRسواء الخاصة أو الدورية .ويمكن أن تمتد التوصيات من "ال يلزم اتخاذ
إجراءات" إلى طرح متطلبات للتصحيح التشغيلي ،من أجل البدء في عملية فصل ،والمشار إليھا أدناه .وفي حالة IFR
الخاصة ،من المتوقع أن تصف توصيات  IFRTالكيفية التي يتوقع أن تتناول بھا إجراءات التصحيح المقترحة أوجه القصور
المحددة.

1127

ووف ًقا لما ھو مشار إليه في الملحق "ل" وفي القيام بھذا التحديد ،ال تكون  IFRمسئولة عن التوصية بنوع الفصل .وفي حال
قررت عملية  IFRبأن من الضروري إجراء عملية فصل ،فسوف توصي بإنشاء مجموعة عمل المجتمعات المتعدد للفصل
) .(SCWGوسوف يتوجب الحصول على موافقة على ھذه التوصية بمعرفة كل من مجلس  ccNSOومجلس GNSO
)وذلك من خالل التصويت باألغلبية المطلقة في كل منھما على اإلجراءات العادية لكل منھما من أجل تحديد األغلبية المطلقة(،
وسوف يتوجب الحصول على الموافقة بمعرفة مجلس إدارة  ICANNبعد عملية تعليق عامة ،باإلضافة إلى آلية مجتمع

 32وفي حالة البدء في  IFRخاصة ،يجب السماح بقدر من المرونة فيما يخص االستخدام النفعي لموارد المجتمع وذلك فيما يخص التوقيت و IFRالتالية.
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مستمدة من عملية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة 33.قرار من مجلس إدارة  ICANNبعدم الموافقة على
مجموعة عمل  SCWGالتي حظيت بموافقة األغلبية المطلقة في مجلسي  ccNSOومجلس  GNSOسوف يتعين أن تتبع
نفس عتبات األغلبية المطلقة وإجراءات التشاور كرفض من مجلس إدارة ) ICANNعن طريق األغلبية المطلقة( لتوصية
 PDPالمدعومة بأغلبية مطلقة من .GNSO

اإلشراف المقترح واستبدال المساءلة

1128

الجزء .1.3أ2.

1129

اللجنة الدائمة للعمالء ) - (CSCالرقابة على أداء وظائف  IANAحسب عالقاتھا بخدمات التسمية

1130

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بإنشاء لجنة دائمة للعمالء  CSCلمراقبة أداء ھيئة  PTIمن خالل المھمة التالية:
"تم تأسيس اللجنة الدائمة للعمالء ) (CSCمن أجل أداء اإلشراف التشغيلي الذي قامت به في السابقة اإلدارة الوطنية
لالتصاالت والمعلومات التابعة لوزارة التجارة األمريكية حيث إنھا ترتبط بمراقبة أداء وظيفة تسمية  .IANAھذا النقل
للمسؤوليات سيدخل في حيز التنفيذ اعتبارً ا من ]التاريخ[.
مھمة لجنة  CSCھي ضمان استمرار األداء المرضي لوظيفة  IANAللعمالء المباشرين لخدمات التسمية .العمالء الرئيسيون
لخدمات التسمية ھم مشغلو سجالت نطاقات المستوى األعلى  ،TLDلكن أيضًا تشمل مشغلي خوادم الجذر والوظائف األخرى
التي ال تنتمي لمنطقة الجذر.
وسوف يتم تنفيذ المھمة عبر المراقبة المنتظمة التي تقوم بھا لجنة  CSCألداء وظائف التسمية في  IANAفي مقابل أھداف
مستوى الخدمة المتفق عليھا وعبر اآلليات الالزمة للتعاون مع مش ّغل وظائف  IANAلمعالجة نطاقات القلق المحددة".

1131

ليست لجنة  CSCمفوضة لبدء تغيير في مش ّغل وظائف  IANAمن خالل مراجعة وظائف  ،IANAلكن بإمكانھا التصعيد
إلى مجلس  ccNSOومجلس  GNSOأو أية جھة في الحالة الخاصة حيث تنطبق المشكلة المعنية فقط بنطاقات  ccTLDأو
نطاقات  gTLDعلى التوالي ،والتي قد تقرر أخذ إجراء إضافي باستخدام عمليات المشاورة والتصعيد المتفق عليھا )انظر
الملحق "ي"(.

1132

يمكن العثور على الميثاق المقترح الكامل للجنة  CSCفي الملحق “ز”.

1133

توقعات مستوى الخدمة )(SLE

1134

قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بمراجعة معايير األداء المحددة بموجب عقد  IANAبين  NTIAوICANN
واعتبرت أنھا غي مناسبة لخدمة السجالت ذات األھمية العالمية .وفي ضوء توقف الدور اإلشراف والتوثيق المستقل إلدارة
 ،NTIAفھذا من األوقات المناسبة للعمالء من أجل إعادة تقييم الحد األدنى الحالي لمستويات الخدمة المقبولة ،ومتطلبات
اإلبالغ ومستوى المخالفة.

1135

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

1136

كما تقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن يكون ھناك مطلب يفرض على فريق عمل ) IANAكجزء من مرحلة
التنفيذ( من أجل قياس وتسجيل واإلبالغ عن التفاصيل اإلضافية ألوقات النقل بالنسبة لعملية إدارة ملفات خوادم الجذر .وسوف
توفر ھذه الشفافية معلومات واقعية من أجل مساعدة لجنة  ،CSCو IFRTوالمجتمع في تحديد وتأكيد أن مشغل وظائف
 IANAيواصل تقديم خدمة غير تمييزية إلى مجتمع األسماء.

1137

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

 33ويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  ،ICANNإذا كانت  ICANNمنظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به مجموعة عمل
المجتمعات-المساءلة.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  41من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

بالتسمية من وظائف  .IANAالعمل من أجل تحديد توقعات مستوى الخدمة النھائية سوف تكون متواصلة من أجل أن يتم
تضمينھا في المقترح المقدم إلى  NTIAوسوف تتم إدارة ذلك بالتوازي مع عملية مجموعة  ICGمن أجل مراجعة المقترح
المقدم من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف .والھدف يتمثل في التأكد من أن مقترح األسماء لن يتأخر بسبب العمل من أجل
تحديد توقعات مستوى الخدمة وذلك من أجل تحسين مستوى استخدام الوقت قبل التقديم النھائي للمقترح إلى .NTIA
1138

لمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى الملحق "."H

1139

آليات التصعيد

1140

مع بعض التعديالت الطفيفة ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بالمطالبة باستمرار مجموعة تدريجية من خطوات
التصعيد التي يمكن تنفيذھا لحاالت الطوارئ وللتعامل مع شكاوى خدمة العمالء ،وباستحداث عملية حل مشكالت جديدة ،بقدر
المتاح ،لمشغلي سجالت نطاق المستوى األعلى ) (TLDالفردية ،أو عمليات أخرى مع المشكالت التشغيلية لوظائف IANA
ذات الصلة .وقد شملت التوصيات ثالث عمليات34:

 (12عملية فضل شكاوى خدمات العمالء
ھذه العملية مخصصة ألي شخص لديه شكوى بخصوص خدمات  35.IANAوقد أدخلت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف
تعديالً على العملية الحالية التي تستخدمھا منظمة  ICANNعبر إضافة بعد الخطوات في النھاية .لمزيد من التفاصيل ،يُرجى
الرجوع إلى الملحق "ط".
 (13عملية حل مشكالت ) IANAلخدمات أسماء  IANAفقط(
ھذه عملية جديدة أنشئت لمعالجة المشكالت الثابتة بخصوص األداء أو المشكالت النظامية المرتبطة بتقديم خدمات التسمية في
 36.IANAلمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى الملحق "ي".
 (14عملية طوارئ منطقة الجذر
ھذه العملية مخصصة لمديري نطاق المستوى األعلى ) (TLDفي الحاالت التي تكون فيھا المعالجة السريعة مطلوبة وھي
مطابقة للعملية المستخدمة حاليًا بواسطة  ،ICANNلكنھا تعكس بيئة مرحلة ما بعد النقل.
1141

يمكن العثور على تفاصيل ھذه العمليات ،بما في ذلك التعديالت المقترحة على العمليات الحالية التي تعكس النقل ،في الملحق
"ط" )عملية حل شكاوى خدمة العمالء  ،(IANAوالملحق "ي" )عملية حل المشكالت )لخدمات التسمية في  IANAفقط((
والملحق "ك" )عملية طوارئ منطقة الجذر( .وعالوة على ذلك ،يمكن العثور على مخطط انسيابي يبين الخطوات المختلفة
والعالقة بين عملية فض شكاوى خدمة العمالء وعملية فض مشكالت  IANAوذلك في الملحق ي.1-

1142

عملية الفصل

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بصياغة الئحة أساسية لتعريف معنى عملية الفصل التي يمكن البدء فيھا عبر مراجعة
 IFRإذا لزم ذلك .ولن يحدث عملية  IFRالخاصة إال إذا تم استنفاد آليات التصعيد وطرقه األخرى .وإذا ما أوصت عملية IFR
خاصة بإجراء عملية فصل ،سوف يتم تأسيس مجموعة عمل المجتمعات للفصل ) (SCWGوذلك من أجل مراجعة المشكالت
وتقديم التوصيات .وسوف يتوجب الحصول على الموافقة على التوصيات الخاصة بعملية  IFRالخاصة من خالل تصويت الغالبية
العظمى لكل من مجلس  ccNSOومجلس  ،GNSOومجلس إدارة  ،ICANNباإلضافة إلى آلية مجتمع مستمدة من مجموعة
عمل المجتمعات-المساءلة  37.وسوف تخضع أي عملية  IFOجديدة )أو عملية فصل أخرى( لموافقة مجلس إدارة  ،ICANNوآلية
المجتمع المستمدة من عملية مجموعة عمل عبر المجتمعات-المساءلة38.

 34الحظ أنه ال شيء في ھذه العمليات يحول دون قيام مشغل نطاق المستوى األعلى ) (TLDبالبحث عن الموارد القانونية المناسبة األخرى التي قد تكون متوفرة.
 35ھذه العملية متاحة اليوم لكافة خدمات  ،IANAلكن التغييرات التي تقترحھا مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف تعتزم تطبيقھا فقط على خدمات التسمية في
.IANA
 36وھي خارج نطاق صالحية مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف القتراح العمليات التي تؤثر على عمالء خدمات  IANAاألخرى )معلمات البروتوكول وأرقامه(.
ومع ذلك ،يجب أن يكون ھناك اھتمام بتوسيع ھذه العملية لتشمل ھؤالء العمالء ،ويمكن إجراء ھذه النقاشات في تاريخ الحق
 37ويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  ،ICANNإذا كانت  ICANNمنظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به مجموعة عمل
المجتمعات-المساءلة.
 38ويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  ،ICANNإذا كانت  ICANNمنظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به مجموعة عمل
المجتمعات-المساءلة.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  42من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

ولن تكون ھناك نتيجة موصوفة تنتج عن عملية الفصل .وسوف يتم تمكين مجموعة  SCWGمن طرح توصيات تتراوح بين
خيار "ال يوجد إجراء مطلوب" وبدء طلب االقتراحات والتوصية بمش ّغل  IFOجديد ،أو مصادرة أو إعادة تنظيم  .PTIفي حالة
التوصية ألي من اإلجراءات ،من المتوقع أن تغطي  ICANNجميع التكاليف ،أي التكاليف ذات الصلة بعملية لنقل في ذلك الوقت،
والتكاليف ذات الصلة باالختيار المحتمل لمشغل  IFOجديد وتكاليف التشغيل المستمرة للمشغل القادم بعد ذلك .وعالوة على ذلك،
بتحمل تلك التكاليف ،من المفترض على  ICANNأن ال ترفع الرسوم من مشغلي ) TLDالسجالت ،وأمناء السجالت وبشكل غير
مباشر للمسجلين( من أجل القيام بذلك.
1143

لمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى الملحق "ل".

1144

إطار النقل إلى مش ّغل وظائف  IANAالالحق

1145

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف باستمرار إطار النقل الحالي لوظائف  IANAمع التعديالت ذات الصلة إذا كانت -
ألي سبب -ضرورية لعملية نقل وظائف  IANAمن مش ّغل  IFOالحالي إلى مش ّغل  IFOالالحق .وسوف يتم تحديد إطار
العمل ھذا في عقد  ICANN-PTIوسوف يكون مستن ًدا إلى عقد  NTIA-ICANNالحالي المادة ج" ،7.3.خطة للنقل إلى
متعاقد تالي" .يجب أن يكون إطار النقل جزءًا من العمليات وإدارة وظائف  IANAقيد التقدم ،ويجب أن يتم اعتباره جزءًا من
طوارئ عمل المش ّغل واستمرارً ا للتخطيط للعمليات 39.ھذا إطار فقط ،ومن المتوقع  -وف ًقا للتوصيات التالية  -أن يتم وضع
خطة كاملة لمرحلة ما بعد نقل المسؤولية اإلشرافية عن  .IANAتشمل مبادئ التقييم المستقبلي لإلطار الخاص بالنقل إلى
مش ّغل وظائف  IANAالالحق وتوصياته ما يلي:

 (1تكامل وظائف  IANAواستقرارھا وتوفرھا يجب أن تكون الھم الرئيسي أثناء أي عملية نقل لھا.
 (2يجب أن يتم تطوير والحفاظ على إطار عمل للنقل بمعرفة  ،PTIباإلضافة إلى تعقيبات وإسھامات  ICANNوذلك في خطة
نقل تشغيلية تفصيلية بالكامل في غضون  18شھرً ا من تاريخ إكمال نقل اإلشراف على .IANA
 (3يجب زيادة ميزانية عمليات  IANAعبر موارد مالية محددة لعملية صياغة خطة النقل المفصلة المشار إليھا في البند رقم 2
)أعاله(.
 (4يجب أن تشتمل العملية المقررة للنقل المحتمل لوظائف  IANAإلى مش ّغل آخر بخالف الحالي على نحو محدّد على إقرار بأن
خطة النقل التفصيلية المشار إليھا في البند ) 2أعاله( يجب أن تكون جاھزة قبل بدء عملية النقل.
 (5وسوف يطالَب ك ّل من المشغل الحالي والالحق لوظائف  IANAبالمشاركة الكاملة في خطة النقل لتوفير فريق النقل المناسب
والخبرة الالزمة لتسير عملية نقل مستقرة لوظائف .IANA
 (6وبمجرد تطويرھا ،يجب مراجعة خطة النقل إلى مش ّغل وظائف  IANAالالحق الكاملة كل عام عبر فريق عمل  ،IANAجنبًا
ومراجعة كل خمس سنوات لضمان
إلى جنب مع لجنة /CSCالمجتمع إذا اقتضى األمر ،وذلك للتأ ّكد من أنھا ستظل محدّثة
َ
بقائھا مناسبة للغرض التي وضعت ألجله.
1146

لمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى الملحق "م".

التغييرات المقترحة على بيئة منطقة الجذر والعالقة مع الجھة القائمة على صيانة منطقة

1147

الجزء .1.3أ3.
الجذر

1148

فيما يتعلق بدور مسئول عمليات إدارة منطقة الجذر الذي تقوم حاليًا على تنفيذه وكالة  ،NTIAتوصي مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف بأن يتم إنھاؤه في مرحلة ما بعد النقل .وكنتيجة لھذا اإلنھاء ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف
بما يلي:

 39تشير مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف إلى أن خطة الطوارئ واستمرار العمليات ) (CCOPفي منظمة  ICANNتعذر إصدارھا عند طلبھا عبر عملية
 DIDPبسبب مخاوف مرتبطة باألمان واالستقرار.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  43من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت
1149

التوصيات المرتبطة بإنھاء تصريح  NTIAبالتغييرات التي ستطرأ على محتوى منطقة الجذر وقاعدة بيانات
 WHOISالمصاحبة

1150

في الوقت الحالي ،سيتم نقل التغييرات الطارئة على ملف منطقة الجذر ،وكذلك التغييرات الطارئة على قاعدة بيانات
 WHOISلمنطقة الجذر إلى  NTIAلترخيصھا .مثل ھذه التغييرات ال يمكن إجازتھا قبل الحصول على ترخيص صريح
وإيجابي من  .NTIAفي مرحلة ما بعد النقل ،لن تكون ھناك حاجة إلى الحصول على ترخيص لطلبات تغيير منطقة الجذر.

 (1وسوف تكون التغييرات مطلوبة لمش ّغل  IFOوبرنامج مشرف الصيانة على منطقة الجذر إلزالة ھذا المطلب .على المدى
القصير للغاية ،إذا كان إكمال إجراء تغييرات على البرنامج غير ممكن قبل النقل و/أو لتجنب التغييرات المتطابقة المتعددة،
فإن البرنامج الحالي يمكن استخدامه ويمكن أن يعتمد موظفو  IANAالتغييرات )من خالل تحقيق الدور الحالي فعالية لـ
 NTIAعند ھذه النقطة من العملية(.
 (2في الوقت الحالي يوجد اتفاق تعاون بين  NTIAوجھة صيانة منطقة الجذر .قالت وكالة  NTIAأنه ستكون ھناك عملية نقل
موازية لكن منفصلة لفصل الوكالة المذكورة عن جھة صيانة منطقة الجذر .الشكل الدقيق لعملية النقل ھذه غير معلوم حاليًا،
وغير معروف طبيعة االتفاقية ،إن وُ جدت ،التي ستحل محل اتفاقية التعاون الحالية ،واألطراف التي ستشارك في تقديم
الخدمات التي تتم تغطيتھا حاليًا بموجب اتفاقية التعاون.
أ.

إذا لم يكتمل ذلك النقل قبل نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ،IANAفعلى األرجح سيتم تعديل االتفاق التعاوني عبر وكالة
 NTIAللسماح لشركة  ،Verisignالتي تقوم بدور جھة صيانة منطقة الجذر ،بتنفيذ التغييرات على منطقة الجذر والتي
جاءت بطلب من مش ّغل  IFOبدون أن يتطلب األمر الحصول على موافقة وكالة .NTIA

ب .إذا اكتملت عملية نقل جھة صيانة منطقة الجذر قبل نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAأو بالتزامن معه ،فإن الترتيبات
الجديدة يجب أن تقدم آلية واضحة وفعالة لضمان قدرة ھيئة  PTIعلى تنفيذ طلبات تغيير منطقة الجذر الصادرة عنھا في
الوقت المناسب عبر جھة صيانة منطقة الجذر )من المحتمل عن طريق إبرام اتفاق بين جھة صيانة منطقة الجذر
و.(IFO
 (3يجب أن يتقرر ما إذا كان من المطلوب إجراء عمليات فحص/موازنات/توثيق إضافية أم ال قبل عملية النقل .توصي مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة-اإلشراف بأن يتم إجراء دراسة رسمية قبل عملية النقل من أجل التحري عما إذا كانت ھناك حاجة
لزيادة قوة الترتيبات التشغيلية )وإن كان األمر كذلك ،فكيفة ذلك( من أجل إجراء التغييرات على محتوى منطقة الجذر والحد
أو التخلص من نقاط الفشل الفردية 40.يجب أن تتضمن ھذه الدراسة تحليل مخاطر وتحليل تكلفة/فوائد ،لتحليل تاريخ وإمكانية
مثل ھذه المشكالت .ويجب تصميم أي إجراءات/عمليات جديدة بحيث تح ّد مما يلي:
أ.

احتمالية حدوث تغييرات أو إلغاءات عفوية أو مقصودة عبر مش ّغل  IFOأو مشرف الصيانة على منطقة الجذر.

ب .احتمالية حدوث تغييرات غير متوافقة مع السياسة من طرف مش ّغل  .IFOيُستخدم مصطلح "سياسة" في أكثر معانيه
ً
عمومية ،ويمثل السياسة الرسمية التي تنتھجھا  ICANNوكذلك المعايير والممارسات والعمليات المستقرة.
ج .احتمالية حدوث أخطاء عفوية أو مقصودة في مسار المراسالت من مش ّغل وظائف  IANAإلى جھة صيانة منطقة الجذر.
د.

احتمالية حدوث انقطاعات عفوية للخدمة أو إجراءات مقصودة مرتبطة بالبنية األساسية لالتصاالت التي تخدم مش ّغل
وظائف  IANAوجھة صيانة منطقة الجذر .مثل ھذه االنقطاعات في الخدمة أو اإلجراءات المرتبطة بالبنية األساسية
ً
ً
مشتركة مع .ICANN
سمة
تعتبر

1151

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

1152

التغييرات على ھيكل وعمليات إدارة منطقة الجذر

 40وفي حالة الموافقة على ھذه التوصية ،فإن التكاليف المقدرة للدراسة يجب أن تضاف إلى ميزانية  PTIللفترة )الفترات( التي سوف يتم تأدية ذلك فيھا.
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بموجب عقد وظائف  IANAالمبرم مع  ،NTIAكانت موافقة وكالة  NTIAمطلوبة لتنفيذ كافة التغييرات التي تطرأ على بيئة
منطقة الجذر ،مثل  DNSSECوالكثير من فئات التغييرات التي تطرأ على عمليات مش ّغل وظائف ) IANAبما في ذلك ما
قد يكون قد تم نشره( .أسھمت  NTIAفيما يتعلق بالموارد وفتحت السبل إليھا )مثل ھذه الموارد من  – NISTالمعھد الوطني
للمعايير والتقنيات ،وھو جزء من جھود وزارة التجارة األمريكية المرتبطة بـ  .(DNSSECفوق ذلك ،وبوصفھا مسئوالً عن
منطقة الجذر ،فإنھا تمثل الكيان المسئول عن االعتماد النھائي للتغييرات قيد التقدم.

1154

ما بعد النقل

1155

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن يتم تقديم استبدال وظيفة الموافقة ھذه بالتغييرات الھيكلية والتشغيلية الكبيرة.
وبالرغم من أن من الواضح أن المجتمعات التقنية والتشغيلية المرتبطة بنظام اسم النطاق ) (DNSيكون لديھما من المھارات
التقنية والبواعث المناسبة إلجراء التغييرات بحكمة وحذر ،فإن الطبيعة الحرجة لمنطقة الجذر تجعل من الضروري إضفاء
الطابع الرسمي على الموافقة على التغييرات الكبيرة على المستوى الھندسي والتشغيلي.

 (1الموافقة الرسمية للمتابعة في التغييرات سوف يتم منحھا من خالل مجلس إدارة .ICANN
 (2يمنح مجلس اإلدارة الموافقة على توصية اللجنة الدائمة مع عضوية مقترحة بما يلي :عضو من مجلس إدارة ) ICANNربما
يكون الرئيس( ،ومدير أو مفوض لمشغل وظائف  ،IANAورؤساء أو مفوضين من  SSACو RSSACوASO
و 41،IETFوممثل من مجموعة  RySGالتابعة لـ  GNSOوممثل من  ccNSOوممثل من الجھة القائمة على صيانة
منطقة الجذر .وسوف تقوم اللجنة الدائمة باختيار رئيسھا .وسوف يضمن ممثل مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت
و ccNSOاالتصاالت المناسبة مع .CSC
 (3ولكن تكون اللجنة الدائمة بالضرورة ھي المجموعة التي تنظر في التفاصيل الخاصة بالمشكلة قيد البحث ،لكنھا سوف تكون
مسئولة عن ضمان أن من يشاركون في القرار يشملون جميع الجھات المعنية وأن يكون لديھم وصول إلى الخبرات الالزمة.
 (4ويمكن لفت نظر اللجنة القائمة إلى المشكالت من خالل أي من األعضاء فيھا أو من خالل فريق عمل  PTIأو من خالل لجنة
.CSC
 (5وبالنسبة للتغييرات الھندسية التي تفرض مخاطر محتملة على األمن واالستقرار والمرونة لنظام الجذر )وف ًقا لما ھو محدد
بمعرفة عضو واحد على األقل في اللجنة الدائمة وتوافق عليه األغلبية البسيطة لألعضاء( ،وسوف تكون ھناك مشاورات
عامة من خالل عملية التعليقات العامة القياسية لـ .ICANN
 (6وإلى الحد المسموح به استنا ًدا إلى الحاجة إلى األمن والسرية المطلوبة على المستوى التعاقدي ،واإلجراءات الخاصة باللجنة
الدائمة فيجب أن تكون منفتحة وشفافة.
 (7وحيث إن من غير الممكن تحديد كلمة "كبيرة" على المستوى الرسمي ،فالبد على جميع األطراف أن تضل في جانب التعقل
ورفع المشكالت من أجل نظر اللجنة الدائمة فيھا عندما تكون ھناك أي مسألة مطلوبة بخصوصھم .قد تقرر اللجنة الدائمة أنھا
ليست بحاجة إلى النظر في المشكلة.
 (8ويجب على اللجنة الدائمة التنسيق مع وكالة  NTIAفي وقت النقل لنقل المعلومات ذات الصلة بشأن أي تغييرات ھيكلية
وتشغيلية كبيرة جارية بحيث ال يتم تأخير أو فقد أي من ھذه األنشطة الجارية بسبب النقل.
1156

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بشكل أكبر بأال تكون ھناك أي حاجة للحصول على اعتماد خارجي للتغييرات
التي تعتبر داخلية بالنسبة لمش ّغل وظائف  IANAولھذه التغييرات المرتبطة بالتقارير والمراسالت .ويجب اتخاذ ھذا القرار،
متى كان ذلك مناسبًا ،بالتشاور مع المجتمع ،أو الجنة الدائمة.

1157

توصي مجموعة  CWG-Stewardshipبأن تكون ميزانيات مش ّغل  IFOفي مرحلة ما بعد النقل داعمة لقدرة مشغل IFO
على تقصي وتطوير ونشر تعزيزات منطقة الجذر المطلوبة إلبقاء منطقة الجذر وإدارتھا في حالة تطور مستمر.

 41علم ا بأن مجموعة عمل المجتمعات -اإلشراف لم تتشاور مع  IETFواألطراف المسماة األخرى فيما يخص ما إذا كانوا على استعداد لتقديم الخدمات في ھذه
اللجنة ،ولكن للسعي من أجل النص على أن ھؤالء األطراف سوف يكونون معيين ومتاحين.
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المبادئ

 (1الشفافية :إلى الحد الذي تسمح به االتفاقيات الخارجية وحسب ما تقتضيه مشكالت األمن والخصوصية ،يجب على مشغل IFO
التشغيل بطريقة شفافة .يجب أال يتم إيقاف التقارير المرتبطة بعمليات مش ّغل  IFOما لم تكن ھناك حاجات واضحة ومبررة
للسرية.
 (2التحكم في إدارة منطقة الجذر :يتطلب تحديث منطقة الجذر في الوقت الحالي مشاركة فعالة من ثالثة أطراف ،وھي مش ّغل
 ،IFOوجھة صيانة منطقة الجذر ،ووكالة  .NTIAيتلقى مش ّغل  IFOطلبات التغيير من مصادر عديدة ،ويقوم بالتحقق من
صحتھا ،ويرسلھا إلى جھة صيانة منطقة الجذر التي تقوم ،بمجرد حصولھا على تفويض من وكالة  ،NTIAبتحديث ملف
منطقة الجذر ،وتقوم  DNSSECبتوقيعه ،وتوزعه على مش ّغلي الجذر.
وفي مرحلة ما بعد النقل ،لن يكون ھناك سوى مش ّغل  IFOوجھة صيانة منطقة الجذر .ال توصي مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف بأي تغيير في الوظائف التي يتم تأديتھا من خالل ھذين الدورين في ھذا الوقت .وتوصي مجموعة عمل المجتمعات-
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.
 (3يجب إجراء التغييرات المستقبلية على عملية إدارة منطقة الجذر مع االھتمام الخاص بقدرات مش ّغل وظائف  IANAومشرف
الصيانة على منطقة الجذر على معالجة طلبات التغيير بسرعة.

أخرى

1159

الجزء .1.3أ4.

1160

طلبات استئناف تفويض نطاق ccTLD

توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بعدم إدراج أي آلية استئناف يتم تطبيقھا على عمليات التفويض وإعادة التفويض فيما
يتعلق بنطاقات  ccTLDفي اقتراح نقل المسؤولية اإلشرافية عن  .IANAلمزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى الملحق "س".
42

1161

ميزانية IANA

1162

حتى يتسنى لمجتمع أصحاب المصالح المتعددين اإلشراف على وظائف  ،IANAتوصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف
بأن43:
 (4يجب أن يتم التعامل بشفافية بخصوص التكاليف الشاملة لمش ّغل  IFOتحسبًا ألي حالة في المستقبل لوظائف .IANA
 (5تشمل خطط وميزانيات تشغيل منظمة  ICANNللعام المالي المستقبلي ،وإذا أمكن خطة وميزانية تشغيل منظمة ICANN
للعام المالي  ،2016كحد أدنى بنود كافة تكاليف عمليات  IANAفي خطة وميزانية تشغيل  ICANNخالل العام المالي
على مستوى المشروع وعلى مستوى أقل من ذلك عند الحاجة.

1163

استنا ًدا إلى المعلومات المقدمة بخصوص ميزانية العام المالي  ،2015يمكن العثور على المزيد من البيانات بالتفصيل المتوقع
في الملحق "ع" .عالوة على ذلك ،حدّدت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف عد ًدا من بنود العمل المستقبلي والتي يمكن
العثور عليھا في الملحق "ف" .وفيما يتعلق بھيئة  ،PTIتوصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأنه يجب على PTI
وضع خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات وتحديثھا سنويًا ،وھو ما يجب أن يحدد األولويات اإلستراتيجية ،في حين يجب على
 PTIأيضًا الحصول على ميزانية سنوية تتم مراجعتھا بمعرفة مجتمع  .ICANNويجب وضع ميزانية معتمدة بالكامل بصفة

 42اعتمادية مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  - ICANNراجع http://forum.icann.org/lists/comments-ccwg-accountability-draft-
proposal-04may15/msg00033.html
 43تتوفر لسجالت األسماء الشفافية والتفاصيل التي طالت المطالبة بھا فيما يتعلق بالميزانية .انظر لمطالعة نموذج لعمل بيان سياسة .ccNSO
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سنوية .يجب أن تقدم  PTIميزانية إلى  44ICANNقبل العام المالي بمدة تسعة أشھر على أقل تقدير للتأكد من استقرار
خدمات  .IANAوترى مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن ميزانية  IANAيجب أن تتم الموافقة عليھا بمعرفة مجلس
إدارة  ICANNفي إطار زمني مبكر عن ميزانية  ICANNاإلجمالية .ويجب قياس األداء المالي الفعلي لـ  PTIبصفة
شھرية في مقابل ميزانية  ،PTIويجب اإلبالغ بذلك إلى مجلس إدارة  .PTIباإلضافة إلى أي من المتطلبات النظامية ،من
وجھة نظر مجموعة عمل المجتمعات وجوب إجراء تدقيق مالي مستقل لقوائم  PTIالمالية.
1164

االلتزامات التنظيمية والقانونية

1165

تعتبر معالجة الطلبات الخاصة بالتنازالت النظامية أو التراخيص المرتبطة بالتزامات مشغل  IFOالقانونية في مقر عمله
المسجل )مثل الطلبات الصادرة من مكتب مراقبة األصول األجنبية في وزارة المالية ) ((OFACالتزامًا قانونيًا ساريًا بصفة
عامة بصرف النظر عمّن يقوم بدور مش ّغل وظائف  .IANAوتمتلك منظمة  ICANNبالفعل عملية سارية للبحث عن أي
تراخيص ضرورية وسوف تواصل العمل بموجب عقود مبرمة مع الھيئات ذات الصلة لتحديد السبل الكفيلة بتسھيل ھذه
الطلبات .قد يكون التنازل القانوني لمتطلبات  OFACممك ًنا إذا أجاز قانون جديد عملية النقل .يمكن أن يُنص في أي تنازل
قانوني على أن رئيس الواليات المتحدة ال يجوز له استخدام العقوبات التجارية فيما يتعلق بمش ّغل وظائف  IANA.بالنسبة
للتراخيص والتنازالت التي ترتبط بوظائف  ،IANAيجب أن تتعھد منظمة  ICANNبأن أي تراخيص أو تنازالت تسعى
للحصول عليھا سيتم أيضًا السعي للحصول عليھا لصالح مش ّغل وظائف  IANAوكذلك لصالح جھة صيانة منطقة الجذر،
وبذلك يكون أي طلب فردي ألي كيان مناسب ضروريًا.

1166

الجزء .1.3ب

1167

بالنسبة لخدمات التسمية في  ،IANAيسعى االقتراح إلى االحتفاظ بالفصل الوظيفي بين عمليات تطوير السياسة ووظائف
.IANA

الجزء 1.4
1168

آثار التواصل بين وظائف  IANAوترتيبات السياسة القائمة

تأثيرات عملية النقل

ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  .3قد تشمل ھذه التأثيرات بعضًا من أو
كل مما 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.
 وصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقد .NTIA
 وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في ھذا المستند وكيف يتم مقارنتھا للترتيبات
المعمول بھا.
 وصف المدة التي يتوقع أن تستغرقھا العروض في القسم  3حتى تكتمل ،وأي أمور رئيسية متوسطة قد تحدث قبل أن تكتمل.

المتطلبات التشغيلية الكفيلة بتحقيق استمرارية الخدمة والدمج المحتمل للخدمة الجديدة في

1169

الجزء .1.4أ
جميع عملية النقل

1170

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

 وصف للمتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة داخل عملية النقل.
 المخاطر التي تتعرض لھا االستمرارية التشغيلية وكيف سيتم معالجتھا.

 44وبتطوير الميزانية الخاصة بھا ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن تراجع  PTIأفضل ممارسات المنظمات المماثلة األخرى.
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يجب الحد من استمرار مشكالت الخدمات المرتبطة بالنقل بالنظر إلى أن مقترح مجموعة عمل عبر المجتمعات-اإلشراف
يوصي بمواصلة استخدام  ICANNباعتبارھا مشغل .IFO

1172

وعلى الرغم من أن مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف تقترح تغييرً ا ھيكليًا مع الفصل القانوني لمشغل  IFOعن ICANN
)على أن يتم نقل وظائف  IANAإلى  ،PTIإحدى الجھات التابعة لـ ) ،ICANNألسباب عملية وإدارية من المتوقع أن يكون
لھا التغيير تأثير بسيط أو بال تأثير على أي من عمليات عميل  IFOطوال عملية النقل ،بالنسبة إلى نظم وعمليات وإجراءات
وفريق عمل  IFOلھذه األنشطة سوف يظل كما ھو بالفعل.

1173

وبالنسبة لمجتمع التسمية فإن الخدمات التي تتطلبھا من  IFOكالتالي:

 تشغيل الواجھة العامة من أجل قاعدة بيانات  Whoisللمستوى األعلى.
 تشغيل نطاق المستوى األعلى

45.TLD

 ومن خالل التنفيذ أو المشاركة في تنفيذ التغييرات على بيئة منطقة الجذر.
 عمليات توثيق من أجل إضافة أو تعديد أو إزالة نطاقات  TLDإلى منطقة الجذر وقاعدة بيانات  WHOISذات الصلة
)والنظم المرتبطة من أجل دعم ذلك(.
 طلب التغييرات على منطقة الجذر عند توثيق الطلبات بمعرفة ) IFOوالنظم المرتبطة من أجل دعم ذلك(.
1174

تشغيل قاعدة  WHOISلنطاقات  TLDونطاق  - INT.ال تقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أية تغييرات مادية
فيما يخص تشغيل مشغل  IFOلقاعدة بيانات  WHOISمن المستوى األعلى.

1175

تنفيذ التغييرات على بيئة منطقة الجذر  -تنفيذ التغييرات على العملية من أجل الموافقة على التغييرات على بيئة منطقة الجذر
مطلوبة مع إزالة  NTIAنفسھا من الموافقة النھائية على جميع تلك التغييرات .ويوصي مقترح مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف للنقل بأن يتولى مجلس إدارة  ICANNالمسئولية عن الموافقة على جميع التغييرات األساسية )الھيكلية( على بيئة
منطقة الجذر )وھذه التغييرات من األحداث النادرة( .وبالتوازي مع عملية  ،NTIAسوف يقوم مجلس إدارة  ICANNفقط
بالموافقة على أي من تلك التغييرات إلى ما تم المحافظة على أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت )القيمة الجوھرية األولى لـ
 ICANNسحب لوائحھا الداخلية( وسوف يتم تأييد ذلك بمعرفة غالبية األطراف المعنيين والمتأثرين .وسوف تقوم ICANN
بالتنسيق مع  NTIAألي من عمليات الموافقة السارية للتغييرات الكبيرة لبيئة منطقة الجذر من أجل ضمان استمرارھا .وبھذا
من المتوقع أنه يجب تستخرج عملية النقل أية مشكالت في مواصلة الخدمات المرتبطة بھذا بالنسبة لعمالء تسمية مشغل .IFO

1176

عمليات التوثيق لطلبات العمالء المقدمة من أجل إجراء تغييرات على منطقة الجذر  -توصي مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف بإزالة متطلبات التوثيق التي تـُجرى في الوقت الحالي بمعرفة  NTIAلجميع طلبات التغيير من أجل منطقة الجذر أو
قاعدة  WHOISالمرتبطة بھا ألنھا ال تشارك بقدر كبير في امن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت .وھذه
الوظيفة الخاصة بالموافقة تشكل جزءًا أساسيًا في الوقت الحالي من خالل تأمين األنظمة المستندة إلى الكمبيوتر فيما بين
 ،IFOو NTIAوشركة  Verisignالتي تتصرف بصفتھا الجھة الحافظة لمنطقة الجذر .وإلى أن يحين الوقت الذي يمكن فيه
تعديل النظام أكدت  IANAبأنھا يمكن أن تعمل ببساطة وظيفة  NTIAفي النظام بما يسمح لھا الموافقة على الطلبات الخاصة
بھا من أجل التغييرات على منطقة الجذر ،وبھذا تتخلص من مطلب توثيق  .NTIAوبھذا من المتوقع أنه يجب يستخرج ھذا
العنصر من عملية النقل أية مشكالت في مواصلة خدمات عمالء تسمية مشغل .IFO

1177

طلب التغييرات على منطقة الجذر  -طلب التغييرات على منطقة الجذر وقاعدة بيانات  WHOISالمرتبطة بھا عند توثيق
الطلبات .ويتحمل مشرف الصيانة على منطقة الجذر المسئولية عن تنفيذ طلبات التغيير المقدمة من  .IFOوبالنظر إلى أن
 NTIAقد أكدت على أن نقل وظيفة مشرف الصيانة على منطقة الجذر سوف تكون عملية منفصلة )وھي ليست مسئولية
مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف وال يزال من الواجب البدء فيھا( 46،فھذا العنصر يتجاوز نطاق مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف .وتفترض مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات
 NTIAسوف تضمن بأن تكون خدمة مشرف الصيانة على منطقة الجذر متاحة إلى مشغل الذي يمكنه العمل باستخدام النظم
الحالية.

 45قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بالنظر في نطاق  ،.INTوتوصلت إلى أنه شريطة عدم وجود تغيير في السياسة بموجب  .INTيتم بمعرفة
 ICANN/IANAفال ترى مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أي ضرورة في إجراء تتغيرات في إدارة نطاق  .INTبالتزامن مع النقل .ويجب أن تخضع اإلدارة
المستقبلية لنطاق  .INTلمراجعة ما بعد النقل.
 46وقد تناولت  NTIAذلك في "األسئلة واألجوبة الخاصة بنقل وظائف  IANAوإدارة ملفات خوادم الجذر ذات الصلة" في  18مارس  .2014راجع
http://www.ntia.doc.gov/other-publication/2014/iana-functions-and-related-root-zone-management-transition questions-and-answللحصول على مزيد من التفاصيل.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  48من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت
1178

ووف ًقا للوصف السابق ،تم تأكيد مواصلة الخدمة :ال توجد ھناك تغييرات مادية على تشغيل قاعدة بيانات  WHOISأو نطاق
المستوى األعلى INT.؛ وقد تم احتساب التغييرات في بيئة منطقة الجذر ،إلى حد نطاق أعمال مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف .وتضمن مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف مواصلة إشراف الخدمة من خالل إقرار اللجنة الدائمة للمستھلك.
وسوف تشرف  CSCعلى العمليات الخاصة بخدمات تسمية  ،IANAمن خالل استبدال إشراف  .NTIAويتم النظر إلى
 CSCباعتبارھا مستندة إلى العمالء وتشمل المجتمعات التشغيلية األخرى  -في حال رغبة ھذه المجتمعات في تنسيق
الخبرات فيما يخص عمليات خدمات التسمية .وفي  ،CSCتقوم مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بتقوية اإلشراف المستند
إلى العمالء لوظائف .IANA

وصف أي متطلبات خاصة باإلطار القانوني في غياب عقد NTIA

1179

الجزء .1.4ب

1180

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

 وصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقد .NTIA

1181

لتوفير خدمات  IANAإلى مجتمع األسماء ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن يتم تأسيس كيان اعتباري جديد
ومنفصل ،PTI ،كأحد الجھات الفرعية التابعة لـ  .ICANNوفي ھذا الھيكل ،سيتم نقل الوظائف الحالية التي تضطلع بھا
 ،IANAوكذلك الموظفين اإلداريين ،وما يرتبط بذلك من الموارد ،والعمليات ،والبيانات ،والمعارف الفنية بصورة قانونية في
 .PTIوسوف يكون ھناك عقد جديد لكل من  ICANN-PTIكبديل لعقد وظائف  IANAالحالي من  .NTIAوسوف تعكس
الشروط المنصوص عليھا في عقد  ICANN-PTIالھيكل المقترح من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بما في ذلك آليات
التصعيد والمراجعة 47.وتنظر مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف إلى عقد  ICANN-PTIباعتباره مطلبًا إلطار عمل
قانوني في حالة عدم وجود عقد وظائف  IANAمن  :NTIAوعلى الرغم من ذلك ،بالنظر إلى أن متضمنات ھيكل PTI
المقترح راسخة بشكل أكثر أھمية في آليات المساءلة المرتبطة بھا ،فسوف يركز ھذا الجزء على  PTIبدالً من العقد الذي
سوف تكون طر ًفا فيه.

1182

ووف ًقا لما أعلناه ساب ًقا ،يتنبأ مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بنقل جميع وظائف  IANAإلى  .PTIوإذا ما قرروا
القيام بذلك ،يمكن لمجتمع األرقام ومجتمع البروتوكوالت مواصلة اتفاقياتھما مع  ،ICANNوالتي تتصور مجموعة عمل
المجتمعات بأن يتم التعاقد من الباطن بعد ذلك على جميع وظائف  IANAذات الصلة باألعمال إلى .PTI

1183

ويحيط مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف  PTIبإطار عمل مساءلة يعمل على تقوية تنفيذ متطلبات ) NTIAراجع
القيم الخامس( .ويشمل إطار العمل ھذا كل من  CSCو IFRالخاصة و ،IFRوآليات شكاوى العمالء المعززة وآليات
التصعيد.

1184

إنشاء لجنة و) IFRالدورية والخاصة( يجب أن يكون مضمو ًنا من خالل التغييرات على لوائح  ICANNالداخلية .وحيث إن
 CSCومراجعات  IFRليست كيانات اعتبارية منفصلة ،فيمكن إنشاؤھا داخل ھيكل مجتمع  ،ICANNكما ھو الحال بالنسبة
لمجموعات العمل ،وإضفاء الطابع الرسمي من خالل التعزيزات ذات الصلة المقترحة في مقترح مسار العمل  1من مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة.

1185

آليات التصعيد باإلضافة إلى إجراءات شكاوى خدمات العمالء موصوفة في الملحق "ط" و"ي"؛ ھناك مخطط انسيابي لعمليات
التصعيد متوفر في الملحق ي .1-وھذه اآلليات ليست مسارات قانونية بشكل افتراضي ومن ثم ال تتضمن تغييرات من المقرر
تطويرھا ألبعد من ذلك في ھذا القسم .وعلى الرغم من ذلك ،فإن ھذه اآلليات واإلجراءات تعد جزءًا من إطار عمل المساءلة
الذي سوف يحل محل إشراف وعقد .NTIA

1186

وفي ھيكل المساءلة المقترح ،ركزت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بشكل حصري على احتياجات مجتمع التسمية.
وعلى الرغم من ذلك ،تقر مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن ھناك عناصر في ھيكل المساءلة المقترح قد يكون محل
اھتمام بالنسبة للمجتمعات التشغيلية األخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،الخيارات المتاحة للترتيبات الحالية
والجديدة في خدمات التعاقد لدى .IFO

 47مسودة صحيفة مقترحة بالشروط لعقد  ICANN-PTIمتوفرة في الملحق "ق".

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  49من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

قابلية أي مناھج فنية أو تشغيلية جديدة للتنفيذ

1187

الجزء .1.4ج

1188

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

 وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في ھذا المستند وكيف يتم مقارنتھا للترتيبات
المعمول بھا.
1189

وال يجري في الوقت الحالي اقتراح طرق فنية أو تشغيلية جديدة تتجاوز ما ھو ضروري الستبدال  NTIAالتي تعمل بصفتھا
مدير عقد وظائف  IANAومدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر .وتشمل التغييرات الضرورية آليات المساءلة المرتبطة
إنشاء  PTIكجھة فرعية تابعة لـ  ICANNوبيئة منطقة الجذر .متضمنات التغييرات على بيئة منطقة الجذر موصوفة في
القسم الرابع .أ ،باإلَضافة إلى إطار عمل المساءلة المقترح ،بما في ذلك  ،PTIوعقد  ،ICANN-PTIومراجعة  IFRولجنة
 CSCوإجراءات شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد وف ًقا للوصف الوارد في القسم  .4ب.

1190

وقد قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بتقييم ھذه العناصر وقررت بأنھا جميعًا صالحة ومفيدة .ملخص بعمليات التقييم
متوفرة فيما يلي .وتعكس الدرجات المسجلة تقييمًا كميًا بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف لما إذا كان ھناك أي
عنصر نافع أم ال على مقياس من  ،3-0بحيث تشير  0إلى مطلب مھم أو تأثير سلبي و 3تشير إلى عدم وجود مطلب أو
تأثير .للحصول على تفاصيل المنھجية ،برجاء الرجوع إلى الملحق ص.

العناصر التي يجري تحليلھا
 PTIباعتبارھا جھة تابعة لـ ICANN
العقد بين  ICANNوPTI
IFR
CSC

شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد
الموافقة على التغييرات على بيئة
منطقة الجذر
استبدال  NTIAبصفتھا مدير عملية
إدارة ملفات خوادم الجذر
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الدرجة = %53 = 8/15
الدرجة = %0 = 12/15
الدرجة = %60 = 9/15
الدرجة = %73 = 11/15
الدرجة = %73 = 11/15
الدرجة = %53 = 8/15

التقييم
قابل للتطبيق
قابل للتطبيق
قابل للتطبيق
قابل للتطبيق
قابل للتطبيق
قابل للتطبيق

الدرجة

الدرجة = %87 = 13/15

قابل للتطبيق

باإلضافة إلى تقييم مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف فإن مقترح مسار العمل  1لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة-
المساءلة يتناول بمزيد من التفاصيل "اختبارات اإلجھاد" التي تقيس الھيكل المقترح في مقابل السيناريوھات المتعددة .وحيث
إن مستند مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة في صيغتھا التمھيدية في الوقت الحالي ،فإن ھذا القسم يشير فقط إلى
اختبارات اإلجھاد ذات الصلة ،ويوجه القارئ مباشرة إلى وثيقة مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة من أجل الحصول
على مزيد من التفاصيل .اختبارات اإلجھاد لمجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNذات الصلة48:

 اإلخفاق في الوفاء بالتوقعات التشغيلية
 اختبار اإلجھاد رقم  :1توقف عمل صالحية التغيير بالنسبة لمنطقة الجزء ،جزئيًا أو كليًا.
 اختبار اإلجھاد رقم  :2توقف عمل صالحية التفويضات من منطقة الجزء ،جزئيًا أو كليًا.
 اختبار اإلجھاد رقم  :11تسوية أوراق االعتماد

49

50

51

 اختبار اإلجھاد رقم  :17تحاول  ICANNإضافة نطاق  TLDجديد برغم المخاوف المتعلقة باألمن واالستقرار
52
التي عبر عنھا المجتمع الفني أو مجموعات أصحاب المصلحة اآلخرين.
 اختبار اإلجھاد رقم  :21يطالب مسئول حكومي  ICANNبإلغاء المسئولية عن إدارة نطاق  ccTLDمن مدير
53
 ccTLDإلزامي.
 48للوصول إلى مقترح مسار العمل  1من مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ،ICANNبرجاء االطالع على:
.https://www.icann.org/en/system/files/files/cwg-accountability-draft-proposal-without-annexes-04may15-en.pdf
 49راجع الصفحة  71من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.
 50راجع الصفحة  71من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.
 51راجع الصفحة  72من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.
 52راجع الصفحة  73من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  50من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

 إجراء قانوني/تشريعي
 اختبار اإلجھاد رقم  :19تحاول  ICANNإعادة تفويض  gTLDألن مشغل السجل عازم على خرق ومخالفة
54
عقده ،لكن مشغل السجل يرفض اإلجراء ويحصل على أمر من محكمة وطنية.
 اختبار اإلجھاد رقم  :20يتم إصدار أمر محكمة من أجل منع تفويض  ICANNألي نطاق  TLDجديد بسبب
55
شكوى مقدمة من مشغل نطاق  TLDحالي أو أطراف أخرى متضررة.
 فشل المساءلة أمام أصحاب المصلحة الخارجيين
 اختبار اإلجھاد رقم  :5تقوم منظمة  ICANNبتفويض التزاماتھا بموجب اتفاق مستقبلي تم إبرامه مع مش ّغل
IFOلجھة خارجية ما أو تتعاقد معھا لتنفيذھا من الباطن .سوف يشتمل كذلك على اندماج  ICANNمع أو السماح
56
بأن تستحوذ عليھا منظمة أخرى.

1192

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

1193

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

 وصف المدة التي يتوقع أن تستغرقھا العروض في القسم  3حتى تكتمل ،وأي أمور رئيسية متوسطة قد تحدث قبل أن تكتمل.
1194

من المقرر تنفيذ التغييرات المقترحة من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بعد موافقة  NTIAعلى خطة نقل دور اإلشراف
على  .IANAوبعض التغييرات جاھزة للتنفيذ ،واألخرى قد تتطلب تقييمًا إضافيً َ◌ا من جانب مجموعة  ICGحيث إنھا قد
تؤثر وتكون ذات اھتمام بالنسبة للمجتمعات األخرى المشاركة في إشراف  .IANAوبالنسبة لجميع التغييرات ،بما في ذلك
التغييرات التي ال تتطلب تقييمًا إضافيًا من  ،ICGفسوف يعمل المجتمع مع  ICANNفي عملية التنفيذ .وتتوقع مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف إمكانية االنتھاء من بنود التنفيذ التالية في غضون ثالثة إلى أربعة أشھر ،بما يتفق مع النصيحة المقدمة
من استشاري قانون مستقل (1) :تحديد وتعريف أصول  ICANNالتي تتعلق بوظائف  IANAالمقرر تخصيصھا إلى PTI
وتخصيص تلك األصول إلى  PTIبما يتفق مع اتفاقية تخصيص من المقرر إبرامھا فيما بين  ICANNو ،PTIو) (2ضم
 PTIوصياغة مستندات حوكمة ) PTIأي النظام األساسي والالئحة الداخلية( و) (3الصياغة والتفاوض واالنتھاء من عقد
 ICANN-PTI.57حاولت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف قائمة أولية من العناصر الخاصة بالتنفيذ على النحو التالي:

 مستويات الخدمة :تم طرح مجموعة من المبادئ التوجيھية لمراجعة توقعات مستوى الخدمة التي تستخدمھا  IFOوموافقة
 IFOعليھا .وسوف تواصل المجموعة الفرعية التابعة لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف المسئولية عن ھذا العمل )DT-
 (Aعملھا ،من خالل استخدام ھذه المبادئ ،بعد أن تقوم مجموعة عمل المجتمعات بإرسال المقترح الخاص بھا إلى مجموعة
 ،ICGوقبل تقديم مجموعة  ICGلمقترحھا إلى  .NTIAوالھدف من ھذا العمل ھو تقديم مجموعة كاملة وتفصيلية
بالتوصيات بالتزامن مع  IFOمن أجل تحديث توقعات مستوى الخدمة  SLEالتي تستخدمھا ) IFOيتطلب ھذا العمل الخاص
بالنقل المسبق الموافقة من  NTIAقبل المتابعة في  .(IFOوسوف يتم تقديم ھذه التوصيات إلى لجنة  ،CSCلما بعد النقل،
من أجل النظر فيه ،والموافقة والتنفيذ بما يتفق مع جدول يتم وضعه بالتعاون مع .IFO
 ميزانية  :IANAعملت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بالقرب والتعاون مع شعبة ماليات  ICANNفي وضع
التوصيات من أجل عمليات ميزانية شفافة وتحديد بنودھا فيما يخص تكاليف عمليات  .IANAويمكن تنفيذ التوصيات حول
عملية وضع الميزانية الخاصة بـ  ICANNمع تحديد واعتماد التفاصيل اإلضافية لمقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-
المساءلة 58.كما أن وضع ميزانية  PTIيعد جزء من وضع وتأسيس  PTIويعتمد عليھا .وھنا توصيات أخرى )على وجه
الخصوص ،قدرة المجتمع على الموافقة/االعتراض على ميزانية  (ICANNالتي تم طلبھا لمجموعة عمل المجتمعات

 53راجع الصفحة  74من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.
 54راجع الصفحة  77من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.
 55راجع الصفحة  78من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.
 56راجع الصفحة  88من مقترح مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNللحصول على مزيد من التفاصيل.
 57ولم تقم  ICANNحتى اآلن بتقييم المقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف لإلطار الزمني الخاص بالتقييم ،وھناك عوامل يجب النظر فيھا ،مثل
الحفاظ على حالة اإلعفاء الضريبي لـ  ،ICANNالتي ال يمكن لالستشاري القانون المستقل لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.
 58وتتوفر الوثائق والتفاصيل ذات الصلة بميزانية عمليات  IANAفي الملحق "ع" و"ف" و"ر"
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المتعددة-المساءلة كجزء من االعتماد األساسي مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من
عملھا.
 :PTI عملت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بالتعاون مع االستشاري القانون في تحديد أسباب وتطوير مفھوم  .PTIوقد
تم توفير الكثير من األبحاث والعديد من المذكرات لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة-اإلشراف والتي يمكن أن تكون مفيدة
من أجل النظر في مسألة التنفيذ 59.وفي ھذه المرحلة ،بالنظر إلى التعديالت واالھتمامات المحتملة المعلقة من المجتمعات
التشغيلية األخرى ،قد تقترح  ICGتعديالت على .PTI
 عقد  :ICANN-PTIقامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بالتعاون مع االستشاري القانوني الخاص بھا بوضع مسودة
صحيفة بنود مقترحة ،والتي يمكن استخدامھا كأساس لتطوير ووضع صحفية لبنود عقد  ICANN-PTIوفي النھاية العقد
المستقبلي مع  .ICANNوسوف يتعين إنشاء وتأسيس  ،PTIوالحصول على ميزة النصائح من استشاري مستقل ،قبل أن
تحرر ھذا العقد.
 :CSC وقد قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بوضع ميثاق من أجل لجنة  ،CSCوھو غالبًا ما يكون الخطوة األولى
في تأسيس مجموعة عمل مع  .ICANNوبھذا المعنى ،فإن  CSCعلى استعداد من أجل التنفيذ .وعلى الرغم من ذلك ،سوف
تكون ھناك حاجة إلى تضمين ھيكل  CSCفي لوائح  ICANNالداخلية كالئحة أساسية وكجزء من االعتماد األساسي مع
مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا .وھناك مجموعة من العناصر التي يجب النظر
فيھا عند تنفيذ  ،CSCبمجرد التأسيس:
 ما شكل المشاورات المتصور حدوثه فيما بين مجلس  ccNSOومجلس  GNSOفيما يتعلق بالموافقة على
عضوية CSC؟
 على يتعين على المرشحين المقترحين للعمل بدالء مؤقتين لـ  CSCتوفير بيان بإبداء االھتمام؟
 تحديد الطريقة التي سوف تحدد بھا  CSCمن الذي سيكون منسق العالقات مع .SCWG
 ما العملية التي يتعين على  CSCاتباعھا في حالة تعريفھا لمشكلة قائمة في األداء أو مشكلة نظامية غير خطيرة؟
ھل ال تزال مطالبة بإجراء تصحيحي؟
 توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن يتم وضع مجموعة من إرشادات حوكمة أفضل الممارسات كجزء
من عملية التنفيذ لغرض ضمان أن  CSCتدير المشكالت مثل تضارب المصالح المحتمل أو الواقعي.
) IFR الدورية أو الخاصة( :على الرغم من أن  IFRالدورية األولى لن تبدأ حتى عامين بعد نقل دور اإلشراف على
 ،IANAمن المحتمل أن يتم البدء في عملية  IFRخاصة قبل ذلك الوقت .وكما ھو الحال بالنسبة للجنة  ،CSCسوف تكون
ھناك حاجة إلى تضمين ھيكل  CSCفي لوائح  ICANNالداخلية كالئحة أساسية كجزء من االعتماد األساسي مع مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا.
 التغييرات على شكاوى العمالء وآليات التصعيد :تشاورت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف مع قسم  IANAفي ICANN
في وضع ھذه اآلليات وترى بأن ھذه التعديالت جاھزة للتنفيذ.
 تنفيذ التغييرات على بيئة منطقة الجذر :ويوصي مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف للنقل بأن يتولى مجلس إدارة
 ICANNالمسئولية عن الموافقة على جميع التغييرات األساسية )الھيكلية( على بيئة منطقة الجذر )وھذه التغييرات من
األحداث النادرة( .وسوف تقوم  ICANNبالتنسيق مع  NTIAألي من عمليات الموافقة السارية للتغييرات الكبيرة لبيئة منطقة
الجذر من أجل ضمان استمرارھا .الحظ أن التغييرات على بيئة منطقة الجذر قد ال يكون متوق ًفا على ما يحدث مع االتفاقية
التعاونية لمشرف الصيانة على منطقة الجذر المتوازي ،وھو ما ال يقع في نطاق أعمال مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.
 آليات تمكين المجتمع :وقد تمت مطالبة مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبھذا كجزء من االعتماد
60
األساسي مع مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا.
 آلية الطعن :تمت مطالبة مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبھذا كجزء من االعتماد األساسي مع مجموعة
عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة بأسرع ما يتم االنتھاء من عملھا.

 59وتتوفر جميع المستندات المقدمة من االستشاري القانوني على صفحة ويكي الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف على
.https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Client+Committee
 60وعلى وجه الخصوص ،آليات مثل :القدرة على استدعاء مجلس إدارة  ،ICANNوالقدرة على ممارسة اإلشراف فيما يخص قرارات مجلس إدارة ICANN
األساسية بما في ذلك القرارات ذات الصلة بالمراجعات الدورية أو الخاصة لوظائف  IANAالتي يتم تنفيذھا من خالل  IFRوالموافقة على ميزانية  ،ICANNوالقدرة
على الموافقة على التغييرات على لوائح  ICANNاألساسية باإلضافة إلى اإلنشاء ذي الصلة لمجتمع أصحاب المصلحة  /المجموعة العضو من أجل ضمان القدرة
على ممارسة ھذه األنواع من الحقوق

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  52من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الجزء 1.5
1195

متطلبات NTIA

باإلضافة إلى ذلك ،أنشأت  NTIAأنه يجب على اقتراح النقل أن يلبي المعايير الخمس التالية:

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين؛
 الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت؛
 الوفاء باحتياجات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  IANAوتوقعاتھم؛
 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.
 يجب أال يقوم االقتراح باستبدال دور  NTIAبحل تقوده الحكومات أو المنظمات الحكومية.
1196

يجب أن يصف ھذا القسم مدى وفاء اقتراح مجتمع بھذه المتطلبات ،وكيف يستجيب للمصلحة العامة في وظائف IANA.

1197

ھذا االقتراح يعالج كل متطلب من متطلبات  NTIAكالتالي:

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة

1198

الجزء .1.5أ

1199

يعتمد مجتمع األسماء على ھيكل صناعة سياسات أصحاب المصلحة المتعددين في  ICANNفي وضع العمليات والسياسات
الخاصة به .وفي حين أن مجموعات صناعة السياسات المباشرة ھي  GNSOو ccNSOواللجان االستشارية ALAC -
واللجنة االستشارية الحكومية  GACو RSSACو - SSACتعد أجزاء أساسية في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين.
العمليات في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين الخاص بـ  ICANNتتميز بالتكامل والشفافية وشمول جميع أصحاب
المصلحة .وتعزز مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف وتدعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين من خالل جعل وضع
السياسات منفصالً عن عمليات  IANAوالتركيز على االحتياجات الخاصة بالمجتمع التشغيلي من خالل وضع رقابة شفافة
ومباشرة على  ،PTIوعلى وجه الخصوص من خالل:

 استبدال إشراف  NTIAلـ  IANAبإشراف  ICANNعلى  PTIوتضمنه لجنة  CSCوفريق  ،IFRواألخير عبارة عن
كيان من أصحاب المصلحة المتعددين .ويشتمل كل منھما على مشاركين من غير  ،ICANNوبذلك تحافظ وتعزز من نموذج
أصحاب المصلحة المتعددين.
 تستند آليات تصعيد لجنة  CSCوفريق ) IFRالتي يتم وضعھا في مقترحات مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ومجموعة
عمل المجتمعات المتعدد-المساءلة( على العمليات المفتوحة والشفافة ،وقرارات أصحاب المصلحة المتعددين )والتي تشمل
مشاركين من غير  ICANNفيما يخص التسمية( ،وبھذا يتم تعزيز متضمنات أصحاب المصلحة المتعددين.

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت

1200

الجزء .1.5ب

1201

يعد أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  DNSلإلنترنت من القيم األساسية الجوھرية لـ  ICANNوف ًقا لما ھو مؤكد
من خالل البند األول في القسم  2من لوائح  ICANNالداخلية والتي تنص على ما يلي:

1202

'في أداء مھمتھا ،يجب أن ترشد القيمة الجوھرية التالية قرارات وإجراءات :ICANN
 .1تعزيز والحفاظ على االستقرار التشغيلي والموثوقية واألمن وإمكانية التشغيل البيني العالمي لإلنترنت'.

1203

وقد كانت ھذه القيمة الجوھرية جز ًءا من لوائح  ICANNالداخلية ألكثر من عقد من الزمان وال توجد أي خطط لتعديل ذلك.
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1204

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

 مدير عملية إدارة منطقة الجذر للتغييرات على منطقة الجذر :أوصت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن ال يجب استبدال
وظيفة الموافقة لـ  NTIAعلى التغييرات على منطقة الجذر وقاعدة بيانات  WHOISالخاصة بھا بعد عملية النقل ألن ھذا ال
يسھم بشكل كبير في أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت.
 مدير عملية إدارة منطقة الجذر للتغييرات على بيئة منطقة الجذر )مثل طرح  :(DNSSECوتوصي مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف ھذه بأن يتم الحفاظ على وظيفة الموافقة ھذه من خالل لجنة دائمة )راجع القسم .3أ (3.ألنھا من العناصر
الھامة بالنسبة للحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  DNSلإلنترنت.
 مدير عقد وظائف  :IANAيعتبر عقد وظائف  IANAوإشرافھا من خالل  NTIAمن العناصر األساسية ألمن واستقرار
ومرونة نظام أسماء النطاقات  DNSلإلنترنت .وعلى ھذا النحو ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بإنشاء PTI
باعتبارھا جھة فرعية تابعة لـ  ICANNوكطرف مقابل في العقد المبرم مع  ،ICANNوبھذا تتم االستفادة من آليات المساءلة
الحالية والقوية وسبل الحماية ضد االلتقاط.
 إشراف العقد :فيما يخص إشراف العقد ،سوف يتم استبدال دور  NTIAوزيادته من خالل آليات إشراف  CSCو IFRوبھذا
يتم تحسين أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات  DNSلإلنترنت.

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات IANA

1205

الجزء .1.5ج

1206

أكدت التعليقات العامة في  1ديسمبر لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف حول المقترح األول للنقل على الرضا الشامل
للعمالء والشركاء على مستوى العالم عن إدارة  IANAالتابعة لـ .ICANN

1207

وعلى ھذا النحو ،يضمن مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أن  PTIسوف تواصل توفير وظيفة  IANAإلى العمالء
والشركاء على مستوى العالم حتى بعد النقل بنفس الطريقة بشكل أساسي لما تقوم به إدارة  IANAالتابعة لـ  ICANNاليوم.

1208

وكان مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف نتيجة الحوار واإلسھامات الموسعة للمجتمع .باإلضافة إلى ذلك ،فقد تمت
الموافقة على مقترح نقل مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بمعرفة مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين ،والذي شارك
تطويرھا باإلضافة إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق المخصصة من جانب مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.
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1209

الجزء .1.5د

1210

ال يطرح مقترح النقل المقدم من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أية تغييرات من شأنھا التأثير بأي حال من األحوال على
انفتاح اإلنترنت .ويشمل ذلك الدعم المتواصل لعمالء  IANAفي قائمة مكتب الرقابة على األصول األجنبية )(OFAC
للحكومة األمريكية.

1211

الجزء .1.5ھـ

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت

يجب أال يستبدل االقتراح دور  NTIAبحل بقيادة حكومات متعددة أو منظمات دولية حكومية

إشراف  NTIAعلى وظيفة  IANAموثق في القسم الثاني من ھذا المقترح ويشمل األدوار التالية:
 تأسيس  :PTIتأسيس  PTIلما بعد النقل كجھة فرعية تابعة لـ  ،ICANNوبذلك تستفيد من آليات المساءلة الحالية والحماية
من االلتقاط ،بما في ذلك ما يكون من خالل الحكومات.
 مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر للتغييرات على منطقة الجذر :توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن ال يجب
استبدال وظيفة الموافقة لـ  NTIAعلى التغييرات على منطقة الجذر وقاعدة بيانات  WHOISالخاصة بھا بعد عملية النقل.
 مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر للتغييرات على بيئة منطقة الجذر )مثل طرح  :(DNSSECتوصي مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف بأن يتم الحفاظ على وظيفة الموافقة ھذه من خالل عملية ألصحاب المصلحة المتعددين ،والتي لن تكون
حالً بقيادة حكومات أو منظمة دولية حكومية.
مدير عقد وظائف  :IANAكان ھذا ھو إشراف  NTIAعلى عقد وظائف  ،IANAوالذي سوف يتم استبداله

ً
وتقويته من خالل لجنة  CSCو ،IFRوالذي لن يكون حال بقيادة حكومات أو منظمة دولية حكومية.
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الجزء 1.6
1212

عملية المجتمع

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

 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.

الخطوات التي تم اتخاذھا لوضع المقترح وتحديد اإلجماع.

1213

الجزء .1.6أ

1214

إنشاء مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف

1215

في مارس  ،2014طلبت اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات ) (NTIAأن تقوم " ICANNبإجراء عملية أصحاب
مصلحة متعددين لتطوير خطة لنقل الدور اإلشرافي للحكومة األمريكية" فيما يتعلق بوظائف  IANAوإدارة المنطقة الجذر
ذات الصلة .من خالل تقديم NTIA 61لإلعالن الخاص بھا ،فقد حددت بأن مقترح النقل يجب أن يحظى بدعم واسع من
المجتمع وتحقيق المبادئ التالية:

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة
 الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت
 تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات IANA
 الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.
1216

قررت  NTIAأيضًا أنھا لن تقبل مقترحً ا باستبدال دور  NTIAبحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومية دولية.

1217

وفي  6يونيو ،اقترحت  ICANNتشكيل مجموعة ) (ICGلتنسيق عملية انتقال اإلشراف على وظائف  IANAوھي "مسئولة
على إعداد مقترح لمشروع عملية االنتقال يعكس مختلف االحتياجات لكافة األطراف المتأثرة بوظائف  ."IANAفي يوليو
ً
عضوا يمثلون  13مجتمعًا.
 ،2014تم تأسيس مجموعة عمل المجتمعات ،وتتألف من 30

1218

وطب ًقا لھذا الميثاق 62،أمام مجموعة عمل المجتمعات مھمة واحدة :تقديم عرض إلى  NTIAفيما يخص نقل إشراف NTIA
على وظائف  IANAإلى مجتمع أصحاب المصلحة الدولي .ولھذا السبب ،فإن مھمة مجموعة  ICGتتمثل في تنسيق وضع
مقترح فيما بين المجتمعات المتأثرة بوظائف  ،IANAوھي مقسمة إلى ثالث فئات رئيسية :أسماء النطاقات ،وموارد األرقام
ومعلمات البروتوكوالت األخرى .وقد أوضحت مجموعة  ICGأن فئة أسماء النطاقات تنقسم أيضًا إلى فئتين فرعيتين ھما
نطاقات رموز البلدان والنطاقات العامة .وفي ميثاق  ،ICGمن المالحظ أيضًا أنه "بينما يوجد بعض التداخل بين كل من ھذه
الفئات ،يثير كل منھا مسائل تنظيمية وتنفيذية وتقنية مميزة ،ويميل كل منھا الحتواء مجتمعات مميزة باالھتمام والخبرة".

1219

ولكي تحقق مجموعة  ICGھدفھا ،فقد حدد أربعة مھام رئيسية ،تشمل على سبيل المثال ال الحصر ،مھمة طلب الحصول على
مقترحات من المجتمعات التشغيلية الثالثة ،باإلضافة إلى طلب الحصول على التعقيبات من مجموعة المجتمعات الواسعة
المتأثرة بوظائف  .IANAلكي يتم التعامل مع ھذه المھمة ،تسعى مجموعة  ICGإلى الحصول على ردود رسمية كاملة على
طلب تقديم العروض ) (RFPالخاص بھا ،63من خالل العمليات المقرر القيام بھا من خالل كل مجتمع من "المجتمعات
التشغيلية" لدى ) ،IANAأي؛ المجتمعات ذات العالقات التشغيلية أو عالقات الخدمات المباشرة مع مشغل وظائف ،IANA
فيما يخص األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكوالت(.

http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions 61
https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf 62
https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-iana-stewardship-08sep14-en.pdf 63
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1220

وقبل ورود الميثاق الخاص بمجموعة  ،ICGقام المجتمع التشغيلي فيما يتصل بوظيفة أسماء  IANAومنظمة ccNSO
و GNSOبأخذ زمام المبادرة إلنشاء مجموعة عمل من قطاعات المجتمع من أجل وضع مقترح لنقل إشراف  NTIAفيما
يتصل بالوظائف ذات الصلة بالتسمية .في اجتماع  ICANNرقم  50في لندن ،في يونيو  ،2014شكلت منظمة GNSO
و ccNSOو ALACو SSACفري ًقا للصياغة من أجل إعداد ميثاق لتلك المجموعة المكونة من قطاعات المجتمع ،وھو ما
تم االنتھاء منه في منتصف شھر أغسطس  .2014وقد تم اعتماد الميثاق بمعرفة  GNSOو ccNSOو ALACو،SSAC
بما يتفق مع القواعد واإلجراءات الخاصة بھم .ويتوفر ميثاق مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف المعتمد على ھذا النحو على
.https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Charter

1221

األعضاء والمشاركون

1222

مرجع الصفحةhttps://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=49351381 :

1223

بعد اعتماد ميثاق مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ،اختارت المنظمات المؤسسة أعضاء من أجل مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف ،بما يتفق كذلك مع أدوار اإلجراءات الخاصة بھم .وعالوة على المشاركة الفاعلة في أعمال مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف ،من المتوقع لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أن تطلب ونقل وجھات نظر ومخاوف األفراد في
المنظمة التي تعيّنھم .قائمة األعضاء وعددھم  ،19والجھات التابعة لھم ،والمنظمات والمناطق الجغرافية التي يأتون منھا
مضمنة في الصفحة المشار إليھا أعاله.

1224

وبشكل منفصل ،وبما يتفق مع الميثاق الخاص بمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ،تم إرسال دعوة إلى المشاركة من أجل
دعوة جميع المعنيين بالعمل الخاص بمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف .كما أن قائمة أسماء المشاركين من المجتمع،
والجھات التابعة لھم ،إن وجدت ،والمنطقة الجغرافية التي يأتون منھا يمكن العثور عليھا في صفحة ويكي ذات الصلة .وعالوة
على ذلك ،وبما يتفق مع الميثاق ،قدم أعضاء مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف والمشاركون بيان )بيانات( بإبداء
االھتمام64.

1225

طرق عمل مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-اإلشراف

1226

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

1227

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

 (6وصف استخدام المجتمع لوظائف ) IANAطلب تقديم العروض (1
 (7الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل
أ.

مصادر السياسة

ب .المراقبة والمساءلة
 (8الترتيبات المقترحة للرقابة والمساءلة بعد النقل
 (9تأثير النقل
 (10متطلبات ) NTIAطلب تقديم العروض (5
 (11عملية المجتمع )طلب تقديم العروض (6

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

 الترتيبات الحالية لما قبل النقل ،تصنيف أولوية عقد وظائف  IANAلـ  :NTIAوالھدف ھو إشعار مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف نفسھا بالعمل الخاص به وإيجاد فھم أفضل للعناصر في عقد وظائف  IANAللعمل الخاص بمجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف.
 المبادئ :لتحقيق أغراض داخلية ،وافقت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف على وضع مجموعة من المبادئ والمعايير يمكن
لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف نفسھا االعتماد عليھا في وضع )مسودة( المقترحات ويمكن أيضًا اختبار ھذه المقترحات
وف ًقا لھا.
1229

بالنسبة لكل من بنود العمل أعاله ،تم تشكيل مجموعات فرعية ،باإلضافة إلى معدي تقارير ومنسقين داخليين ،باستثناء القسم
السادس .وقد تم تشكيل ھذه المجموعات الفرعية بھدف التركيز على األعمال الخاصة بالمجموعة حول متطلبات  ICGووضع
المسودات األولية .وتقدم المجموعات الفرعية التقارير مرة أخرى إلى مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف الكاملة ،على
اإلنترنت وأيضًا خالل اجتماعات مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ،ويتم مناقشة النتائج وتحريرھا وقبولھا في نھاية األمر
بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ككل ،وذلك بما يتفق مع قواعد اتخاذ القرارات المحددة في ميثاق مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف65.

1230

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

1231

وفي  1ديسمبر ،نشرت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف مسودة مقترحھا األولى للتعليقات العامة .وقد تم تصميم ھذه
المسودة األولى حول فكرة الكيان المتعاقد المستقل والمنفصل ،والمعروف باسم "ھيئة " ،Contract Co.من أجل استبدال
دور إشراف  NTIAوالعقد المبرم مع مشغل وظائف  .IANAوقد أشارت التعليقات في نھاية فترة التعليقات العامة األولى
ثالثة مآخذ رئيسية:

 العمالء راضون في الوقت الحالي عن قسم  IANAالتابعة لـ .ICANN
 كن ھناك قلق بشأن ما تم النظر إليه بوصفه ھيكالً معق ًدا تعقي ًدا شدي ًدا ينقصه التفاصيل والضمانات بشأن القابلية للمساءلة.
 كانت ھناك حاجة للحصول على نصيحة قانونية متخصصة ومستقلة من أجل اتخاذ قرار بشأن الھيكل لما بعد النقل.

1232

كما ناقشت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أيضًا الجوانب المختلفة ،مع األخذ في االعتبار تعقيبات وإسھامات المجتمع.
وفي جانب من ذلك ،اشتمل ذلك على النظر في العديد من النماذج األكثر ھيكلية )باإلضافة إلى ھيئة .(Contract Co.
وبحلول فبراير  ،2015وقبل اجتماع سنغافورة لـ  ICANNرقم  ،52أدى ذلك إلى مجموعة أسئلة إضافة إلى المجتمع ،من
أجل االستفادة بھا في مناقشات مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.

1233

وباالنطالق إلى اجتماع  ICANNرقم  ،52قدمت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف للمجتمع نظرة عامة على أربع نماذج
ھيكلية :اثنان منھا "داخليين" واثنان كانا "خارجيين" )بما في ذلك "ھيئة  .("Contract Co.وتتوفر وثيقة المناقشة ھنا:66
 .67https://www.icann.org/news/announcement-2015-02-06-enخالل اجتماع  ICANNرقم  ،52تم
طرح ثالثة نماذج إضافية؛ وكل منھا كان تنوعًا عن نموذج "ھجين" .وتتوفر وثيقة المناقشة الخاصة بھذه النماذج الثالثة ھنا:
https://community.icann.org/download/attachments/49351404/IntegratedIANA1.2.pdf?ve
 .rsion=1&modificationDate=1427102306000&api=v2ومع إضافة ھذه النماذج الثالثة ،تركت مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف بفاعلية اجتماع  ICANNرقم  52ومعھا سبعة نماذج محتملة للتقييم والنظر فيھا.

1234

الطريقة المستخدمة في وضع المقترح الثاني والنھائي )فبراير  2015إلى يونيو  :(2015فرق التصميم

1235

في فبراير  ،2015وبعد اجتماع سنغافورة المباشرة وجھًا لوجه ،ناقشت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ووافقت في
مارس  2015على طريقة بديلة ومركزة وقوية تمثلت في العمل على المشكالت المفتوحة الباقية من خالل طريقة تعرف باسم

 65ميثاق  ،CWGالقسم الخامس(https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Charter) Rules of Engagement :
 66وعند ھذه النقطة ،لم توفر مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف النصيحة القانونية المتخصصة.
 67وعند ھذه النقطة ،لم توفر مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف النصيحة القانونية المتخصصة.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  58من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

فريق التصميم .وقد تم تأسيس كل فريق تصميم بھدف منصب على بند عمل خاص ومحدد مسب ًقا ويقدم النتائج الخاصة به في
إطار زمني قصير.
1236

وقد تم اعتماد قائمة بنود العمل بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف والحفاظ عليھا بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف .وقد تمت مناقشة النتائج المقدمة من كل فريق تصميم واعتمادھا بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف الكاملة
قبل التضمين في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف المتطور .كما تمت مناقشة النتائج من فرق التصميم محددة
األولوية بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف واجتماعاتھا المباشرة وجھًا لوجه التي جرت في مارس  2015في
إسطنبول ،بتركيا .وقد تمت مراجعة القائمة األولية لبنود األعمال في تلك االجتماعات وتم إعادة تحديد أولوية بنود العمل.

1237

وأدار الرؤساء المشاركون إنشاء فرق التصميم ،وتحديد أولوية بنود األعمال ،وسير عمل الفرق ،مع الحصول على التعقيبات
من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف .وقام أعضاء ومشاركون من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بتشكيل فرق
التصميم ،وفي بعض الحاالت تم تضمين مراقبين خارجيين من ذوي الخبرات الخاصة.

1238

علمًا بأن سجل/قائمة بنود األعمال ،وأولويتھا ،وعضوية فرق التصميم ،واالجتماعات وجداول األعمال ،وأرشيفات البريد
متاحة علىhttps://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Design+Teams+List :

1239

وقد دخلت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف اجتماعاتھا في إسطنبول بسبعة نماذج محتملة من أجل نقل دور اإلشراف على
ً
حديثا ،وھو شركة
 .IANAوقد تمت دراسة ھذه النماذج وإعادة بحثھا من خالل استشاري قانون مستقل تمت االستعانة به
 .Sidley Austin LLPوبعد مناقشة شاملة لھذه النماذج المحتملة مع االستشاري القانون وبروح التسوية والتوصل إلى حل،
قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بتخفيض قائمتھا من النماذج الھيكلية إلى متغيرين اثنين لنموذج المساءلة/الھجين
الداخلي :وضع الفصل القانوني باإلضافة إلى نموذج الفصل الوظيفي.

1240

واالنتقال من سبعة نماذج محتملة إلى متغيرين اثنين لنموذج المساءلة الداخلية/نموذج ھجين تم تأكيده من خالل مجموعة من
الجلسات .وفي إحدى الجلسات ،بعد شرح نتائج االستشاري القانوني ،النموذجين :الثقة الداخلية والثقة الخارجية ،تم اعتبار
أنھما غير مناسبين للوفاء بمتطلبات مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ألن الھياكل لم تكن منظمة قانو ًنا بالضرورة خارج
الواليات المتحدة .وعند االنتھاء من ھذه الجلسات ،وافقت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أيضًا على تأجيل مزيد من
النظر في نموذج "ھيئة ) "Contract Co.وجانب من ذلك يرجع إلى أنھا لم تتلقى الدعم الكافي بعد فترة التعليقات العامة
األولى( ،حتى يتم التحقق والنظر باستفاضة في سريان النماذج المتبقية .وباإلضافة إلى ذلك ،وافقت مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف على تأجيل النظر اإلضافي فيف النموذج الداخلي بالكامل أو نموذج  IANAالھجين القائم بذاته .كما وافقت مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف على أن النماذج المتبقية :متغيرين اثنين لنموذج المساءلة/الھجين الداخلي )نموذج الفصل القانوني
والنموذج الوظيفي المنفصل( استلزما مزيد من البحث من جانب االستشاري القانوني قبل أن تتمكن مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف من اتخاذ قرار.

1241

وبعد االجتماع المنعقد في إسطنبول ،عقد مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بالتشاور مع االستشاري القانوني المستقل
الخاص بھا ،اجتماعات متعددة وراجعت مختلفة المذكرات المقدمة من استشاريھا القانوني من أجل تحديد أي المتغيرين لنموذج
المساءلة/الھجين الداخلي  -نموذج الفصل القانوني ونموذج الفصل الوظيفي  -سيكون موصى به .وقررت مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف بأن نموذج الفصل القانوني ھو المفضل بسبب أنه سيقيم  PTIباعتبارھا كيانا ً اعتباريًا منفصالً في
البداية ،بما يسمح إلمكانية االنفصال عن  ICANNفي المستقبل ،إذا لزم ذلك .باإلضافة إلى ذلك ،فقد سمح نموذج الفصل
القانوني بإمكانية تحرير عقد بين  ICANNو .PTIومع التوصل إلى ھذا القرار ،حول مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف
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.

وقد أصبح االعتبار بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ،بالتشاور مع االستشاري القانون المستقل الخاص بھا ،ھل يجب
دعم نموذج الفصل الوظيفة أو نموذج الفصل القانوني .واختارت المجموعة في نھاية األمر نموذج الفصل القانوني ألنه سوف يؤدي
إلى إنشاء كيان  PTIمنفصل في البداية ،وھو ما يسمح بإمكانية الفصل عن  ICANNفي المستقبل ،إذا لزم األمر .ومع العمل بتلك
التسوية ،حولت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف تركيزھا على وضع إطار عمل للمساءلة من أجل دعم ھذا النموذج ،في حين
ساعد االستشاري القانوني في التعامل مع مشكالت الحوكمة.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  59من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت
1242

لجنة العمالء/الخدمات القانونية الخارجية المستقلة

1243

في مارس  ،2015وبعد عملية موسعة لطلب الحصول على المقترحات ،حصلت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف على
خدمات إحدى شركات المحاماة الخارجية ،وھي  ،Sidley Austin LLPمن أجل توفير االستشارات القانونية المستقلة ذات
الصلة .وقد وافقت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف تمرير اتصاالتھا مع شركة المحاماة من خالل لجنة عمالء 68،مع الفھم
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.

1244

وعند دعوة لجنة العمالء ،حضرت شركة  Sidley Austin LLPجميع اجتماعات مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف للرد
على األسئلة وتقديم التوضيحات اإلضافية.

1245

وتتوفر عضوية لجنة العمالء ،باإلضافة إلى قائمة بفريق  Sidley Austinوتسجيالت االجتماعات وجداول األعمال
واألبحاث والمذكرات إلخ ،أمام الجمھور على:
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Client+Committee

1246

ومن خالل طريقة فريق التصميم ومع األخذ في االعتبار النصيحة القانونية الخارجية والمستقلة ،قامت مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف بوضع المسودة الثانية لمقترحھا ،والتي تم نشرھا للتعليق العام في  22أبريل  2015حتى  20مايو
 .2015وخالل فترة المشاورات العامة ،تم تحديد جوانب المقترح الثاني أكثر من ذلك ومناقشته ،وذلك من خالل استخدام نفس
الطريقة في وضع المقترح الثاني.

1247

وبعد إغالق فترة التعليق العام ) 20مايو  ،(2015قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بمراجعة جميع التعليقات
الواردة ،ومتى ما كان ذلك مناسبًا ،قامت فرق التصميم بإعداد الردود على التعليقات الواردة باإلضافة إلى تنقيح تعقيباتھم.

1248

واستنا ًدا إلى المقترح الثاني والمناقشة اإلضافية من جانب مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف الكاملة وفرق التصميم ،ومع
األخذ في االعتبار تحليل التعليقات العامة ،تم وضع المقترح النھائي.

1249

تحديد اإلجماع

1250

تم وضع المقترح بطريقة متكاملة ومستندة إلى أصحاب المصلحة المتعددين ،وھو ما اشتمل على العديد من القراءات
للمسودات .وقد تم نشر المسودات للجمھور وفتحھا للتعليقات بمعرفة أعضاء مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف والمشاركين
فيما يخص كل من تأكيدات مسودة المقترح .وقد تم تعميم المسودة األولى للمقترح النھائي للمراجعة والتعليق بمعرفة مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف ،في  1يونيو  ،2015مع قراءة أولية مخصصة خالل االجتماع التحضيري في  2يونيو .2015
وقد تم تسليم المسودة الثانية في  3يونيو  ،2015باإلضافة إلى قراءة ثانية مخصصة خالل اجتماع  4يونيو  .2015كما
جرت قراءة أخرى نھائية في  9يونيو.

1251

وبعد القراءة األخيرة ،تم إرسال المقترح النھائي إلى مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف لمدة  24ساعة تم خاللھا إيضاح
وتوضيح أية أخطاء أو تعليقات أو بيانات .وفي نھاية فترة  24ساعة ھذه )والتي تنتھي في تمام الساعة  23:59بالتوقيت
العالمي المنسق في  10يونيو( ،أضاف الرؤساء المشاركون في مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف مالحظة على القسم
.6ج ،.أناه ،وأرسلوا المقترح النھائي إلى المنظمات األعضاء لمنظمات الدعم/اللجان االستشارية من أجل الحصول على
موافقتھم .وموافقة المنظمات األعضاء مطلوبة بحلول  25يونيو من أجل تقديمھا إلى مجموعة .ICG

1252

الجزء .1.6ب

روابط لإلعالنات ،وجداول األعمال ،والقوائم البريدية ،والمشاورات وإجراءات االجتماعات

1253

االجتماعات

 مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-اإلشراف الكاملة )تواريخ االجتماعات ،وجداول األعمال ،والمشاركين ،ومالحظات
االجتماع(https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Meetings :
 68وقد تشكلت لجنة العمالء من رئيسين مشاركين وعضوين من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  60من 174

 الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت:1 الجزء

:اإلشراف- الفرق الفرعية لمجموعة عمل المجتمعات
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/%5BArchive%5D+Work+Item+
Sub+Groups
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Design+Teams : فرق التصميم
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Client+Committee : لجنة العمالء

المشاورات العامة

1254

:اإلشراف- من ديسمبر بخصوص مسودة مقترح النقل الصادرة عن مجموعة عمل المجتمعات1  المشاورة العامة في
https://www.icann.org/public-comments/cwg-naming-transition-2014-12-01-en
https://www.icann.org/public-comments/cwg- :2014  الردود على التعليقات العامة في ديسمبر
naming-transition-2014-12-01-en#summary
ICANN:  لمنظمة52  مستند المناقشات بخصوص االجتماع رقم2015  فبراير
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52889457
:اإلشراف الثانية- التعليقات العامة مسودة مقترح النقل الصادرة عن مجموعة عمل المجتمعات2015  مايو
https://www.icann.org/public-comments/cwg-stewardship-draft-proposal-2015-04-22-en

ندوات الويب والعروض التقديمية العامة األخرى

1255

:2014  ديسمبر4-3  ندوة الويب
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=50823496
:2015  فبراير3  ندوة الويب
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52232656
http://singapore52.icann.org/en/schedule/thu- :52  رقمICANN  العروض التقديمية في اجتماع سنغافورة
cwg-stewardship
:2015  أبريل24  ندوات الويب
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=52897455
:2015  مايو7-6  ندوات الويب
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=53772631
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=53778352 : يونيو11  ندوات الويب

أرشيفات القوائم البريدية

1256

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Mailing+List+Archives 

المراسالت

1257

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=49355992 

التوعية

1258

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Outreach+Tracking+CWG- 
Stewardship

174  من61  صفحةIANA مقترح أنتقال األشراف على وظائف

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

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

1259

الجزء .1.6ج

1260

يسر مجموعة عمل المجتمعات المتعددة حول الوظائف ذات الصلة بالتسمية )مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف( أن تقدم
للمنظمات األعضاء ردھا المقترح على طلب تقديم العروض لمجموعة تنسيق نقل اإلشراف على  IANAحول نقل دور
اإلشراف على  IANAمن أجل النظر والموافق حسب الميثاق الخاص بھا.

1261

ً
عضوا من مجموعة عمل المجتمعات و 133مشاركا ً باإلضافة إلى فريق
وقد جاء الرد نتيجة األعمال المكثفة التي قام بھا 19
من المستشارين القانونيين المؤھلين تأھيالً عاليًا على مدار العام الماضي ،وھو ما اشتمل على أكثر من  100اجتماع ھاتفي أو
اجتماع مباشر ،و 2من المشاورات العامة وأكثر من  4,000رسالة بالبريد اإللكتروني .وھي تمثل تواز ًنا تم تحقيقه بعناية
فيما بين المتطلبات األساسية ،والنصائح القانونية الخاصة ،والتسويات الكبيرة بمعرفة جميع المشاركين وتشمل على اھتمام
بعناية للتعقيبات الوارد من خالل إجراءات التعليقات العامة .وقد حصل المقترح النھائي على دعم اإلجماع من مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف وبدون أي اعتراض أو تسجيل بيانات أقلية من أجل نظر المنظمات الداعمة في ذلك.

1262

وكما أشرنا في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف نفسه ،فإن المقترح يعتمد بشكل كبير وھو مشروط بشكل واضح
على تنفيذ آليات المساءلة من مستوى  ICANNمن خالل مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ) ICANNمجموعة
عمل المجتمعات-المساءلة( .قام الرؤساء المشاركون لمجموعة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ومجموعة عمل عبر
المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNبتنسيق كما أن مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف واثقة من أن توصيات مجموعة عمل
عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ،ICANNفي حالة تنفيذھا حسب ما ھو متصور ،سوف تفي بالمتطلبات التي أشارت إليھا
مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف في السابق إلى مجموعة عمل المجتمعات المتعددة  .CCWGوفي حالة عدم تنفيذ أي
عنصر في آليات المساءلة ھذه من مستوى  ICANNحسب ما ھو موضح في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف،
فسوف يحتاج ھذا المقترح لمراجعة.
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الجزء  .1الملحق أ :استخدام المجتمع لوظائف  - IANAمعلومات إضافية
 (1إدارة طلب تغيير منطقة الجذر )عقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.أ(
أ.

وصف الوظيفة :تلقي طلبات تغيير منطقة الجذر ومعالجتھا ألجل نطاقات المستوى األعلى ) .(TLDتشمل طلبات
التغيير المذكورة إضافة خوادم أسماء ) (NSنطاق المستوى األعلى ) (TLDالقائمة أو تحديثھا ومعلومات سجل موارد
) (RRمو ّقع التفويض ) (DSجنبًا إلى جنب مع السجالت "المتبقية" ذات الصلة )سجالت الموارد  Aو .(AAAAقد
يشمل أيضًا أي طلب تغيير مدخالت جديدة بشأن نطاق المستوى األعلى ) (TLDفي منطقة الجذر.

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاق المستوى األعلى ).(TLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :قاعدة بيانات منطقة الجذر.
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :يتم البت في السياسة الخاصة باإلدخاالت في منطقة الجذر عبر آليات وضع
السياسات في ) ICANNمثال ألجل نطاقات  ccTLDونطاقات  .(gTLDيمكن أن تنشئ عملية التوحيد القياسي لفريق
عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFعمليات حجز لحيز األسماء العالمي بحيث ال يتم السماح بأسماء معينة تعتبر صالحة
بطريقة أخرى في جذر نظام اسم النطاق ).(DNS

 (2إدارة طلب وقاعدة بيانات تغيير " "WHOISلمنطقة الجذر )عقد وظائف  IANAالمبرم مع :NTIA
ج.2.9.2.ب(
أ.

وصف الوظيفة :يصون مش ّغل وظائف  IANAأو  IFOويحدّث ويجعل الولوج علنيا ً إلى قاعدة بيانات WHOIS
منطقة الجذر مع معلومات اتصال حالية ومتحقق من صحتھا لجميع مشغلي سجل  .TLDقاعدة بيانات ""WHOIS
لمنطقة الجذر ،في الحد األدنى ،ستتألف من اسم نطاق  ،TLDوعنوان بروتوكول اإلنترنت لخوادم أسماء ،TLD
واألسماء المقابلة لكل خادم من خوادم األسماء ،وتاريخ إنشاء نطاق  ،TLDواالسم ،والعنوان البريدي ،وعنوان البريد
اإللكتروني ،وأرقام الھاتف والفاكس لمش ّغل سجل  ،TLDواالسم ،والعنوان البريدي ،وعنوان البريد اإللكتروني ،وأرقام
الھاتف والفاكس لجھة االتصال التقنية لمش ّغل سجل  ،TLDواالسم ،والعنوان البريدي ،وعنوان البريد اإللكتروني،
وأرقام الھاتف والفاكس لجھة االتصال اإلدارية لمش ّغل سجل  ،TLDوالتقارير ،وتاريخ آخر تحديث لسجل "،"WHOIS
وأي معلومات أخرى ذات الصلة بنطاق  TLDالمطلوب بواسطة مش ّغل سجل  .TLDسوف تتلقى  IANAطلبات تغيير
" "WHOISمنطقة الجذر ومعالجتھا ألجل نطاقات المستوى األعلى ).(TLD

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاق المستوى األعلى ).(TLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :قاعدة بيانات  WHOISلمنطقة الجذر.
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :ال يوجد.

 (3تفويض وإعادة تفويض نطاق ) ccTLDعقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.ج(
أ.

وصف الوظيفة :تعيين مدير )منظمة راعية( أو إعادة تعيينه لسجل نطاقات ) ccTLDيتضمن ذلك .(IDN ccTLDs
يقوم مش ّغل  IFOبتطبيق إطارات السياسة القائمة في معالجة الطلبات المرتبطة بالتفويض وإعادة التفويض فيما يتعلق
بنطاق  ،ccTLDمثل ھيكل نظام أسماء النطاقات وتفويضه في المستند  RFC 1591ومبادئ لجنة  GACوإرشاداتھا
بخصوص تفويض نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان وإدارتھا ،وأي توضيح إضافي لھذه السياسات عبر األطراف
المعنية والمتأثرة .إذا لم يوجد إطار سياسة لتغطية حالة معينة ،فإن  ICANNستتشاور مع األطراف المعنية والمتأثرة،
ومع الھيئات العامة والحكومات ذات الصلة بشأن أي توصية خارج نطاق إطار السياسة القائم أو غير متسقة معه .في
معرض طرحھا لتوصياتھا ،تلتزم منظمة  ICANNبأخذ األطر الوطنية في االعتبار وكذلك القوانين السارية ضمن
االختصاص القضائي الذي يعمل فيه سجل نطاق المستوى األعلى ).(TLD

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاقات .ccTLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :منطقة الجذر ،قاعدة بيانات  WHOISلمنطقة الجذر.
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د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :يتم البت في السياسة الخاصة بالمدخالت في منطقة الجذر عبر ك ّل من آليات وضع
السياسة في منظمة ) ICANNمثل ما يخص نطاقات  ccTLDونطاقات ) ،gTLDومن خالل عملية التوحيد القياسي
عبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت )) (IETFمثل األسماء المحجوزة بشكل خاص(.

 (4تفويض وإعادة تفويض نطاق ) gTLDعقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.د(
أ.

وصف الوظيفة :تعيين منظمة راعية لسجل نطاقات  gTLDوإعادة تعيينھا .تتحقق منظمة  ICANNمن أن كافة
الطلبات المرتبطة بتفويض نطاقات  gTLDوإعادة تفويضھا متسقة مع اإلجراءات الموضوعة من طرفھا .في معرض
وضعھا للتوصية بخصوص التفويض وإعادة التفويض ،يجب على  ICANNأن توفر الوثائق في شكل تقرير تفويض
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.

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاقات .gTLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :منطقة الجذر ،قاعدة بيانات  WHOISلمنطقة الجذر.
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :يتم البت في السياسة الخاصة باإلدخال في منطقة الجذر عبر ك ّل من آليات وضع
السياسة في منظمة ) ICANNمثل ما يخص نطاقات  ccTLDونطاقات ) ،gTLDومن خالل عملية التوحيد القياسي
عبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت )) (IETFمثل األسماء المحجوزة بشكل خاص(.

 (5إعادة تفويض نطاق المستوى األعلى )) INT. TLDوتشغيله )عقد وظائف  IANAالمبرم مع :NTIA
ج69(2.9.4.
أ.

وصف الوظيفة :تاريخيًا ،كانت السياسة الخاصة بـ  INT.يتم وصفھا في مستند  RFC 1591الخاص بفريق عمل
ھندسة اإلنترنت ) .(IETFوقد سمحت السياسة بالتسجيل لك ّل من المنظمات الدولية ،وباالستخدام لقواعد البيانات الدولية
الستخدام البنية األساسية .وقد تم البت في السياسة الخاصة بـ  INTالمرتبطة بقواعد البيانات الدولية الستخدامات البنية
األساسية عبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت ) .(IETFيوصي المستند  RFC 3172بأن يتم نقل ھذه االستخدامات
لتصبح ضمن وكالة  ،ARPA.وقد تم نقل االستخدام الوحيد الموجود حينئ ٍذ لـ  INTلھذه البنية األساسية )شجرة تخطيط
بروتوكول  IPv6العكسي( في الواقع ليصبح ضمن  ،ARPAوكذلك جميع استخدامات البنية األساسية الالحقة كانت
ضمن  .ARPAومنذ حدوث ھذا التغيير ،أصبح من الممكن فقط للمنظمات المرتبطة بمعاھدة دولية أن تسجل أسماء
النطاق ضمن  .INTلالستخدام لصالح المنظمة ذاتھا.

ب .عمالء الوظيفة :المسجّ لون المؤھلون للتسجيل في .(.INT (http://www.iana.org/domains/int/policy
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :قاعدة بيانات منطقة الجذر WHOIS ،لمنطقة الجذر ،قاعدة بيانات منطقة
 ،.INTقاعدة بيانات  WHOISلـ .INT
د.

أشكال التداخل أو االعتماد :في السابق ،كانت السياسة يتم تحديدھا جزئيًا عبر فريق عمل ھندسة اإلنترنت )،(IETF
ومع ذلك ،ووفق  ،RFC 3172لم تعُد ُ .INTتستخدم لقواعد البيانات الدولية الخاصة باستخدام البنية األساسية ،بل
أصبح نطاق المستوى األعلى  TLDلـ  ARPAمستخدمًا بدالً من ذلك.

 (6اإلدارة الرئيسية لـ  DNSSECللجذر )عقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.و(
أ.

وصف الوظيفة :مش ّغل وظائف  IANAھو من يتولى مسئولية استخراج مفتاح التوقيع الرئيسي ) (KSKويقوم بنشر
جزئه العام .ومفتاح التوقيع الرئيسي  KSKھو المفتاح المستخدم للتوقيع الرقمي على مفتاح توقيع المنطقة )(ZSK
لمنطقة الجذر ،والذي يُستخدم بواسطة مشرف الصيانة على منطقة الجذر لتنفيذ توقيع  DNSSECعلى منطقة الجذر.

ب .عمالء الوظيفة :جھة صيانة منطقة الجذر ،مش ّغلو محلل التحقق من صحة نظام اسم النطاق ).(DNS

 69قامت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بالنظر في نطاق  ،.INTوتوصلت إلى أنه شريطة عدم وجود تغيير في السياسة بموجب  .INTيتم بمعرفة
 ICANN/IANAفال ترى مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أي ضرورة في إجراء تتغيرات في إدارة نطاق  .INTبالتزامن مع النقل .ويجب أن تخضع اإلدارة
المستقبلية لنطاق  .INTلمراجعة ما بعد النقل.
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ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :كيان ثقة منطقة الجذر.
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :إنشاء فريق عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFألرقام خوارزمية ألنواع المفاتيح.

 (7أتمتة منطقة الجذر )عقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.ھـ(
أ.

وصف الوظيفة :نظام مؤتمت بالكامل يشمل نظامًا آم ًنا )مشفرً ا( لمراسالت العمالء ،وبروتوكول إمداد مؤتمت يسمح
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
استخدامه الختبار المتطلبات التقنية لطلب تغيير ،وواجھة داخلية لالتصال اآلمن بين مش ّغل وظائف  IANAأو ،IFO
والمسئول ،ومشرف الصيانة على منطقة الجذر.

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاق المستوى األعلى ).(TLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :قاعدة بيانات منطقة الجذر WHOIS ،لمنطقة الجذر.
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :ال يوجد

 (8عملية حل شكاوى خدمة العمالء )) (CSCRPعقد وظائف  IANAالمبرم مع  :NTIAج.2.9.2.ز(
أ.

وصف الوظيفة :عملية مخصصة لعمالء وظائف  IANAلتقديم الشكاوى للحصول على الحل الذي يتبع أفضل ممارسات
الصناعة في الوقت المناسب ،ويتضمن إطارً ا زمنيًا مناسبًا للحل.

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاق المستوى األعلى ).(TLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :ال يوجد
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :كافة وظائف  IANAالتي يواجھھا العميل لسجالت األسماء.

 (9إدارة مستودع ممارسات ) IDNالخدمة أو النشاط من  IANAوالذي يقع خارج نطاق عقد وظائف (IANA
أ.

وصف الوظيفة :تم إنشاء مستودع ممارسات  ،TLD IDNوالمعروف أيضًا باسم "سجل جدول لغات " ،IDNبھدف
دعم تطوير تقنية  IDNعلى النحو المبيّن في "المبادئ التوجيھية لتنفيذ أسماء النطاقات الدولية ) ."(IDNsوباإلضافة إلى
إتاحة جداول  IDNلالطالع العام في المواقع اإللكترونية لسجل  ،TLDقد تسجل سجالت  TLDجداول  IDNمن خالل
مش ّغل وظائف  IANAالذي سوف يعرضھا بدوره عبر اإلنترنت للوصول العام.

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاق المستوى األعلى ).(TLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :سجل جدول لغات IDN
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :تستند أسماء  IDNإلى المعايير التي قام فريق عمل ھندسة اإلنترنت )(IETF
بتطويرھا وصيانتھا.

 (10التوقف عن تفويض نطاقات المستوى األعلى )) (TLDالخدمة أو النشاط من  IANAوالذي يقع خارج نطاق عقد
وظائف )IANA
أ.

وصف الوظيفة :إيقاف نطاقات المستوى األعلى ) (TLDمن االستخدام الفعال.

ب .عمالء الوظيفة :سجالت نطاق المستوى األعلى ).(TLD
ج .ما السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة :قاعدة بيانات منطقة الجذر ،قاعدة بيانات  WHOISلمنطقة الجذر.
د.

التداخالت أو االعتمادات المتبادلة :ال يوجد.
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الجزء  .1الملحق ب :آليات اإلشراف في عقد وظائف  IANAمن NTIA
1263

ما يلي عبارة عن قائمة تضم آليات المراقبة المنصوص عليھا في عقد وظائف  IANAالمبرم مع .NTIA
االلتزامات الجارية

 ج.2.12.أ مدير البرامج  -يلتزم المتعاقد بتوفير فريق عمل فني مدرب وواسع المعرفة بما يتفق مع المتطلبات
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
والمكتوبة الممتازة" بأنھا القدرة على التحاور بطالقة ،والتواصل بفاعلية ،والكتابة بشكل واضح باللغة اإلنجليزيةّ .
ينظم
مدير برنامج وظائف  IANAالجھد الكلي للبرنامج ،ويضع خططه ،ويوجھه ،ويمده بالموظفين ،ويقوم بمھام التنسيق
ً
وسيطا معتم ًدا مع ك ّل من CO
الخاصة به؛ كما يدير األنشطة المنصوص عليھا في العقد والعقد من الباطن بصفته
و ،CORويضمن التوافق مع القوانين واللوائح الفيدرالية ويتولى المسؤولية عن اآلتي:
 البند ج 4.1.االجتماعات – مراجعات البرنامج وزيارات الموقع سوف تتم بصفة سنوية.
 البند ج 4.2.تقرير تقدم األداء الشھري – يلتزم المقاول لتحضير تقرير تقدم األداء وإرساله إلى  CORكل شھر )في
موعد أقصاه  15يومًا تقويميًا بعد نھاية كل شھر( ،على أن يتضمن التقرير المذكور المعلومات اإلحصائية والوصفية
بشأن أداء وظائف ) IANAأي تعيين معلمات البروتوكول التقني؛ والوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر؛
وتخصيص موارد أرقام اإلنترنت( خالل الشھر التقويمي السابق .ويجب أن يتضمن التقرير ملخصًا سرديًا للعمل الذي
تم في كل وظيفة مع توضيح دقيق ومناسب للتفاصيل .وأيضًا سوف يصف التقرير األحداث الكبرى والمشكالت التي
تمت مواجھتھا وأي تغييرات ھامة مجدولة ،إن وُ جدت ،فيما يتعلق بأداء المتطلبات المنصوص عليھا في البنود من
ج 2.9.إلى ج.2.9.4.
 البند ج 4.3.لوحة معلومات إدارة منطقة الجذر – يلتزم المقاول بالعمل بالتعاون مع  NTIAوكذلك جھة صيانة منطقة
الجذر؛ وتقوم جميع األطراف المعنية والمتأثرة المذكورة في البند ج ،1.3.بتطوير لوحة معلومات وإتاحتھا لالطالع
العام عبر موقع إلكتروني ،على أن ُتستخدم لوحة المعلومات المذكورة لتتبع تدفق العمليات الخاصة بإدارة منطقة الجذر
في غضون تسعة ) (9شھور من تاريخ الحصول على العقد.
 البند ج 4.4.تقارير معايير األداء – يلتزم المقاول بإعداد التقارير ونشرھا ،وذلك لكل وظيفة منفصلة من وظائف
 IANAوذلك بما يتوافق مع البند ج .2.8.سوف يتم نشر التقارير القياسية لمعايير األداء عبر موقع إلكتروني في كل
شھر )في موعد أقصاه  15يومًا تقويميًا من نھاية كل شھر( مع البدء في موعد أقصاه ستة ) (6شھور من تاريخ
الحصول على العقد.
 المادة ج 4.5.استبيان خدمة العمالء ) – (CSSيلتزم المقاول بالتعاون مع  NTIAبوضع وتنفيذ استبيان خدمة عمالء
سنوي ،على أن يكون االستبيان متواف ًقا مع معايير األداء لكل وظيفة منفصلة من وظائف  .IANAويجب أن يتضمن
االستطالع قسمًا للتعليقات لكل وظيفة  IANAمنفصلة .يلتزم المقاول  -في موعد أقصاه  30يومًا من تاريخ إجراء
االستبيان  -بإرسال تقرير  CSSإلى .COR
 البند ج 5.1.بيانات المراجعة – يلتزم المقاول بإنشاء بيانات سجل المراجعة لعملية األمان والحفاظ عليھا لسنة واحدة،
وبتقديم تقرير مراجعة سنوي إلى  COو .CORيجب إدراج جميع عمليات إدارة منطقة الجذر في المراجعة
والسجالت التي تتناول طلبات التغيير في ملف منطقة الجذر .يلتزم المقاول باالحتفاظ بھذه السجالت بما يتوافق مع البند
 .52.215-2ويلتزم المقاول بتقديم بيانات سجل مراجعة معينة إلى  COو CORعند طلبھا.
 البند ج 5.2.بيانات المراجعة إلدارة منطقة الجذر – يلتزم المقاول بإعداد تقرير مراجعة شھري ونشره على موقع
إلكتروني وذلك استنا ًدا إلى المعلومات الواردة في تنفيذ البند ج) 9.2.أ-ز( بعنوان "تنفيذ الوظائف اإلدارية المرتبطة
بإدارة منطقة الجذر" .ويجب أن يحدد تقرير التدقيق كل ملف لمنطقة الجذر باإلضافة إلى طلب تغيير قاعدة بيانات
" "WHOISلمنطقة 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
) (9أشھر اعتبارً ا من تاريخ ترسية العقد وبعد تلك الفترة يكون مستح ًقا إلى ممثل مسئول التعاقد في موعد أقصاه
 15يومًا تقويميًا اعتبارً ا من نھاية كل شھر.
 البند ج 5.3.المدقق الخارجي – يلتزم المقاول بإجراء تدقيق خارجي ومستقل ومتخصص للتوافق ،وھي المراجعة التي
ً
مقارنة بأفضل الممارسات
سيتم إجراؤھا بصفة سنوية وينبغي أن تشمل المراجعة كافة بنود أمان وظائف IANA
القائمة وبالبند ج 3.من ھذا العقد.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  66من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الجزء  .1الملحق ج :المبادئ والمعايير التي يجب االستناد إليھا في القرارات الخاصة بنقل
إشراف  IANAلوظائف األسماء
نھائي
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الھدف من ھذه المبادئ والمعايير أن تكون أساسًا تتشكل بموجبه القرارات الخاصة بنقل إشراف  .NTIAھذا يعني أن
المقترحات يمكن اختبارھا في مقابل المبادئ والمعايير قبل إرسالھا إلى .ICG

 (1األمن واالستقرار والمرونة :يجب أن ال تؤدي التغييرات إلى تقويض تشغيل وظيفة  IANAويجب أن تضمن المساءلة
والموضوعية في اإلشراف على الخدمة.
 (2ويجب أن تخضع عملية النقل الختبار تأكيد مناسب.
 (3يجب أال تكون أي آليات حوكمة جديدة بخصوص  IANAعب ًئا ثقيالً ويجب أن تفي بالغرض.
 (4دعم اإلنترنت المفتوح :يجب أن يسھم اقتراح النقل في تعزيز انفتاحية اإلنترنت وقابليته للتشغيل.
 (5المساءلة والشفافية :يجب أن تكون ھذه الخدمة مسئولة وشفافة.
 (1الشفافية :تعتبر المساءلة مطلبًا مسب ًقا للمساءلة .في حين قد توجد مخاوف تتعلق بالحفاظ على السرية أو مخاوف
حول مواصلة التشغيل خالل عملية التفويض أو إعادة التفويض ألي نطاق  ،TLDفإن القرار النھائي واألساس
المنطقي لذلك القرار يجب نشره أو على األقل أن يخضع للفحص المستقل كجزء من تقييم القيمة الفعلية للمتغير
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.
 (2استقاللية المساءلة :يجب أن تكون عملية المساءلة مستقلة عن مش ّغل وظائف  IANA70ويجب أن تؤ ّكد خضوع
مشغل وظائف  IANAللمساءلة أمام مجتمع أصحاب المصالح المتعددين العالمي الشامل.
 (3استقاللية السياسة عن  :IANAيجب أن تكون عمليات السياسة مستقلة عن مش ّغل وظائف  .IANAفدور مش ّغل
وظائف  IANAينحصر في تنفيذ التغييرات بما يتوافق مع السياسة المتفق عليھا عبر عملية السياسة االرتقائية ذات
الصلة.
 (4الحماية من االستيالء :71يجب أن تكون ھناك ضمانات مفعلة من أجل الحماية من االستيالء على الخدمة أو أي
وظيفة من وظائف اإلشراف أو المراقبة لـ .IANA
 (5معايير األداء :يجب أن يفي مش ّغل وظائف  IANAبمستويات الخدمة المتفق عليھا ،ويجب أن تتماشى قراراته مع
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.
 (6عمليات االستئناف والتعويض :يجب أن تكون عمليات االستئناف مستقلة وسليمة وفي الوقت المناسب ،وأن توفر
إصالحً ا ملزمًا مفتوحً ا لألطراف المتأثرة ومفتوحً ا للفحص العام .يجب أن تقتصر عمليات االستئناف على
االعتراض على تنفيذ السياسة أو العملية التي تتبعه ،وليس على السياسة نفسھا.

 70يعني مصطلح مش ّغل وظائف  IANAالوحدة التي تقدم الخدمة.
 71يتم اعتبار أي مجموعة قيد التحكم عندما يكون عضو أو أكثر قادرً ا على التحكم في النتائج بفاعلية على الرغم من عدم موافقة أصحاب المصالح اآلخرين الذين
تعتبر موافقتھم أو عدم اعتراضھم أمرً ا مطلوبًا لتحقيق توافق اآلراء .وسوف تكون ھناك حاجة للموافقة على مناسبة الشروط الخاصة بتوافق اآلراء للمجموعة.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  67من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

 (6مستويات الخدمة :يجب تنفيذ أداء وظائف  IANAبطريقة معتمدة وآنية وفعالة .إنھا خدمة حيوية ،ويجب أن يضمن أي
اقتراح استمرار الخدمة خالل مرحلة النقل وبعدھا ،ويجب أن يفي باشتراطات جودة الخدمة المعترف بھا والمتوافق عليھا ،أي
يجب أن يكون ذلك متماشيًا مع التزامات مستوى الخدمة.
 (1يجب أن تكون التزامات مستوى الخدمة قابلة للتھيئة من أجل تطوير احتياجات عمالء وظيفة  IANAوأن تكون
خاضعة للتطوير المستمر.
ً
مقارنة بااللتزامات المتفق عليھا.
 (2ويجب أن تخضع جودة الخدمة لمراجعة مستقلة )مراجعة الحقة(
 (7االستناد إلى السياسة :يجب على مش ّغل وظائف  IANAاتخاذ قراراته وإجراءاته بموضوعية واستنا ًدا إلى السياسة المتفق
عليھا عبر عمليات ارتقائية معترف بھا وقائمة على نموذج أصحاب المصالح المتعددين .ولھذا ،ينبغي لقرارات وإجراءات
مش ّغل وظائف  IANAأن:
 (1تكون متوقعة )أي يجب أن تكون للقرارات أسس واضحة مستمدة من السياسة المتفق عليھا والسارية على النحو
المنصوص عليه في نص السياسة ذات الصلة(.
 (2االلتزام بالقوانين/العمليات )أي بالنسبة لنطاقات  :ccTLDتمتثل للقوانين والعمليات الوطنية ،فضالً عن أي سياسات
سارية وقائمة على توافق اآلراء في منظمة  ICANNومعايير تقنية موضوعة من خالل فريق عمل ھندسة
اإلنترنت  .(IETFبعد نقل وظائف  ،IANAسوف يستمر مش ّغل وظائف  IANAفي توفير الخدمة إلى السجالت
الحالية بما يتفق مع األعراف التقنية السائدة ،التي تتفق مع قرارات السجالت بخصوص السياسة وأمان واستقرار
منطقة الجذر نفسھا.
 (3تكون غير تمييزية.
 (4تكون قابلة للمراجعة )المراجعة الالحقة(.
 (5وتكون خاضعة لالستئناف عبر األطراف المعنية.
 (8تنوع عمالء وظائف :IANA
 (1يجب مش ّغل وظائف  IANAأن يأخذ في اعتباره تنوع أشكال العالقة مع مشغلي نطاق المستوى األعلى ).(TLD
يجب أن يعكس المقترح تنوع الترتيبات فيما يتعلق بقابلية المساءلة أمام المستخدمين المباشرين لوظائف .IANA
 (2بالنسبة لنطاقات  :ccTLDيجب على مش ّغل وظائف  IANAأن يوفر خدمة بدون أن يطلب عق ًدا ،وعليه أن يحترم
تنوع االتفاقيات والترتيبات السارية بالنسبة لنطاقات  .ccTLDويجب على مش ّغل وظائف  ،IANAبصفة خاصة،
أال يفرض أي متطلبات إضافية على السجل إال إذا كانت مرتبطة بشكل مباشر وواضح بأمان نظام اسم النطاق
 DNSواستقراره ومرونته على النطاق العالمي.
 (3بالنسبة لنطاقات  :gTLDعلى مش ّغل وظائف  IANAأن يستمر في تقديم الخدمة بصرف النظر عن أي نزاعات
تعاقدية راھنة أو متوقعة بين منظمة  ICANNومش ّغل نطاق  .gTLDويجب عدم فرض أي متطلبات إضافية
للتسليم العاجل للخدمات ما لم تكن ھذه المتطلبات مرتبطة بشكل مباشر وواضح بأمان نظام اسم النطاق DNS
واستقراره ومرونته على النطاق العالمي.
 (9إمكانية الفصل :يجب أن يضمن أي مقترح القدرة على:
 (1فصل وظائف  IANAعن الم ّ
شغل الحالي )أي  (ICANNإذا كان ذلك مما تسمح به العمليات المتفق عليھا
ومتماشيًا معھا.
 (2تنفيذ عملية تكفل تحديد مش ّغل وظائف  IANAجديد.
 (3النظر في القابلية للفصل في أي نقل مستقبلي لوظائف .IANA
 (10مبدأ تعدد أصحاب المصلحة :يجب أن ّ
يعزز أي مقترح مشاركة أصحاب المصالح المتعددين في الرقابة المستقبلية لوظائف
.IANA
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الجزء  .1الملحق د :الشفافية
ھذا الشكل البياني مستخرج من مجموعة من شرائح العرض المستخدم لندوات الويب الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف .لالطالع على مجموعة الشرائح الكاملة ،شاھد .https://community.icann.org/x/sJc0Aw
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الجزء  .1الملحق ھـ :أحكام عقد  IANAالمقرر نقلھا لما بعد عملية النقل )بيان األعمال(
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من المتوقع نقل البنود التالية في عقد وظائف  IANAإلى تقرير عمل ) IANAوإدراجھا في العقد المبرم بين منظمة
 ICANNوھيئة  (PTIمع مالحظة أن التحديثات سيتعين إجراؤھا لتعكس العالقة المتغيرة مع وكالة  NTIAفي مرحلة ما
بعد النقل ،ولضمان التناغم في المصطلحات والتحديثات كنتيجة للتوصيات األخرى الواردة في مقترح النقل:

 البند ج – 1.3.عالقات العمل مع كافة األطراف المتأثرة
 البند ج - 2.6.الشفافية والمساءلة
 البند ج .2.7.المسؤولية واحترام أصحاب المصالح
 البند ج - 2.8.معايير األداء
 البند ج.2.9.2.أ  -إدارة طلب تغيير ملف منطقة الجذر
 البند ج.2.9.2.ب  -إدارة طلب وقاعدة بيانات تغيير " "WHOISلمنطقة الجذر
 البند ج.2.9.2.ج  -تفويض نطاق المستوى األعلى لرموز البلدان ) (ccTLDوإعادة تفويضه )يجب إعداد بند مشابه فيما
يتعلق بإيقاف نطاق مستوى أعلى لرمز البلد(
 البند ج.2.9.2.د – تفويض نطاق مستوى أعلى عام ) (cTLDوإعادة تفويضه
 البند ج.2.9.2.ھـ – أتمتة منطقة الجذر
 البند ج.2.9.2.و –إدارة مفتاح امتدادات أمان نظام أسماء النطاقات ) (DNSSECفي منطقة الجذر
 البند ج.2.12.أ – مدير برامج مؤھل
 البند ج – 3.1.األنظمة اآلمنة
 البند ج – .3.2.إشعار النظام اآلمن
 البند ج – .3.3.البيانات اآلمنة
 البند ج – .3.4.خطة األمان
 البند ج – .3.5.مدير األمن
 البند ج – .4.2.تقرير تقدم األداء الشھري
 البند ج – 4.3.لوحة معلومات إدارة منطقة الجذر
 البند ج – 4.4.تقارير معايير األداء
 البند ج – .4.5.استطالع خدمة العمالء
 البند ج – .5.1.بيانات المراجعة
 البند ج – 5.2.بيانات مراجعة إدارة منطقة الجذر
 البند ج – 5.3.المراجع الخارجي
 البند ج – .6.1.تضارب المصالح
 البند ج – .6.2.موظف تضارب المصالح
 البنود الفرعية للبند ج) 6.2.البند ج - (5-6.2.1.المتطلبات اإلضافية لتضارب المصالح.
 البند ج – .7.1.الوفرة
 البند ج – .7.2.خطة الطوارئ
 البند ج – .7.3.النقل إلى مقاول الحق
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 البند ج.12.ب – الموظفون الرئيسيون
 المتطلبات األساسية لـ  DNSSECفي منطقة الجذر الرسمية
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الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الجزء  .1الملحق و :مراجعات وظيفة  - IANAبيان مدة األعمال ومراجعة تحديد المدة
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ما الفترة )المدة الزمنية( التي يجب أن يغطيھا تقرير العمل األول في مرحلة ما بعد النقل؟

1267

من المھم للغاية أن يتيح أي مقترح الفرص التي تكفل تحسين أداء مش ّغل وظائف  IANAفيما يتعلق بالتسمية ومراجعة ھيكل
المراقبة المقترح بالمقارنة مع احتياجات عمالئه ومجتمع  .ICANNولھذا أھمية خاصة في الفترة األولية التي تلي نقل
المسؤولية اإلشرافية لـ  NTIAعلى وظائف  ،IANAوذلك ألجل شرح الدروس المستفادة نتيجة نقل المسؤولية اإلشرافية عن
 ،IANAولمراجعة فعالية الھياكل الجديدة التي تم إنشاؤھا نتيجة النقل المشار إليه ،ولمواجھة أي آثار تنعكس على أداء مش ّغل
وظائف  .IANAونتيجة لذلك ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن تتم مراجعة أداء  PTIفي مقابل عقد
 ICANN-PTIوبيان أعمال ) IANAأو  IANA SOWاختصارً ا( األولي بحيث ال تتم وظائف التسمية بما ال يزيد عن
عامين اثنين من تاريخ نقل اإلشراف على  .IANAسوف تتم ھذه المراجعة تحت إشراف ھيئة من ھيئات أصحاب المصالح
المتعددين المنبثقة عن مجتمع .ICANN

1268

بعد الفترة األولية التي تستمر لعامين من تاريخ نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ،IANAسوف يكون من المستحسن تحديد فترة
زمنية أطول بين المراجعات لتجنب التدفق المستمر للمراجعات ،مع استمرار اإلبالغ عن الحاجات الناشئة أو المتطورة لعمالء
 IANAومجتمع  ICANNفي الوقت نفسه .نوصي ببدء المراجعات الالحقة على أساس تقويمي من خالل فترة زمنية قياسية
موصى بھا ال تزيد فترات بينية من خمس سنوات.

1269

وبينما سيتم تحديد مواعيد مراجعة وظائف  IANAبشكل طبيعي بنا ًء على دورة منتظمة ال تزيد عن خمس سنوات بالتوازي
مع مراجعات  ICANNاألخرى ،يجوز إجراء مراجعة خاصة لوظائف  IANAأيضًا من خالل إجراءات المجتمع.

1270

وسوف ترتكز مراجعات وظائف  IANAالدورية على أداء  PTIفي مقابل بيان أعمال  ،IANAباإلضافة إلى مراجعة
 IANA SOWمن أجل تقرير ما إذا كان من الواجب التوصية بأية تعديالت .نتائج مراجعة وظائف  IANAغير مقيّدة ،وقد
تشمل مجموعة متنوعة من التوصيات.

1271

ما الذي يتعين أن يكون عملية لمراجعة تقارير عمل  IANAأو تعديلھا )بما في ذلك اعتماد المجتمع وقبول
)ICANN؟

1272

يمكن للمراجعة أن تحدّد التعديالت الموصى بھا على تقرير عمل  IANAلمعالجة أي قصور في األداء ،أو على ميثاق اللجنة
الدائمة للعمالء  CSCلمعالجة أي مشكالت أو أوجه قصور .سيتم إجراء عملية صياغة التعديالت واعتمادھا عبر عملية
محددة شملت ،كحد أدنى ،الخطوات التالية ،وذلك قبل أي تعديل يطرأ على أيّ من المستندين المقترحين:

 المشاورة مع مش ّغل وظائف IANA؛
 والمشاورة مع لجنة CSC؛
 وجلسة تعليقات عامة لمشغلي نطاق  ccTLDونطاق gTLD؛
 وفترة التعليق العام.
1273

ستخضع التعديالت المعدّة على األقل للعمليات التالية قبل أن تصبح نافذة المفعول:

 فترة التعليق العام؛
 واإلقرار عبر مجلس  ccNSOومجلس  GNSOحسب عتبة األغلبية العظمى؛
 واعتماد مجلس إدارة .ICANN
1274

الجدول الزمني لتنفيذ أي تعديالت على تقرير عمل  IANAستتم الموافقة عليه بين فريق مراجعة وظائف  IANAومش ّغل
وظائف .IANA
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1275

نطاق مراجعات وظائف IANA

1276

على أقل تقدير ،سوف تأخذ مراجعة وظائف  IANAفي اعتبارھا ما يلي:

 أداء مش ّغل وظائف  IANAفي مقابل المتطلبات المنصوص عليھا في تقرير عمل IANA؛
 وأي إضافات ضرورية إلى تقرير عمل  IANAلمراعاة احتياجات المستھلكين لوظائف التسمية في  IANAأو مجتمع
72
 ICANNككل؛
 وإجراءات االنفتاح/الشفافية لمش ّغل وظائف  IANAوأي ھياكل رقابية ،بما في ذلك متطلبات إعداد التقارير والشفافية فيما
يتعلق بالميزانية؛
 وفعالية الھياكل الجديدة التي تم إنشاؤھا لتنفيذ مراقبة  IANAفي رقابة أداء مش ّغل وظائف  IANAومعالجة المشكالت التي
يواجھھا؛
 واألداء النسبي لوظائف  IANAفي مرحلة ما بعد النقل وما قبله وف ًقا لمستويات الخدمة المقررة؛
 ومناقشة العملية أو التحسينات األخرى )متى ما كانت ذات صلة بمھمة مراجعة وظائف  (IANAالتي تقترحھا لجنة  CSCأو
المجتمع.
.11
1277

كحد أدنى ،يجب دراسة التعليقات التالية بوصفھا جزءًا من المراجعة:

 تقرير عمل  IANAالحالي.
 والتقارير المنتظمة المقدمة من مش ّغل وظائف  IANAخالل فترة المراجعة المحددة ،ومنھا:
 تقارير األداء الشھري؛
 وتقارير التفويض/إعادة التفويض؛
 ومراجعات  IANAالسنوية؛
 وتقارير عمليات األمن؛
 ومراجعات بيانات إدارة منطقة الجذر؛
 واإلجابة على استبيانات رضاء عمالء IANA؛ وأخيرً ا

73

 تقرير تنفيذ تضارب المصالح واالمتثال.
 التعليقات التي طرحتھا لجنة  CSCوتشمل:
 المشكالت التي تم اإلبالغ عنھا في معرض مراجعة التقارير أعاله؛
 والنصوص العامة ومحاضر االجتماعات؛
 والتعليقات المرتبطة بفاعلية أي جھود إصالحية مع مش ّغل وظائف IANA؛
 والتقييم السنوي ألداء مش ّغل وظائف .IANA
 تعليقات المجتمع عبر إجراءات المشاورة العامة والمحددة بواسطة فريق مراجعة وظائف  ،IANAومن المحتمل أن تشمل:
 فترات التعليق العام؛
 والتعليقات في الجلسات الشخصية خالل اجتماعات ICANN؛
 واإلجابات على االستبيانات العامة المرتبطة بأداء مش ّغل وظائف IANA؛
 والتعليقات العامة خالل اجتماعات فريق مراجعة وظائف .IANA
 72مالحظة :وال يشمل ذلك أي من مراجعات السياسة التي توضع أو تعتمد من خالل عمليات متفق عليھا أو على عالقة  ICANNمع نطاقات  TLDالمتعاقدة.
 73من المتوقع أن يتم االحتفاظ بھذه التقارير خالل فترة إعداد التقارير ،وأن تتاح ألعضاء فريق مراجعة وظائف ) IANAإلى الحد الذي تكون فيه غير منشورة
في العلن(.
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1278

ما أھداف المراجعات؟

1279

خالل مراجعة نقاط البيانات أعاله ،سوف يكون ھدف فريق مراجعة وظائف  IANAكالتالي:

 تقييم أداء مش ّغل وظائف  IANAوأي كيانات رقابة ذات صلة في مقابل احتياجات عمالئھا المباشرين وتوقعات مجتمع
 ICANNاألكثر اتساعًا؛
 وتقييم أداء أي كيانات رقابة على  IANAفيما يتعلق بالمسؤوليات المحددة في مواثيقھا؛
 ودراسة التغييرات المطروحة وتقييمھا منذ مراجعة وظائف  IANAاألخيرة وآثارھا على أداء وظائف التسمية في IANA؛
 تقرير ما إذا كان من الواجب التوصية بأية تعديالت على SOW؛
 وتحديد المجاالت التي تحتاج تحسي ًنا في أداء وظائف  IANAوآليات الرقابة المرتبطة بھا.
1280

وأي توصيات سيتم توقعھا لتحديد التحسينات في ھذه المجاالت التي تم دعمھا بالبيانات والتحليل ذي الصلة بشأن الخلل القائم
وكيف يمكن عالجه.

1281

تشكيل فرق مراجعة وظائف IANA

1282

من أصحاب المصالح المتعددون المعنيون؟

1283

جميع مجموعات أصحاب المصالح في  ICANNسيكونون معنيين بالمراجعات التي يتولى القيام به فريق مراجعة وظائف
 .IANAعالوة على ذلك ،سوف يُعطى كل مجتمع من المجتمعات التشغيلية للرقم والبروتوكول الفرصة لتسمية مسئول اتصال
متبادل مع مجموعة المراجعة .وسوف يتم تشكيل فريق مراجعة وظائف  IANAعلى النحو التالي:

 .12المجموعة

 .13أعضاء فريق مراجعة وظائف IANA

ccNSO .14

2 .15

 .16نطاقات ) ccTLDغير العضو في منظمة (ccNSO

1 .17

 .18مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت )(RySG

2 .19

 .20مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت )(RsSG

1 .21

 .22مجموعة أصحاب المصالح التجارية )(CSG

1 .23

 .24مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية )(NCSG

1 .25

 .26اللجنة االستشارية الحكومية )(GAC

1 .27

 .28اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )(SSAC

1 .29

 .30اللجنة االستشارية لمشغلي خادم الجذر )(RSSAC

1 .31
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 .32اللجنة االستشارية العامة )(ALAC

1 .33

 .34مسئول االتصال المتبادل في لجنة CSC

1 .35

1284

في أي من الحاالت التي تركز فيھا أي توصية على خدمة مقتصرة على نطاقات  gTLDأو نطاقات  ccTLDأو حيث تكون
العمليات مختلفة فيما بين االثنين ،فال يجب تحديد التوصية النھائية في مقابل االعتراض من أعضاء ذلك المجتمع .فقط يجب
أال يتم تحديد مشكالت  gTLDفي مقابل أعضاء  GNSOوفقط مشكالت ) ccTLDأو المشكالت التي يتم التعامل معھا
بشكل مختلفة عن نطاق  (ccTLDيجب أال يتم تقريرھا في مقابل أعضاء  ccTLDفي فريق مراجعة وظائف .IANA

1285

عالوة على ذلك ،سيتم تعيين عضو في موظفي مشغل وظائف  IANAكنقطة اتصال لفريق مراجعة وظائف .IANA

1286

ما الكيان الذي سيتولى تنسيق المراجعات؟

1287

يجب على مجلس إدارة  ICANNأو أي لجنة فرعية مناسبة من مجلس اإلدارة ،ضمان انعقاد فريق مراجعة وظائف IANA
على فترات ال تزيد عن خمس سنوات )أو انعقادھا من أجل تمكين المراجعة الدورية األولى لوظائف  IANAلالنتھاء منھا(
لغرض قيادة مراجعة  IANA SOWومعلمات األداء اإلضافية المحددة أعاله .لن يكون فريق مراجعة وظائف  IANAكيا ًنا
دائمًا ،وسوف يعاد تشكيله لكل مراجعة من مراجعات وظائف .IANA

1288

سوف يقوم األفراد المعنيون بالمشاركة في فريق مراجعة وظائف  IANAبإرسال مذكرة إبداء اھتمام وتتضمن إجابة تشمل
القضايا التالية:

 أسباب اھتمامھم بالمشاركة في فريق مراجعة وظائف IANA؛
 والمھارات الخاصة التي سيضيفونھا إلى فريق مراجعة وظائف IANA؛
 ومعرفتھم بوظائف IANA؛
 وفھمھم للغرض المرجوّ من تشكيل فريق مراجعة وظائف IANA؛
 وأنھم يتفھمون الوقت الالزم والمطلوب للمشاركة في عملية المراجعة ،وأن بإمكانھم االضطالع بھذا الدور.
1289

سوف تعيّن المنظمات الداعمة واللجان االستشارية ،بما يتوافق مع العمليات المخصصة والمحددة داخليًا ،األفراد الذين كانوا قد
أرسلوا خطابات إبداء االھتمام .وفي حالة ممثلي  ccTLDمن غير  ،ccNSOفسوف تقوم  ccNSOبتعيين ھيئة؛ بتعيين
ممثل من غير  ccNSOفإنھا توصي بشدة بأن تتشاور  ccNSOأيضًا مع منظمات  ccTLDاإلقليمية ،وھي كل من
 AFTLDو APTLDو LACTLDو.CENTR

1290

ما نطاق مسؤوليته نحو تنظيم المراجعة؟

1291

سوف يتولى فريق مراجعة وظائف  IANAالمحددة أعاله المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ مراجعة أداء  ،IANAبما في ذلك:

 مراجعة التعليقات الواردة في المراجعة والمحددة أعاله وتقييمھا؛
 وتدشين فترات تعليق عام وعمليات أخرى للحصول على تعليقات المجتمع األوسع؛
 ودراسة التعليقات المتلقاة أثناء فترات التعليق العام واإلجراءات األخرى لتعليقات المجتمع؛
 ووضع التوصيات بشأن التغييرات المراد إدخالھا على بيان أعمال  ،IANAوعلى أداء مش ّغل وظائف .IANA
1292

سوف تكون مراجعة وظائف  IANAمشروعًا عالي الكثافة ويُتوقع من جميع األعضاء المختارين المشاركة الفعّالة في عمل
فريق مراجعة وظائف .IANA

1293

لن يكون فريق مراجعة وظائف  IANAھيئة داخلية بالنسبة لـ  ICANNالمحددة في لوائح  ICANNالداخلية بأنھا الئحة
أساسية .سوف توفر  ICANNأمانة سر باإلضافة إلى الدعم اآلخر لفريق مراجعة وظائف .IANA

1294

ما نوع ھيكل العمليات المقدم؟
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1295

يوصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن يتم تنظيم مراجعة وظائف  IANAجنبًا إلى جنب مع اإلرشادات التوجيھية
لمجموعة عمل المجتمع البيني ذاتھا في  ،ICANNوالتي تم تطويرھا عبر السنوات الماضية وتم استخدامھا بنجاح في عملية
وضع توصيات نقل المسؤولية اإلشرافية عن  .IANAوفيما يتعلق بالعمل مع مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ،سوف
يرأس مجموعة المراجعة ھذه بالمشاركة شخص تعينه منظمة  GNSOوشخص آخر تعينه منظمة  .ccNSOوسوف تعمل
المجموعات وفق مبدأ توافق اآلراء .في حالة عدم الوصول إلى توافق اآلراء ،يمكن أن يبت فريق مراجعة وظائف  IANAفي
األمر عن طريق أغلبية أصوات أعضاء المجموعة.

1296

تتوقع مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف أن تستغرق كل عملية لمراجعة وظائف  IANAتسعة أشھر اعتبارً ا من لحظة
تعيين األعضاء في فريق مراجعة  IANAووصوالً إلى لحظة نشر التقرير النھائي ،بما في ذلك إجراء فترتي تعليق عام
مدتھما  40يومًا.

1297

كيف للمجتمع األوسع أن يشارك في مراجعة كھذا؟

1298

وفيما يتعلق بالعمل مع مجموعات عمل المجتمع البيني األخرى ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن تكون جميع
القوائم البريدية واالجتماعات مفتوحة للمشاركين المعنيين وأن تلتزم الشفافية ،مع إتاحة التسجيالت والنصوص لالطالع العام.
وفي العديد من مراحل ھذه العملية ،سوف يُطلب تعليق المجتمع:

 قريبًا من بداية العملية ،سوف تتم مطالبة المجتمع بدراسة المشكالت المرتبطة بالمراجعة؛
 وفي منتصف العملية ،سوف يتم تقديم مسودة تقرير للمراجعة المجتمعية.
1299

وبمجرد تحضير التقرير النھائي ،سوف يتم توفيره للمجتمع.

1300

ما الذي سيمثل نقطة االنطالق للمراجعات؟

1301

كما ھو الحال مع مراجعات تأكيد االلتزام ) ،(AoCسوف يتم إطالق مراجعة وظائف  IANAعلى أساس تقويمي ،مع تحديد
موعد انطالق أول نداء إلرسال خطابات إبداء االھتمام بعد عام واحد من تاريخ نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAلتوفير
الوقت الكافي اللتئام شمل فريق مراجعة وظائف  IANAوإكمال مراجعة وظائف  IANAفي غضون عامين من تاريخ نقل
المسؤولية اإلشرافية عن  .IANAوسوف يتم تحديد المراجعات الالحقة بحيث تبدأ في فواصل زمنية ال تزيد مدتھا عن خمس
سنوات اعتبارً ا من تاريخ مراجعة وظائف  IANAاألولية.

1302

وال يمكن البدء في مراجعة غير دورية لـ  IANAأو "خاصة" ) IFRخاصة( عند استنفاذ آليات التصعيد التالية:

 اتباع إجراءات لجنة  CSCالتصحيحية مع الفشل في تصحيح أوجه القصور التي تم التعرف عليھا )راجع الملحق ز(
 اتباع عملية فضل مشكالت  IANAوفشلھا في تصحيح أوجه قصور )راجع الملحق ي(.
1303

وبعد استنفاذ آليات التصعيد السابقة ،سوف تكون  ccNSOو GNSOمسئولتان عن التحقق من نتيجة عملية CSC
ومراجعتھا )وف ًقا لما ھو محدد في الملحق ز( ،وعملية فض مشكالت ) IANAوف ًقا لما ھو محدد في الملحق ي( ولتحديد ما إذا
كان عملية  IFRالخاصة ضرورية أم ال .وبعد النظر في ھذه المسائل ،والتي قد تشتمل على فترة تعليقات عامة ويجب أن
تحتوي على مشاورات مفيدة مع منظمات الدعم/اللجان االستشارية األخرى .ولكي يتم البدء في عملية  IFRخاصة ،فسوف
تتطلب إجراء تصويت لكل من مجلس  ccNSOومجلس ) GNSOمن خالل األغلبية المطلقة في كل منھما بما يتفق مع
اإلجراءات العادية لتحديد األغلبية المطلقة( .وسوف تتبع  IFRنفس تشكيل وھيكل عمليات مجتمع أصحاب المصلحة
المتعددين مثل مراجعة وظائف  IANAالدورية .وسوف يكون نطاق  IFRالخاصة أضيق من  IFRالدورية ،والذي يرتكز
باألساس على العيب أو المشكلة المحددة ،وتأثيراتھا على أداء  IANAاإلجمالي ،وأفضل طريقة لحل ھذه المشكلة .وكما ھو
الحال بالنسبة لعمليات  IFRالدورية ،فإن عملية  IFRالخاصة مقتصرة على مراجعة أداء تشغيل وظائف  IANAوال يجب
النظر في وضع السياسات واعتماد العمليات أو العالقات فيما بين  ICANNونطاقات  TLDالمتعاقدة معھا.

1304

سوف يتم اإلعالن عن المطلب الخاص بإجراء وتسھيل المراجعات الدورية والخاص لوظائف  IANAفي لوائح ICANN
الداخلية وتضمين ذلك كالئحة أساسية لـ  ICANNقيد النظر بمعرفة مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة .ICANN
عالوة على ذلك ،يمكن النص على آليات  IFRو IFRالخاصة في العقد المبرم بين منظمة  ICANNوھيئة  IANAأو ھيئة
 PTIفي مرحلة ما بعد النقل.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  76من 174
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1305

تبعيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN

1306

سرد آليات المساءلة ذات الصلة فيما يخص مراجعة  IFRومراجعة  IFRالخاصة:

 وضع الئحة أساسية لـ  ICANNمن أجل وصف آليات مراجعة  IFRومرجعة  IFRالخاصة ،بما في ذلك عتبات التصويت
سالفة الذكر للبدء في أي عملية مراجعة  IFRخاصة )أي بعد استنفاذ طرق التصعيد المحددة وبعد ذلك عند الحصول على
التصويت باألغلبية المطلقة لكل من مجلس  ccNSOومجلس  (GNSOوالموافقة على نتائج عملية مراجعة  IFRومراجعة
 IFRالخاصة )وھو ما قد يشتمل على عملية فصل ،وف ًقا لما ھو مذكور في الملحق "ل"(.

1307

جدول المراجعات

 .36نوع المراجعة

 .37مرات التكرار

 .38المسئول

 .39مراجعة وظائف  IANAأو
) ،(IRFبما في ذلك:

 .41في البداية ،عامين ،ثم
االنتقال إلى أكثر من
خمس سنوات

 .45فريق مراجعة وظائف
IANA

 .40تقرير العمل )(SOW

.46

.42
.43
 .44يمكن أيضًا تدشين
مراجعة  IFRالخاصة
بمعرفة مجتمع ICANN
 .47مراجعة تقرير األداء الشھري

 .48شھريًا

CSC .49

 .50زيارة الموقع

 .51حسب الطلب

 .52فريق مراجعة وظائف
IANA

 .53مراجعة تقرير لجنة CSC
بنا ًء على تقرير  SOWألداء
مش ّغل وظائف ANA

 .54سنويًا

 .55اللجنة
االستشارية/المنظمة
الداعمةICANN/

 .58مراجعة مقاييس األداء

 .59كل ثالثة أشھر

CSC .60

 .61مراجعة تقرير استبيان العميل

 .62سنويًا

CSC .63

 .64مراجعة تقرير عملية مراجعة
األمان

 .65سنويًا

CSC .66

 .67مراجعة تقرير مراجعة إدارة
منطقة الجذر

 .68كل ثالثة أشھر

CSC .69

 .56فترة التعليق
 .57بمجلس إدارة
ICANN

 .70مشغلو منطقة الجذر
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 .71مراجعة تقرير المراجعة
السنوي

 .72سنويًا

 .75مراجعة تقرير تدقيق التزام
إنفاذ تضارب المصالح

 .76سنويًا

 .73لجنة  CSCمع تعليق
المجتمع )أي تعليقات
 ICANNالمفتوحة(
.74
 .77مراجعة المجتمع
)اللجنة االستشارية/
منظمة الدعم/مجلس
اإلدارة( مع تعليقات
على IFO
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الجزء  .1الملحق ز :الميثاق المقترح للجنة العمالء الدائمة )(CSC
1308

المھمة

1309

تم إنشاء اللجنة الدائمة للعمالء ) (CSCللقيام باإلشراف التشغيلي الذي كانت تقوم به في السابق وكالة المعلومات واالتصاالت
الداخلية التابعة لوزارة التجارة بالواليات المتحدة ) (NTIAفيما يتصل بالرقابة على أداء وظيفة التسمية في  .IANAھذا النقل
للمسؤوليات سيدخل في حيز التنفيذ اعتبارً ا من ]التاريخ[.

1310

مھمة لجنة  CSCھي ضمان استمرار األداء المرضي لوظيفة  IANAللعمالء المباشرين لخدمات التسمية .العمالء الرئيسيون
لخدمات التسمية ھم مشغلو سجالت نطاقات المستوى األعلى ،لكن أيضًا تشمل مشغلي خوادم الجذر والوظائف األخرى التي ال
تنتمي لمنطقة الجذر.

1311

وسوف يتم تنفيذ المھمة عبر المراقبة المنتظمة التي تقوم بھا لجنة  CSCألداء وظائف التسمية في  IANAفي مقابل أھداف
مستوى الخدمة المتفق عليھا وعبر اآلليات الالزمة للتعاون مع مش ّغل وظائف  IANAلمعالجة نطاقات القلق المحددة.

1312

لجنة  CSCغير مفوضة بالبدء في إجراء تغيير على مشغل وظائف  IANAمن خالل مراجعة خاصة لوظائف  ،IANAلكن
يمكنھا تصعيد أي فشل في تصحيح أي قصور محدد إلى  ccNSOو ،GNSOوالتي قد تقرر بعد ذلك اتخاذ إجراءات من
خالل استخدام عمليات المشاورة والتصعيد المتفق عليھا ،وھو ما قيد يشمل عملية خاصة لمراجعة وظائف .IANA

1313

نطاق المسؤوليات

1314

لجنة  CSCمخولة بمراقبة أداء وظائف التسمية في  IANAبالمقارنة مع أھداف مستوى الخدمة المتفق عليھا بانتظام.

1315

وسوف تقوم لجنة  CSCبتحليل التقارير التي يوفرھا مش ّغل وظائف  IANAشھريًا وستنشر ما تتوصل إليه من نتائج.

1316

ولجنة  CSCمخولة باتخاذ إجراء تصحيحي لمواجھة ضعف األداء بما يتفق مع اإلجراءات التصحيحية )انظر اإلجراءات
التوضيحية في نھاية ھذا الملحق( .من المقرر وضع تدابير اإلجراءات التصحيحية والموافقة عليھا بمعرفة لجنة CSC
ومشغل وظائف  IANAلما بعد النقل ،بمجرد تشكيل لجنة .CSC

1317

وفي حال لم يتم إصالح مشكالت األداء إلى الحد المرضي للجنة  ،CSCوذلك على الرغم من المحاوالت الصادقة للقيام
بذلك ،تكون لجنة  CSCمخولة بتصعيد مشكالت األداء إلى منظمة  ccNSOومنظمة  GNSOمن أجل النظر في ذلك.

1318

وقد تتلقى لجنة  CSCشكاوى من مشغلي السجالت الفردية فيما يتعلق بأداء وظائف التسمية في IANA؛ ومع ذلك ،لن
تنخرط لجنة  CSCفي نزاع مباشر ينشب بين أي مشغل سجل و.IANA

1319

وسوف تقوم لجنة  CSCبمراجعة الشكاوى الفردية بھدف تحديد أي من أنماط األداء الضعيف من جانب مشغل وظائف
 IANAر ًدا على الشكاوى ذات الطبيعة المشابھة .وفيما يتصل بحل المشكالت ،إذا قررت لجنة  CSCأن اإلجراء التصحيحي
قد اس ُتنفد ،وأنه لم يؤ ِد إلى التحسينات الضرورية ،فإنھا تكون مخولة بتصعيد المشكلة إلى مجلس  PTIوإلى أبعد من ذلك إذا
لزم األمر.

1320

وسوف تجري لجنة  ،CSCبصفة سنوية أو حسب ما تقتضيه الحاجة ،مشاورات مع مش ّغل وظائف  ،IANAومع العمالء
الرئيسيين لخدمات التسمية ،وكذلك مع مجتمع  ICANNبشأن أداء مش ّغل وظائف .IANA

1321

وتكون لجنة  ،CSCعند تشاورھا مع مشغلي السجالت ،مخولة بالنقاش مع مش ّغل وظائف  IANAحول السبل الكفيلة بتحسين
تقديم خدمات  IANAالتشغيلية للوفاء بمتطلبات البيئة التقنية المتغيرة؛ وذلك كوسيلة لمواجھة مشكالت األداء ،أو غير ذلك من
الظروف المفاجئة .إذا تم االتفاق على أن تغييرً ا ماديًا في خدمات التسمية في  IANAأو في عملياتھا سوف يكون ذا فائدة ،فإن
لجنة  CSCتحتفظ بالحق في الدعوة إلى مشاورة مجتمعية وإلى عملية تحقق مستقلة يعقدھا مش ّغل وظائف  IANAبشأن
التغيير المقترح .ويجب ألي تغيير موصى به أن يحصل على اعتماد منظمة  ccNSOو.RySG

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  79من 174
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1322

وسوف يتحمل مش ّغل وظائف  IANAالمسؤولية عن تنفيذ أي تغييرات موصى بھا ويجب ضمان إجراء االختبار المناسب
لضمان النقل السلس وعدم حدوث أي انقطاع في مستويات الخدمة.

1323

وسوف توفر لجنة  CSCمنسق عالقات لدى فريق مراجعة وظائف  IANAباإلضافة إلى منسق عالقات لدى أي مجموعة
عمل عبر المجتمعات معنية بعملية الفصل.

1324

تضارب المصالح

1325

توضح لوائح منظمة  ICANNأنھا يجب أن تنطبق على السياسات بشكل دائم ومحايد وموضوعي ونزيه وبدون تمييز أي
طرف بالمعاملة التمييزية ،وھو ما سيتطلب إنصا ًفا مبنيًا على الشفافية في عملياتھا لتسوية النزاع .ويجب على أعضاء لجنة
 CSCاإلفصاح طب ًقا لذلك عن أي تضارب في المصالح في أي من الشكاوى أو المشكالت الخاصة قيد المراجعة .ويجوز
للجنة  CSCاستثناء أي شكوى أو مشكلة خاصة من النقاش يتم اعتبار أي عضو بموجب أغلبية أعضاء لجنة  CSCومنسقي
العالقات أن له تضارب مصالح فيھا.

1326

تشكيل العضوية

1327

يجب أن تظل لجنة  CSCمحدودة العدد وھي تتشكل من ممثلين ذوي معرفة وخبرة مباشرتين بوظائف  .IANAوفي الحد
األدنى ،سوف تتشكل لجنة  CSCمن:

 اثنين من مشغلي سجالت .gTLD
 اثنين من مشغلي سجالت .ccTLD
 ويمكن أيضًا إدراج ممثل واحد لنطاق المستوى األعلى  TLDال يُعتبر مشغالً لسجل نطاقات  ccTLDأو نطاقات ،gTLD
مثل لجنة تشييد اإلنترنت  IABبالنسبة لـ  ،ARPA.في المتطلبات الدنيا ،لكن ذلك ليس إلزاميًا.
 منسق عالقات واحد لدى مشغل وظائف  IANAأو ).(PTI
1328

يمكن أيضًا تعيين مسئولي االتصال المتبادل من المنظمات التالية ،ومع ذلك ،ال يعد توفير مسئول اتصال متبادل إلزام ًيا ألي
مجموعة:

 منسق عالقات واحد من منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى لدى :ICANN
) GNSO ليس سجالً(
 لجنة  At-Largeاإلستشارية ALAC
) NRO أو (ASO
 اللجنة االستشارية الحكومية
RSSAC 
 اللجنة اإلستشارية لألمن واإلستقرارSSAC

1329

يجب أال يكون منسقو العالقات ھؤالء أعضاء في لجنة  CSCأو لھم حق التصويت فيھا ،ولكن يكون من حق منسقي العالقات
المشاركة على قدم المساواة مع أعضاء لجنة .CSC

1330

سوف يتم انتخاب رئيس لجنة  CSCبصفة سنوية عن طريق اللجنة ذاتھا .وعاد ًة ما يكون الرئيس عميالً مباشرً لوظائف
التسمية في  ،IANAوال يمكن أن يكون مسئول اتصال متبادل لمش ّغل وظائف .IANA

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  80من 174
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1331

سوف تقوم لجنة  CSCومش ّغل وظائف  IANAبتسمية نقطتي االتصال الرئيسية والثانوية لتيسير خطوط االتصال الرسمية.

1332

وسوف تقرر لجنة  CSCبالكامل من الذي سوف يعمل منسق عالقات لدى فريق مراجعة وظائف  .IANAيجب إعطاء
األولوية إلى منسق العالقات الذي يكون ممثالً ألي سجل على أن تكون الخبرة الفنية من المتوقع أن تكون ذات قيمة في ھذا
الدور.

1333

عملية اختيار األعضاء

1334

سوف يتم تعيين أعضاء لجنة  CSCومسئولي االتصال المتبادل لديھا بواسطة المجتمعات المختصة وبما يتوافق مع العمليات
الداخلية .ومع ذلك ،سوف يُطالَب جميع المرشحين بإرسال خطاب "إبداء اھتمام" يشمل ر ًدا على القضايا التالية:

 أسباب اھتمامھم بالمشاركة في لجنة .CSC
 وما المھارات الخاصة التي سيضيفونھا إلى لجنة .CSC
 ومعرفتھم بوظائف .IANA
 وفھمھم للغرض المرجوّ من تشكيل لجنة .CSC
 وأنھم يتفھمون الوقت الالزم والمطلوب للمشاركة في لجنة  ،CSCوأن بإمكانھم االضطالع بھذا الدور.
1335

ويجب أن يدرج المرشحون المھتمون سيرة ذاتية تدعم خطاب "إبداء االھتمام".

1336

وبينما يتم تعيين أعضاء نطاقات  ccTLDونطاقات  gTLDبمعرفة منظمة  ccNSOومجموعة أصحاب المصلحة في
السجالت  RySGعلى التوالي باإلضافة إلى منسقي عالقات بمعرفة مجموعة كل منھم ،أو مشغلو سجالت  ccTLDأو
 gTLDمن غير األعضاء في ھذه المجموعات ،فسوف يكونون مؤھلين للمشاركة في لجنة  CSCكأعضاء أو منسقي
عالقات .ويجب على منظمة  ccNSOومجموعة أصحاب المصلحة في السجالت  RySGالتشاور قبل االنتھاء من
اختياراتھم بھدف توفير سجل باألعضاء ومنسقي العالقات الذين يتمتعون إلى أقصى حد ممكن بتنوع على المستوى الجغرافي
ومجموعة المھارات.

أي ممثل لمشغل سجل  TLDغير مرتبط بسجل  ccTLDأو  ،gTLDسوف يكون مطالبًا بتقديم بيان بإبداء االھتمام إلى أي من
مجلسي  ccNSOأو  .GNSOويجب أن يحتوي بيان إبداء االھتمام على خطاب تأييد من مشغل السجل .والغرض من ھذا الحكم
ھو ضمان الترتيبات الرسمية النظامية ،وليس الھدف منه اإلشارة إلى تلك السجالت األخرى تابعة لمنظمة  ccNSOأو .GNSO
1337

ويجب اعتماد قائمة األعضاء الكاملة في لجنة  CSCعبر منظمة  ccNSOومنظمة  .GNSOوبينما لن يكون دور منظمة
 ccNSOومنظمة  GNSOالتحقق من صحة التعيينات الموصى بھا في لجنة  ،CSCإال أنھما سوف تأخذان في االعتبار
التشكيل الكامل للجنة  CSCالمقترحة في ضوء التنوع الجغرافي ومجموعات المھارات.

1338

األحكام

1339

سوف تستمر تعيينات لجنة  ،CSCبصرف النظر عن األعضاء أو منسقي العالقات ،لفترة زمنية مدتھا سنتان مع توفر خيار
التجديد لما يصل إلى فترتين إضافيتين مدة كل منھا عامين .والقصد من ذلك ھو جدولة التعيينات لتوفير االستمرارية
والمحافظة على المعرفة.

1340

لتيسير ھذا األمر ،سوف يكون تعيين نصف المعينين في لجنة  CSCاالفتتاحية على األقل لفترة أولية مدتھا ثالث سنوات.
المدد الزمنية التالية سوف تكون لعامين.

1341

ويجب أن يحضر المعيّنون في لجنة  CSCكحد أدنى تسعة اجتماعات في فترة مدتھا سنة واحدة ،ويجب أال يتغيبوا لما يزيد
عن اجتماعين متعاقبين .عدم الوفاء بھذا الشرط قد يستلزم من رئيس لجنة  CSCطلب استبدالك من المنظمة المختصة.
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1342

سحب األعضاء

1343

يمكن سحب أي شخص تم تعيينه في لجنة  CSCوفق التقدير الخاص للمجتمع الذي عيّنه.

1344

في حالة سحب ممثل سجل نطاقات  ccTLDأو نطاقات  ،gTLDيجب تعيين بديل مؤقت بمعرفة المجموعة المعينة له مع
إجراء محاوالت في نفس الوقت لملء المكان الشاغر .مع اجتماع لجنة  CSCشھريًا ،يجب القيام بأفضل الجھود من أجل
ملء أية شواغر في غضون شھر واحد من تاريخ السحب.

1345

ويمكن أيضًا أن تطلب لجنة  CSCسحب عضو من أعضائھا في حال عدم استيفائه للحد األدنى من متطلبات الحضور.
وسوف يتحمل المجتمع الذي قام بتعيينه المسؤولية عن إيجاد بديل مناسب.

1346

االجتماعات

1347

سوف تجتمع لجنة  CSCمرة واحدة على األقل في كل شھر عبر مؤتمرات الفيديو في تاريخ ووقت يتفق عليھما أعضاء
اللجنة.

1348

وسوف توفر اللجنة تحديثات منتظمة وال تقل عن ثالثة تحديثات في السنة لتوجيه عمالء وظائف التسمية في  .IANAيمكن
تزويد  RySGو ccNSOبھذه التحديثات أثناء اجتماعات .ICANN

1349

وسوف تدرس لجنة  CSCالطلبات المتلقاة من المجموعات األخرى لتوفير التحديثات فيما يتعلق بأداء مش ّغل وظائف .IANA

1350

تسجيل محاضر االجتماعات

1351

سوف تتم إتاحة محاضر مؤتمرات الفيديو لالطالع العام في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ االجتماع.

1352

وسوف تقوم لجنة  CSCباإلبالغ عن أي إجراء تصحيحي أيضًا.

1353

وسوف يتم جعل جلسات المعلومات التي سيتم إجراؤھا أثناء اجتماعات  ICANNمفتوحة ،وسوف يتم نشر النصوص
والعروض التقديمية بما يتوافق مع متطلبات االجتماعات في .ICANN

1354

أعمال السكرتارية

1355

وسوف يوفر مش ّغل وظائف  IANAدعم السكرتارية للجنة  .CSCويُتوقع أيضًا من مش ّغل وظائف  IANAأن يتيح المشاركة
عن بُعد وأن ييسر كل ما يحتاجه ذلك في جميع اجتماعات لجنة .CSC

1356

المراجعة

1357

سوف يخضع الميثاق لمراجعة أولية من قِ َبل لجنة من الممثلين من منظمة  ccNSOومجموعة  RySGبعد مرور عام واحد
من أول اجتماع للجنة  .CSCوالغرض من المراجعة ھو أن تسنح الفرصة ألصحاب المصالح اآلخرين في منظمة ICANN
لطرح تعليقاتھم ،من خالل عملية تعليقات عامة .وسوف يتعين على منظمة  ccNSOومنظمة  GNSOالتصديق على أي
تغييرات موصى بھا.

1358

وبعد ذلك ،سوف تتم مراجعة الميثاق بطلب من لجنة  CSCأو منظمة  ccNSOأو منظمة  GNSOويجوز مراجعة ذلك
أيضًا فيما يتصل بمراجعة وظائف .IANA

1359

وسوف تتم مراجعة فاعلية لجنة  CSCأوليًا بعد عامين من أول اجتماع تعقده اللجنة المشار إليھا ،ثم تتم المراجعات كل ثالث
سنوات بعد ذلك .وسوف تحدد منظمة  ccNSOومنظمة  GNSOطريقة المراجعة.

1360

يمكن أن تطلب لجنة  CSCأو مش ّغل وظائف  IANAمراجعة أو تغييرً ا ألھداف مستوى الخدمة .ويجب االتفاق على أي
تغييرات مقترحة على أھداف مستوى الخدمة كنتيجة للمراجعة بين منظمتي  ccNSOو.GNSO

================================
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1361

اإلجراءات التصحيحية المقترحة

1362

ھذا المقترح يمثل توضيحً ا لما يمكن أن يتم إدراجه في اإلجراءات التصحيحية .من المتوقع أن يتم االتفاق على ھذه اإلجراءات
بين لجنة  CSCومش ّغل وظائف  IANAقبل تنفيذھا.
إشعار

يحدث عند

المرسل إليه
محتوى الرسالة

التصعيد األول





تجاوز حد التحكم
في العملية



تقديم عميل  IANA
دليالً على أن ھيئة
 IANAلم تفِ
باشتراطات توقعات

مستوى الخدمة
SLE



إشارة تقرير IANA
الدوري إلى عدم
الوفاء بتوقعات
مستوى الخدمة
SLE

مدير IANA



تحديد انتھاك
توقعات مستوى
الخدمة SLE
والدليل



طلب مكالمة جماعية
لمناقشة المشكالت
التي أثارتھا رسالة
لجنة .CSC



متطلبات اإلجراء
التصحيحي



اإلطار الزمني



تحديد الطرف الذي
يطلب الرد

التصعيد الثاني

تأخر خطة اإلجراء
التصحيحي



تأخر خطة اإلجراء
التصحيحي

فقدان معالم ھامة في
خط اإلجراء
التصحيحي



فقدان معالم ھامة في
خط اإلجراء التصحيحي



ظھور انتھاكين إضافيين
أو أكثر "لإلشعار" بينما
من المفترض وجود
خطة اإلجراء
التصحيحي قيد
االستخدام

ظھور انتھاكين
إضافيين أو أكثر
"لإلشعار" أثناء فتح
خطة اإلجراء
التصحيحي

مجلس ھيئة PTI

رئيس شعبة النطاقات العالمية



تحديد انتھاك توقعات 
مستوى الخدمة SLE
والدليل



طلب مكالمة جماعية
لمناقشة المشكالت
التي أثارتھا رسالة
لجنة .CSC



متطلبات اإلجراء
التصحيحي



اإلطار الزمني

مثل السابق

التصعيد الثالث



عدم تقديم خطة اإلجراء
التصحيحي من المستوى
التصعيدي الثاني أو
تنفيذھا في الوقت
المناسب.



حدوث انتھاكات إضافية
مشابھة عندما يكون من
المفترض أن تكون خطة
اإلجراء التصحيحي من
المستوى التصعيدي
الثاني قيد االستخدام

مجلس إدارة ،ICANN
الرئيس التنفيذي



مثل السابق
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الرد المطلوب



الموافقة على أن
انتھاكا ً قد وقع
لتوقعات مستوى
الخدمة ) SLEأو
دليل يثبت العكس(



السبب



التصحيح الذي تم
إجراؤه على حالة
فردية



خطة اإلجراء
التصحيحي إلى:



الموقف الحالي
للتصحيح



منع الحدوث في
المستقبل



خطة اإلجراء
التصحيحي
المطلوب في
غضون  14يومًا



إعادة إصدار خطة
اإلجراء التصحيحي
إلى:



إعادة تصحيح خطة
فشلت ساب ًقا



إدراج انتھاكات جديدة



فقدان معالم ھامة في
خط اإلجراء
التصحيحي



ظھور انتھاكين
إضافيين أو أكثر
"لإلشعار" أثناء فتح
خطة اإلجراء
التصحيحي



مثل السابق مع



مثل السابق مع



تغييرات تنظيمية
وتشغيلية لتصحيح غياب
اإلجراء التصحيحي



التصحيح من خالل عقد
 ICANN-PTIو/أو
مراجعة  IFRالخاصة
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الجزء  .1الملحق ح :توقعات مستوى الخدمة
وتقوم مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بإعداد أية تغييرات على العملية الحالية لتدفق األعمال .كما تقترح مجموعة عمل
المجتمعات-اإلشراف بأن يكون ھناك مطلب يفرض على فريق عمل ) IANAكجزء من مرحلة التنفيذ( من أجل قياس
وتسجيل واإلبالغ عن التفاصيل اإلضافية ألوقات النقل بالنسبة لعملية إدارة ملفات خوادم الجذر.
وسوف توفر ھذه الشفافية معلومات واقعية من أجل مساعدة لجنة  ،CSCو IFRTوالمجتمع في تحديد وتأكيد أن مشغل
وظائف  IANAيواصل تقديم خدمة غير تمييزية إلى مجتمع األسماء .وعالوة على ذلك من خالل الحصول على مزيد من
التوضيح فيما يخص العملية ،يمكن التأكيد بأن فريق عمل  IANAال يجوز أن يكون سبب التأخير في تنفيذ طلب التغيير .وفي
حاالت أخرى بسبب اإلطار الزمني الواسع لتوقعات مستوى الخدمة  ،SLEھناك فرصة من أجل  -أو توقع من أجل  -بعض
مديري نطاقات  TLDللحصول على معاملة تفضيلية وإكمال طلبات التغيير في غضون أيام ،في حين تستغرق طلبات أخرى
وق ًتا 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
المعايير الفردية المستخدمة في إعداد التقارير وتقييم األقسام ذات الصلة بالتسمية من وظائف :IANA
 .1التدابير المسببة لذلك .ما لم يكن من غير العملي بشكل واضح ،يجب اإلبالغ على المقاييس الفردية واإلشارة إلى الوقت
المستغرق للطرف المسئول .على سبيل المثال ،الوقت الذي يستغرقه فريق عمل  IANAفي معالجة أي طلب تغيير يجب أن
يحتسب بمنأى عن الوقت المستغرق في انتظار إجراء العميل خالل أي طلب تغيير.
 .2المقاييس اإلجمالية .باإلضافة إلى المبدأ السابق ،يجب اإلبالغ عن المقاييس اإلجمالية من أجل تحديد االتجاھات العامة
المرتبطة بأوقات المعالجة المتكاملة وأحجام المعالجة.
 .3الصلة .يجب أن تكون جميع المقاييس المقرر تجميعھا ذات صلة بتوثيق خدمة العمالء .باإلضافة إلى بعض المقاييس الحيوية
التي تعتبر ھامة بالنسبة لتحديد العتبات الخاصة بالحكم على المخالفات في قدرة مشغل وظائف  IANAعلى توفير المستوى
المناسب من الخدمة.
 .4التعريف الواضح .يدب تعريف كل مقياس بشكل كا ٍ
ف بحيث يكون ھناك فھم قائم مشترك حول ما يجري قياسه ،وكيفية تنفيذ
أي أسلوب تلقائي من أجل القياس في مقابل المعيار.
 .5تعريف العتبات .يجب أن يكون تعريف العتبات الخاصة لمقاييس األداء مستن ًدا إلى تحليل البيانات الواقعية .وقد يتطلب ذلك
أوالً تعريف أي مقياس ،وفترة لتحصيل البيانات ،وتحليل الحق بمعرفة عمالء  IANAقبل تعريف العتبة.
 .6عملية المراجعة .يجب مراجعة توقعات مستوى الخدمة بصفة دورية ،واعتمادھا استنا ًدا إلى التوقعات المراجعة لعمالء
 IANAوالتحديثات ذات الصلة على البيئة .ويجب االتفاق على ذلك فيما بين المجتمع ومشغل وظائف .IANA
 .7التقارير االعتيادية .إلى الحد الذي يكون فيه ھذا األمر عمليًا ،يجب إعداد التقارير االعتيادية حول المقاييس في الوقت الفعلي
التقريبي.

التعرف على الوضع الراھن بالنسبة إلدارة منطقة جذر IANA
مقدمة
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تستند توقعات مستوى الخدمة ) (SLEلصناعة أسماء النطاقات في األساسي إلى قياس المعامالت الخاصة التي يرسلھا أي عميل
إلى السجل .والمقياس الخاص بأي معاملة يكون في العادة في صيغة "المعاملة "أ" يجب أن تكون كاملة في غضون الفترة س
وبنسبة ص من الوقت والقياس وفق كذا" ،على سبيل المثال" ،تحديث منطقة الجذر يجب أن يكون كامالً في غضون  72ساعة
بنسبة  %95من الوقت المقاس على أساس شھري" .وتطرح عملية إدارة ملفات خوادم الجذر في الوقت الحالي تحديات فريدة تتمثل
في أن  IANAغير مسئولة عن جميع مراجعة المعالجة ،ومن ثم فإن توقعات مستوى الخدمة يجب كتابتھا الستيعاب مراحل
العملية ،والعتبار الخصائص المختلفة لھذه المراحل.
وتستند معايير توقعات مستوى الخدمة  SLEعلى االفتراضات الحالية التالية:
أ .ألغراض مناقشة توقعات مستوى الخدمة  ،SLEتم تبسيط العملية الحالية إلى خمس مراجعة أساسية لجميع طلبات التغيير
)اإلشعار مضمّن في كل مرحلة(:
 .1تأكيد تفاصيل التغيير.
 .2تأكيد أن التغيير يتوافق مع المعايير الفنية والسياسات الموثقة واجتياز جميع الفحوصات المعمول بھا.
 .3الحصول على تفويض/موافقة على المتابعة في التغيير.
 .4تنفيذ التغيير.
 .5إشعار مقدم طلب التغيير باالنتھاء من التغيير.
ب .أن تكون عمليات إدارة ملفات خوادم الجذر لطلبات التغيير الروتينية أوتوماتيكية في أكبر قدر منھا .وتتضمن األتمتة ما يلي:
واجھة مستندة إلى الويب من أجل تقديم طلبات التغيير إلى مشغل وظائف  .IANAتقوم الواجھة المستندة إلى الويب
.1
بتوثيق أوراق االعتماد المقدمة من مقدم طلب التغيير وتسھل إنشاء ملف منطقة الجذر وقاعدة بيانات منطقة الجذر التي يطلبھا
التغيير.
بريد إلكتروني في وقت مقارب للوقت الفعلي إلى مقدم طلب التغيير يؤكد على االستالم اآلمن من خالل نظام
.2
 .IANAالحظ ،في بعض الظروف ،يتم البدء في الطلب من خالل وسائل أخرى مثل الفاكس أو الخطاب الخطي .وفي ھذه
الحاالت ،قد ال يتم استخدام البريد اإللكتروني بالضرورة في المراسالت.
عمليات الفحص الفني التلقائي التي تتم من خالل نظام  IANAعلى طلب التغيير .تضمن ھذه الفحوصات توافق
.3
البيانات الفنية فيما يخص الحد األدنى من المعايير ،والتحقق من عدم وجود أخطاء في المادة المقدمة.
السعي للحصول على الموافقة من جھات االتصال المعنية للنطاق ،من خالل عملية توثيق تلقائية بالبريد اإللكتروني
.4
حيث يتم إرسال طلبات الموافقة إلى كل من المدير وجھات االتصال الفنية على أقل تقدير لدى السجل لكال الطرفين من أجل
الموافقة على التحديث) .مالحظة :بعض جھات االتصال بطيئة في الرد وھو ما يؤدي إلى عدم كفاءة في عملية التوثيق .وفي
ظروف خاصة ،يجب الحصول كذلك على توثيق جھة أخرى ،على سبيل المثال؛ الموافقات الحكومية(.
يتم تقديم طلب التغيير الموثق إلى  NTIAمن أجل التوثيق .بالنسبة للتغييرات التي تؤثر على ملف منطقة الجذر ،يتم
.5
إرسال طلب التغيير أيضًا إلى مشرف الصيانة على منطقة الجذر وھو ما يتم أيضًا من خالل واجھة متوفرة على اإلنترنت.
بمجرد التأكيد ،يتم إرسال إشعار بمعرفة  NTIAإلى مشغل وظائف  ،IANAوللتغييرات التي تؤثر على ملف
.6
منطقة الجذر ،إلى الجھة القائمة على صيانة منطقة الجذر لتفويض طلب التغيير من أجل التنفيذ.
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.
عند نشر التحديثات على ملف منطقة الجذر ،يقوم القائم على صيانة منطقة الجذر بإشعار مشغل وظائف ،IANA
.8
والذي يتحقق من تطابق التغييرات مع التغييرات المطلوبة ،ويقوم بإشعار السجل.
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ج .ودور المعالجة الذي تقوم به  NTIAفي الوقت الحالي لن يظل قائمًا في بيئة ما بعد النقل ولن يتم اتخاذ تلك الخطوات مرة
أخرى .وھذا يعني أن  IANAسوف تتولى المسئولية عن البدء في التنفيذ عند االنتھاء من المعالجة والتواصل مباشرة مع مشرف
الصيانة على منطقة الجذر.

د .علمًا بأن نظم  IANAالمتاحة على اإلنترنت تعمل لمدة  24ساعة في اليوم ،ولمدة  365يومًا في السنة ،باستثناء فترات
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(.

أجرت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف تحليالً تاريخيًا ألداء  IANAاستنا ًدا إلى مصدرين :البيانات المنشورة في تقارير أداء
 ،IANAوسجالت المعامالت المقدمة بمعرفة سجالت  ccTLDالتي تتعامل مع وظيفة إدارة جذر  .IANAوكانت مصادر البيانات
للفترة من سبتمبر  2013إلى يناير  ،2015والتي وفرت ما يقرب من  565نقطة بيانات إجماالً  -واستغرقت  27معاملة فقط فترة
تزيد عن  9أيام ،فيما استغرقت  13معاملة فترة تزيد عن  12يومًا .كما تجدر اإلشارة إلى أن بعض/كثير من التأخير يكون نتيجة
عدم رد السجل على مشغل وظائف  IANAبتفويض طلب التغيير  -ومن ثم ال يكون التأخير بالضرورة في نطاق سيطرة مشغل
وظائف  .IANAاستغرقت أربع معامالت أكثر من عام واحد )وھو ما ال يع ُّد بالضرورة مشكلة إذا تم ضمان استقرار نظام اسم
النطاق  .(DNSكما أن ملخصًا بھذا البحث معروض ھنا.

العمل من أجل تحديد توقعات مستوى الخدمة النھائية سوف يتم تضمينھا في المقترح المقدم إلى  NTIAوسوف تتم إدارة ذلك
بالتوازي مع عملية مجموعة  ICGمن أجل مراجعة المقترح المقدم من مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف .والھدف يتمثل في
التأكد من أن مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف لن يتأخر بسبب العمل من أجل تحديد توقعات مستوى الخدمة وذلك من
أجل تحسين مستوى استخدام الوقت قبل التقديم النھائي للمقترح إلى  .NTIAويمكن استعراض مراجعة األعمال الجارية ھنا:
.https://community.icann.org/x/CA4nAw
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الجزء  .1الملحق ط :عملية حل شكاوى خدمة عمالء  IANAللوظائف ذات الصلة بالتسمية
1363

)إجراء خاضع للتعديل(

1364

راجع عملية  ICANN-IANAعلى الرابط .http://www.iana.org/help/escalation-procedure

1365

إذا واجه شخص ما مشكلة مع توفير مش ّغل وظائف  IANAللخدمات ،فعليه إبالغ مش ّغل الوظائف المذكور على النحو التالي.
يجب استخدام ھذه العملية في الحاالت التي يكون الرد فيھا بطي ًئا ،أو عندما يكون خطأ محتمل قد وقع ،أو عندما يبدو أن تسليمًا
جائرً ا للخدمة قد وقع.

1366

المرحلة  – 1العملية التصحيحية األولية لوظائف التسمية في IANA

1367

يمكن لمقدم الشكوى أن يرسل رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان  escalation@iana.orgوأن يورد أرقام بطاقة الطلبات
حيث ظھرت المشكلة .إذا لم يتم حل المشكلة ،فسوف يقوم موظفو  IANAبتصعيد المشكلة إلى أعضاء الفريق التالي في ھذا
الترتيب إذا لم يكن ھناك مانع لذلك:

 تنسيق عالقة وظيفة  IANAإلدارة ملفات خوادم الجذر؛
 مدير برنامج وظائف IANA
 محقق الشكاوى )خطوة غير إلزامية(.
1368

يتم بذل الجھود لحل الشكاوى في أقرب وقت ممكن لكن العملية الھيكلة أعاله تسمح بتصعيد الشكاوى إلى فريق إدارة .IANA
إذا شعر المتقدم بالشكوى ،في أي لحظة ،بعدم الرضا عن عملية الحل ،يمكنه اللجوء إلى مسئول الشكاوى )أو أي عملية
مشابھة( بدالً من ذلك.

1369

من بإمكانه استخدام العملية؟

1370

ھذه العملية مفتوحة أمام أي شخص 74.تشتمل الوظائف على:



إدارة معلمات البروتوكول ،بما في ذلك إدارة نطاق المستوى األعلى ) (TLDلـ ARPA؛



إدارة منطقة الجذر؛



إدارة مفتاح التوقيع الرئيسي  KSKلنظام أسماء النطاقات للجذر؛



تخصيص موارد أرقام اإلنترنت



إدارة نطاق المستوى األعلى .INT

1371
1372

ما المعلومات التي ينبغي توفيرھا؟

1373

باإلضافة إلى توفير أرقام البطاقة للطلبات حيث ظھرت المشكلة ،ينبغي للعميل أن يوفر أي معلومات نحتاجھا لفھم الشكوى
وحلھا.

1374

ما الخط الزمني المتو ّقع؟

1375

سوف يتم اإلقرار باستالم الشكوى في غضون يوم عمل واحد وسوف يتم إرسال الرد األساسي في غضون يومي عمل.
وسوف يتم بذل الجھود الالزمة لحل الشكاوى في أقرب وقت ممكن.

 74إدراج األفراد ،والمنظمات اإلقليمية المرتبطة بنطاقات  ،ccTLDومنظمات الدعم/اللجان االستشارية التابعة لمنظمة  ،ICANNوغير ذلك.
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1376

ھل توجد عملية حل أخرى؟

1377

يمكن لمسئول الشكاوى والخدمات الشبيھة أن تساعد في حل المشكالت باستخدام أساليب تسوية النزاعات البديلة) .في حالة
مش ّغل وظائف  IANAالحالي ،تشتمل صفحات الويب الخاصة بمحقق الشكاوى على المزيد من التفاصيل(.

1378

معلومات جھة اتصال التصعيد لمش ّغل وظائف  IANAالحالي )(ICANN
االسم
موظفو

الدور
IANA

عنوان البريد اإللكتروني
iana@iana.org

IANA

مسئول االتصال المتبادل لوظائف  IANAلتعيين معلمات البروتوكول
التقني
تنسيق عالقة وظيفة  IANAإلدارة ملفات خوادم الجذر
مسئول االتصال المتبادل لوظائف  IANAلتخصيص موارد أرقام اإلنترنت
مدير برنامج وظائف IANA
محقق الشكاوى

ميشيل كوتن michelle.cotton@icann.org
kim.davies@icann.org
كيم ديفيس
نائلة ساراس Naela.sarras@icann.org
إليز جيريش elise.gerich@icann.org
كريس الھات ombudsman@icann.org

1379

في حالة تصعيد مشكلة إلى أعضاء فريق  IANAو/أو مسئول الشكاوى أو ما يعادله ،يتم إخطار لجنة  CSCبالمشكلة
ألغراض معلوماتية فقط.

1380

المرحلة ) 2لخدمات التسمية في  IANAفقط(

1381

في حالة عدم حل المشكلة بعد المرحلة  ،1سوف تتم إتاحة آليات التصعيد التالية للعمالء المباشرين ،و IFOومحقق شكاوى
75 :ICANN
أ.

إذا لم تتم معالجة المشكلة ،يحق للمدعي )العميل المباشر(  ،IFOأو محقق شكاوى  ICANNأن يطلب

وساطة76.

ب .يقوم مقدم الشكوى و/أو مش ّغل وظائف  IANAبإخطار لجنة  CSCبالمشكلة .تراجع لجنة  CSCالشكوى لتحديد ما إذا
كانت المشكلة تمثل جزءًا من مشكلة األداء الثابتة و/أو إشارة إلى وجود مشكلة نظامية محتملة .إذا كان األمر كذلك ،فقد
تطلب لجنة  CSCواسطة عبر عملية حل المشكالت في ) IANAالملحق "ي"(.
ج .قد يبدأ مقدم الشكوى )العميل المباشر( عملية مراجعة مستقلة أو متابعة مسارات قانونية أخرى معمول بھا قد تكون متاحة
إذا لم تتم معالجة المشكلة.

 75العمالء غير المباشرين ،ويشملون منظمات نطاق المستوى األعلى  ،TLDالتي ترى أن المشكلة التي لم تتم معالجتھا من خالل المرحلة  1يمكن تصعيدھا إلى
محقق الشكاوى أو عبر منسقي العالقات المناسبين لدى اللجنة الدائمة للعمالء  CSCإلى المرحلة .2
 76توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأنه كجزء من تنفيذ ھذا المقترح ،يقوم فريق  ICANNباستكشاف األساليب الممكنة فيما يخص التوسط ،على سبيل
المثال مثل القسم  5.1من اتفاقية سجل  gTLDالرئيسية ).(https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
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الجزء  .1الملحق ي:

عملية حل مشكالت ) IANAلخدمات أسماء  IANAفقط(

1382

)إجراء جديد(

1383

حل المشكالت )بما في ذلك مواجھة مشكالت األداء الثابتة والمشكالت النظامية(

1384

اللجنة الدائمة للعمالء ) (CSCمخولة بمراقبة أداء وظائف  IANAبالمقارنة مع أھداف مستوى الخدمة المتفق عليھا بانتظام.
في حالة تحديد مشكالت األداء الثابتة عبر لجنة  ،CSCفإنھا سوف تسعى إلى حل يتوافق مع خطة اإلجراء التصحيحي التي
تشمل:

 (1تقوم لجنة  CSCبإبالغ فريق عمل مش ّغل وظائف  IANAعن مشكالت األداء الثابتة وتطلب إجرا ًء تصحيحيًا في عدد أيام
محدد مسب ًقا.
 (2تؤ ّكد لجنة  CSCإكمال اإلجراء التصحيحي.
 (3وإذا قررت لجنة  CSCأن اإلجراء التصحيحي قد اس ُتنفد ،وأنه لم يؤ ِد إلى التحسينات الضرورية ،فإنھا تكون مخولة بتصعيد
المشكلة إلى مجلس  PTIوإلى أبعد من ذلك إذا لزم األمر.
 (4وإذا لم يتم حل مشكالت األداء حتى اآلن بعد التصعيد إلى مجلس إدارة  ،PTIيكون من حق لجنة  CSCتصعيد ذلك إلى
 ccNSOأو  77،GNSOوالتي قد تقرر بعد ذلك اتخاذ إجراءات إضافة تشمل البدء في عملية  IFRخاصة.
1385

المشاكل النظامية

1386

ً
شروطا يقضي بدراسة ومعالجة ما إذا كانت ھناك أية مشكالت نظامية تؤثر على
سوف تشمل مراجعة وظائف IANA
خدمات التسمية في  IANAأم ال.

 77ويجب إخضاع أدوار منظمة  ccNSOومنظمة  GNSOفي ھذه الخطوة لمزيد من التقصي لضمان أن تكون متوافقة مع المھام المنوطة بھا ،ولتحديد أي
إجراءات قد تحتاجھا منظمات الدعم إلتاحة ھذا الدور.
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الجزء  .1الملحق ك :عملية طوارئ منطقة الجذر
1387

باإلضافة إلى توافر فريق عمل عام خالل ساعات العمل القياسية ،سوف يستمر مش ّغل وظائف  IANAفي تزويد
مديري نطاق المستوى األعلى ) (TLDبرقم جھة االتصال في حالة الطوارئ طوال  24ساعة يوميًا وعلى مدر 7
أيام في األسبوع ،والذي سوف يسمح لمديري نطاق  TLDبالوصول سريًعا إلى مش ّغل وظائف  IANAإلعالن
حالة الطوارئ والسعي إلى تسريع طلب تغيير منطقة الجذر .سوف يقوم مش ّغل وظائف  IANAبتنفيذ ھذه التغييرات
بما يتوافق مع التزامات تدفق عمل إدارة منطقة الجذر القياسية وبأسرع قدر ممكن .سوف تشتمل عملية تحديد
األولويات ھذه على إجراء عمليات مراجعة للطوارئ للطلب باعتباره األولوية األولى ،بعي ًدا عن ساعات العمل
الرسمية إن لزم ،وإشعار جھات االتصال الخاصة به في الجھة القائمة على صيانة منطقة الجذر ألي من التغييرات
المعلقة والتي سوف تتطلب تفويضًا لألولوية باإلضافة إلى التنفيذ.

1388

الحظ أن كالً من األشكال أدناه متوافقة مع العمليات القائمة لكن المصطلحات تم تحديثھا لضمان االتساق والمالءمة
بصفة عامة.

الشكل  .1.2-41عملية الطوارئ  24ساعة يوم ًيا طوال أيام األسبوع
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الجزء  .1الملحق ل :عملية الفصل
1389

في حال أدت مراجعة وظائف  IANAإلى قرار بالبدء في عملية فصل ،فيجب اتباع العملية التالية.

1390

في حال قررت عملية  IFRبأن من الضروري إجراء عملية فصل ،فسوف توصي بإنشاء مجموعة عمل
المجتمعات المتعدد للفصل ) .(SCWGوسوف يتوجب الحصول على موافقة على ھذه التوصية بمعرفة األغلبية
العظمى في كل من مجلس  ccNSOومجلس  GNSOطب ًقا لإلجراءات العادية لكل منھما من أجل تحديد األغلبية
المطلقة ،وسوف يتوجب الحصول على الموافقة بمعرفة مجلس إدارة  ICANNبعد عملية تعليق عامة ،باإلضافة
إلى آلية مجتمع مستمدة من عملية مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-المساءلة 78.قرار من مجلس إدارة ICANN
بعدم الموافقة على مجموعة عمل  SCWGالتي حظيت بموافقة األغلبية المطلقة في مجلسي  ccNSOومجلس
 GNSOسوف يتعين أن تتبع نفس عتبات األغلبية المطلقة وإجراءات التشاور كرفض من مجلس إدارة ICANN
)عن طريق األغلبية المطلقة( لتوصية  PDPالمدعومة بأغلبية مطلقة من .GNSO

1391

ولن تكون ھناك نتيجة موصوفة تنتج عن عملية الفصل .وسوف يتم تمكينھا من طرح توصيات تتراوح بين خيار
"ال يوجد إجراء مطلوب" وبدء طلب االقتراحات والتوصية بمش ّغل  IFOجديد ،أو مصادرة أو إعادة تنظيم .PTI
وسوف تتبع مجموعة عمل  SCWGاإلرشادات التوجيھية واإلجراءات اإلجمالية لمجموعات عمل المجتمعات
المتعددة في  .ICANNويجب أن تضمن إجراءات عمل  SCWGالشفافية إلى أقصى حد ممكن من خالل إنشاء
برامج توزيع رسائل مناقشة مفتوحة وإجراء اجتماعات مفتوحة ،مع نظام االستماع فقط أو القراءة فقط لغير
المشاركين79 .

1392

التشكيل

1393

سوف تتألف مجموعة  SCWGمما

يلي80:

 - ccNSO عدد 2
 نطاقات ) ccTLDلغير أعضاء  - (ccNSOعدد 1
 مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت ) - (RySGعدد 3
 مجموعة أصحاب المصلحة في أمناء السجالت ) - (RySGعدد 1
 مجموعة أصحاب المصالح التجارية ) - (CSGعدد 1
 مجموعة أصحاب المصالح غير التجارية ) - (NCSGعدد 1
 اللجنة االستشارية الحكومية ) - (GACعدد 1
 اللجنة االستشارية لألمن واالستقرار ) - (SSACعدد 1
 اللجنة االستشارية لمشغلي خادم الجذر ) - (RSSACعدد 1
 اللجنة االستشارية العامة ) - (ALACعدد 1
 منسق عالقات لجنة ) CSCيتم االختيار بمعرفة لجنة  - (CSCعدد 1
 منسق عالقات فريق مراجعة  IFRالخاصة )يتم االختيار بمعرفة فريق  - (IFRعدد 1
 78ويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  ،ICANNإذا كانت  ICANNمنظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به
مجموعة عمل المجتمعات-المساءلة.
 79أية توصيات أخرى مقدمة من مراجعة  IFRالخاصة يجب أن تشمل تنفيذ التوصيات ،بما في ذلك البدء المحتمل لمجموعة  SCWGبتفويض خاص،
وسوف تحتاج للحصول على الموافقة من أغلبية مطلقة لكل من مجلسي  ccNSOو ،GNSOومجلس إدارة  ICANNوآلية مجتمع مستمدة من عملية
مجموعة عمل المجتمعات-المساءلة.
 80بالنظر إلى الغرض والمھمة الفريدة لمجموعة عمل المجتمعات المتعددة للفصل ،إذا حاد التشكيل عن التوصية المقدمة من مجموعة عمل المجتمعات
المتعددة حول المبادئ الخاصة بمجموعات عمل المجتمعات المتعددة ،يسري العمل بالھيكل الوارد في ھذا المقترح.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  97من 174

الجزء  :1الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

 منسق عالقات من المجتمع التشغيلي للبروتوكوالت  -عدد ) 1يحدد فيما بعد مع موافقة المجتمع(
 منسق عالقات من المجتمع التشغيلي لألسماء  -عدد ) 1يحدد فيما بعد مع موافقة المجتمع(
1394

وسوف تتحمل كل مجموعة المسئولية عن تعيين ممثلھا في مجموعة  .SCWGوفي حالة ممثلي  ccTLDمن غير
 ،ccNSOفسوف تقوم  ccNSOبتعيين ھيئة؛ بتعيين ممثل من غير  ccNSOفإنھا توصي بشدة بأن تتشاور
 ccNSOأيضًا مع منظمات  ccTLDاإلقليمية ،وھي كل من  AFTLDو APTLDو LACTLDو.CENTR

1395

يوصى بشدة أن يكون الممثلين المعينين في مجموعة  SCWGممثلين مختلفين عمن شاركوا في مراجعة IFR
الخاصة )باستثناء منسق العالقات لدى فريق مراجعة وظيفة  IANAالذي تقوم بتعيين لجنة  .(CSCوسوف يوفر
ھذا فحصًا إضافيًا ،بما يتفق مع حقيقة أن مجموعات المھارات المختلفة يمكن المطالبة بھا من أجل عمليتين ،وتوفي
ذلك إلى المجتمع األوسع في عملية إشراف .IANA

1396

وإلى أقصى حد ممكن ،يوصى بأن يتم تعيين أفراد من ذوي الخبرات في إدارة عملية  RFPفي مجموعة
 .SCWGوبالنسبة للمجتمعات التي تقوم بتعيين أكثر من ممثل واحد في مجموعة عمل  ،SCWGينصح بشدة،
وإلى أقصى حد ممكن ،أن يكون الممثلين المعينين من مناطق جغرافية مختلفة لـ  ،ICANNمن أجل توفير مستوى
من التنوع في مجموعة عمل 81.SCWG

1397

المسؤوليات

1398

سوف تكون مجموعة عمل  SCWGمسئولة عن:

 تحديد طريقة حل المشكلة )المشكالت( التي كانت سببًا في تشكيل مجموعة عمل SCWG
 وإذا كان القرار سوف يؤدي إلى إصدار طلب تقديم العروض :RFP
 وضع إرشادات توجيھية ومتطلبات لطلب تقديم العروض  RFPبالنسبة ألداء وظائف تسمية IANA؛
 طلب الحصول على التعقيبات واإلسھامات على متطلبات الخطة ،والمشاركة في عملية RFP؛
 مراجعة الردود المقدمة على طلب تقديم العروض RFP82؛
 اختيار الكيان الذي سيؤدي وظائف تسمية IANA
 باإلضافة إلى إدارة أي من عمليات الفصل األخرى.
 إذا كان من المقرر التوصية بأي عملية مثل مصادرة  PTIأو عملية إعادة ھيكلة أخرى ،فوضع التوصيات من أجل
تلك العملية.
1399

سوف يخضع اختيار مشغل جديد من أجل أداء وظائف تسمية  IANAأو عملية فصل أخرى لموافقة مجلس إدارة
 ،ICANNوآلية المجتمع المستمدة من عملية مجموعة عمل عبر المجتمعات-المساءلة 83.قرار من مجلس إدارة
 ICANNبعدم الموافقة على توصية من مجموعة عمل  SCWGحظيت بموافقة األغلبية المطلقة في مجلسي
 ccNSOومجلس  GNSOسوف يتعين أن تتبع نفس عتبات األغلبية المطلقة وإجراءات التشاور كرفض من
مجلس إدارة ) ICANNعن طريق األغلبية المطلقة( لتوصية  PDPالمدعومة بأغلبية مطلقة من .GNSO

يلتزم الكيان المحكوم له في طلب تقديم العروض بتنفيذ الدور الذي تقوم به في الوقت الحالي  RFPمن أجل وظائف
تسمية  .IANAوسوف تظل  ICANNھي الطرف المتعاقد ألداء وظائف تسمية  IANAوسوف تقوم بإبرام العقود ،بما
في ذلك بيان باألعمال ،مع ھذا الكيان .وإذا ما تم اختيار  PTIمن أجل مواصلة أداء وظائف  ،IANAفسوف تظل جھة
تابعة لـ ) ICANNما لم يكن تغييرً ا ھيكليًا بمثابة شركة لعرض المقترحات أو من أجل االختيار( .أو أن الكيان الجديد
 81وھناك توقع خاص واحد وھو أنه مع ستة مقاعد إجمالية في السجل في مجموعة  ،SCWGبما في ذلك سجالت  ccTLDو ،gTLDأن يتم تمثيل
جميع مناطق  ICANNالجغرافية.
 82لن يتم منع  IFOالسارية في ذلك الوقت من المشاركة في طلب تقديم العروض  .RFPوفي حالة  ،PTIسوف يكون من الممكن بالنسبة لـ  S-IFRأو
 PTIنفسھا التوصية بالتغييرات على الھيكل نفسه من أجل التنفيذ األفضل لمھمتھا وتصحيح أي من المشكالت .وقد يشتمل ھذا التصحيح على توصيات من
أجل مزيد من الفصل.
 83ويمكن أن تحتوي ھذه اآللية الخاصة بالمجتمع على عضوية  ،ICANNإذا كانت  ICANNمنظمة من األعضاء حسب جھود العمل الذي تقوم به
مجموعة عمل المجتمعات-المساءلة.
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سوف يكون متعاقد من الباطن ألداء وظائف  .IANAوتجب اإلشارة إلى أن ھذا ال يتناول الطريقة التي يفترض بھا تقديم
وظائف تسمية  ،IANAاستنا ًدا إلى الترتيبات المبرمة مع المجتمعات األخرى ،فمن المحتمل أن تنتقل ھذه الوظائف
متساو أال يقوموا بذلك.
بالتزامن مع وظائف التسمية؛ ويكون من الممكن بشكل
ٍ
1400

تبعيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN

1401

سرد آليات المساءلة ذات الصلة التي يمكن أو يجب استنفاذھا قبل أن يتم البدء في عملية فصل:

 إنشاء لوائح أساسية لـ  ICANNمن أجل وصف مراجعة وظائف  IANAأو ) (IFRوإقرار عتبات التصويت
السالفة من أجل البدء في عملية  IFRخاصة والموافقة على النتائج بالنسبة لمراجعة .IFR
 إنشاء الئحة أساسية لـ  ICANNمن أجل وصف اإلجراءات الخاصة بإنشاء مجموعة عمل  SCWGوالوظائف
الخاصة بھا وإنشاء عتبات للتصويت من أجل الموافق على مشغل جديد ألداء وظائف  IANAأو النتائج النھائية
األخرى لعملية .SCWG
 الموافقة من خالل آلية مجتمع مستمدة من عملية مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة  ICANNمن أجل
الموافقة على اختيار نھائي لمجموعة ) SCWGإذا كان ھذا القصد لمقترح مجموعة عمل المجتمعات المتعددة-
المساءلة لم يتم تنفيذھا فسوف يتوجب العمل بآلية موافقة جديدة(.
 وحسب عملية الفصل السابقة فإن اختيار الكيان الذي سوف يؤدي وظائف تسمية  IANAبعد أي عملية
فصل سوف يتطلب الحصول على موافقة المجتمع من خالل آلية معتمدة مستمدة من عملية مجموعة عمل
عبر المجتمع لتعزيز مساءلة .ICANN
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ّ
مشغل وظائف  IANAالالحق
الجزء  .1الملحق م :إطار النقل إلى
1402

المبادئ اإلطارية

 تكامل وظائف  IANAواستقرارھا وتوفرھا يجب أن تكون الھم الرئيسي أثناء أي عملية نقل لھا.
 سوف تتم مطالبة مش ّغل وظائف  IANAالحالي وأي مش ّغل مستقبلي محتمل بالمشاركة الكاملة في خطة النقل.
 سوف تتم مطالبة جميع األطراف المعنية بتوفير فريق العمل المناسب والخبرات للنقل لتيسير عملية نقل مستقرة
لعمليات .IANA
1403

توصيات اإلطار

 (1يجب أن يتم تطوير إطار النقل المذكور باختصار في ھذا المستند إلى خطة نقل تشغيلية تفصيلية ومتكاملة في
غضون  18شھرً ا من تاريخ تنفيذ النقل الشامل للمسؤولية اإلشرافية عن .IANA
 (2يجب زيادة ميزانية عمليات  IANAعبر موارد مالية محددة لعملية صياغة خطة النقل المفصلة المشار إليھا في البند
رقم ) 1انظر أعاله(.
 (3يجب أن تشتمل العملية المقررة للنقل المحتمل لوظائف  IANAإلى مش ّغل آخر بخالف المشغل الحالي على نحو
محدّد على إقرار بأن خطة النقل التفصيلية المشار إليھا في البند ) 1أعاله( يجب أن تكون جاھزة قبل بدء عملية
النقل.
 (4وبمجرد تطويرھا ،يجب مراجعة خطة النقل إلى مش ّغل وظائف  IANAالالحق الكاملة كل عام للتأ ّكد من أنھا ستظل
ومراجعة كل خمس سنوات لضمان بقائھا مناسبة للغرض التي وضعت ألجله.
محدّثة
َ

1404

االعتمادات

1405

ربما تكون ھناك ضرورة لتعديل بعض عناصر ھذا اإلطار بحيث تعتمد على نموذج األسماء الخاص بمجموعة
 CWG-Stewardshipوالذي تم تحديده ،ومقترح النقل النھائي من مجموعة  ICGإلى .NTIA

1406

عالوة على ذلك ،جزء من العمل الخاص بوضع المقترح النھائي سيحتاج إلى تحديد ھذه العناصر/البنود في مقترح
مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف التي تعتبر ذات صلة بإطار النقل )عبر استخدام جدول بنود العقد المبرم بين
 NTIAو ICANNفي البند ج 7.3.كدليل إرشادي(.

1407

مالحظة حول المصطلحات :بينما تستند الخطة الحالية إلى عالقة تعاقدية بين  NTIAو ،ICANNاختارت مجموعة
عمل المجتمعات-اإلشراف اإلشارة إلى "مش ّغل" وظائف  IANAبدالً من "المقاول" ألغراض ھذا الملحق .وھكذا
تتم اإلشارة إلى منظمة  ،ICANNباعتبارھا المش ّغل الحالي ،باسم "مش ّغل وظائف  IANAالحالي" ) (IIFOويشار
إلى المش ّغل الالحق باسم "مشغل وظائف  IANAالالحق" ) (SIFOفي الملحق "م".

1408

خطة )مراجعة( :إطار العمل الخاص بالنقل إلى مشغل  IANAتالي
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1409

توجز الخطة اإلطارية ھذه اإلجراءات الرئيسية التي تسمح لمش ّغل وظائف  IANAالحالي ) (IIFOبأن يضمن نقالً
ّ
منظمًا لوظائف  IANAإلى مش ّغل وظائف  IANAالالحق ) (SIFOمع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية
العمليات وأمانھا.

1410

ھيكل المستند

1411

يحدّد ھذا المستند ھذه الوظائف واألنظمة والعمليات والمستندات التي قد تحتاج إلى النقل عبر مش ّغل وظائف IANA
الحالي ،بما في ذلك اإلجراءات المطلوبة للسماح ألي مش ّغل الحق بتنفيذ وظائف .IANA

1412

تشمل المستندات اإلضافية ذات األھمية بالنسبة ألي عملية نقل ما

يلي84:

 خطة إنھاء وظيفة مش ّغل  KSKالحالي.
 خطة الطوارئ واستمرار العمليات ) (CCOPالحالية )تعذر إصدار  DIDPعند طلبھا عبر عملية  DIDPبسبب
مخاوف مرتبطة باألمان واالستقرار(.
 خطة  ICANNالحالية للنقل إلى المقاول الالحق.
1413

إجراءات النقل

 (1الموقع اإللكتروني لـ  :IANAسوف ينقل مش ّغل وظائف  IANAالحالي محتوى الموقع اإللكتروني لـ ،IANA
وسوف يوفر ً
نسخا ،أو روابط ،من النص المتاح لالطالع العام لكافة العمليات ومعايير األداء وقوالب الطلب
والصفحات األخرى المستخدمة لدعم العمليات أو توفير السياق إلعداد التقارير .وسوف تكون ھناك حاجة إلعادة
تخصيص حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالموقع اإللكتروني لـ  IANAوالمستندات المنشورة للمش ّغل الالحق أو
إعطائه ترخيصھا.
ّ
المخزنة لدى مشغل وظائف
 (2بيانات سجل وظائف  :IANAوسوف تكون ھناك حاجة أيضًا إلى نقل البيانات
 ،IANAوبعض ھذه البيانات سوف تؤثر على المجتمعات األخرى :سوف يتم البت في تفاصيل البيانات التي يتم
نقلھا عند وضع الخطة الكاملة للنقل.
 (3نظام أتمتة منطقة الجذر :سينقل مش ّغل وظائف  IANAالحالي المعلومات ذات الصلة والبرامج اإلدارية حسبما
يكون مناسبًا بموجب خطة النقل وحسب ما تقرره.
 (4بيانات تاريخ الطلب :وسوف يوفر مش ّغل وظائف  IANAالحالي نسخة من قواعد البيانات التي استخدمھا لتخزين
بيانات الطلبات ،ومن ذلك أنظمة متابعة المشكالت وأنظمة إدارة تدفق العمل المستخدمة لسجالت معلمات
البروتوكول وصيانة منطقة الجذر لنظام اسم النطاق ) .(DNSوأيضًا سوف يوفر مش ّغل وظائف  IANAالحالي
ً
نسخا من أي تقارير منشورة وسجالت ورقية يحتفظ بھا لدعم تواريخ الطلب ھذه.
 (5الوثائق والمعرفة :سوف يوفر مش ّغل وظائف  IANAالحالي نسخة من كافة الوثائق التي تجمع العمليات الرسمية
ّ
ونحث أيضًا مشغل  IIFOعلى توفير الوثائق
والمعارف المؤسسية والخبرات المرتبطة بتشغيل وظائف .IANA
المرتبطة بتقارير تقدم األداء الشھري ،واستبيانات رضاء العميل ،وتقارير المراجع الخارجي ،وعمليات تضارب
المصالح التي أنشأھا  ،IIFOوخطة الطوارئ واستمرار العمليات الخاصة بمش ّغل .IIFO
 (6بيانات نظام اإلشعار اآلمن :سوف يوفر مش ّغل وظائف  IANAالحالي تفاصيل فئات اإلشعارات ،والمشاركين في
ھذه الفئات وتاريخ اإلشعارات.

 84جميع المستندات متاحة على صفحة ويكي لمجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف ھنا:
.https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/DT-L+Transition+Plan
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 (7نقل مفتاح التوقيع الرئيسي  KSKللجذر :في  ،2010طورت  ICANNخطة إنھاء وظائف مش ّغل  KSKلمنطقة
الجذر ،والتي تورد الخطوات التي سوف تتخذھا  ICANNعند الضرورة لنقل واجباتھا ومسؤولياتھا بوصفھا مش ّغل
مفتاح توقيع مفتاح منطقة الجذر ) (KSKإلى كيان آخر .تم تزويد  NTIAبھذه الخطة في  85.2010تتطلب ھذه
الخطة إنجاز عملية تغيير  KSKكامالً بحيث يبدأ المش ّغل الالحق من نسخة جديدة86.
 (8المساعدة في النقل :سوف يقوم مش ّغل وظائف  IANAالحالي بمساعدة مشغل وظائف  IANAالالحق أثناء فترة
النقل إلى أن يحين الوقت الذي يتم خالله تحقيق مستويات الخدمة األساسية واألمان واالستقرار .مثل ھذه المساعدة
سوف تشمل تدريب موظفي مشغل وظائف  IANAالالحق وتأليف المواد التدريبية.
 (9أمان االحتفاظ بالبيانات :سوف يستمر مش ّغل وظائف  IANAالحالي في تقديم خدمات األمان ألي بيانات يحتفظ بھا
بعد نقل البيانات المشار إليھا إلى مشغل وظائف  IANAالالحق.

 85خطة إنھاء ) KSKيونيو (2010
 86ونظرً ا ألنه لم يكن ھناك حتى ھذه اللحظة تغيير في  ،KSKونظرً ا للرغبة في الحفاظ على استقرار أمان منطقة الجذر ،فمن الممكن اتباع إجراء أخفّ
إلى ح ٍّد ما )سيتم تحديده الح ًقا( الجزء المھم ھو نقل إدارة وحدات أمان األجھزة  ،HSMوالبنية األساسية ذات الصلة ،وعملية المراسيم الرئيسية .وھذا
ليس مختل ًفا عن العملية التي تمت في أبريل عام  2015عند استبدال وحدات أمان األجھزة ) - (HSMانظر ما يلي:
https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-03-23-en
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الجزء  .1الملحق س:

خلفية آلية طعون  ccTLDوالنتائج الداعمة

1414

ومع أن مسودة المقترح الخاصة بمجموعة  CWG-Stewardshipوالصادرة بتاريخ  1ديسمبر  2014تضمنت
آلية استئناف ُ
طبقت على تفويض نطاقات  ccTLDوإعادة تفويضھا ،إال أن بعض األسئلة ثارت بخصوص مستوى
الدعم داخل مجتمع نطاق  ccTLDبشأن سمات ھذا المقترح )انظر أدناه( .تم تشكيل فريق التصميم "ب" لتقييم
مسألة ما إذا كان من الممكن توفر توافق آراء كا ٍ
ف داخل مجتمع نطاقات  ccTLDبشأن آلية االستئناف ھذه أم ال.
وقد قرر فريق  DT-Bإجراء استبيان داخل مجتمع نطاقات  ccTLDبھدف تقييم ھذا األمر )انظر االستبيان
والنتائج الملخصة أدناه(.

1415

بعد إبالغ مجتمع نطاقات  ccTLDبشأن االستبيان المزمع إجراؤه ،تم إرساله إلى قائمة "عالم " ،ccTLDوھي
القائمة األكثر شموالً من مديري  248نطا ًقا من نطاقات  ccTLDفي  23مارس ،2015 ،مع قبول اإلجابات حتى
 3أبريل  .2015بصفة عامة ،تم تسلّم اإلجابات بالنيابة عن  28مديرً ا فقط )انظر أدناه( .تم اعتبار ھذا المستوى
المنخفض من األجوبة أسا ًسا غير كا ٍ
ف لتقديم تفويض لدمج آلية االستئناف في مقترح مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف .ومع االعتراف بالقيود التي تواجه استخالص أي استنتاجات من استبيان شھد معدل إجابات منخفضًا مثل
ھذا ،ورغم ذلك مما يستحق التنويه أن ھذه اإلجابات المحدودة مالت إلى تعزيز التوصية الكلية.

1416

فبينما يعتقد  %93من المشاركين في الرد )س  (1بوجود حاجة إلى آلية استئناف ،يعتقد  %58فقط )س  (2أنه
يتعين تطويرھا وإدخالھا اآلن كجزء من عملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ،IANAفي حين وافق ) %73س (3
على ضرورة تطويرھا وإدخالھا بعد االنتھاء من عملية النقل المشار إليھا .أظھرت األسئلة الموضوعة الستقصاء
مستوى توافق اآلراء بخصوص معلمات آلية استئناف كھذه )انظر األسئلة من س  5إلى س  (9عدم وجود توافق
في اآلراء ،مما يفترض أن الوصول إلى رؤية مبنية على توافق اآلراء بخصوص آلية االستئناف داخل مجتمع
نطاقات  ccTLDسيأخذ وق ًتا أكبر .حوالي  %71من المشاركين في االستبيان )س  (3أشاروا إلى أنھم ال يتمنون
أن يؤدي إصدار تصميم مثل ھذه اآللية إلى تأخير االنتھاء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن .IANA

1417

استبيان بين مديري نطاقات  ccTLDبشأن الحاجة إلى آلية استئناف لعمليات تفويض نطاقات
 ccTLDوإعادة تفويضھا

1418

في  1ديسمبر ،2014 ،أصدرت مجموعة عمل المجتمع البيني المعنية بعملية نقل المسؤولية اإلشرافية لـ NTIA
مسودة المقترح التي تضمنت مقترحً ا بتشكيل "لجنة استئناف مستقلة":

1419

"لجنة االستئنافات المستقلة" ) - (IAPتوصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن تخضع كافة إجراءات
 IANAالتي تؤثر على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات  WHOISلمنطقة الجذر للجنة استئناف مستقلة وذات أحكام
ملزمة .كما يجب أن تغطي آلية الطعون أية إجراءات لتنفيذ السياسات والتي تؤثر على تنفيذ التغييرات على ملف
منطقة الجذر أو ملف  WHOISلمنطقة الجذر وكيفية تطبيق السياسات ذات الصلة .وال يجب أن تكون ھذه ھيئة
دائمة ،ولكن باألحرى يمكن التعامل مع ذلك بنفس طريقة حل النزاعات التجارية ،أي من خالل استخدام عملية
تحكيم ملزمة باالستعانة بمؤسسة تحكيم مستقلة )على سبيل المثال المركز الدولي لفض المنازعات  ،ICDRأو
غرفة التجارة الدولية  ،ICCأو الھيئة األمريكية للتحكيم  (AAAأو قائمة حالية باألشخاص المؤھلين بموجب
القوانين المعممة من خالل ھذه المؤسسة.

1420

يوجد في مجتمع نطاقات  ccTLDغياب واضح لتوافق اآلراء بشأن قضية استحداث آلية استئنافات" فيما يتعلق
بعمليات تفويض نطاقات  ccTLDوإعادة تفويضھا .في اجتماع منظمة  ICANNرقم  51في لو أنجلوس ،أشارت
غالبية ساحقة من ممثلي نطاقات  ccTLDفي اجتماع منظمة  ccNSOالمنعقد بتاريخ  15أكتوبر عام  2014إلى
وجود رغبة لديھم في استحداث "آلية استئناف" كجزء من عملية نقل  ،IANAعلى الرغم من عدم تحديد معنى معيّن
لمصطلح "آلية استئناف" .في استبيان شمل كافة مديري نطاقات  ccTLDوتم إجراؤه في نوفمبر عام  ،2014وافق
 %94على أنه "إذا لم يكن مش ّغل  IANAيؤدي مھام عمله بشكل جيد أو يسيء إلى وظيفته ،فعلى نطاق ccTLD
المتضرر أن يحصل على فرصة للخضوع )أو الوصول إلى( "عملية استئناف ملزمة ومستقلة" .التعبير عن
االحتياج أدى إلى صياغة مقترح آلية االستئناف الذي ظھر للوجود على يد مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف
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بتاريخ  1ديسمبر عام  .2014يشير المقترح إلى أن آلية مثل ھذه يمكن أن ُتستخدم في المنازعات التي تنشب حول
تناغم قرارات تفويض نطاقات  ccTLDأو إعادة تفويضھا.
1421

وقد تم إجراء استبيان في يناير من ھذا العام ،وقد ضم أعضاء مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف والمشاركين فيھا
)يشمل ھذا تمثيالً لكثير من المجتمعات ،وليس من مديري نطاقات  ccTLDفقط( حول العديد من جوانب مقترح
المجموعة المذكورة الصادر بتاريخ  1ديسمبر .وقد وُ جد أن  %97من المشاركين في االستبيان وافقوا على أنه
"كان من المفترض أن تتوفر لمشغلي سجل  ccTLDاألھلية القانونية لالستئناف ضد ما يعتقدون أنه مناقض
للقوانين السارية و/أو سياسة نطاقات  ccTLDالمعتمدة السارية من قرارات التفويض وإعادة التفويض" .ومع ذلك،
عندما تم طرح األسئلة المتعلقة بالمعلمات المحددة المحتملة آللية استئناف مثل ھذه ،كان الدعم لھا منخفضًا .فمثالً،
وافق  %54من المشاركين في االستبيان على أنه "كان من المفترض أن تتوفر لمشغلي سجل  ccTLDاألھلية
القانونية لالستئناف ضد ما يعتقدون أنه مناقض للقوانين السارية و/أو سياسة نطاقات  ccTLDالمعتمدة السارية من
قرارات التفويض وإعادة التفويض حتى إذا لم يكن المش ّغل طر ًفا مشار ًكا في التفويض وإعادة التفويض" .عالوة
على ذلك ،وافق  %60فقط من المشاركين في االستبيان على أنه "كان من المفترض أن تتوفر للحكومات األھلية
القانونية لالستئناف ضد ما يعتقدون أنه مناقض للقوانين السارية من قرارات تفويض نطاقات  ccTLDأو إعادة
تفويضھا".

1422

تفترض ھذه المعلومات أنه بينما قد يكون ھناك دعم آللية استئناف ما بصفة عامة ،فإن توافق اآلراء قد يكون صعب
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،
 أو ما إذا كان النطاق سيكون محدو ًدا على تحديد ما إذا كانت العملية المتبعة كاملة ومنصفة أم ال،
 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 حاليّ بدالً من مدير جديد مقترح،
 أو يقتصر دورھا على المطالبة بأن يتم تكرار عملية التفويض.
1423

ونتيجة لذلك ،صار الغرض من ھذا االستبيان ھو البت فيما إذا كان سيتوفر توافق آراء كا ٍ
ف داخل مجتمع ccTLD
ككل للبحث عن آلية استئناف ملزمة أم ال ،وإن كان األمر كذلك ،البت فيما إذا كان البحث عن ھذه اآللية سيكون
جزءًا من عملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAأم ال.

1424

أسئلة

1425

الحاجة العامة آللية استئناف

 (1ھل تعتقد ،بصفتك مديرً ا لنطاق  ،ccTLDبوجود حاجة إلى آلية استئنافا فيما يتصل بقرار تفويض )إعادة تفويض(
نطاقات ccTLD؟
 (2إذا كانت "نعم" ھي إجابتك ،فھذه اآللية سوف
أ.

تتم صياغتھا اآلن وإدخالھا كجزء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ،IANAأو

ب .صياغتھا في وقت الحق ،وعلى األرجح سيكون ذلك عبر منظمة  ،ccNSOوإدخالھا بعد االنتھاء من نقل
.IANA
 (3إذا كان تصميم آلية االستئناف ھذه يمنع االنتھاء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ،IANAفھل تقبل إرجاء إنھائھا
بحيث يمكن إكمال عملية ) IANAھذا سيستلزم على األرجح تقدم منظمة  ccNSOبعملية منفصلة(.
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تشكيل آلية االستئناف وتكوين اللجنة

 (4أشارت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف إلى أنه ليست ھناك حاجة أن يتحول االستئناف إلى كيان دائم ،بل يمكن
أن يتم التعامل معھا بالطريقة نفسھا التي تتم غالبًا تسوية النزاعات التجارية عبرھا ،وذلك عبر استخدام عملية تحكيم
ملزمة عن طريق استخدام منظمة تحكيم مستقلة ،مثل  ،ICCأو  ،ICDأو  AAAأو مجموعة دائمة من أعضاء
الفرق المؤھلين بموجب القواعد المستقرة المعلنة عبر منظمة كتلك .توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف
باستخدام لجنة من ثالثة أعضاء ،مع قيام كل طرف في النزاع باختيار أحد أعضاء اللجنة الثالثة ھؤالء ،وقيام
عضوي اللجنة ھذين باختيار العضو الثالث فيھا .ھل توافق على ھذا المنھج الرامي إلى إنشاء آلية استئناف بصفة
عامة؟ ھل لديك فكرة أخرى – يُرجى إيرادھا.
 (5إذا تم تشكيل لجنة من أفراد ،يجب أن يتم اختيارھم:
أ.

من قائمة تضم خبراء دوليين معروفين بصرف النظر عن الدولة التي ينتمون إليھا ،أو

ب .من بين األشخاص الذين ينتمون للدولة التي يمثلھا نطاق .ccTLD
ج .بطريقة أخرى )يُرجى تحديدھا(.

1427

األھلية الستئناف قرار تفويض )إعادة تفويض(

 (6من  -في اعتقادك  -يجب السماح له باستئناف قرار تفويض )إعادة تفويض( نطاق ccTLD؟
أ.

الھيئة الحكومية أو اإلقليمية المشار إليھا في البند "أ" أعاله؟

ب .مدير نطاق  ccTLDالحالي؟
ج .أفراد أو منظمات أو شركات أو اتحادات أو مؤسسات تعليمية أخرى أو غيرھم ممن له مصلحة مباشرة أو
مادية أو جوھرية أو شرعية أو يمكن إثباتھا في العملية؟
 (7ھل ينبغي استبعاد أي من األطراف المشار إليھا أعاله من عملية االستئنافات؟ إذا كانت "نعم" ھي اإلجابة ،يُرجى
ذكرھا.

نطاق االستئناف وسلطة المنظمة المتقدمة به
 (8ھل سيكون ھناك أي حد على نطاق االستئناف؟
أ.

ھل سيتم تحديد النطاق على األسئلة المتعلقة بما إذا كانت اإلجراءات قد تم اتباعھا بطريقة سليمة أم ال؟

ب .ھل تمتلك أي لجنة سلطة إصدار أمر بتكرار إجراء عملية تفويض قائمة مرة أخرى؟
ج .ھل ستمتلك سلطة تأجيل عملية تفويض معلقة؟
د.

ھل ستتاح لھا سلطة إصدار أمر بإلغاء عملية تفويض قائمة؟

ه.

ھل ستتاح لھا سلطة إصدار أمر بتفويض جھة أخرى بنطاق ccTLD؟
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نتائج االستبيان
البيانات

السؤال

ال

نعم

النسبة المئوية
Total

ال

نعم

 .1ھل تعتقد ،بصفتك مديرً ا لنطاق  ،ccTLDبوجود حاجة إلى آلية استئنافا فيما
يتصل بقرار تفويض )إعادة تفويض( نطاقات ccTLD؟
 .2إذا كانت "نعم" ھي إجابتك ،فھذه اآللية سوف -
42
58
24
10
14
)أ( تتم صياغتھا اآلن وإدخالھا كجزء من نقل المسؤولية اإلشرافية عن IANA
27
73
15
4
11
ب .صياغتھا في وقت الحق وإدخالھا بعد االنتھاء من نقل .IANA
29
71
28
8
20
 .3إذا كان تصميم آلية االستئناف ھذه يمنع االنتھاء من نقل المسؤولية اإلشرافية
عن  ،IANAفھل تقبل إرجاء إنھائھا بحيث يمكن إكمال عملية ) IANAھذا
سيستلزم على األرجح تقدم منظمة  ccNSOبعملية منفصلة(.
13
38
62
21
8
 .4أشارت مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف إلى أنھا تعتقد أن أي آلية استئناف
ال تحتاج إلى أن تتضمن كيا ًنا دائمًا .بل افترضت أن النزاعات يمكن التعامل معھا
بالطريقة نفسھا التي تتم غالبًا تسوية الكثير من النزاعات التجارية من خاللھا ،وذلك
عبر استخدام عملية تحكيم ملزمة عن طريق استخدام منظمة تحكيم مستقلة ،مثل
 ،ICCأو  ،ICDأو  AAAأو مجموعة دائمة من أعضاء اللجان المؤھلين بموجب
القواعد المستقرة المعلنة عبر منظمة كتلك.
توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف باستخدام ھذه المنھجية ،وھي أن يتم
استخدام لجنة من ثالثة أشخاص ،مع قيام كل طرف في النزاع باختيار أحد أعضاء
اللجنة الثالثة ھؤالء ،وقيام عضوي اللجنة ھذين باختيار العضو الثالث فيھا .ھل
توافق على ھذا المنھج الرامي إلى إنشاء آلية استئناف بصفة عامة؟
ھل لديك فكرة أخرى – ُيرجى إيرادھا.
يجب عدم تصميم المنھجية اآلن.
ومع ذلك ،ال أرى أي سبب التخاذ قرار بشأن كيفية تحديدھا اآلن
ولجنة االستئناف المرتبطة "بظرف وتوقيت" ھي خيار جيد ألنھا ستسمح بتعيين أعضاء اللجنة بالتناوب ،وھو إجراء وقائي ھام
ضد ممارسة الضغط أو التأثير على عضو اللجنة )الدائم( من قِ َبل األطراف التي تع ُّد جزءًا من نزاع حول التفويض .يضع المرء
ً
ثقة أكبر في قرار تم اتخاذه من قِبل لجنة متوافقة يتم عقدھا للنظر في نزاع معين .والمجال الوحيد الذي سيشھد تحد ًّيا محتمالً ھو
اختيار عضو اللجنة الثالث عبر عضويّ اللجنة المعينين .قد يكون األقرب إلى المنطق ترك تعيين العضو الثالث للجنة إلى منظمة
تحكيم بدالً من إسناد المھمة للعضوين اآلخرين نفسھما.
أعتقد أن جميع أعضاء اللجنة يجب اختيارھم بشكل مستقل عن بعضھم البعض من بين مجموعة معتمدة من أعضاء اللجان وذلك
مثلما يحدث مع عملية اختيار ھيئة المحلفين.
ترك مجتمعات  ccsتبتكر آليتھا الشخصية
ال أعتقد أن إنشاء آلية استئناف مركزية يمثل خيارً ا ناجعًا لعمليات االستئناف على تفويض/إعادة تفويض نطاقات  ،ccTLDلكن
أعتقد أن كل نطاق  ccTLDيصمم آليات االستئناف الخاصة به بالتعاون مع مجتمع اإلنترنت المحلي الخاص به )بما في ذلك
الحكومة )الحكومات( وثيقة الصلة.
يجب تمكين مجتمع نطاقات  ccTLDمما يكفل له طلب التعويض في أي محكمة دولية مستقلة في حال تلقيه لمعاملة غير عادلة
من مش ّغل وظائف  .IANAونظرً ا ألن القوانين الوطنية تحظى باحترام في عمليات سياسات نطاقات  ccTLDوتطويرھا ،فإن
النزاعات التي تنشأ بين الحكومات ومش ّغل وظائف  IANAتتطلب آلية تكون مقبولة لھذه الدول ذات السيادة .سأقترح إنشاء محكمة
للتحكيم فيما يتعلق بوظائف  IANAفي محكمة االستئناف الدولية في الھاي ،وتكون شبيھة بمحكمة التحكيم الرياضية التي
استحدثھا الفيفا.
ً
مقارنة بما يمكن ألي مجموعة استئنافات
تكون المشكالت إما أكثر تعقي ًدا )مثل عمليات إعادة التفويض المطعون في أھليتھا(
مستقلة التعامل معه بشكل ملموس أو أكثر بساطة من حيث يقتصر عملھا على النظر فيما إذا كانت األصول القانونية قد تمت
مراعاتھا وتوثيقھا أم ال .في الحالة األولى ،سوف أقترح إنشاء ھذه المجموعة .وفي الحالة الثانية ،ستكون اآللية ناجعة ،لكن لن
تحتاج بالضرورة حالً معق ًدا على النحو المقترح .2 .ستكون ھناك مشكالت لنطاقات  ccTLDالتابعة لمنظمة تقع ضمن سلطة
قضائية أخرى أعلى من نطاق  ccTLDالمحلي .وھذا ليس موق ًفا مقبوالً.
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 délégationredélégation
26

2

28

93
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 .5أينما استخدمت أي آلية استئناف لجنة من أفراد ،يجب أن يتم اختيارھم:
)أ( من قائمة تضم خبرا ًء دوليين معروفين بصضرف النظر عن الدولة التي
ينتمون إليھا
48
52
21
10
11
ب .من بين األشخاص الذين ينتمون للدولة التي يمثلھا نطاق .ccTLD
)بال إجابات(
ج .بطريقة أخرى )يُرجى تحديدھا(
 .6من  -في اعتقادك  -يجب السماح له ببدء استئناف بخصوص قرار تفويض )إعادة تفويض( نطاق ccTLD؟
12
88
26
3
23
)أ( الھيئة الحكومية أو اإلقليمية المرتبطة بنطاق ccTLD؟
0
100
24
0
24
ب .مدير نطاق  ccTLDالحالي؟
76
24
21
16
5
ج .أفراد أو منظمات أو شركات أو اتحادات أو مؤسسات تعليمية أخرى أو
غيرھم ممن له مصلحة مباشرة أو مادية أو جوھرية أو شرعية أو يمكن
إثباتھا في العملية؟
 .7ھل ينبغي استبعاد أي من األطراف المشار إليھا أعاله من عملية االستئنافات؟ إذا كانت "نعم" ھي اإلجابة ،يُرجى ذكرھا.
توصي مجموعة عمل  FOIبأن يقتصر الحق في االستئناف على قرار إلغاء غير مقبول على المدير الحالي.
وكما ذكرنا بالفعل ،كان فھمي يتلخص في أن الھدف من االستبيان كان معرفة ما إذا كانت ھناك حاجة  -بصفة عامة  -إلى آلية
االستئناف أم ال؛ ثم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إلزامية في ھذه المرحلة من المشروع إلتاحة استكمالھا في اإلطار الزمني
المخطط .لذلك ،كانت إجابتي األولية عن كافة األسئلة الواردة ھنا ھي "نعم" ،ومع ذلك وكما أشرت ،قد تتم الموافقة على التصميم
التفصيلي لآللية واستكماله في وقت الحق.
يجب استبعاد "األفراد اآلخرين والمنظمات األخرى "....بسبب الصعوبة البالغة في تحديد مصلحتھم وقياس حجمھا .مثالً ،إذا قام
نطاق  ccTLDالذي عليه النزاع بإقرار أمناء السجالت األجانب ،فإن ھؤالء تكون لديھم مصلحة في تشغيل نطاق  ccTLDعلى
الرغم من أنھم قد ال يكونون من دولة نطاق  ccTLDالمعنية .دعونا نحتفظ بعملية االستئناف للحكومة المعنية ولمدير نطاق
 ccTLDالحالي.
ال ،ولكن يجب أن تكون ھناك إرشادات واضحة بشأن المشكالت التي يمكن أن تبدأ عملية استئناف صالحة للحيلولة دون عرقلة
االستئنافات لعملية تشغيل نطاق  ccTLDوتسببھا في إھدار الوقت والمال.
فلنترك مجتمعات  ccsتطور عمليتھا المناسبة لھا...وطبيعة الجھة المتقدمة باالستئناف ،وسيعتمد النطاق على تطوير ذلك
أي شخص لديه مصلحة ذات صلة )سيتم التحديد الح ًقا وفي نطاق محلي بالنسبة لكل نطاق (ccTLD
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
 .8ھل سيكون ھناك أي حد على نطاق االستئناف؟
31
69
26
8
18
 .9ھل سيتم تحديد النطاق على األسئلة المتعلقة بما إذا كانت اإلجراءات قد تم
اتباعھا بطريقة سليمة أم ال
31
69
25
8
)أ( ھل تمتلك أي لجنة سلطة إصدار أمر بتكرار إجراء عملية تفويض قائمة مرة 17
أخرى؟
30
70
20
6
14
ب .ھل ستمتلك سلطة تأجيل عملية تفويض معلقة؟
84
16
25
21
4
ج .ھل ستتاح لھا سلطة إصدار أمر بإلغاء عملية تفويض قائمة؟
92
8
24
22
2
)د( ھل ستتاح لھا سلطة إصدار أمر بتفويض جھة أخرى بنطاق ccTLD؟
11

13

24
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الجزء  .1الملحق ع :تحليل كلفة عمليات IANA
1429

تمھيد:

1430

تقدير التكلفة أدناه يتطابق مع تكلفة عمليات وظائف " IANAالمستوعبة بالكامل" لمنظمة  .ICANNوھي لھذا
السبب تعكس ميزة وفورات الحجم الطائلة من البنية األساسية وخبرات الوظائف األخرى في منظمة .ICANN
تكلفة عمليات وظائف  IANAالمستوعبة بالكامل في نطاق كيان آخر سوف تكون مختلفة ،حيث سيكون تقدير
التكلفة "مستقالً" نظرً ا ألن تكلفة بنية أساسية تشغيلية وكاملة لتقنية المعلومات ستكون أعلى ،ولن تكون ھناك
وفورات حجم ،وسوف يتم إنشاء تكاليف إضافية لتشغيل منظمة منفصلة )مرتبطة ،على سبيل المثال ،بالحوكمة،
واالتصال ،وإعداد التقارير.(...

1431

يشمل التحليل أدناه تقديرً ا ثاب ًتا لالستھالك السنوي لألصول ،لكنه ال يشمل أي تكاليف رأسمالية ،أو تمثيالً لقيمة
األصول الرأسمالية التي تدعم وظائف  IANAفي الوقت الحالي حال تشغيلھا بواسطة منظمة .ICANN

لدوالر األمريكي بقيمة مليونية

]أ[

استخدام أساس
ميزانية العام
المالي 2015

 2.4دوالر

لتكاليف المباشرة )قسم (IANA

]ب[
لتكاليف المباشرة
)الموارد المشتركة(

الوصف

تغطي ھذه التكاليف الموظفين المباشرين والمكرّ سين ) 12موظ ًفا( والتكاليف المرتبطة
المخصصة لتقديم
وظائف  :IANAتسجيل وصيانة سجالت معلمات البروتوكول؛ وتخصيص أرقام اإلنترنت
وصيانة سجالت أرقام اإلنترنت؛ والتحقق من صحة طلبات تغيير منطقة الجذر ومعالجتھا
وكذلك صيانة سجل منطقة الجذر؛ وإدارة نطاقي  .intو.arpa؛ وحامل مفتاح توقيع
منطقة الجذر ألمان منطقة جذر نظام اسم النطاق ).(DNS

 1.9دوالر

داخل  ،ICANNتؤدي إدارات بخالف إدارة  IANAأو تشارك في عمليات بشكل مباشر فيما
يتصل بتنفيذ وظائف .IANA
خضعت تكاليف األنشطة التي نفذتھا األقسام األخرى في سبيل تنفيذ وظائف  IANAللتقييم
عبر مالكي ميزانية كل قسم من خالل تحديد التكاليف الخارجية المباشرة )الخدمات
المھنية ،والبنية األساسية ،(...وتم تقييم الوقت الذي استغرقته ھيئة الموظفين من القسم على
األنشطة المحدّدة والمقدّرة في التكلفة لكل موظف )األساسي  +الحوافز(.
فيما يلي ملخص للوصف الكامل لألنشطة التي يتم تنفيذھا بواسطة ھذه األقسام أدناه:
 معالجة الطلب  -قسم تقنية المعلومات توقيع مفتاح الجذر  -قسم تقنية المعلومات ،الخدمات التقنية للسجلGSE ،SSR ، موقع  IANAاإللكتروني  -تقنية المعلومات ،القسم القانوني ،مسئول الويب حماية البيانات واألنظمة  -قسم تقنية المعلومات ،قسم األمان ،القسم القانوني استمرار الخدمة وتوفيرھا في حالة الطوارئ  -قسم تقنية المعلومات عمليات تأكيد تضارب المصالح  -قسم تقنية المعلومات ،القسم القانوني إعداد تقارير األداء الشھرية  -قسم تقنية المعلومات ،القسم القانوني ،عالقات الحوكمة الدعم اإلداري )مشترك مع االمتثال( التحديثات السنوية لالتفاقيات  -القسم القانونيالتكاليف المباشرة للموارد المشتركة تشمل أيضًا التقدير الثابت النخفاض تكاليف
(15
األصول الرأسمالية بقيمة  0.5مليون.
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 2.0دوالر

]ج[
تخصيص وظائف الدعم

وظائف الدعم التي تنظم القدرة على تنفيذ األنشطة التشغيلية.
إجمالي تكاليف ھذه الوظائف ]د[ ،بعد طرح القيمة المشتركة من ھذه الوظائف التي تم
إدراجھا في ]ب[ ،تمت قسمتھا على إجمالي تكاليف الوظائف التشغيلية ]ھـ[ ،لتحديد نسبة
مئوية من وظائف الدعم )]د[]+ھـ[= إجمالي تكاليف عمليات .(ICANN
ھذه النسبة المئوية تم تطبيقھا بعد ذلك على التكاليف اإلجمالية لھيئة ) IANAعلى ك ّل من
التكاليف المباشرة لقسم  IANAوالتكاليف المباشرة للموارد المشتركة على النحو المحدد
أعاله( لتحديد تكلفة وظيفة الدعم المخصصة لھيئة  .IANAھذه التكلفة ]ج[ تضاف إلى ]أ[
و]ب[.
قائمة الوظائف المضمّنة:
 تنفيذية اتصاالت عمليات )موارد بشرية ،مالية ،مشتريات ،إدارة مخاطر الشركات ،مكتب إدارةالمشروعات/معلومات تجارية ،تنمية موارد بشرية ،مدير تنفيذي للعمليات ،إداري/عقارات(
 تقنية معلومات )أمان المعلومات ،البنية األساسية ،مكتب إدارة مشروعات ،حلول توجيهموظفين(
 -دعم الحوكمة )قانوني ،دعم المجلس(NomCom ،

إجمالي التكاليف التشغيلية لعمليات  6.3دوالرات
وظائف IANA

1432

]ب[ التكاليف المباشرة )الموارد المشتركة( ،المرتبطة بعمليات وظائف  IANAوالتبعيات على أقسام ICANN
األخرى:

 (21معالجة الطلبات
أ.

نظام متابعة المشكالت  RTالمدعوم والمقدم من قسم تقنية المعلومات

ب .تطوير برامج  RZMSودعمه وصيانته بواسطة قسم تقنية المعلومات
ج .نظام البريد اإللكتروني المقدم والمدعوم من قسم تقنية المعلومات
د.

إمكانات االتصال عبر اإلنترنت المقدمة والمدعومة من قسم تقنية المعلومات

ه.

عمليات فحص  OFACالمدعومة من القسم القانوني

و .قرارات مجلس اإلدارة التي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانوني/ويتم عمل مسودتھا في بعض األحيان بواسطة
القسم القانوني .تقارير التفويض /إعادة التفويض التي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانوني حسب الحاجة
ز .كافة األجھزة والبنية األساسية المقدمة والمدعومة من قسم تقنية المعلومات
ح .الدعم من  GSEلجمع المعلومات لطلبات نطاقات ccTLD
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 (22توقيع مفتاح الجذر
أ.

األدوار في المراسيم بواسطة قسم تقنية المعلومات ،والخدمات التقنية للسجل ،و ،SSRوقسم اإلستراتيجية،
و ،GSEوقسم البرامج

ب .مجموعة مستندات األمان التي يراجعھا ويتبناھا قسما  SSRوتقنية المعلومات
ج .إيجار المرافق وإمكانات االتصال بمرفق إدارة المفتاح ) (KMFالمقدمة من قسم تقنية المعلومات
د.

مراجعة  DNSSEC SysTrustتتطلب نماذج عمل من قسم تقنية المعلومات ،والقسم القانوني ،وقسم
SSR

ه.

والمراجع بواسطة القسم القانوني
العقد مع الجھة األخرى RFP/المع ّد بواسطة قسم المشتريات
َ

 (23موقع  IANAعلى الويب
أ.

األجھزة المورّ دة والمدارة والمدعومة من قسم تقنية المعلومات

ب .متطلبات االمتثال الخاصة بالعقود والتي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانوني
ج .دعم مسئول الويب لنشر التقارير والمستندات على موقع  ICANNاإللكتروني
 (24األمان لحماية البيانات واألنظمة
أ.

خطة األمان التي راجعھا وقبلھا قسم تقنية المعلومات وSSR

ب.

تتم مراجعتھا عبر القسم القانوني قبل التسليم إلى TIA

 (25استمرار الخدمة وتوفيرھا في حالة الطوارئ
أ.

تعتمد على قسم تقنية المعلومات والقسم المالي

ب .تتم مراجعة الخطة بواسطة القسم التقني ،و ،SSRوالموارد البشرية ،والقسم القانوني ،والقسم المالي قبل تبنيھا
 (26االمتثال فيما يتعلق بتضارب المصالح
أ.

التقرير السنوي المع ّد بواسطة الموارد البشرية والقسم القانوني

 (27تقارير األداء الشھرية
أ.

يتم نشرھا بخصوص األجھزة التي تتم صيانتھا وإدارتھا بواسطة قسم تقنية المعلومات

ب .متطلبات االمتثال الخاصة بالعقود والتي تتم مراجعتھا بواسطة القسم القانوني
 (28استطالع خدمة العمالء
أ.

طلب االقتراحات المع ّد بواسطة قسم المشتريات

المراجع بواسطة القسم القانوني قبل النشر
ب .التقرير النھائي من الجھة الخارجية
َ
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 (29الدعم اإلداري
أ.

مشاركة المساعدة اإلدارية مع االمتثال التعاقدي – مخصص بنسبة  %50لدعم قسم IANA

 (30التحديثات السنوية لالتفاقيات
أ.

المراجعة القانونية لالتفاقية التكميلية السنوية إلى مذكرة التفاھم مع فريق عمل ھندسة اإلنترنت )(IETF
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ال يتم في الوقت الحالي فصل تكاليف تقديم خدمات  IANAبواسطة  ICANNبموجب اتفاقيتھا المبرمة مع NTIA
بشكل كا ٍ
ف عن نفقات  ICANNاألخرى في خطط التشغيل في  ICANNوميزانياتھا لتحديد التقديرات المعقولة
للتكاليف المحددة بعد نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAمن  .NTIAتكون الحاجة إلى وصف تفاصيل بنود
تكاليف عمليات تشغيل وظائف  IANAوتحديدھا بشكل أكثر وضوحً ا متناغمة مع التوقعات الحالية لألطراف
المعنية والمتأثرة لوظائف  ،IANAوالمجتمع على نطاق أوسع على نحو ما تم التعبير عنه في ATRT1
و ATRT2لفصل تطوير السياسة وعمليات وظائف  .IANAونتيجة لذلك ،قدّمت مجموعة CWG-
 Stewardshipتوصيات فيما يتعلق بالمعلومات ومستوى التفاصيل التي تتوقع تلقيھا من منظمة ICANN
بخصوص ميزانية  IANAفي المستقبل )انظر القسم الثالث.3 ،أ ،الفقرة .(161
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عالوة على ذلك ،توصي مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بثالثة مجاالت عمل مستقبلية يمكن التعامل معھا
بمجرد االنتھاء من مقترح مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف العتماد منظمة الدعم/اللجنة االستشارية ومرة أخرى
بعد قيام  ICGباعتماد اقتراح عملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن :IANA

 (1تحديد أيّ من خدمات التسمية في  IANAالقائمة حاليًا ،والتي ترتبط بعناصر التكلفة التي قد ال تكون ھناك حاجة
إليھا بعد نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAإن حدثت؛
 (2عرض أي عناصر جديدة للتكلفة ،والتي قد يتم تكبّدھا كنتيجة لعملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن  ،IANAولكي يتم
تقديم الخدمات الجارية بعد النقل؛
 (3مراجعة تكاليف عملية نقل المسؤولية اإلشرافية عن  IANAالمحددة في ميزانية العام المالي  2016لضمان وجود
الموارد المالية الكافية لمعالجة الزيادات الكبيرة في التكلفة إذا كانت ھناك حاجة إليھا لتنفيذ خطة النقل عبر التأثير
المفرط على نطاقات الميزانية األخرى.
تبعيات مجموعة عمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة ICANN
سرد آليات المساءلة ذات الصلة فيما يخص مراجعة ميزانية :IANA


قدرة المجتمع على الموافقة أو االعتراض على ميزانية  ICANNبعد موافقة مجلس إدارة  ICANNعليھا ولكن
قبل أن تصبح نافذة المفعول .يجوز للمجتمع رفض ميزانية  ICANNاستنا ًدا إلى عدم االتساق المتصور مع الغرض
والمھمة والدور المنصوص عليھم في عقد تأسيس  ICANNولوائحھا الداخلية ،أو المصلحة العامة العالمية ،أو
احتياجات أصحاب المصلحة في  ،ICANNأو االستقرار المالي أو األمور األخرى التي تھم المجتمع .توصي
مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف بأن تكون تكاليف  IFOالشاملة شفافة وأن خطط تشغيل  ICANNوميزانيتھا
يجب أن تضم تفصيل لكل تكاليف عمليات  IANAلمستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة .ويمكن أن يشتمل
تفصيل تكاليف  IANAعلى "التكاليف المباشرة لقسم " ،IANAو"التكاليف المباشرة للموارد المشتركة"
و"تخصيص وظائف الدعم" .وعالوة على ذلك ،يجب تحديد بنود ھذه التكاليف إلى تكاليف محددة أكثر لكل وظيفة
محدد في مستوى المشروع وأقل منه حسب الحاجة .كما يجب أن يكون في  PTIأيضًا ميزانية سنوية تتم مراجعة
والموافقة عليھا بمعرفة مجتمع  ICANNوبصفة سنوية .ويجب على  PTIتقديم ميزانية إلى  ICANNقبل تسعة
أشھر على األقل من العام المالي من أجل ضمان استقرار خدمات  .IANAوترى مجموعة عمل المجتمعات-
اإلشراف بأن ميزانية  IANAيجب أن تتم الموافقة عليھا بمعرفة مجلس إدارة  ICANNفي إطار زمني مبكر عن
ميزانية  ICANNاإلجمالية .وسوف يتعين على مجموعة عمل المجتمعات )أو أي مجموعة تنفيذ تأتي بعدھا( تنفيذ
عملية مقترحة من أجل مراجعة ميزانية محددة لـ  ،IANAوھو ما قد يصبح أحد المكونات في مراجعة الميزانية
اإلجمالية.
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طريقة التقييم للتأثيرات

لألغراض المنصوص عليھا في ھذه الوثيقة سوف يتم تعريف "إمكانية التشغيل" حسب المصطلحات التالية:

 المعايير التي سيتم تقييمھا:
 تعقيد الطريقة الجديدة.
 متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة.
 التأثير على مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة.
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة.
 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات.
 تصنيف تقييم المعايير:
 - 0 تشير إلى متطلبات كبيرة أو تأثير سلبي.
 - 1 تشير إلى متطلبات متوسطة أو تأثير سلبي.
 - 2 تشير إلى متطلبات تأثير رئيسي.
 - 3 تشير إلى عدم وجود متطلبات أو تأثير.
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تحديد درجات للطريقة :إضافة تقييم نقاط إلى جميع المعايير من أجل استخراج تقييم لقابلية العمل .أفضل درجة تقييم
ممكنة ھي  %100 = 15والتي يتم الحكم بأنھا قابلة للعمل ج ًدا .أسوأ درجة ممكنة ھي  %0 = 0ويجب اعتبارھا
غير قابلة للعمل تمامًا .وأبعد من الدرجة اإلجمالية للعوامل األخرى التي قد تؤثر على تقييم إمكانية التطبيق النھائية،
مثل النظر في التغييرات التي قد يتم تقييمھا على أن لھا تأثير سلبي كبير على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء
النطاقات  ،DNSعلى اعتبار أنھا فير قابلة للتطبيق تمامًا .اإلجمالي ما لم يكن ھناك عوامل خاصة يتم اعتبارھا ،
فإن درجة  %50أو أعلى سوف تعتبر قابلة للعمل.

ملخص التقييمات:
العناصر التي يجري تحليلھا
 PTIباعتبارھا جھة تابعة لـ

الدرجة
الدرجة = %53 = 8/15

التقييم
قابل للتطبيق

ICANN
العقد بين  ICANNوPTI
IFR

الدرجة = %0 = 12/15
الدرجة = %60 = 9/15

قابل للتطبيق
قابل للتطبيق

CSC

الدرجة = %73 = 11/15
الدرجة = %73 = 11/15
الدرجة = %53 = 8/15

قابل للتطبيق
قابل للتطبيق
قابل للتطبيق

الدرجة = %87 = 13/15

قابل للتطبيق

شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد
الموافقة على التغييرات على بيئة
منطقة الجذر
استبدال  NTIAبصفتھا مدير عملية
إدارة ملفات خوادم الجذر
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توضيح تفصيلي

 PTI باعتبارھا جھة تابعة لـ ) ICANNإجمالي الدرجات =  ،%53 = 8/15قابل للعمل(
 ما الذي يتغير IANA :تعد في الوقت الحالي داخلية بالنسبة لـ  .ICANNإنشاء كيان اعتباري منفصل
لوظائف  IANAسوف يتطلب بشكل واضح تغييرات على اإلجراءات فيما يخص  IFOذات الصلة بـ
.ICANN
 تعقيد الطريقة الجديدة:
 – 1 تعمل  IANAفي الوقت الحالي على اعتبار أنھا شعبة في إدارة النطاقات العالمية؛ ويعد
الفصل اإلضافي داخل  PTIخطوة ھامة يمكن اعتبارھا مناسبة في ھذه الحالة.
 متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة:
 – 0 إنشاء  PTIينطوي على أعمال تنفيذ كبيرة.
 التأثير على مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة:
 – 1 التأثير الفعلي على  IFOفي النقل إلى  PTIباعتبارھا جھة فرعية تابعة لـ ICANN
يجب أن يكون معتدالً.
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة:
 – 3 أن يتحلى ذلك بالشفافية أمام عمالء تسمية .IANA
 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات:
 – 3 بالنظر إلى نظم  IFOالحالية ،والعمليات واإلجراءات وفريق العمل المخصص لھذه
األنشطة من المقرر نقلھا إلى  ،PTIباعتبارھا جھة فرعية تابعة لـ  ،ICANNمن غير المتوقع
حدوث مخاطر إضافية على أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت.
 الدرجة اإلجمالية =  ،%53 = 8/15قابل للعمل.
 العقد المبرم بين  ICANNو) PTIإجمالي الدرجات =  ،%80 = 12/15قابل للعمل جدًا(
 ما الذي يتغير :العقد في الوقت الحالي بين  ICANNو .NTIAسوف يكون العقد الجديد بين ICANN
و .PTIوسوف يتطلب ذلك عمليات وإجراءات جديدة.
 تعقيد الطريقة الجديدة:
 – 2 تعمل  IANAفي الوقت الحالي بموجب عقد وظائف  IANAمع  NTIAويجب أن
يعكس عقد  ICANN-PTIھذا التعاقد في غالبية جوانبه .وعلى ھذا النحو ،يجب اعتبار التأثير
طفي ًفا.
 متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة:
 – 2 سوف يتوجب تعديل العقد الجديد من أجل إظھار سحب  NTIAوإضافة  PTIلكن يجب
اعتبار ھذا األمر شيء طفيف.
 التأثير على مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة:
 – 2 بالنظر إلى أن  IANAفي الوقت الحالي تقدم التقارير و ICANNتخضع لعقد وظائف
 IANAمع  ،NTIAمن المقدر أن يكون لعقد  ICANN-PTIتأثير طفيف على .IFO
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة:
 – 3 أن يتحلى ذلك بالشفافية أمام عمالء تسمية .IANA
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 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات:
 – 3 ال يوجد ما يمكن مقارنته بعقد وظائف  IANAالحالي مع .NTIA
 الدرجة اإلجمالية =  ،%80 = 12/15قابل للعمل ج ًدا.
) IFR الدرجة اإلجمالية =  ،%60 = 9/15قابل للعمل(
 ما الذي يتغير :وتتحمل  NTIAفي الوقت الحالي المسئولية عن تقييم خدمات  IANAوالقرار بتمديد العقد
الحالي أو تنفيذ طلب تقديم العروض  .RFPكما أن  IFRھي اآللية المقترح أن تحل محل أكثر عناصر
اإلشراف تعقي ًدا.
 تعقيد الطريقة الجديدة:
 – 0 بالنظر إلى أن ھذا يقتضي إنشاء لجنة غير دائمة لكل مراجعة وعمليات تفصيلية حول
ھذه المراجعات ،فسوف يكون ذلك معق ًدا للغاية.
 متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة:
 – 1 إضافة  IFRوصالحياتھا إلى لوائح  ICANNالداخلية سوف تكون عملية ھامة.
 التأثير على مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة:
 – 3 بالنظر إلى عملية  NTIAاألخيرة ،والتي أدت إلى عقد وظائف  ،IANAفال يجب أن
يمثل ھذا أي تأثير إضافية على .IFO
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة:
 – 3 أن يتحلى ذلك بالشفافية أمام عمالء تسمية .IANA
 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات:
 – 2 بالنظر إلى أن  IFRيمكنھا التوصية بتغييرات في موفر ) IFOمع مراعاة الموافقة
األخرى( فقد يكون لذلك تأثير ما على أمن واستقرار ومرونة نظام  ،DNSإذا كانت ھناك
حاجة لعملية نقل في نھاية المطاف.
 الدرجة اإلجمالية =  ،%60 = 9/15قابل للعمل.
) CSC الدرجة اإلجمالية =  ،%73 = 11/15قابل للعمل(
 ما الذي يتغير :تتحمل  IANAفي الوقت الحالي المسئولية عن المراقبة المستمرة ألداء  IANAلوظائفھا.
كما أن لجنة  CSCھي اآللية المقترحة لتحل محل ھذه الوظيفة.
 تعقيد الطريقة الجديدة:
 – 1 بالنظر إلى أن ھذا يقتضي إنشاء لجنة دائمة جديدة لـ  ICANNمع ميثاق جديد ،يعتبر
ھذا األمر معق ًدا إلى حد ما.
 متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة:
 – 1 إضافة  CSCوصالحياتھا إلى لوائح  ICANNالداخلية سوف تكون عملية ھامة.
 التأثير على مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة:
 – 3 بالنظر إلى أن  IANAتعمل في الوقت الحالي مع  NTIAمن أجل تعقب األداء وأن دور
لجنة  CSCمقتصر على ذلك .وال يجب أن يكون لھا أي تأثير على مشغل .IFO
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة:
 – 3 يجب أن يتحلى ذلك بالشفافية أمام عمالء تسمية  IANAمع توفير آليات جديدة لحل
مشكالت العمالء.
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 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات:
 – 3 ال يمكن التنبؤ به.
 الدرجة اإلجمالية =  ،%73 = 11/15قابل للعمل.
 شكاوى العمالء وإجراءات التصعيد )الدرجة اإلجمالية =  %73 = 11/15قابل للعمل(
 ما الذي يتغير :أجرت  NTIAاإلجراءات الداخلية الخاصة به من أجل التعامل مع نقص األداء والشكاوى
المقدمة من عمالء  .IANAوھذه الشكاوى المقدمة من العمالء وإجراءات التصعيد تسعى لتحل محل ھذه.
 تعقيد الطريقة الجديدة:
 – 1 أكثر تعقي ًدا من الطرق الحالية.
 متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة:
 – 2 يجب أن يكون غالبية التنفيذ تمت تغطيته في  IFRو.CSC
 التأثير على مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة:
 – 2 بعض التغييرات مطلوبة  -تأثير محدود.
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة
 – 3 يجب أال يكون ھناك أي تأثير سلبي على عمالء  IFOحيث إن إجراءات الشكاوى
والتصعيد مماثلة أو محسنة.
 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات:
 – 3 ال يمكن التنبؤ به.
 الدرجة اإلجمالية =  ،%73 = 11/15قابل للعمل.
 الموافقة على التغييرات على بيئة منطقة الجذر )الدرجة اإلجمالية =  ،%53 = 8/15قابل للعمل(
 ما الذي يتغير :كانت  NTIAمسئولة عن تحسين جميع التغييرات على بيئة منطقة الجذر .يقترح ھذا
القسم بديالً لھذه العملية.
 تعقيد الطريقة الجديدة:
 – 0 أكثر تعقي ًدا بشكل أساسي من موافقة  NTIAفقط الحالية.
 متطلبات التنفيذ للطريقة الجديدة:
 – 1 يجب أن يشمل ذلك إجراءات من أجل إنشاء فرق مراجعة ،وصياغة بنود للرجوع إليھا
من أجل فرق المراجعة والعملية من أجل الحصول على موافقة مجلس إدارة  ICANNعلى
التغييرات.
 التأثير على مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة:
 – 3 ال تختلف على العملية الحالية لمشغل .IFO
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة:
 – 3 يجب أال يكون ھناك أي تأثير سلبي على عمالء  - IFOربما مزيد من الشفافية حول
العملية.
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 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات:
 – 1 التغييرات على بيئة منطقة الجذر قد يھدد أمن واستقرار ومرونة نظام  .DNSوعلى
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.
 الدرجة اإلجمالية =  ،%53 = 8/15قابل للعمل.
 استبدال  NTIAباعتبارھا مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر )الدرجة اإلجمالية =  ،%87 = 13/15قابل
للعمل جدًا(
 ما الذي يتغير :توافق  NTIAفي الوقت الحالي على جميع التغييرات على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات
 WHOISالخاصة بھا .ولن تكون ھناك حاجة لذلك بعد اآلن.
 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 مشغل  IFOللعمل مع الطريقة الجديدة:
 – 3 خفض التعقيد يؤدي إلى تخفيض التأثير اإليجابي على مشغل .IFO
 التأثير على عمالء مشغل  IFOالتي تنشأ عن استخدام الطريقة الجديدة:
 – 3 من وجھة نظر العمليات ،سوف تكون ھذه العملية شفافة بالنسبة للعمالء مع استثناء
محتمل لبعض زيادات األداء.
 التأثير المحتمل على أمن واستقرار ومرونة نظام أسماء النطاقات:
 – 2 على الرغم من اعتبار ذلك بشكل أساسي شكالً رسميًا ،يمكن اعتبار اعتماد  NTIAتقديمًا
لقيمة مضافة ثانوية بالنسبة ألمن واستقرار ومرونة اإلنترنت.
 الدرجة اإلجمالية =  ،%87 = 13/15قابل للعمل ج ًدا.
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الجزء  .1الملحق ر :رد  ICANNعلى مشاروة مجموعة عمل المجتمعات-اإلشراف

اطلع على .https://community.icann.org/x/-Zk0Aw
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الرد على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف  IANAحول  IANAمن
مجتمع أرقام اإلنترنت
الجزء .2

ملخص

2001

تمثل ھذه الوثيقة ر ًدا من مجتمع أرقام اإلنترنت على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف  (IANA (ICGبتاريخ
 8سبتمبر  .2014وقد أعد ھذه الوثيقة فريق  ،CRISPالذي تم إنشاؤه من قبل مجتمع أرقام اإلنترنت من خالل سجالت اإلنترنت
اإلقليمية على وجه الخصوص بغرض إصدار ھذه الوثيقة.

2002

الرجاء مالحظة أن أي ملحق ،بما في ذلك االختصارات غير الشائعة والمصطلحات المعرفة ،مدرج في نھاية ھذه الوثيقة.

الجزء .2
2003

نوع المقترح

تحديد أي فئة من وظائف  IANAينبغي أن يعالج ھذا التقديم:
] [ األسماء

] [Xاألرقام

] [ معايير البروتوكوالت

الجزء  .2.1استخدام المجتمع لـ IANA
2004

يجب أن يورد ھذا القسم خدمات  IANAأو أنشطتھا المعينة والمميزة التي يعتمد عليھا المجتمع الذي تنتمي إليه .يُرجى تقديم ما يلي
لكل خدمة أو نشاط من  IANAيعتمد عليه المجتمع الذي تنتمي إليه:
• 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 متطلبات  IANAوالوظائف التي تتطلبھا مجتمعات عمالء أخرى.

2005

الجزء .2.1أ .الخدمة أو النشاط

2006

تتمثل أنشطة  IANAذات الصلة بمجتمع أرقام اإلنترنت فيما يلي:
• توزيع مجموعات موارد أرقام اإلنترنت )وھي عناوين  ،IPv4وعناوين  ،IPv6وأرقام النظام التلقائي ،أو أرقام  ASأو أرقام
 (ASNعلى سجالت اإلنترنت اإلقليمية )سجالت (RIR؛
• تسجيل ھذه التوزيعات في سجالت أرقام  IANAالمقابلة لھا؛
• مھام إدارة السجالت األخرى ذات الصلة ،بما في ذلك إدارة مساحة عناوين  IPالمرتجعة ،وصيانة السجالت العامة؛
• إدارة مناطق  "IN-ADDR.ARPA" DNSو" "IP6.ARPAلغرض خاص ،بما يتفق مع توزيعات  IPv4و IPv6على
التوالي.

2007

كما تتم اإلشارة إلى ھذه األنشطة معًا في ھذه الوثيقة باسم "خدمات ترقيم ".IANA
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عميل الخدمة أو النشاط

2008

الجزء .2.1ب.

2009

تقوم سجالت  ،RIRمنظمات مستندة إلى عضوية غير ھادفة للربح تكون مسئولة عن مجتمع أرقام اإلنترنت ،بإدارة تسجيل وتوزيع
موارد أرقام اإلنترنت )كما ھي محددة أعاله( على مستوى إقليمي .وفيما يلي ھذه السجالت الخمسة:
 AFRINICألفريقيا
 APNICلمنطقة آسيا والمحيط الھادي
 ARINلكندا وبعض مناطق شمال األطلسي وجزر الكاريبي وأنتاركتيكا والواليات المتحدة
 LACNICألمريكا الالتينية وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي
 RIPE NCCألوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط

2010

تتلقى سجالت  RIRتجمعات موارد أرقام اإلنترنت من سجالت األرقام في  IANAالتي يديرھا مشغل خدمات الترقيم في IANA
وتقوم بتوزيع وتسجيل موارد األرقام ھذه على المستوى اإلقليمي .كما تقوم سجالت  RIRبدور األمانة وتسھل وجود عملية وضع
سياسات لموارد األرقام تكون مفتوحة وشفافة وشاملة.

2011

كما أن سجالت  RIRلديھا عالقة تشغيلية طويلة ومباشرة مع  .IANAإضافة إلى ذلك ،تحتفظ  IANAبسجالت أرقام  IANAالتي
تتلقى منھا سجالت  RIRالتوزيعات لتوزيعھا على المجتمع .وتنسق سجالت  RIRأيضًا مع  IANAللتسجيل الصحيح ألي موارد
يتم إرجاعھا إلى سجالت أرقام  .IANAتتم اإلشارة إلى نظام إدارة موارد أرقام اإلنترنت بصورة كاملة كنظام سجل أرقام اإلنترنت
وھو موضح بالتفصيل في .RFC 7020

الجزء .2.1ج .السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط

2012
2013

تتمثل سجالت  IANAذات الصلة فيما يلي:
•

سجل عنوان http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space :IPv4

•

سجل عنوان http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments :IPv6

•

سجل http://www.iana.org/assignments/as-numbers :ASN

•

منطقة IN-ADDR.ARPA DNS

•

منطقة IP6.ARPA DNS

2014

ويشار إلى كل ھذه السجالت باسم سجالت أرقام .IANA

2015

الجزء .2.1د .التداخل أو الترابط بين متطلبات  ،IANAوالمھام المطلوبة من قبل مجتمعات العمالء األخرى

2016

تتولى قوة عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFمسئولية تحديد مساحة عنوان  IPبالكامل ومساحة أرقام  .ASوبالرغم من سجالت أرقام
 IANAذات الصلة )راجع أعاله( ،تفوض  IETFمساحة عنوان  IPومساحة رقم  ASإلى نظام سجل أرقام اإلنترنت
) .(RFC 7020ويتم نشر ھذه السجالت عن طريق موقع ويب .IANA.ORG
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2017

قد يكون ھناك ضمن سجالت أرقام  ،IANAقيم أو نطاقات محتفظ بھا وكذلك سجالت لغرض خاص تكون خارج نظام سجالت
أرقام اإلنترنت وتدار بدالً من ذلك تحت إشراف  .IETFيوضح  RFC 7249تخطيط النطاقات الخاصة المفوضة إلى نظام سجل
أرقام اإلنترنت .ومن المتوقع أن يتغير ھذا التخطيط من وقت إلى آخر من خالل إجراءات ) IETFمن خالل عملية  (RFCأو
سجالت ) RIRمن خالل عملية وضع السياسات العالمية( .تتضمن األسباب المحتملة للتغييرات إصدار المساحة المحتفظ بھا مسبقاً
لالستخدام العام والحفاظ على المساحة غير المستخدمة ساب ًقا لغرض خاص.

2018

كما يعتمد مجتمع اإلنترنت على مشغل خدمات ترقيم  IANAإلدارة مناطق  "IN-ADDR.ARPA" DNSو""IP6.ARPA
لغرض خاص ،المرتبطة بتوزيعات  IPv4و IPv6على التوالي .ويتم تفويض ھذه المناطق إلى  IANAمن خالل لجنة الھندسة
المعمارية لإلنترنت )" (IABويتم إجراء التفويضات الفرعية ضمن ھذه الھرمية بما يتفق مع ممارسات توزيع العناوين في "IANA
) .(RFC 3172تقوم ھيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المُخصصة ) ،(ICANNضمن دورھا كمشغل خدمات ترقيم ،IANA
بإدارة ھذه المناطق "كبنود عمل تقنية متفق عليھا" حسب مذكرة تفاھم  .IETF-IANAويكون ھذا العمل خارج نطاق عقد اإلدارة
القومية لالتصاالت والمعلومات ).(NTIA

2019

كما يمكن أن يتطلب توفير خدمات  DNSالعكسية في نطاقات  IN-ADDR.ARPAو IP6.ARPAالتفاعل مع سجل .ARPA
ويشار إلى كل ھذه السجالت باسم سجالت أرقام .IANA

2020

كذلك ،يستخدم مجتمع أرقام اإلنترنت أيضًا المصطلح  IANAفي وصف العمليات والسياسات وسجالت قواعد البيانات العامة.

2021

الروابط ذات الصلة:
مذكرة تفاھم  IETF-ICANNالمتعلقة بالعمل التقني لھيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة:
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/ietf-icann-mou-2000-03-01-en
عقد وظائف http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order :NTIA IANA
 ،RFC 3172إرشادات اإلدارة والمتطلبات التشغيلية لنطاق مساحة معلمات التوجيه والعناوين )":("arpa
https://tools.ietf.org/html/rfc3172
 ،RFC 7020نظام سجالت أرقام اإلنترنتhttps://tools.ietf.org/html/rfc7020 :
 ،RFC 7249سجالت أرقام اإلنترنتhttps://tools.ietf.org/html/rfc7249 :
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￼القسم .2.2
2022

الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل

من المفترض أن يصف ھذا القسم آلية عمل الترتيبات القائمة المرتبطة بھيئة  IANAفي مرحلة ما قبل النقل.

مصادر السياسة

2023

القسم .2.2أ.

2024

وينبغي لھذا القسم تحديد مصدر)مصادر( معينة من السياسة التي يجب اتباعھا من قبل مشغل وظائف  IANAعند القيام بالخدمات
أو األنشطة الوارد وصفھا أعاله .إذا كانت ھناك مصادر مميزة للسياسة أو لوضع السياسات ألنشطة ھيئة  IANAالمختلفة ،يُرجى
إذن وصف ھذه المصادر بشكل منفصل .للتعرّ ف على كل مصدر من مصادر السياسة أو وضع السياسات ،برجاء ذكر التالي:
• ما ھي خدمة أو نشاط ) IANAالمحدد 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.

2025

الجزء .2.2أ .1.الخدمة أو النشاط المعني في IANA

2026

يتضمن البندان .1أ و.1ب أعاله الخدمات واألنشطة المعنية.

2027

ويتم توفير خدمات ترقيم  IANAبدون مشاركة .NTIA

2028

الجزء .2.2أ .2.كيف تم وضع ھذه السياسة وكيف تم إنشاؤھا ومن المشارك في عملية وضع السياسة وإنشائھا

2029

يتم وضع السياسات التي يتم توفير خدمات ترقيم  IANAبموجبھا واالتفاق عليھا ضمن مجتمع أرقام اإلنترنت من خالل عملية
وضع سياسات مفتوحة وشفافة وشاملة .ويشارك المجتمع في عمليات وضع السياسات التي يسھلھا كل  :RIRتكون ھذه العمليات
متاحة لكافة أصحاب المصلحة بغض النظر عن الخلفية المحددة أو المصلحة أو الموقع الجغرافي لإلقامة أو النشاط .يتم إدراج
الروباط إلى عمليات وضع السياسات اإلقليمية ) (PDPفي مصفوفة حوكمة  RIRالمنشورة على موقع ويب منظمة موارد
اإلنترنت )www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrix :(NRO

2030

ويمكن ألي شخص تقديم عرض سياسة عامة لعملية وضع السياسات العامة أو  .gPDPكذلك ،يجب أن يعتمد المجتمع السياسة
المقترحة ضمن كل  .RIRيحيل مجلس  NROالتنفيذي ) (NRO ECبعد ذلك المقترح إلى مجلس عناوين المنظمة الداعمة
لألسماء أو )) ،ASO ACوالذي يقوم بمراجعة العملية التي تم من خاللھا وضع المقترح ،وتمريرھا بموجب األحكام المنصوص
عليھا في مذكرة تفاھم  ASOإلى مجلس إدارة  ICANNللتصديق عليھا كسياسة عامة.

2031

وفي الوقت الراھن ،توجد ثالث سياسات عامة مرتبطة بإدارة سجالت أرقام  IANAلعناوين  IPv4وعناوين  IPv6وأرقام النظام
التلقائيhttps://www.nro.net/policies :
• سياسة  IANAلتخصيص تجمعات  IPv6لسجالت اإلنترنت اإلقليمية؛
• سياسة  IANAلتخصيص تجمعات  ASNلسجالت اإلنترنت اإلقليمية
• السياسة العالمية المقترحة آلليات تخصيص  IPv4بعد انتھاء الصالحية من جانب .IANA

2032

كما تحكم سياسة عامة رابعة ،ICP-2 ،معايير إنشاء سجالت اإلنترنت اإلقليمية الجديدة ،لتشكيل المجتمع لسجالت  RIRالجديدة.
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2033

ويتم استخدام  gPDPالمبينة في وثيقة عملية وضع السياسات العامة )https://www.nro.net/documents/global-
 (policy-development-processلكافة أنشطة  IANAذات الصلة باألرقام المحددة في القسم  ،1إال أن السياسة التي يجب
بھا تفويض نطاقات " "IN-ADDR.ARPAو" "IP6.ARPAعقب توزيعات عناوين  IPv4و IPv6يتم تحديدھا من قبل
 IETFفي .RFC 3172

2034

الجزء .2.2أ .3.كيف يتم حل النزاع بشأن السياسة

2035

يتم تحديد  gPDPالمذكورة أعاله بصورة رسمية في الملحق "أ" من مذكرة تفاھم  ،ASOالتي وقعت عليھا  ICANNوسجالت
 RIRفي ) 2004كما وقعت عليھا  AFRINICعند تأسيسھا كخامس  RIRفي  .(2005تتضمن مذكرة التفاھم أحكام لحل
النزاعات بين مشغل خدمات ترقيم  IANAومجتمع أرقام اإلنترنت .وبالرغم من أن  gPDPتسمح لمجلس  ICANNبالتنازع على
نتائج أي قرار باإلجماع للمجتمع )وتصعيده إلى الوساطة بين  ICANNوسجالت ) ،RIRفھو ال يتضمن أي دور لمالك عقد
) IANAحاليًا  .(NTIAكما تشكل مذكرة تفاھم  ASOبين مجتمع أرقام اإلنترنت و :ICANNليس لدى  NTIAدور إشرافي في
صنع السياسات لخدمات ترقيم  ،IANAانتقالھا خارج دورھا الحالي لن يكن له تأثير على إطار عمل صنع السياسات.

2036

كما تقم مذكرة تفاھم مستقلة ،مذكرة تفاھم  NRO،NROعلى أنھا "آلية تنسيق لسجالت  RIRللتصرف معًا حول األمور ذات
الصلة بمصالح سجالت  "RIRوتتضمن أحكام لحل النزاعات بين سجالت  RIRحول المشكالت ذات الصلة بوضع السياسات
العامة أو تنفيذھا.

2037

ً
عضوا بالمجتمع للتأكيد على أن
وضمن نطاق مسئولية مجلس أرقام ) ،NRO)NRO NCمجموعة تتشكل من خمسة عشر
عمليات  PDPلسجالت  RIRتم اتباعھا في وضع السياسة .عالوة على ذلك ،تراجع ھذه المجموعة السياسة التي يتبعھا مجتمع
أرقام اإلنترنت لتأكيد أن وجھات النظر الجوھرية لألطراف المعنية يتم نظرھا بصورة مناسبة ،وفقط بعد ھذا التأكيد ،يتم إرسال
مقترحات السياسات العامة إلى مجلس  ICANNللتصديق عليھا.

2038

كما تتولى  NRO NCدور  ASO ACفي  ،ICANNكما تعرض مقترح السياسة العامة المتفق عليه على مجلس ICANN
لالعتماد والتطبيق العملي.

2039

ويراجع مجلس  ICANNمقترحات سياسة موارد أرقام اإلنترنت المستلمة وقد يطرح أسئلة ويتشاور بخالف ذلك مع مجلس
عناوين  ASOو/أو سجالت  RIRالفردية التي تتصرف معًا من خالل  .NROويمكن أن يتشارو مجلس  ICANNأيضًا مع
األطراف األخرى التي يراھا المجلس مناسبة .كذلك ،إذا رفض مجلس  ICANNالسياسة المقترحة ،فإ،ه يقدم إلى  ASO ACبيا ًنا
بمخاوفه فيما يتعلق بالسياسة المقترحة ،بما في ذلك تفسير لوجھات النظر الجوھرية التي لم يتم نظرھا بصورة مناسبة خالل عمليات
 .RIRوبإجماع مجتمع أرقام اإلنترنت بما يتفق مع عمليات  ،PDPيجوز أن ترسل  ASO ACسياسة مقترحة جديدة أو معدلة
على مجلس  .ICANNوفي حالة رفض السياسة المقترحة المعاد تقديمھا لمرة ثانية من قبل  ،ICANNفإن سجالت  RIRأو
 ICANNتحيل الموضوع إلى الوساطة.

2040

وفي حالة النزاعات التي تفشل الوساطة في حلھا ،تنص مذكرة تفاھم  ASOمن  ICANNعلى التحكيم .ومن خالل ،ASO
تشارك سجالت  RIRفي المراجعات الدورية المستقلة من قبل فريق مراجعة المساءلة والشفافية ) (ATRTالتي تتم الدعوة إليھا في
لوائح  ICANNالداخلية.

2041

الجزء .2.2أ .4.اإلشارة إلى وثائق وضع السياسة وعمليات حل النزاع

2042

الروابط ذات الصلة:
https://www.nro.net/documents/icann-address-supporting-organization- :ICANN ASO MoU
aso-mou
https://www.nro.net/documents/nro-memorandum-of-understanding :NRO MoU
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نبذة عن مجلس األرقام في https://www.nro.net/about-the-nro/the-nro-number-council :NRO
مصفوفة حوكمة https://www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrix :RIR
السياسات العامةhttps://www.nro.net/policies :
 ،RFC 3172إرشادات اإلدارة والمتطلبات التشغيلية لنطاق مساحة معلمات التوجيه والعناوين )":("arpa

https://tools.ietf.org/html/rfc3172

المراقبة والمساءلة

2043

الجزء .2.2ب.

2044

سيصف ھذا القسم كافة الطرق التي تتم بھا مراقبة إمداد ھيئة  IANAللخدمات واألنشطة المدرجة في القسم األول وكافة الطرق
التي تتم على أساسھا في الوقت الحالي مساءلة ھيئة  IANAبخصوص تقديم الخدمات .لكل آلية مراقبة أو مساءلة ،يُرجى إيراد أكبر
قدر ممكن مما يلي إن وُ جد:
• ما ھي خدمة أو نشاط ) IANAالمحدد في القسم( الذي تأثر.
• إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم .2أ قد تأثرت ،حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر.
• وصف للكيان أو الكيانات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة ،بما في ذلك ،كيفية اختيار األفراد أو إبعادھم من المشاركة
في ھذه الكيانات.
• وصف لآللية )مثل العقد ،مخطط التقارير ،خطة التدقيق ،إلخ( .ينبغي أن يشمل ھذا وص ًفا لعواقب وظائف مشغل  IANAالتي 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.

2045

الجزء .2.2ب .1.ما ھي خدمة أو نشاط  IANAالمعني؟

2046

خدمات ترقيم  IANAوسجالت أرقام  IANAكما ھي محددة أعاله.

2047

الجزء .2.2ب .2.إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم .2أ قد تأثرت ،حدد أي منھا قد تأثر واشرح كيف تأثر

2048

لن يكون ألي قرار من  NTIAبإيقاف إشرافھا على خدمات ترقيم  ،IANAومن ثم عالقتھا التعاقدية مع مشغل وظائف ،IANA
أي تأثير مادي على استمرار خدمات ترقيم  IANAالتي تقدمھا حاليًا  .ICANNعلى الرغم من ذلك ،سيتم استبعاد عنصر جوھري
لإلشراف من النظام الحالي.

2049

وقد قدمت  ICANNفي السابق خدمات ترقيم  IANAوسجالت أرقام  IANAبموجب شروط عقد وظائف  IANAمع ،NTIA
ومن ثم ،تخضع خدمات ترقيم  IANAلسجالت  RIRفي الوقت الراھن للتغيير بما يتفق مع ھذه االتفاقية.

2050

الجزء .2.2ب .3.الجھة أو الجھات التي توفر خدمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة

2051

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

2052

تكون كافة المؤسسات المشاركة بدور في إدارة موارد أرقام اإلنترنت مسئولة عن المجتمع المفتوح الذي يضع السياسات التي يتم
توزيع ھذه الموارد وتسجيلھا بموجبھا .كما تختلف اآلليات المستخدمة لضمان وتطبيق ھذه المساءلة لكل من ھؤالء المشاركين.
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NTIA

2053

الجزء .2.2ب3.1.

2054

تلتزم  ،ICANNكمشغل خدمات ترقيم  IANAالحالي ،بموجب اتفاقية  NTIAبإدارة سجالت أرقام  IANAوف ًقا للسياسات التي
يضعھا مجتمع أرقام اإلنترنت.

2055

وبالرغم من أن آليات التصعيد وإعداد التقارير لمشغل  IANAعامة في طبيعتھا ،إال أن لدى  NTIAدور إشرافي في توفير
الخدمات من خالل عقدھا مع  .ICANNمن المفھوم أن النتيجة النھائية للفشل في تلبية معايير األداء أو متطلبات إعداد التقارير
يكون قرار الطرف المتعاقد ) (NTIAبإنھاء أو عدم تجديد اتفاقية وظائف  IANAمع المقاول الحالي ).(ICANN

سجالت اإلنترنت اإلقليمية

2056

الجزء .2.2ب3.2.

2057

تتكون إدارة مشغل خدمات ترقيم  IANAبصورة أساسية من معالجة الطلبات من سجالت  RIRإلصدار موارد األرقام اإلضافية.
وتتوافق سجالت  RIRالخمسة بصورة وثيقة مع سياسات الترقيم العالمية التي يتم إنشاء الطلبات بموجبھا كما تحافظ على
االتصاالت مع مشغل خدمات ترقيم  IANAطوال عملية الطلب.

2058

وال تمثل سجالت  RIRمنظمات تستند إلى عضوية ھادفة للربح ،ومن ثم ،فھي غير مسئولة عن أعضائھا بموجب القانون .من
ناحية أخرى ،تختلف عملية الحوكمة المحددة لكل  RIRاستنا ًدا إلى مكان إنشائه والقرارات التي يتخذھا أعضاؤه ،إال أنه في جميع
سجالت  ،RIRيكون لدى األعضاء الحق في انتخاب أفراد في المجلس الحاكم والتصويت على األمور ذات الصلة بسجل  RIRذي
الصلة.

2059

في نفس الوقت ،يتم توجيه ممارسات التسجيل والتوزيع في  RIRحسب السياسات التي يضعھا المجتمع .وتحدد كل عملية PDP
في  RIRكيفي وضع السياسات واالتفاق عليھا وقبولھا للتنفيذ العملي.

2060

يمكن الوصول إلى وثائق حوكمة الشركات وعمليات  PDPلكل  RIRعن طريق مصفوفة حوكمة  RIRالمنشورة على موقع ويب
www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrix :NRO

2061

الجزء .2.2ب .4.وصف اآللية

2062

)مثل العقد ،مخطط التقارير ،خطة التدقيق ،إلخ( .ينبغي أن يشمل ھذا وص ًفا لعواقب وظائف مشغل  IANAالتي ال تلبي المعايير
التي وضعتھا اآللية ،ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللية.

2063

تحدد اتفاقية  IANAمع  NTIAالتزامات مشغل  IANAعن موارد أرقام اإلنترنت.

2064

ويوضح القسم ج 2.9.3.من اتفاقية  NTIAعلى وجه الخصوص ھذا االلتزام:
ج 2.9.3.تحديد موارد أرقام اإلنترنت – يتحمل المتعھد مسئولية تحديد و IPv4غير المحددة بجانب مساحة أرقام النظام المستقلة
) (ASNالمقامة حسب المبادئ التوجيھية والسياسات الموضوعة من قبل األطراف المعنية والتي قد تتأثر حسب ما ھو وارد في
القسم ج.1.3.

2065

كما تضع اتفاقية  NTIAعناصر مقدمة محددة لمشغل خدمات ترقيم ) IANAمنظمة  (ICANNإلصدارھا كشرط في االتفاقية
)راجع "القسم ه  -العناصر المقدمة واألداء"( ،بما في ذلك معايير األداء الموضوعة بالتعاون مع األطراف المعنية )في حالة سجالت
أرقام  ،IANAتمثل األطراف المعنية سجالت  RIRومجتمع أرقام اإلنترنت( ،وإجراءات الشكاوى من المالء وتقارير األداء
المنتظمة.

2066

وتلبي  ICANNھذه العناصر من خالل التقارير الشھرية حول أدائھا في معالجة طلبات تخصيص موارد أرقام اإلنترنت ،وتتضمن
ھذه التقارير األداء التشغيلي في  IANAمقابل المقايير الرئيسية للدقة والتوقيت والشفافية ،بجانب مقاييس األداء للطلبات الفردية.
كما سيقدم فريق العمليات في  IANAإجراءات التصعيد الستخدامھا في حال أي مشكالت مع الطلبات ،حسب "عملية حل الشكاوى
في خدمة عمالء ".IANA
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2067

الجزء .2.2ب .5.االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية

2068

يكون االختصاص القضائي لآللية القائمة في الواليات المتحدة األمريكية بموجب قوانين وتشريعات التعاقد الحكومي الفيدرالي
السارية.

2069

الروابط ذات الصلة:
اتفاقية  IANAمن http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order :NTIA
مذكرة تفاھم  ASOمن https://www.nro.net/documents/icann-address-supporting- :ICANN
organization-aso-mou
مذكرة تفاھم https://www.nro.net/documents/nro-memorandum-of-understanding :NRO
عملية حل شكاوى خدمة عمالء http://www.iana.org/help/escalation-procedure :IANA
تقرير قياس معايير األداء في http://www.iana.org/performance/metrics :IANA
مصفوفة حوكمة https://www.nro.net/about-the-nro/rir-governance-matrix :RIR

الجزء  .2.3الرقابة والمساءلة المقترحتان في مرحلة ما بعد النقل
2070

سيصف ھذا القسم التغييرات التي يقترحھا المجتمع الخاص بك على الترتيبات الواردة في القسم ".2ب" في ضوء عملية النقل .إذا
كان مجتمعك يقترح استبدال واحد أو أكثر من الترتيبات الحالية بترتيبات جديدة ،يجب شرح ھذا االستبدال وجميع العناصر المدرجة
في القسم -2ب يجب وصفھا للترتيبات الجديدة .يجب أن يقدم المجتمع المسوغات والمبررات للترتيبات الجديدة.

2071

إذا كان مقترح مجتمعك له تأثيرات ناتجة عن التفاعل بين وظائف  IANAوترتيبات السياسة القائمة المبينة في القسم -2أ ،ينبغي أن
توصف ھذه اآلثار ھنا.

2072

إذا لم يكن المجتمع بصدد اقتراح تغييرات على الترتيبات الواردة في القسم "ب ،"2.فإن المسوّ غات والمبررات لھذا االختيار يجب
ذكرھا ھنا.

2073

الجزء .2.3أ عناصر المقترح
•

ستستمر  ICANNكمشغل وظائف  IANAلخدمات ترقيم  ،IANAالمشار إليھا فيما بتعد بمشغل خدمات ترقيم  IANAمن
خالل عقد مع سجالت RIR؛

•

تبقى  IPRذات الصلة بتوفير خدمات  IANAمع المجتمع؛

•

اتفاقية مستوى الخدمة مع مشغل خدمات ترقيم IANA؛ و

•

إنشاء لجنة مراجعة ،مع ممثلين من كل  RIRإلخطار  NRO ECبشأن مراجعة أداء مشغل وظائف  IANAوتلبية مستويات
الخدمة المحددة.
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2074

يفترض ھذا المقترح أن عمالء  IANAالمحددين )أي مجتمع األرقام ،ومجتمع معلمات البروتوكول ومجتمع األسماء( سيكون لھا
ترتيبات مستقلة مع مشغل وظائف  IANAفيما يتعلق بصيانة السجالت المحددة التي تتولى مسئوليتھا .في نفس الوقت ،يرغب
مجتمع أرقام اإلنترنت في التأكيد على أھمية التواصل والتنسيق بين ھذه المجتمعات لضمان استقرار خدمات  .IANAوسيكون ھذا
التنسيق والتواصل ضروريًا على وجه الخصوص إذا توصلت المجتمعات الثالثة إلى قرارات مختلفة فيما يتعلق بھوية مشغل
وظائف  IANAبعد االنتقال .كما يجب بذل الجھود لتسھيل ھذا التواصل والتنسيق من قبل المجتمعات المعنية عن طريق عمليات
مميزة عن عملية انتقال اإلشراف ھذه.

2075

الجزء .2.3أ .1.ستستمر  ICANNكمشغل خدمات ترقيم  IANAمن خالل عقد مع سجالت RIR

2076

للحفاظ على استقرار واستمرارية عمليات خدمات ترقيم  ،IANAمن المقترح إجراء تغييرات صغيرة للغاية على الترتيبات المدرجة
في القسم  ،2.2بما في ذلك تحديد مشغل خدمات ترقيم  IANAالمبدئي المقترح .وكما يالحظ في العديد من اتصاالت  NROعبر
العقد السابق ،فإن سجالت  RIRمقتنعة للغاية بأداء  ICANNفي دور مشغل خدمات ترقيم  .IANAومع أخذ ما تقدم في االعتبار،
ومراعاة الرغبة الشديدة لدى مجتمع اإلنترنت في االستقرار والحد األدنى للتغيير التشغيلي ،يرى مجتمع أرقام اإلنترنت أن
 ICANNيجب أن تبقى في دور مشغل خدمات ترقيم  IANAعلى األقل للمدة المبدئية للعقد الجديد.

2077

وبالرغم من عدم وجود احتياجات أو خطط مادية للقيام بذلك في ھذا الوقت ،إال أن مجتمع أرقام اإلنترنت قد تقرر في المستقبل أن
خدمات ترقيم  IANAذات الصلة بموارد األرقام يجب أن يتم نقلھا إلى مقاول مختلف .وفي كل حالة ،يجب إجراء اختيار مقاول
جديد من خالل عملية نزيھة ومفتوحة وشفافة ،تتسق مع أفضل ممارسات األعمال والمعايير السارية.

2078

الجزء .2.3أ .2.تبقى  IPRذات الصلة بتوفير خدمات  IANAمع المجتمع

2079

ھناك العديد من الملكيات الفكرية ذات الصلة بتوفير خدمات  IANAالتي يجب توضيح حالتھا كجزء من االنتقال :عالمة IANA
التجارية واسم نطاق  ،IANA.ORGوقواعد البيانات العامة ذات الصلة بأداء خدمات ترقيم  ،IANAبما في ذلك سجالت أرقام
.IANA

2080

ومن المھم أن تبقى حالة  IPRللسجالت واضحة وضمان الوصول الحر غير المقيد إلى بيانات السجالت العامة طوال انتقال
اإلشراف .كما يتوقع مجتمع اإلنترنت أن تكون سجالت أرقام  IANAفي النطاق العام.

2081

كما يتوقع مجتمع أرقام اإلنترنت أيضًا أن يقوم مشغل  IANAبإدارة المعلومات غير العلنية ذات الصلة بسجالت موارد أرقام
 IANAوالخدمات المرتبطة بھا ،بما في ذلك توفير تفويض  DNSفي كل من  IN-ADDR.ARPAو ،IP6.ARPAكما أنھا
ستنتقل إلى من يخلفھم .ويجب نقل جميع حقوق المعلومات غير العامة فيما يتعلق بسجالت موارد األرقام من  IANAوالخدمات
المقابلة إلى سجالت .RIR

2082

كما يفضل مجتمع أرقام اإلنترنت أن يتفق كافة األطراف المعنية على ھذه التوقعات كجزء من االنتقال.

2083

فيما يخص العالمة التجارية لـِ  IANAونطاق  IANA.ORGفإن توقعات مجتمع أرقام األنترنت ترى بأن كليھما مرتبطان مع
خدمات األرقام لـ  IANAوليس مع مشغل معين لخدمات األرقام لـِ  .IANAإن تحديد منظمة ليست من مشغلي خدمات األرقام لـِ
 IANAوالتي ستقوم بالحفاظ على تلك األصول بشكل دائمي ،سيعمل على تسھيل عملية إنتقال سلسة على أن يتم إختيار مشغل
)أو مش ّغلِين( آخرين في المستقبل .ويرى مجتمع اإلنترنت لألرقام بأنه من األفضل أن يتم نقل العالمة التجارية لـِ  IANAوإسم
نطاق  IANA.ORGالى كيان أو جھة مستقلة عن مشغلي خدمات األرقام لـِ  IANAألجل ضمان أن يتم إستخدام تلك األصول
بطريقة غير تمييزية ألجل المصلحة العامة للمجتمع بأكمله .ويرى مقترح األرقام بأن ھذه التغييرات شرط لعملية األنتقال في حين
اليرى مقترح معلمات البروتوكوالت ذلك.

2084

كما سيتطلب نقل عالمة  IANAالتجارية ونطاق  IANA.ORGإلى أمانة  IETFتنسيق إضافي مع المجتمعات المعنية األخرى
بخدمات  IANAوھي بالتخديد معلمات البروتوكول واألسماء .كما يفضل مجتمع أرقام اإلنترنت أن يتفق كافة األطراف المعنية
على ھذه التوقعات كجزء من االنتقال.
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2085

الجزء .2.3أ .3.اتفاقية مستوى الخدمة مع مشغل خدمات ترقيم IANA

2086

يقترح مجتمع أرقام اإلنترنت أن يتم إنشاء عقد جديد بين مشغل خدمات ترقيم  IANAوسجالت  .RIRفيما يلي مقترح الستبدال
اتفاقية  NTIA IANAبعقد جديد يعكس بصورة مباشرة أكثر وتطبق مساءلة مشغل خدمات ترقيم  IANAنحو مجتمع أرقام
اإلنترنت .كما يحاول المقترح ضمان استمرار العمليات واآلليات التي أثبتت نجاحھا والتي يقتنع المجتمع بھا.
•

وتبقى الخدمات التي يقدمھا مشغل خدمات ترقيم  IANAفيما يتعلق بخدمات الترقيم كما ھي دون تغيير.

•

كما أن مصادر السياسات المحددة في القسم .2أ ال تتأثر.

•

وكذلك ،تبقى آليات اإلشراف والمساءلة المذكورة بالتفصيل في القسم .2ب كما ھي دون تغيير.

•

كما تبقى الجھات التي توفر خدمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة )سجالت  (RIRكما ھي.

•

وتبقى نتائج فشل تلبية معايير األداء كما ھي دون تغيير :إنھاء أو عدم تجديد العقد.

2087

من ناحية أخرى ،ستلزم االتفاقية ،بصورة أساسية اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم  ،IANAمشغل خدمات ترقيم  IANAبتنفيذ
خدمات الترقيم وف ًقا للسياسات التي يضعھا مجتمع أرقام اإلنترنت من خالل  gPDPبجانب إدارة التفويضات ضمن نطاقات
 IN-ADDR.ARPAو .IP6.ARPAإضافة إلى ما تقدم ،ستتضمن االتفاقية متطلبات خاصة لألداء والتقارير تكون متسقة مع
اآلليات الحالية وستحدد النتائج في حالة فشل مشغل خدمات ترقيم  IANAفي تلبية ھذه المتطلبات ،ووسائل حل النزاعات بين
األطراف وشروط التجديد أو اإلنھاء لھذه االتفاقية .كما يجب أن تكون خدمات ترقيم  IANAموثوقة ومتسقة ،مع إجراء أي
تغييرات للسجل بصورة مفتوحة وشفافة للمجتمع العالمي .كما تتطلب االتفاقية أيضًا أن يقوم مشغل خدمات ترقيم  IANAبالتنسيق
نسبيًا مع أي مشغل آخر لخدمات  .IANAكذلك ،ستنص االتفاقية على االختصاص القضائي والقانون الحاكم فيما يتعلق بالترتيب
الجديد.

2088

ومن المتوقع أن تقوم سجالت  ،RIRبصفتھا الطرف التعاقدي بھذه االتفاقية ،بصياغة النص المحدد لھذه االتفاقية .خالل عملية
الصياغة ،من المتوقع أن تتشاور سجالت  RIRمع مجتمعاتھا ذات الصلة ،وأن يتم توجيه عملية الصياغة بموجب المبادئ المدرجة
أدناه .كما تتم مالحظة اإلشارة إلى األقسام ذات الصلة من اتفاقية  NTIAالحالية ،حيث من المتوقع أن تشترك االتفاقية الجديدة في
العديد من األھداف واآلليات التعاقدية.

2089

مبادئ اتفاقية مستوى الخدمة في IANA

 .1فصل تطوير السياسة باإلضافة إلى األدوار التشغيلية
سيقوم مشغل خدمات الترقيم في  IANAفقط بتنفيذ السياسات العالمية المعتمدة وف ًقا لعملية وضع السياسات الشاملة
المحددة في مذكرة تفاھم .ASO
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAج ،2.4.ج2.5.
 .2وصف الخدمات المقدمات لسجالت RIR
سيحافظ مشغل خدمات ترقيم  IANAعلى سجالت أرقام  IANAكما يوفر خدمات ترقيم  IANAإلى سجالت
RIRبما يتفق مع العمليات المحددة واألطر الزمنية المبينة في ھذا البند من االتفاقية.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAج2.9.3.

 .3االلتزام بإصدار تقارير حول الشفافية والمساءلة
سيلتزم مشغل خدمات الترقيم في  IANAببعض االلتزامات فيما يتعلق بأداء الوظيفة على النحو الذي يتوقعه مجتمع
أرقام اإلنترنت وسيكون ملتزمًا بإصدار تقارير دورية توضح امتثاله لتوقعات مجتمع األرقام.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAج ،2.6.ج ،2.7.ج2.8.
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 .4متطلبات التدقيق واألمن واألداء
سيلتزم مشغل خدمات الترقيم في  IANAبمعايير األمن المحددة ومتطلبات القياس والتدقيق وسيكون ملتزمًا بإصدار
تقارير دورية توضح امتثاله لھا.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAج ،3.ج ،4.ج5.
 .5مراجعة عمليات IANA
ستقوم سجالت  RIRبإجراء مراجعات لتقييم ما إذا كان مشغل خدمات ترقيم IANAتتفق مع كافة المتطلبات المبينة
في االتفاقية عندما يكون ذلك مناسبًا .وسيلتزم مشغل خدمات ترقيم  IANAبتسھيل ھذه المراجعة.

 .6الفشل في األداء
في حالة فشل مشغل خدمات ترقيم  IANAفي األداء على النحو المتفق عليه ،ستكون ھناك عواقب محددة .ويمكن
أن تكون أحد ھذه النتائج إنھاء االتفاقية.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAه ،2.ط67.
 .7المدة واإلنھاء
ستتمكن سجالت  RIRمن المراجعة الدورية لالتفاقية وتقييم ما إذا كانت تريد تجديد االتفاقية .ويجوز لكل طرف
إنھاء االتفاقية بموجب إخطار مسبق بمدة معقولة.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAالصفحة  2من المنح ،ط ،51.ط ،52.ط53.
 .8مواصلة عمليات التشغيل
إذا قررت سجالت  ،RIRفي نھاية المدة ،توقيع اتفاقية لتوفير خدمات ترقيم  IANAمن طرف مختلف ،فإن مشغل
خدمات ترقيم  IANAالسابق سيكون ملتزمًا بضمان االنتقال المناسب للوظيفة مع الحفاظ على استمرار العمليات
وأمنھا.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAج 7.3.وط61.
 .9حقوق الملكية الفكرية والحقوق على البيانات
سيطبق العقد توقعات مجتمع  RIRعلى النحو المبين في القسم .3أ.2.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAح ،4.ح5.
 .10حل النزاعات
سيتم حل النزاعات بين األطراف فيما يتعلق باتفاقية  SLAمن خالل التحكيم.
 .11الرسوم
تستند الرسوم إلى التكاليف التي يتكبدھا مشغل خدمات ترقيم  IANAفي توفير خدمات الترقيم.
األقسام ذات الصلة في عقد  :NTIAب2.

2090

الجزء .2.3أ .4.إنشاء لجنة مراجعة

2091

لضمان الحفاظ على مستوى الخدمة المحدد في االتفاقية المقترحة من مشغل خدمات الترقيم في  ،IANAستراجع NRO EC
بصورة دورية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم  IANAالتي يتم توفيرھا لمجتمع أرقام اإلنترنت.

2092

كما تقوم سجالت  RIRبتأسيس لجنة مراجعة تقوم بإخطار  NRO ECومساعدتھا في مراجعتھا الدورية .إضافة إلى ما تقدم،
ستقوم لجنة المراجعة ،عند اللزوم ،بإجراء مرجعة لمستوى الخدمات التي يقدمھا مشغل خدمات ترقيم  IANAوإبالغ NRO EC
بأي مخاوف فيما يتعلق بأداء مشغل خدمات ترقيم  ،IANAبما في ذلك على وجه الخصوص أي تقصير تتم مالحظته أو ما يقارب
التقصير من قبل مشغل خدمات ترقيم  IANAفي تلبية التزاماته بموجب االتفاقية المقترحة .كما ستخطر أي لجنة مراجعة مماثلة
 NRO ECبصفتھا فقط لإلشراف على أداء خدمات ترقيم  ،IANAوستكون نصيحة لجنة المراجعة وتعليقاتھا محدودة بالعمليات
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المتبعة في أداء مشغل خدمات ترقيم  IANAبموجب االتفاقية المقترحة .ويجب إجراء أشطة لجنة المراجعة بصورة مفتوحة
وشفافة .كما سيتم نشر التقارير التي تقدمھا لجنة المراجعة.
2093

كذلك ،يجب أن تكون لجنة المراجعة فري ًقا مكو ًنأ من ممثلين مؤھلين لمجتمع أرقام اإلنترنت من كل منطقة  .RIRويجب اختيار
أعضاء لجنة المراجعة بصورة مفتوحة وشفافة وشاملة تناسب كل منطقة  .RIRكما يجب أن يكون ھناك تمثيل متساو لكل منطقة
 RIRفي لجنة المراجعة.

2094

الجزء .2.3ب.

2095

ال يتضمن ھذا المقترح أي تأثير على التفاعل بين خدمات ترقيم  IANAوترتيبات السياسة القائمة المبينة في القسم .2أ .كذلك يلبي
النص في مذكرة تفاھم  ICANN ASOالمتطلبات الحالية والمتوقعة لعملية وضع السياسات العامة الموجھة بالمجتمع.

2096

كذلك ،كإجراء إضافي لألمن واالستقرار ،وثقت سجالت  RIRآليات المساءلة والحوكمة الفردية وطلبت من مجلس أرقام منظمة
موارد األرقام المستندة إلى المجتمع ) (NRO NCإجراء مراجعة لھذه اآلليات وإصدار توصيات للتحسينات التي يمكن ضمانھا مع
طبيعة انتقال اإلشرافلموارد أرقام اإلنترنت.

الجزء .2.4
2097

2098

2099

2100

متضمنات االرتباط بين وظائف  IANAوترتيبات السياسة الحالية

تأثير النقل

ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  .3قد تشمل ھذه التأثيرات بعضًا من أو كل مما
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.

•

وصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقد .NTIA

•

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

الجزء .2.4أ .المتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة طوال عملية االنتقال
•

وصف للمتطلبات التشغيلية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة طوال عملية االنتقال.

•

المخاطر التي تتعرض لھا االستمرارية التشغيلية وكيف سيتم معالجتھا.

تتمثل أھداف المقترح المبين أعاله فيما يلي:
•

الحد من مخاطر االستمرار التشغيلي إلدارة خدمات ترقيم ،IANA

•

االحتفاظ بإطار العمل الحالي لتنفيذ السياسات التي توضح إدارة سجالت أرقام  ،IANAحيث تتم ھيكلة إطار العمل بالفعل
لضمان تطوير متاح وشفاف وشامل لھذه السياسات.

بموجب الترتيبات التالية ،تتولى  NTIAمسئولية تمديد أو تجديد اتفاقية وظائف  IANAوتعيين شروط العقد .كما سيترتب على
إبرام اتفاقية جديدة مع سجالت  RIRالخمسة ومشغل خدمات ترقيم  IANAكموقعين تحول مسئولية تجديد العقد أو تعيين شروطه
أو إلغائه على سجالت  ،RIRالتي ستنسق قراراتھا من خالل  .NRO ECإضافة إلى ذلك ،ستستند القرارات التي يتم اتخاذھا فيما
يتعلق باالتفاقية إلى الظروف التشغيلية ،واألداء السابق والتعقيبات من مجتمع أرقام اإلنترنت.
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2101

ولن يترتب االنتقال من الترتيب التعاقدي الحالي بواحد أو أكثر من العقود الجديدة التي تغطي اإلدارة القائمة لمشغل خدمات ترقيم
 IANAلخدمات الترقيم في عدم إجراء تغيير تشغيلي على إدارة سجالت أرقام  .IANAكما أن ذلك لن يساعد على الحد من
المخاطر التشغيلية أو مخاطر االستمرار المرتبطة بانتقال اإلشراف.

2102

إضافة إلى ما تقدم ،فمن خالل االعتماد على نظام سجل اإلنترنت الحالي )المتاح للمشاركة من كافة األطراف المعنية( وھياكله ،فإن
المقترح يحد من المخاطر المرتبطة بإنشاء منظمات جديدة لم يتم إثبات مساءلتھا.

2103

كما يمكن وينبغي إنشاء اتفاقية جديدة تحدد تشغيل  IANAلسجالت األرقام بصورة مناسبة قبل سبتمبر  2015الذي يمثل التاريخ
المستھدف لالنتقال ،حيث نقترح أن نطابق ببساطة الطرف المتعاقد مع ھيئة السياسات بدون تغيير مستويات الخدمة أو إعداد
التقارير.

وصف أي متطلبات خاصة باإلطار القانوني في غياب عقد NTIA

2104

الجزء .2.4ب.

2105

سيتم تلبية إطار العمل القانوني لالزم في غياب عقد  NTIAمن قبل االتفاق المقترح مجتمع أرقام اإلنترنت أن يتم إنشاء عقد جديد
بين مشغل خدمات ترقيم  IANAوسجالت  .RIRوكما وضحنا في البند  3أعاله ،ستلزم اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم
 ،IANAمشغل خدمات ترقيم  IANAبتنفيذ خدمات الترقيم وف ًقا للسياسات التي يضعھا المجتمع من خالل  gPDPبجانب إدارة
التفويضات ضمن نطاقات  IN-ADDR.ARPAو.IP6.ARPA

قابلية أي مناھج فنية أو تشغيلية جديدة للتنفيذ

2106

الجزء .2.4ج.

2107

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

2108

ال يقترح ھذا المقترح أي طرق تشغيلية أو تقنية جديدة .كما يوجد إدراج للجنة المراجعة المقترحة التي أسستھا سجالت RIR
الخمسة التي تتصرف بصورة تعاونية وتنسيقية من خالل  ،NRO ECوعلى الرغم من ذلك ،ال يحمل ذلك أي طريقة إضافية،
حيث سيبقى مشغل خدمات ترقيم  IANAمسئوالً عن الطرف الذي يتعاقد معه ،وھي ھذه الحالة سجالت  RIRالخمسة السارية في
 .NTIAإضافة إلى ذلك ،تعتبر لجنة المراجعة المقترحة أداة لمجتمع أرقام اإلنترنت لتقييم ومراجعة أداء خدمات ترقيم IANA
المقدمة.

الجزء  .2.5متطلبات NTIA
2109

باإلضافة إلى ذلك ،أنشأت  NTIAأنه يجب على اقتراح النقل أن يلبي المعايير الخمس التالية:
•

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين؛

•

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت؛

•

الوفاء باحتياجات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  IANAوتوقعاتھم؛

•

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت؛

•

يجب أال يقوم االقتراح باستبدال دور  NTIAبحل تقوده الحكومات أو المنظمات الحكومية.

يجب أن يصف ھذا القسم مدى وفاء اقتراح مجتمع بھذه المتطلبات ،وكيف يستجيب للمصلحة العامة في وظائف .IANA
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2110

ويتناول ھذا المقترح كل متطلبات :NTIA

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة

2111

الجزء .2.5أ.

2112

ال تمثل سجالت  RIRمنظمات تستند إلى عضوية ھادفة للربح ،وھي مسئولة عن المجتمع .كما أن العمليات التي وضعھا المجتمع
مع الوقت تكون مفتوحة وشفافة وشاملة وتضم كافة أصحاب المصلحة ،وتضمن فرصة ألي شخص مھتم بإدارة موارد اإلنترنت
للمشاركة في صنع السياسات.

2113

كذلك ،يعتبر انتقال اإلشراف على خدمات ترقيم  IANAإلى مجتمع أرقام اإلنترنت خطوة مھمة نحو االعتراف بنضج واستقرار
نموذج حوكمة أصحاب المصلحة المتعددين واالعتراف بالنجاح والسلطة الفعلية لذلك النموذج بموجب الترتيب الحالي.

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت

2114

الجزء .2.5ب.

2115

ال توجد تغييرات مقترحة في ھذه الوثيقة تؤثر على أمن أو استقرار أو مرونة .DNS

2116

كما أن ھذا المقترح يتعلق بصورة رئيسية بموارد أرقام اإلنترنت ،التي تحتاج أيضًا لألمن واالستقرار والمرونة .إضافة إلى ذلك،
تعمل الھياكل التشغيلية وھياكل صنع القرار القائمة فيما يتعلق بإدارة سجالت أرقام  IANAعلى خدمة مجتمع اإلنترنت عبر الوقت،
وقد عبر مجتمع أرقام اإلنترنت عن رغبة قوية في االستقرار واالستمرار التشغيلي لھذا العنصر الحرج من البنية التحتية لإلنترنت.
وبنا ًء على ذلك ،يقترح ھذا المقترح أدنى تغييرات ممكنة على العمليات القائمة.

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات IANA

2117

الجزء .2.5ج.

2118

يمثل مجتمع أرقام اإلنترنت عميل خدمات ترقيم  IANAلموارد أرقام اإلنترنت .عبر مجتمع أرقام اإلنترنت عادة عن رضاه عن
اإلدارة الحالية لخدمات ترقيم  ،IANAالتي نفذت بصورة فعالة السياسات التي وضعھا المجتمع وتوفر خدمات الترقيم بكفاءة
لسجالت  .RIRوقد وضع مجتمع أرقام اإلنترنت ھذا المقترح ،كعميل لخدمات ترقيم  ،IANAكما أنه يلبي احتياجه لالستمرار
واالستقرار في تشغيل خدمات ترقيم  .IANAوھو يقوم بذلك من خالل توحيد مساءلة مشغل خدمات ترقيم  IANAنحو مجتمع
أرقام اإلنترنت.

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت

2119

الجزء .2.5د.

2120

يعتمد انفتاح اإلنترنت على التطبيق الفعال للسياسات الموضوعة من خالل عمليات منفتحة وشفافة وشاملة ،تضمن التوزيع
والتسجيل الشفافين والمنسقين لموارد أرقام اإلنترنت .ولدى مجتمع أرقام اإلنترنت سجل طويل من عمليات التشغيل وصنع
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.

2121

إضافة إلى ذلك ،ستضمن لجنة مراجعة المجتمع المقترحة مشاركة المجتمع في التقييم المنفتح والشفاف لخدمات ترقيم .IANA

ليس حالً خاض ًعا للحكومة أو بين الحكومات

2122

الجزء .2.5ه.

2123

يجب أال يستبدل ھذا المقترح دور  NTIAبحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومية دولية .ويضع ھذا المقترح سجالت RIR
في الدور الذي تحتله  NTIAفي الوقت الراھن .كما تمثل سجالت  RIRمنظمات غير ھادفة للربح ،وھي مسئولة عن المجتمع.
إضافة إلى ذلك ،يعتبر مجتمع أرقام اإلنترنت متاحً ا لكل من يرغب في المساھمة ،كما أنه يتضمن مشاركين من كافة مجموعات
أصحاب المصلحة في اإلنترنت والمجتمع المدني واألعمال والمجتمع التقني والحكومات .من ناحية أخرى ،تعني عمليات وضع
السياسات المنفتحة الموجھة بالمجتمع والمستندة إلى اإلجماع عدم وجود مجموعة أصحاب مصلحة واحدة لديھا دور سائد في صنع
السياسات.
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الجزء  .2.6عملية المجتمع
2124

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

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.

الخطوات المتخذة للوصول إلى إجماع ووضع المقترح

2125

الجزء .2.6أ.

2126

إن عملية مجتمع أرقام اإلنترنت ھي عملية منفتحة وشفافة وشاملة ،مع االتفاق على المناقشات األولية وعناصر المقترح على أساس
إقليمي في كل منطقة من مناطق مجتمع أرقام اإلنترنت .ويتم تجميع النتائج باإلجماع من ھذه المناقشات الخمسة في مقترح شامل
واحد.

2127

كما تم وضع نموذج ھذه العملية بصورة مستقلة بنا ًء على العمليات التي استخدمھا مجتمع أرقام اإلنترنت بنجاح لصنع السياسات
على المستويين اإلقليمي والعالمي .كما يعكس االلتزام القوي الموضح من كافة مناقشات المجتمع لتوظيف ھياكل وآليات مثبتة في
ھذه العملية.

2128

بنا ًء على ذلك ،يمكن النظر إلى وضع المقترح كمرحلتين واضحتين ،األولى على المستوى اإلقليمي والثانية على المستوى العالمي.
كذلك ،من المھم التأكيد على أنه ال تحدث أي من المرحلتين بمنعزل عن األخرى ،فطوال المرحلة األولى ،كان ھناك اتصال بين
المناطق الخمس ،وخالل المرحلة الثانية بقت كل منطقة على علم بالتقدم وقدمت تعقيبات على تكرار المقترح العالمي.

العمليات اإلقليمية

2129

الجزء .2.6ب.

2130

تم إنشاء عملية مجتمع أرقام اإلنترنت لوضع اتفاقية جديدة لتشغيل خدمات أرقام  IANAفي ھيكل مجتمع أرقام اإلنترنت اإلقليمي،
الذي يناقش فيه أصحاب المصلحة السياسات والموضوعات األخرى فيما يتعلق بموارد األرقام .وقد عزز مجتمع أرقام اإلنترنت
لسنوات عدة المشاركة المنفتحة والشفافة والشاملة لنطاق واسع من أصحاب المصلحة .بنا ًء على ذلك ،كانت اآلليات وقنوات
التواصل القائمة موجودة لتسھيل مناقشة انتقال اإلشراف على  ،IANAوالقضاء على الحاجة للعمليات الجديدة أو قنوات االتصاالت
أو الجھات الجديدة .كذلك ،عملت سجالت  RIRبفعالية عبر السنوات لمشاركة كافة أصحاب المصلحة من خالل أنشطة التوعية
ضمن مناطقھم كجزء من التزامھم باالنفتاح والشمولية والشفافية .استنا ًدا إلى أنشطة التوعية ھذه ،عملت سجالت  RIRوفريق
 CRISPعلى ضمان أن ھذا المقترح نتج عن تعقيبات وتعليقات كافة أصحاب المصلحة مع مصلحة في موارد أرقام اإلنترنت.

2131

إضافة إلى ذلك ،تعمل سجالت  RIRوف ًقا لعمليات منفتحة وشفافة وشاملة ومستندة إلى اإلجماع ،مما يسمح ألي شخص بالمشاركة
في المناقشات على قدم المساواة .كما عمل إجراء مناقشات حول اإلشراف على  IANAضمن ھذا المجتمع على ضمان المشاركة
الواسعة والفحص الميسر للموضوعات المطروحة في سياق الظروف المحلية واإلقليمية .ال تظھر المشاركة المجتمعية النشطة
للغاية ضمن كافة المناطق فقط االلتزام اإليجابي لمجتمع أرقام اإلنترنت نحو ھذه العملية ولكنھا توضح أيضًا نضج مجتمع أرقام
اإلنترنت وعمليات اتخاذ القرار التي تعمل بصورة جيدة.

2132

كما ناقش مجتمع أرقام اإلنترنت مشكالت انتقال اإلشراف على  IANAفي القوائم الخمس اإلقليمية والقائمتين العالميتين وكذلك في
اجتماعات  RIRواالجتماعات العامة األخرى ،سواء بصورة مباشرة أو من خالل المشاركة عن بعد .وبالرغم من أن المناقشات
كانت منفتحة وشفافة بصورة موحدة ،مع أرشفة كافة المناقشات في قائم بريدية وسجالت اجتماعات ،فقد ساھمت كل منطقة في
إجماع المجتمع من خالل عمليات محددة على المستوى اإلقليمي مناسبة الحتياجاتھم المحلية المحددة وثقافتھم ذات الصلة.

2133

تتوفر روابط لوثائق النتائج المحددة واألرشيف لكافة مناقشات مجتمع أرقام اإلنترنت على https://www.nro.net/nro-and-
internet-governance/iana-oversight/timeline-for-rirs-engagement-in-iana-stewardshiptransition-process

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  147من 174

الجزء  :2الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

2134

الجزء .2.6ب .1.عملية  AFRINICاإلقليمية

2135

عقد مجتمع  AFRINICورشة عمل النتقال اإلشراف على  IANAخالل الفترة من  25مايو إلى  6يونيو  ،2014في قمة
اإلنترنت األفريقية جيبوتي .وكمتابعة لالجتماع ،أنشأت  AFRINICقائمة بريدية لتوفير منصة لمجتمع اإلنترنت األفريقي لمناقشة
عملية انتقال اإلشراف على  .IANAتم اإلعالن عن القائمة البريدية في  4يوليو  .2014كما يمكن العثور على القائمة وأرشيفھا
على https://lists.afrinic.net/mailman/listinfo.cgi/ianaoversight

2136

لدى  AFRINICمنفذ ويب مخصص لمشاركة المعلومات حول انتقال اإلشراف على :IANA
http://afrinic.net/en/community/iana-oversight-transition

2137

أجرت  AFRINICاستطالعًا يسعى لتعليقات المجتمع حول انتقال اإلشراف على :IANA
http://afrinic.net/images/stories/Initiatives/%20survey%20on%20the%20iana%20stewardshi
p%20transition.pdf

2138

تم عقد آخر اجتماع وجھًا لوجه جرت فيه مشاورات انتقال اإلشراف على  IANAمع المجتمع خالل اجتماع  AFRINICرقم ،21
المنعقد في موريشيوس من  22نوفمبر إلى  28نوفمبر  .2014تتوفر سجالت الجلسة على:
http://meeting.afrinic.net/afrinic-21/en/vod

2139

تمت متابعة المناقشات على القائمة البريدية  ianaoversight@afrinic.netحتى إغالق التعليقات التي وضعھا فريق
 CRISPفي  12يناير .2015

2140

وقد تم تعيين فريق  CRISPلمنطقة  AFRINICمن قبل مجلس إدارة  .AFRINICكانت اإلنجازات الرئيسية لعملية التعيين كما
يلي:

2141

 27أكتوبر :2014 ،دعوة عامة للترشيحات  -تم إرسال الدعوة من قبل المدير التنفيذي في  AFRINICإلى القوائم البريدية
الرئيسية في المجتمع ،مما يوضح نية المجلس في إجراء التعيينات بحلول  12نوفمبر :2014
https://lists.afrinic.net/pipermail/announce/2014/001326.html

2142

 08نوفمبر :2014 ،أعلن المدير التنفيذي في  AFRINICعن  5مرشحين:
https://lists.afrinic.net/pipermail/ianaoversight/2014-November/000099.html

2143

 13نوفمبر :2014 ،أعلن رئيس مجلس إدارة  AFRINICأعضاء فريق  CRISPالثالثة المختارين للمجتمع:
https://lists.afrinic.net/pipermail/rpd/2014/004381.html

2144

صفحة معلومات انتقال اإلشراف على http://www.afrinic.net/en/community/iana- :AFRINIC IANA
oversight-transition

2145

الجزء .2.6ب .2.عملية  APNICاإلقليمية

2146

وضعت  APNICقائمة بريدية عامة في  1أبريل  ،2014لتحقيق مكانة إقليمية في انتقال اإلشراف على :IANA
http://mailman.apnic.net/mailman/listinfo/IANAxfer

2147

تم تخصيص موقع ويب لمشاركة المعلومات المحدثة حول انتقال اإلشراف على IANA:
http://www.apnic.net/community/iana-transition

2148

تمت مناقشة مسودة مقترح في الجلسة المخصصة في اجتماع  APNICرقم  38في سبتمبر  ،2014وتم الوصول إلى إجماع
المجتمع اإلقليمي .وقد تضمن االجتماع مشاركة عن بعد ثنائية االتجاه عن طريق البث المباشر عبر الويب وغرفة المؤتمر
االفتراضيةhttps://conference.apnic.net/38/program#iana :

2149

في  23أكتوبر  ،2014من خالل منشور إلى قائمة  APNIC IANAxferالبريدية ،طلبت  APNICمتطوعين من مجتمع آسيا
والمحيط الھادي للترشح لالنضمام لفريق  .CRISPطلب من المرشحين تقديم معلومات حول مؤھالتھم ومصلحتھم في المجلس
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  148من 174

الجزء  :2الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

التنفيذي في  APNICلنظرھا .وكانت فترة الترشيح لمدة أسبوعين .في  12نوفمبر  ،2014أعلن المجلس التنفيذي في APNIC
اختيار ثالثة ممثلين من  APNICلالنضمام لفريق http://blog.apnic.net/2014/11/13/dr-govind-and- :CRISP
ms-okutani-appointed-to-nro-crisp-team
2150

كما تم نشر المعلومات أيضًا على موقع انتقال اإلشراف على  IANAالذي يتبع :APNIC
http://www.apnic.net/community/iana-transition

2151

استمرت المناقشات على القائمة البريدية  ianaxfer@apnic.netحتى إغالق باب التعليقات في  12يناير .2015

2152

الجزء .2.6ب .3.عملية  ARINاإلقليمية

2153

عقدت  ARINمشاورات مجتمعية من  1أكتوبر إلى  10أكتوبر  ،2014بما في ذلك جلسة مباشرة في  9أكتوبر خالل اجتماع
 ARINرقم  34في بالتيمور ،الواليات المتحدة األمريكية.

2154

في  13أكتوبر ،أنشأت  ARINقائمة بريدية  ،iana-transition@arin.netلتسھيل المناقشات اإلقليمية حول عملية تخطيط
انتقال اإلشراف على  .IANAوبقت ھذه القائمة البريدية متاحة للتعليقات والتحديثات طوال فترة التخطيط لالنتقال .كما أن األرشيف
متاح ومتوفر لكافة أعضاء مجتمع اإلنترنتhttp://lists.arin.net/pipermail/iana-transition :

2155

تم إجراء استطالع إقليمي من  13أكتوبر حتى  20أكتوبر  ،2014والذي تلقى  63ر ًدا:
https://www.arin.net/participate/governance/iana_survey.pdf

2156

في  25أكتوبر  ،2014وضعت  ARINدعوة للمتطوعين للعمل في فريق  CRISPكممثلين للمجتمع في منطقة  .ARINوانتھت
الدعوة للمتطوعين في  31أكتوبر  .2014كما نظر مجلس أمناء  ARINفي كافة المرشحين الناتجين وفي  8نوفمبر ،تم اإلعالن
عن تعيين أفراد فريق  CRISPالثالثة.

2157

في  21نوفمبر  ،2014تمت مشاركة مسودة مقترح  ARINاألولى على  iana-transition@arin.netوالمناقشات التي
تبعتھاhttp://teamarin.net/wp-content/uploads/2014/03/ARIN_draft_proposal.pdf :

2158

أنشأت  ARINمنفذ ويب مخصص لعملية تخطيط انتقال اإلشراف على :IANA
http://teamarin.net/education/internet-governance/iana-transition

2159

الجزء .2.6ب .4.عملية  LACNICاإلقليمية

2160

بدأ مجتمع  LACNICعملية استشارية في  15أغسطس  ،2014مع إجراء مؤتمر ھاتفي عام ناقش فيه المدير التنفيذي في
 LACNICاألسلوب واإلطار الزمني المتوقع ونطاق المشاورات مع المجتمع .وكان الھدف الرئيسي ھو الحصول على تعقيبات
المنطقة على نقاش أصحاب المصلحة المتعددين حول انتقال إشراف خدمات ترقيم  ،IANAوتجميع وجھات النظر والمخاوف
واالقتراحات والتوصيات اإلقليمية ،وعلى وجه الخصوص ،إدارة موارد أرقام اإلنترنت.

2161

ومن نقطة البداية ھذه ،قام ثالثة ممثلين من المجتمع بإرشاد النقاش اإلقليمي:
http://www.lacnic.net/en/web/transicion/representantes

2162

حدث النقاش على القائمة البريدية .internet-gov@lacnic.net

2163

من  15أغسطس حتى  15سبتمبر  ،2014تم عقد نقاش مفتوح.

2164

وفي  23سبتمبر ،عرض المشرفون وثيقة انتقال مبدئية تلخص كافة المساھمات والمناقشات.

2165

وقد انتھى النقاش المجتمعي لمدة ثالثين يومًا حول الوثيقة األولية في  24أكتوبر.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  149من 174

الجزء  :2الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

2166

خالل اجتماع  LACNICفي الفترة من  27إلى  31أكتوبر في سانتياجو ،تمت مناقشة وثيقة االنتقال األولية في جلستين .كذلك،
ركزت الجلسة األولى على عملية انتقال اإلشراف على  IANAعلى المستوى العالمي وتم تنفيذ العمل حسب مجتمعات البروتوكول
واألسماء واألرقام .كما ركزت الجلسة الثانية على المقترحات من القائمة البريدية وبدأت عملية صياغة مقترح نھاير لمجتمع
 LACNICاإلقليمي.

2167

عقب ھذه الجلسات ،كان ھناك أسبوع إضافي لمناقشة المجتمع ينتھي في  15نوفمبر ،قبل اعتماد مجلس إدارة  LACNICللمقترح
وتقديمه إلى فريق .CRISP

2168

اإلعالن عن تعيين أعضاء منطقة  LACNICفي فريق :CRISP
http://www.lacnic.net/en/web/anuncios/2014-crisp-team

2169

بعد تعيين مجلس اإلدارة ألعضاء فريق  ،CRISPكان ھناك حوار مستمر بين قادة المجتمع وممثلي فريق  CRISPفي
 LACNICمن خالل البريد اإللكتروني والمؤتمرات الھاتفية.

2170

النتيجة النھائية للمشاورات في مجتمع http://www.lacnic.net/en/web/transicion/resultado- :LACNIC
consulta-publica

2171

استمرت القائمة  internet-gov@lacnic.netمفتوحة للمناقشات اإلقليمية حتى إغالق باب التعليقات في  12يناير .2015

2172

الجزء .2.6ب .5.عملية  RIPEاإلقليمية

2173

وافق مجتمع  RIPEفي اجتماع  RIPEرقم  68في مايو  ،2014أن يحدث تحقيق مكانة مجتمعية حول اإلشراف على IANA
في مجموعة عمل تنسيق  RIPEالقائمة وعن طريق القائمة البريدية العامة لمجموعة العمل ھذه:
https://www.ripe.net/ripe/mail/wg-lists/cooperation

2174

كما قام  NCCفي  ،RIPEكأمانة لمجتمع  ،RIPEبتسھيل النقاش حول اإلشراف على  IANAفي المنتديات الوطنية واإلقليمية
عبر منطقة خدمات  NCCفي  RIPEمن مايو وحتى نوفمبر  .2014كما تضمنت بعض ھذه المنتديات مرافق للمشاركة عن بعد.
وتم نشر ملخصات كافة المناقشات على القائمة البريدية لمجموعة عمل تنسيق  RIPEعلى موقع ويب :RIPE
https://www.ripe.net/iana-discussions

2175

بالرغم من وجود مناقشات نشطة وفي بعض األحيان بشغف ،في المجتمع طوال فترة المشاورات ،كان ھناك اتفاق كبير بوضوح
على احتياجات مجتمع أرقام اإلنترنت والمبادئ العامة التي يجب أن تؤيد انتقال اإلشراف على  .IANAومن سبتمبر حتى نوفمبر
 ،2014اجتمعت مناقشات مجتمع  RIPEعلى مجموعة من المبادئ التي تعكس مخاوف واحتياجات المجتمع المبدئية في وضع
مقترح انتقال اإلشراف على  .IANAوقد انعكست ھذه المناقشات في مناقشات القائمة البريدية من ذلك الوقت:
http://www.ripe.net/ripe/mail/archives/cooperation-wg

2176

توصلت المناقشات في اجتماع  RIPE 39إلى إجماع حول المبادئ التي تمت مناقشتھا في القائمة البريدية .وخالل االجتماع ،تم
توزيع دعوة عامة على المتطوعين من المجتمع في فريق  CRISPمن خالل عضوية  NCCفي  RIPEوالقوائم البريدية لمجتمع
http://www.ripe.net/ripe/mail/archives/ripe-list/2014-November/000877.html :RIPE

2177

وضح ھذا اإلعالن اإلجراء الذي يموجبه سيختار رئيس  RIPEبالتشاور مع مجلس  NCCالتنفيذي في RIPEاثنين من ممثلي
المجتمع وممثل للعاملين .وفي نھاية اجتماع  RIPEرقم  ،69عبر المجتمع عن دعمه لثالثة من ممثلي  RIPEفي فريق .RISP

2178

جلسة مجموعة عمل تنسيق https://ripe69.ripe.net/programme/meeting-plan/coop- :RIPE
wg/#session1

2179

الجلسة الكلية إلغالق اجتماع https://ripe69.ripe.net/archives/video/10112 :RIPE 69

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  150من 174

الجزء  :2الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

2180

الجزء .2.6ب .6.عملية مجتمع أرقام اإلنترنت )فريق (CRISP

2181

عقب مشاورات المجلس والنقاش النشط ضمن المناطق الخمسة ،تم إنشاء آلية لوضع مقترح واحد من مجتمع أرقام اإلنترنت،
استنا ًدا إلى إجماع المناطق الخمس.

2182

وفي  16أكتوبر  ،2014اقترح مجتمع أرقام اإلنترنت تشكيل فريق  CRISPلوضع مقترح لمجتمع أرقام اإلنترنت لمجموعة
تنسيق اإلشراف على  .(IANA (ICGوحيث إنه تأسس على نموذج مماثل لمجلس أرقام  NROالمستند إلى المجتمع ،يتكون فريق
 CRISPمن ثالثة أعضاء مجتمع من كل من مناطق ) RIRاثنين من أعضاء المجتمع وواحد من العاملين في  .(RIRتم تسھيل
اختيار أعضاء فريق  CRISPمن كل منطقة عن طريق عمليات شفافة ولكنھا واضحة ضمن كل  .RIRإن تفاصيل عمليات
االختيار ھذه مدرجة في أوصاف عملية  RIRأعاله.

2183

يتضمن أعضاء فريق :CRISP
منطقة :AFRINIC
أالن باريت  -مستشار مستقل
مويندوا كيڤوڤا  -خدمات البنية التحتية للشبكة ،جامعة نيروبي
إرنست بياروھانجا )موظف  RIRالمعين(
منطقة :ARIN
بيل وودكوك  -المدير التنفيذي ،باكيت كليرينج ھاوس
جون سويتينج  -المدير األول للبنية والھندسة ،تايم وارنر كابل
ميشيل أبيجويال )موظف  RIRالمعين(
منطقة :APNIC
د .جوفيند  -المدير التنفيذي ،نيكسي
إيزومي أوكوتاني ،جھة اتصال السياساتJPNIC ،
كريج انج )موظف  RIRالمعين(
منطقة :LACNIC
نيكو شيبر  -مديرCuracao IX ،
إستيبان ليسكانو  -نائب الرئيس Cabase ،األرجنتين
أندريه بيازا )موظف  RIRالمعين(

منطقة :RIPE NCC
نوراني نيمبونو  -رئيس التوعية واالتصاالتNetnod ،
أندري روباتشوفسكي  -مدير برامج التكنولوجيا ،مجتمع اإلنترنت
باول رينديك )موظف  RIRالمعين(
2184

الجزء .2.6ب .7.أسلوب فريق CRISP

2185

يبين ميثاق فريق  CRISPأسلوب الفريق لضمان أقصى قدر من الشفافية واالنفتاح في العملية .ويتوفر الميثاق على موقع ويب
https://www.nro.net/crisp-team :NRO

2186

من ذلك الميثاق:
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  151من 174

الجزء  :2الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

•

يتعين على فريق  CRISPاالجتماع بالكامل من خالل المؤتمر الھاتفي ألنشطتھا :ستكون ھذه المؤتمرات الھاتفية متاحة
للعامة الذين يرغبون في االستماع إلى مناقشات فريق  ،CRISPوستعمل سجالت اإلنترنت اإلقليمية على تسھيلھا.

•

كما يعمل فريق  CRISPمن خالل قائمة بريدية عامة وسيتوفر أرشيف علني لھذه القائمة .وسيكون اسم القائمة البريدية ھو
.ianaxfer@nro.net

•

يتم نشر نتائج كل اجتماع  CRISPعلى القائمة البريدية  ianaxfer@nro.netوبصورة إضافية من كل  RIRإلى
المجتمع .كما يقوم أعضاء فريق  CRISPمن المنطقة بمراقبة والمشاركة في مناقشات المجتمع في منطقتھم فيما يتعلق بنتائج
فريق .CRISP

2187

وقد عقد فريق  CRISPمؤتمره الھاتفي األول في  9ديسمبر  .2014في ھذا االجتماع ،تم اختيار إزومي أوكوتوني )منطقة
 (APNICوأالن باريت )منطقة  (AFRINICكرئيس ونائب رئيس على التوالي .وقد تم تحديد إطار زمني للعملية ونشره
واإلعالن عنه .كما يتم اإلعالن عن كافة مؤتمرات  CRISPالھاتفية على القوائم البريدية اإلقليمية ذات الصلة بجانب قائمة
 ianaxfer@nro.netالعامة .كما ينص الميثاق على أن كافة مؤتمرات  CRISPالھاتفية تكون متاحة للمراقبين .وتتوفر عبر
اإلنترنت أرشيفات الفيديو والصوت ومحاضر كافة مؤتمرات  CRISPالھاتفية ،بجانب العديد من تكرارات مسودة المقترح وورقة
بيانات بالمشكالت التي طرحھا أعضاء المجتمع وحالتھا الحاليةhttps://www.nro.net/crisp-team :

2188

إضافة إلى ذلك ،قرر فريق  CRISPأنه من أجل الكفاءة ،سيتم إنشاء القائمة البريدية الداخلية في  - CRISPسيتمكن األعضاء في
فريق  CRISPفقط من إرسال بريد إلى ھذه القائمة أو استالم البريد المرسل إلى القائمة ،ولكن محتوى القائمة ستتم أرشفته عل ًنا
على موقع ويب  .NROيتوفر ھذا األرشيف على/https://www.nro.net/pipermail/crisp :

2189

طوال عملية فريق  ،CRISPشارك أعضاء  CRISPفي مجتمعاتھم اإلقليمية ،لضمان أن المجتمع مخطرة وتشارك المعلومات
مع أعضاء فريق  CRISPاآلخرين حول األحداث والمناقشات الرئيسية في منتدياتھم اإلقليمية .كما كانت ھناك مشاورات أيضًأ
حول أرشيف النقاش لمجتمعاتھم اإلقليمية عند اللزوم طوال العملية لضمان التمثيل العادل والدقيق لوجھات نظر مجتمھم .اتسم
أعضاء فريق  CRISPبالنشاط في تشجيع التعليقات من مناطقھم ،سواء على القائمة البريدية العامة  ianaxfer@nro.netأو
في منتديات المناقشات اإلقليمية.

مستوى اإلجماع على مقترح المجتمع

2190

الجزء .2.6ج.

2191

طوال مناقشات فريق  ،CRISPتم التوصل إلجماع ،عندما ،عقب المناقشات ضمن الفريق ،لم تتم مالحظة أي تعليقات أو مخاوف
أو اعتراضات إضافية .تم تعيين نافذة على مدار الساعة للمناقشات التي تجري خالل المؤتمرات الھاتفية لفريق CRISP
ومشاركتھا على القائمة البريدية لفريق  CRISPللسماح لھؤالء الذين ليسوا على المكالمة بتقديم تعقيبات.

2192

كما تم إجراء أسلوب مماثل لقائمة  .ianaxfer@nro.netتم تقرير اإلجماع عقب المناقشات في القائمة حول مشكلة مطروحة أو
اقتراح جديد عندما ال تكون ھناك تعليقات أو مخاوف أو اعترضات إضافية.

2193

إضافة إلى ذلك ،فقبل تقديم ھذا المقترح إلى  ،ICGتم نشر مسودتين ،مع دعات للتعقيبات من المجتمع العالمي .وكانت فترتي
التعليق ھاتين مھمتين لضمان أن المجتمع كانت لديه فرصة للمساھمة بفعالية في حال المشكالت المحددة خالل العملية.

2194

وباإلضافة إلى ھذا ،فقد دعا فريق  CRISPإلى تعليقات المجتمع على مسودته الحالية للمقترح .ويمكن أن يالحظ أعضاء ICG
واألطراف األخرى المعنية مستوى الدعم للمقترح في أرشيف القائمة البريدية .ianaxfer@nro.net

2195

كذلك ،عند مقارنة النتائج القادمة من كل منطقة  ،RIRتم تحديد العديد من العناصر المشتركة مبكرً ا في العملية ،وكان ھناك إجماع
واضح عبر مجتمعات  RIRالخمسة على المبادئ األساسية لھذا المقترح .حددت تقاليد مجتمع أرقام اإلنترنت بعمليات شفافة
ومنفتحة وشاملة المناقشات في كافة المناطق ،وتم التعبير باستمرار عن ثقة واضحة في نظام  RIRطوال العملية .كذلك ،بالرغم من
اختالف كافة التعقيبات اإلقليمية الخمسة ،لم يوجد تعارضات رئيسية أو نقاط غير قابلة للتسوية في الخالف.تضمنت نقاط االختالف
الرئيسية وجھات الظر حول تنسيق االتفاقية المطلوب إنشائھا بين مشغل خدمات ترقيم  IANAوسجالت  ،RIRوحول الحاجة لجھة
إشراف لمراجعة االتفاقية بصورة دورية .كما يعكس المقترح الحالي االتفاق باإلجماع الذي تم الوصول إليه حول ھذه المشكالت من
خالل المناقشة ضمن فريق  CRISPوفي المنتديات العامة ،على وجه الخصوص القائمة البريدية .ianaxfer@nro.net
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2196

في المناقشات العامة على  ،ianaxfer@nro.netاسترعت العديد من المشكالت اھتمامًا كبيرً ا وادت إلى البدء في مناقشات
كبيرة:
•

إنشاء لجنة مراجعة

•

تفاصيل االتفاقية ،بما في ذلك مدتھا وشروط اإلنھاء وحل النزاع والحاجة لتقديم نص SLA

•

حقوق الملكية الفكرية للبيانات والعالمات التجارية المرتبطة بخدمات ترقيم IANA

2197

التعليقات التي تركز بصورة رئيسية على توضيح تفاصيل ھذه الموضوعات .وقد تم التعبير عن التأييد من خالل العديد من
األشخاص على قائمة  ianaxfer@nro.netالبريدية حول العناصر النھائية المتفق عليھا في المقترح المدرج في القسم .3

2198

كما كان ھناك اتفاق واضح من المجتمع العالمي على المواقف فيما يتعلق بكل من ھذه المشكالت ،على النحو المعروض في محتوى
المقترح الحالي .ويرى فريق  CRISPلذلك أن المقترح الحالي يعكس بالكامل إجماع مجتمع أرقام اإلنترنت العالمي.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  153من 174

الجزء  :2الرد من مجتمع أرقام اإلنترنت

الجزء  .2الملحق :التعريفات
منظمة دعم العناوين ) :(ASOمنظمة داعمة في ھيكل  ،ICANNعلى النحو المحدد في لوائح  ICANNالداخلية ،وتم تشكيلھا في  ،2004حسب
مذكرة تفاھم  .ICANN ASOيتمثل دور  ASOفي تنقيح وتطوير التوصيات المتعلقة بسياسة عناوين بروتوكول اإلنترنت وتقديم النصائح لمجلس
إدارة منظمة  .ICANNويتم تنفيذ وظائف  ASOمن قبل مجلس عاوين منظمة دعم العناوين )https://aso.icann.org/about- .(ASO AC
the-aso/
مجلس العناوين بمنظمة دعم العناوين ) :(ASO ACلديه المسئوليات التالية في ھيكل  ICANNوعملياتھا :يتولى دور وضع السياسات العامة،
تحديد إجراءات اختيار األفراد للعمل في جھات  ICANNاألخرى ،على وجه الخصوص ،المقعدين  9و 10في مجلس إدارة  ICANNوتنفيذ أي
أدوار تعين إلى  ACفي ھذه اإلجراءات ،وتوفير النصيحة لمجلس  ICANNحول سياسة تخصيص موارد األرقام ،فيما يتعلق بسجالت  .RIRويتم
تنفيذ وظيفة  ASO ACمن قبل أعضاء.NRO NC-
فريق  :CRISPتم إنشاء فريق مقترح اإلشراف على  IANAالمجمع لسجالت ) RIRفريق  (CRISPمن قبل سجالت  RIRالخمسة بغرض
إصدار ھذه الوثيقة.
السياسات العامة :سياسات الموارد الرقمية الخاصة باإلنترنت والتي حظيت بموافقة جميع سجالت اإلنترنت اإلقليمية حسب عمليات وضع السياسات
الخاصة بھا ومنظمة  ICANNكما تشترط تطبيق إجراءات أو نتائج معينة التي تقدمھا  IANAأو أي جھة خارجية لھا عالقة بمنظمة .ICANN
عملية وضع السياسة العالمية ) :(gPDPعملية مجتمعات  RIRلوضع السياسة فيما يتعلق بإدارة سجالت أرقام اإلنترنت العالمية .ويتم استخدام
 gPDPفي وضع السياسات التي تتعلق بكافة أنشطة  IANAالمبينة في البند  ،1باستثناء تلك التي تتعلق بصيانة نطاقات ""IN-ADDR.ARPA
و” .“IP6.ARPAيتم تعريف  gPDPبصورة رسمية في الملحق "أ" بمذكرة تفاھم  ASOونشرھا على موقع ويب :NRO
https://www.nro.net/documents/global-policy-development-process
سجالت عناوين  :IANAتشير معًا إلى سجالت  IPv4و IPv6و ASNبجانب مناطق  DNSذات الصلة في IN-ADDR.ARPA
و .IP6.ARPAيمن العثور على السجالت ھناhttp://www.iana.org/numbers :
مشغل خدمات ترقيم  :IANAالطرف المشارك تعاقديًا في أداء خدمات ترقيم .iana
خدمات ترقيم  :IANAأنشطة  IANAذات الصلة بمجتمع أرقام اإلنترنت ،والتي تمثل تخصيص تجمعات موارد أرقام اإلنترنت )وھي عناوين IPv4
وعناوين  IPv6وأرقام النظام التلقائي أو أرقام  (ASNلسجالت اإلنترنت اإلقليمية )سجالت  (RIRوتسجيل ھذه التوزيعات في سجالت أرقام
اإلنترنت المقابلة في  ،IANAومھام إدارة التسجيل األخرى ذات الصلة بما في ذلك إدارة مساحة عناوين  IPالمرتجعة وصيانة السجل العام ،وإدارة
مناطق  DNSمن ” “IN-ADDR.ARPAو” “IP6.ARPAلغرض خاص بما يتفق مع تخصيصات  IPv4و ،IPv6على التوالي.
مذكرة التفاھم بين منظمة دعم العناوين ) (ASOو) ICANNمذكرة تفاھم  :(ICANN ASOمذكرة تفاھم موقعة بين كل من  ICANNوNRO
في  ،2004يتعين( .على  NROبموجبھا القيام بدور ومسئوليات ووظائف ) ASOبما في ذلك تنفيذ  NRO NCلوظائف .(ASO AC
مجتمع أرقام اإلنترنت أو مجتمع  :RIRمنتدى للتعاون يعمل من خالل عمليات اتخاذ قرار شاملة ومنفتحة على كافة األطراف المعنية في خدمات
ترقيم  IANAبجانب خدمات سجالت  RIRالخمسة.
نظام سجل أرقام اإلنترنت :النظام الموضوع إلدارة موارد أرقام اإلنترنت ،التي بموجبھا تحافظ  IANAعلى سجالت األرقام التي تتلقى منھا سجالت
 RIRللتخصيصات لتوزيعھا على المجتمع وتنسق سجالت  RIRمع  IANAللتسجيل الدقيق ألي موارد تعود إلى سجالت األرقام .يتم بيان ھذا البند
بالتفصيل في .7020
موارد أرقام اإلنترنت :عناوين ) IPمن  IPv4و (IPv6وأرقام النظام المستقل ).(ASN
منظمة مصادر األرقام ) :(NROآلية تنسيق لسجالت  RIRللتصرف معًا حول األمور ذات الصلة بمصالح سجالت  RIRوالتي تأسست بموجب
مذكرة تفاھم بين سجالت .RIR
منظمة مصادر األرقام ) :(NROآلية تنسيق لسجالت  RIRللتصرف معًا حول األمور ذات الصلة بمصالح سجالت  "RIRوتتضمن أحكام لحل
النزاعات بين سجالت  RIRحول المشكالت ذات الصلة بمصالح سجالت  .RIRوقد تم إنشاؤھا بتاريخ  2003حسب مذكرة تفاھيم بين سجالت
 RIRاألربع السارية في ذلك الوقت )والتي وقع عليھا  AFRINICعقب إشائه في https://nro.net/ .(2005
المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام ) :(NRO ECمجموعة من الممثلين المعينين من كل  RIRويكونون عاد ًة الرؤساء التنفيذيين.
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المجلس التنفيذي لمنظمة مصادر األرقام ) :(NRO ECالجھة التي  NROومنظماتھا الفرعية في كافة األمور .تتكون من ممثل واحد من كل RIR
بصورة عامة ،سواء كان المدير العام أو مدير  .RIRوتدور رئاسة  NRO ECمن خالل كل من سجالت  RIRحول سجالت  RIRبصورة سنوية.
مذكرة تفاھم لمنظمة مصادر األرقام ) :(NRO MoUمذكرة التفاھم الموقعة في  2003من قبل سجالت  RIRاألربع في التشغيل في الوقت
المناسب وقد تم توقيعھا الح ًقا من قبل  AFRINICفي  .2005وقد أسست مذكرة التافھم منظمة موارد األرقام وحددت أنشطتھا ومنظماتھا الفرعية.
مجلس األرقام في منظمة مصادر األرقام ) :(NRO NCجھة مكونة من ثالثة أعضاء في المجتمع من كل مجتمع  .RIRوھي تتصرف بصفة
استشارية نحو المجلس التنفيذي في  NROومراجعة أي مقترح سياسة عامة لتأكيد أن عمليات  RIR PDPواإلجراءات ذات الصلة تم اتباعھا في
وضعھا والموافقة عليھا .وفي ھيكل  ،icannيقدم أعضاء  NRO NCوظائف مجلس عاوين منظمة دعم العناوين ).(ASO AC
عملية وضع السياسة ) :(PDPالعملية التي تجري ضمن كل  RIRوالتي يقوم المجتمع من خاللھا بوضع السياسات ذات الصلة بتوزيع وتسجيل
موارد أرقام اإل،ترنت ضمن منطقة الخدمة .وبينما تختلف عمليات وضع السياسة ھذه في بعض المواصفات ،فإن ھناك خصائص مشتركة مثل :كافة
عمليات  PDPفي  RIRمتاحة للجميع واتباع عملية شاملة مؤسسة للتعاون ،وأ ،كافة عمليات  PDPفي  RIRشفافة في طرق عملھا واستخدام
القوائم البريدية العامة ومنتديات المجتمع المفتوحة ،وأن كافة عمليات  PDPفي  RIRتصل لنتائج من خالل إجماع المجتمع وأن السياسات الصادرة
عن أي من عمليات  PDPفي  RIRمحددة بصورة مجانية ومتوفرة عل ًنا.
سجل اإلنترنت اإلقليمي ) :(RIRالمنظمات ذات العضوية غير الھادفة للربح المسئولة ن توزيع وتسجيل موارد أرقام اإلنترنت في المناطق الجغرافية
السياسية على مستوى القارة ،كما اقترحت  IETFأوالً في  .RFC 1366وتشكل سجالت  RIRعصرً ا ھامًا في نظام سجل أرقام اإلنترنت كما ھو
محدد في  .RFC 7020كذلك ،تم إنشاء سجالت  RIRبصورة شاملة وتقدم دور األمانة لمجتمعاتھا مع تسھيل سياسة موارد إنترنت منفتحة وشاملة
لسياسة موارد األرقام .وھناك حاليًأ  5سجالت  RIRالخمس على النحو المحدد القسم .1ب .من ھذه الوثيقة.
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الرد على طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف  IANAحول سجالت
معلمات بروتوكول IANA
الجزء  3ملخص
3001

طلبت  NTIAاألمريكية من  ICANNاقتراح كيف يجب أن تنھي  NTIAدورھا اإلشرافي على وظائف  .IANAوبعد مشاورات
المجلس ،أنشأت  ICANNبدورھا مجموعة تنسيق انتقال اإلشراف على  .IANAكما طلبت ھذه المجموعة مقترحات لوظائف
 IANAالثالث الرئيسية :األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكول .تتضمن ھذه الوثيقة رد  IETFعلى ھذا الطلب لمعلمات
البروتوكول .ويقصد إدراجه في صورة رد مجمع على  NTIAبجانب تلك الخاصة باألسماء وموارد األرقام التي يجري تطويرھا
من قبل المجتمعات التشغيلية ذات الصلة.

3002

حالة ھذه المذكرة

3003

تم تقديم مسودة اإلنترنت ھذه بما يتوافق بالكامل مع أحكام  BCP 78و .BCP 79تمثل مسودة اإلنترنت مستندات مقبولة لفريق
عمل ھندسة اإلنترنت ) .(IETFالحظ أن المجموعات األخرى قد توزع أيضًا وثائق العمل كمسودات على اإلنترنت .تتوفر قائمة
مسودات اإلنترنت الحالية على  .http://datatracker.ietf.org/drafts/current/تمثل مسودات اإلنترنت مسودات وثائق
صالحة بحد أقصى ستة شھور ويجوز تحديثھا أو استبدالھا أو تقادمھا بسبب الوثائق األخرى في أي وقت .كما أنه من غير المناسب
استخدام مسودات اإلنترنت كمادة مرجعية أو االقتباس منھا بخالف "العمل قيد التقدم".

3004

كما ستنتھي مسودة اإلنترنت ھذه بتاريخ  10يوليو .2015

3005

إشعار حقوق النشر

3006

حقوق النشر لسنة  ،2015أمانة  IETFواألشخاص المحددين كمؤلفين للوثائق .جميع الحقوق محفوظة.

3007

تخضع ھذه الوثيقة إلى  BCP 78وأحكام أمانة  IETFالقانونية فيما يتعلق بوثائق IETF
) (http://trustee.ietf.org/license-infoالسارية في تاريخ نشر ھذه الوثيقة .الرجاء مراجعة ھذه الوثائق بحرص ،حيث
أ،ھا تبين حقوقك وقيودك وتوقعاتك فيما يتعلق بھذه الوثيقة .كما يجب أن تتضمن مكونات الرموز من ھذه الوثيقة نص ترخيص
 BSDالمبسط على النحو المبين في القسم  4ه من أحكام قانون األ/انة ويتم توفيرھا بدون ضمان على النحو المبين في ترخيص
 BSDالمبسط.

الجزء  .3.1مقدمة إلى IETF
3008

في مارس  ،2014أعلنت إدارة االتصاالت والمعلومات الوطنية ) (NTIAعن نيتھا لنقل مھمة اإلشراف على وظائف ھيئة
اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANAالى المجتمع العالمي ]إعالن  .[NTIAوفي ذلك اإلعالن ،دعت  NTIAھيئة اإلنترنت لألرقام
واألسماء المُخصصة ) (ICANNإلى إنشاء عمليةلتسليم مقترح لالنتقال .وكجزء من ھذه العملية ،تم تشكيل مجموعة التنسيق لعملية
إنتقال األشراف على وظائف  IANAوالمعروفة بـ ) .(ICGيمكن االطالع على ميثاق  ICGفي الملحق "ب" .وقد طلبت ICG
بدورھا مقترحات فيما يتعلق بترتيبات ما بعد االنتقال من مجتمعات األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكول من أجل وضع مقترح
على  .NTIAويمكن العثور على طلب تقديم العروض النھائي ) (RFPفي الملحق "ج".

3009

كذلك ،بينما توجد تفاعالت بين كافة وظائف  IANAومعايير  ،IETFفإن ھذه الوثيقة تعالج على وجه الخصوص وظيفة سجالت
معلمات البروتوكول .يتضمن القسم ) 1ھذا القسم( مقدمة ترجع فقط إلى  .IETFبينما يتضمن القسم  2استبيا ًنا تمت كتابته من قبل
 ICGورد رسمي من قبل 87.IETF

 87وقد تمت إعادة تنسيق ھذا المقترح.
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3010

نالحظ أن النص التالي كان مذكورً ا كتذييل في  RFPاألصلي.
في طلب العروض  RFPھذا تشير " "IANAإلى الوظائف المحددة حاليًا في االتفاق بين  NTIAوICANN
] [http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-orderباإلضافة إلى أي وظائف أخرى يتم تنفيذھا تقليديًا
من قبل مشغل وظائف  [https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf] SAC-067 .IANAتقدم
وص ًفا واح ًدا للعديد من المعاني المختلفة لمصطلح " "IANAوالتي قد تكون قراءة مفيدة باإلضافة إلى الوثائق التي تشكل االتفاق ذاته.

الجزء  .3.2رد  RFPالرسمي
3011

يمكن العثور على طلب تقديم العروض بالكامل بما في ذلك المقدمة في الملحق "ج".

3012

نوع المقترح

3013

تحديد أي فئة من وظائف  IANAينبغي أن يعالج ھذا التقديم:
] [ األسماء

3014

] [ واألرقام

] [Xمعلمات البروتوكول

يذكر ھذا الرد الممارسات الحالية في  IETFكما يمثل وجھات نظر مجلس بنية اإلنترنت و.IETF

الجزء  .3.1استخدام المجتمع لـ IANA
3015

3016

يجب أن يورد ھذا القسم خدمات  IANAأو أنشطتھا المعينة والمميزة التي يعتمد عليھا المجتمع الذي تنتمي إليه .يُرجى تقديم ما يلي
لكل خدمة أو نشاط من  IANAيعتمد عليه المجتمع الذي تنتمي إليه:
•

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 متطلبات  IANAوالوظائف التي تتطلبھا مجتمعات عمالء أخرى.

الجزء .3.1أ .الخدمة أو النشاط
رد :IETF

3017

3018

تستخدم العديد من بروتوكوالت  IETFمعلمات بروتوكول محددة بصورة مشتركة .ويتم استخدام ھذه المعلمات من قبل جھات
التنفيذ ،التي تمثل باألساس مستخدمين لمعايير  IETFوالوثائق األخرى .إضافة إلى ذلك ،فلضمان اتساق التشغيل البيني لقيم
المعلمات ھذه من قبل جھات التنفيذ المستقلة ،ودعم قابلية التشغيل العالمية ،تحدد مواصفات بروتوكول  IETFوتطلب السجالت
المتوفرة عالميًا التي تتضمن قيم المعلمات وإشارة إلى أي وثائق ذات صلة .كما تستخدم  IETFسجالت معلمات بروتوكول IANA
لتخزين ھذه المعلومات في موقع عام .ويمكن لمجتمع  IETFفي الوقت الراھن الوصول إلى سجالت معلمات البروتوكول عن
طريق اإلشارات المستندة إلى اسم نطاق  iana.orgكما يستخدم المصطلح " "IANAفي عمليات سجل معلمات البروتوكول
].[RFC5226

الجزء .3.1ب.

عميل الخدمة أو النشاط

رد :IETF
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3019

يحافظ مشغل سجالت معلمات بروتوكول  IANAعلى سجالت معلمات البروتوكول لفريق  IETFبما يتوافق مع كافة سياسات
 IETFوبما يتفق مع مذكرة التفاھم ] [RFC2860واالتفاقيات التكميلية ذات الصلة التي تتضمن اتفاقيات مستوى الخدمة )اتفاقيات
 (SLAالمبرمة بين كل من  IETFو.[MOUSUP] ICANN

3020

كما أن  IETFھي منظمة عالمية تصدر معايير اختيارية ومھمتھا إصدار وثائق ھندسية عالية الجودة وذات صلة والتي تؤثر على
الطريق التي يقوم بھا األشخاص بتصميم واستخدام وإدارة اإلنترنت بطريق تجعل اإلنترنت يعمل بصورة أفضل ].[RFC3935
يتم نشر معايير  IETFفي سالسل  .RFCكما تتولى  IETFمسئولية المعايير الرئيسية التي يتم استخدامھا في اإلنترنت اليوم ،بما
في ذلك  IPو TCPو DNSو BGPو HTTPمن بين عدد كبير آخر.

3021

تعمل  IETFبصورة منفتحة وشفافة ] .[RFC6852وقد تم نشر العمليات التي تحكم  IETFأيضًا في سلسلة  .RFCيتم توثيق
عملية معايير اإلنترنت في ] .[RFC2026وال تشرح ھذه الوثيقة فقط كيفية وضع المعايير ،ولكنھا أيضًا كيفية حل النزاعات حول
القرارات RFC 2026 .تم تعديله عد ًدا من المرات] .[BCP9infoويمكن تعديل عملية المعايير بنفس الطريقة التي تعتمد بھا
المعايير .وھي ،أن يقترح شخص ما تغيير من قبل وثيقة مؤقتة معرفة باسم مسودة اإلنترنت ،ثم يناقشھا المجتمع وإذا تم التوصل
إلى إجماع ،واعتمدت مجموعة توجيه ھندسة اإلنترنت ) (IESGالتغيير ،والتي تتحمل المسئولية اليومية عن اإلعالن عن إجماع
 IETFعلى القرارات التقنية ،بما في ذلك تلك التي تؤثر على سجالت معلمات بروتوكول  .IANAيمكن ألي شخص اقتراح تغيير
خالل آخر مكالمة ،كما يمكن ألي شخص المشاركة في نقاش المجتمع.

3022

الجزء .3.1ج.

ما ھي السجالت المشاركة في تقديم الخدمة أو النشاط

رد :IETF
3023

تمثل سجالت معلمات البروتوكول نتيجة عمل  .IETFوھي تتضمن السجل فائق المستوى وكامل عنوان  IPوبعض سجالتھا
الفرعية ،ومساحة أسماء النظام التلقائي وعدد من السجالت خاصة االتسخدام فيما يتعلق باسم النطاق .لمزيد من التفاصيل ،الرجاء
الجوع إلى الوثائق في قسم "التداخل أو التبعيات".

3024

تمثل إدارة سجالت معلمات البروتوكول خدمة يتم توفيرھا إلى .IETF

3025

الجزء .3.1د .التداخل أو الترابط بين متطلبات  ،IANAوالمھام المطلوبة من قبل مجتمعات العمالء األخرى
رد :IETF

3026

في ھذا السياق ترى " IETFالتداخل" حيث يوجد بصورة ما مسئولية مشتركة عن سجل واحد عبر منظمات متعددة .وبھذا المعنى،
ال يوجد تداخل بين المنظمات ألن المسئولية عن كل سجل محددة بعناية .وعلى الرغم من ذلك ،توجد نقاط تفاعل بين المنظمات
األخرى ،وبضعة حاالت حيث قد تحدد  IETFأيضًا نطاق سجل ألغراض تقنية .وھذا ھو الحال مع كل من األسماء واألرقام ،على
النحو المبين في الفقرات أدناه .وفي كافة الحاالت ،ينسق  IETFمع المنظمات المناسبة.

3027

ومن الجدير الذكر أن  IETFليس لديھا عضوية رسمية .كما يتضمن المصطلح " "IETFأي شخص يرغب في المشاركة في
 IETFكما يمكن أن يكون المشاركين في  IETFأيضًا أعضاء في المجتمعات األخرى .كما يشارك العاملون والمشاركون من
 ICANNوسجالت اإلنترنت اإلقليمي )سجالت  (RIRالتي تشارك بانتظام في أنشطة .IETF
o

حددت  IETFعد ًدا من سجالت االستخدام الخاص فيما يتعلق بأسماء النطاقات .وتتطلب ھذه السجالت التنسيق مع ICANN
كجھة سياسات لجذر  ،DNSبما في ذلك مجموعات المجتمع المسئولة عن سياسة  ICANNفي أسماء النطاقات مثل منظمة
دعم األسماء العالمية ) (GNSOومنظمة دعاء أسماء رموز البلدان ) .(CCNSOوھذه آليات موضوعة بالفعل لتنفيذ ھذا
التنسيق ،والقدرة على تعديل ھذه اآلليات لتلبية الشروط الجديدة عند ظھورھا[RFC6761] .

o

تحدد  IETFبروتوكول  .DNSتكون 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

تحدد  IETFالحد األدنى لمنتطلبات الخوادم الجذر [RFC2870] .إن ھذه المتطلبات قيد المراجعة في الوقت الراھن،
بالتشاور مع مجتمع الخادم الجذر.
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o

وقد تطورت بنية التوجيه مع الوقت ،ومن المتوقع أن يستمر ذلك .كما يمكن أن يكون لھذا التطور تأثير على استراتيجيات
تخصيص عناوين  IPالمناسبة .وعندما يحدث ذلك ،سيتشاور  IETFوينسق مع مجتمع  ،RIRكما فعلنا في الماضي.

o

تتولى قوة عمل ھندسة اإلنترنت ) (IETFمسئولية تحديد مساحة عنوان  IPبالكامل ومساحة أرقام  .ASومن خالل سجالت
معلمات بروتوكول  ،IANAتفوض  IETFعنوان  IPمحدد ونطاقات أرقام  ASلسجالت [RFC7020] RIR
و] .[RFC7249كما يتطلب تخصيص العنوان الخصا ،مثل البث المتعدد وعناوين البث عاد ًة التنسيق .يوجد مثال آخر على
عناوين  IPالتي ال يديرھا نظام  RIRوھي العناوين المحلية الفريدة ) ،[RFC4193] (ULAحيث توظف الشبكات المحلية
بادئة ال يقصد منھا توجيه اإل،نترنت العام .عنوان خاص جديد للمعلومات .في كافة الحاالت ،يتم إدارج ھذه التعيينات الخاصة
في سجالت معلمات بروتوكول .IANA

o

ويحافظ  IETFعلى السجالت الفرعية لتعيينات  IPv4و IPv6الخاصة .وقد تم تحديد ھذه في ]،[RFC3307
] [RFC5771و] .[RFC6890كما تنسق  IETFھذه التعيينات مع سجالت .RIR

o

وقد يكون للتغييرات في معايير  IETFتأثير على عمليات سجالت  RIRوموفري الخدمات .أحد األمثلة الحديثة ھو تنفيذ
 BGPألرقام النظام التلقائي كجھات رباعية ] .[RFC6793ومن المھم مالحظة ھذا التغيير الحادث من الضرورة التشغيلية،
ووضحت التوافق القوي بين سجالت  RIRو.IETF

الجزء  .3.2الترتيبات القائمة لمرحلة ما قبل النقل
3028

من المفترض أن يصف ھذا القسم آلية عمل الترتيبات القائمة المرتبطة بھيئة  IANAفي مرحلة ما قبل النقل.

3029

الجزء .3.2أ .مصادر السياسة

3030

وينبغي لھذا القسم تحديد مصدر)مصادر( معينة من السياسة التي يجب اتباعھا من قبل مشغل وظائف  IANAعند القيام بالخدمات
أو األنشطة الوارد وصفھا أعاله .إذا كانت ھناك مصادر مميزة للسياسة أو لوضع السياسات ألنشطة ھيئة  IANAالمختلفة ،يُرجى
إذن وصف ھذه المصادر بشكل منفصل .للتعرّ ف على كل مصدر من مصادر السياسة أو وضع السياسات ،برجاء ذكر التالي:

3031

•

ما ھي خدمة أو نشاط ) IANAالمحدد 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.

الجزء .3.2أ.1.

الخدمة أو النشاط المعني في IANA

رد :IETF
3032

3033

سجالت معلمات البروتوكول.

الجزء .3.2أ.2.
وإنشائھا

كيف تم وضع ھذه السياسة وكيف تم إنشاؤھا ومن المشارك في عملية وضع السياسة

رد :IETF
3034

يتم توضيح سياسة اإلدارة الشاملة لسجالت معلمات البروتوكول في ] [RFC6220و] .[RFC5226كما توضح أول ھذه الوثائق
النموذج الخاص بكيفية تشغيل السجالت ،وإعداد السياسة ،وكيفية حدوث اإلشراف RFC 5226 .تحدد السياسات التي يمكن
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  161من 174

الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول

توظيف مؤلفي المواصفات عندما يحددون سجالت البروتوكول الجديدة في قسم "اعتبارات  "IANAمن كل مواصفة .كما تبدأ كافة
السياسات في  IETFبمقترح في صيغة مسودة إنترنت .ويجوز ألي شخص تقديم مقترح مماثل .إذا كانت ھناك مصلحة مناسبة ،قد
تختار مجموعة عمل يتضمن نطقاھا العمل المقترح اعتماده ،كما يجوز أن تختار  IESGإنشاء مجموعة عمل ،أو يجوز لمدير
منطقة اختيار تمويل المسودة .وعلى أي حال ،يجوز ألي شخص التعليق على المقترح عند تقدمه .وال يمكن تمرير مقترح من قبل
 IESGإذا لم يتمتع بدعم مجتمع كا ٍ
ف فيما يتعلق بتوضيح إجماع شديد ] .[RFC7282وفي كل حال ،يتم إجراء "دعوة أخيرة"
حتى يكون ھناك إخطار بأي تغيير مقترح على سياسة أو عملية .ويجوز ألي شخص التعليق خالل مكالمة أخيرة .على سبيل المثال،
يتم استخدام ھذه العملية في الوقت الراھن لتحديث .[I-D.leiba-cotton-iana-5226bis] RFC 5226

3035

الجزء .3.2أ.3.

كيف يتم حل النزاع بشأن السياسة

رد :IETF
3036

3037

يتم معالجة معظم النزاعات على أدنى مستوى من خالل مجموعة العمل وعمليات اإلجماع .وفي حالة عدم اتفاق أي شخص مع أي
إجراء ،يحدد البند  6.5من ] [RFC2026حل تعارض متعدد المستويات وعملية طعن تتضمن مدير المنطقة المسئول ،وIESG
و .IABفي حالة تأييد ھذه الطعون ،يتم تطبيق العالج المناسب .كذلك ،عندما يطالب شخص بأن اإلجراءات نفسھا غير كافية أو
غير مناسبة بصورة ما لمعالجة ظرف ما ،يجوز الطعن على قرار  IABلمجلس أمناء مجتمع اإلنترنت.

الجزء .3.2أ.4.

اإلشارة إلى وثائق وضع السياسة وعمليات حل النزاع

رد :IETF
3038

كما ھو مذكور أعاله [RFC2026] ،البند  6.5يحدد عملية حل النزاعات والطعون .أما ] [RFC2418يحدد إجراءات مجموعة
العمل .الحظ أن كل من ھذه الوثائق تمت تسميتھا في طلبات  RFCالالحقة على النحو المشار إليه ].[RFC-INDEX

3039

الجزء .3.2ب.

3040

سيصف ھذا القسم كافة الطرق التي تتم بھا مراقبة إمداد ھيئة  IANAللخدمات واألنشطة المدرجة في القسم األول وكافة الطرق
التي تتم على أساسھا في الوقت الحالي مساءلة ھيئة  IANAبخصوص تقديم الخدمات .لكل آلية مراقبة أو مساءلة ،يُرجى إيراد أكبر
قدر ممكن مما يلي إن وُ جد:

3041

المراقبة والمساءلة

•

ما ھي خدمة أو نشاط ) IANAالمحدد في القسم( الذي تأثر.

•

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

•

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

•

وصف لآللية )مثل العقد ،مخطط التقارير ،خطة التدقيق ،إلخ( .ينبغي أن يشمل ھذا وص ًفا لعواقب وظائف مشغل  IANAالتي
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.

الجزء .3.2ب.1.

ما ھي خدمة أو نشاط  IANAالمعني؟

رد :IETF
3042

سجالت معلمات البروتوكول.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  162من 174

الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول

3043

الجزء .3.2ب.2.
تأثر.

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

رد :IETF
3044

تتأثر كافة مصادر السياسات فيما يتعلق بسجل معلمات البروتوكول.

الجھة أو الجھات التي توفر خدمات اإلشراف أو تقوم بوظائف المساءلة

3045

الجزء .3.2ب.3.

3046

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

3047

يمثل مجلس بنية اإلنترنت ) (IABجھة إشرافة على  IETFتتضمن مسئولياتھا ،من بين أمور أخرى ،تؤكد تعيين أعضاء ،IESG
وإدارة الطعون كما ناقشنا أعاله ،وإدارة بعض النطاقات ،بما في ذلك  ،[RFC3172] ARPA.وإرشادات البنية العامة على
المجتمع األوسع .يجب أن يوافق  IABعلى تعيين منظمة للتصرف كمشغل  IANAنيابة عن  .IETFويتولى  IABأيضًا مسئولية
إنشاء عالقة اتصال مع المنظمات األخرى نيابة عن  .IETFيمكن العثور على ميثاق  IABفي ].[RFC2850

3048

يتم اختيار أعضاء  IABواستدعاؤھم من خالل عملية لجنة الترشيح ) (NOMCOMالمبينة في ] [RFC3777وتحديثاتھا .تنص
ھذه العملية على اختيار أعضاء نشطين من المجتمع يوافقون بأنفسھم على اختيار المرشحين .يتم اختيار األعضاء النشطين بصورة
عشوائية من المتطوعين أصحاب سجل مشاركة في  ،IETFبحدود فيما يتعلق بوجود عدد كبير للغاية من األعضاء النشطين بنفس
التبعية .يتم اختيار األعضاء النشطين بصورة تجعل من الممكن ألي شخص التحقق من اتباع اإلجراءات الصحيحة .يتم إرسال
المرشحين المختارين من األعضاء النشطين إلى مجلس أمناء مجتمع اإلنترنت لتأكيدھا .بصورة عامة ،يتم تعيين األعضاء لمدة
سنتين .ويختار  IABرئيسه.

3049

كما يوفر  IABاإلشراف على سجالت معلمات البروتوكول في  IETFويكون مسئوالً عن اختيار المشغلين المناسبين والترتيبات
ذات الصلة لكل سجل .على وجه الخصوص ،عندما تستدعي العالقات بين البروتوكوالت ذلك ،يتم تشغيل السجالت في بعض
األوقات من قبل أو فيما يتعلق بجھات أخرى .وإذا لم تتوصل  IABأو  IETFإلى الحاجة إلى عالج خاص ،فإن المشغل الحالي
للسجالت ھو .ICANN

وصف اآللية

3050

الجزء .3.2ب.4.

3051

)مثل العقد ،مخطط التقارير ،خطة التدقيق ،إلخ( .ينبغي أن يشمل ھذا وص ًفا لعواقب وظائف مشغل  IANAالتي ال تلبي المعايير
التي وضعتھا اآللية ،ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللية.
رد :IETF

3052

توجد مذكرة تفاھم ) (MoUبين  ICANNو IETFسارية منذ  .2000ويمكن العثور عليھا في ] .[RFC2860تحدد مذكرة
التفاھم العمل المطلوب تنفيذه من قبل مشغل وظائف  IANAلفريق  IETFوفريق عمل أبحاث اإلنترنت )) ،IRTFكمنظمة نظيرة
لفريق  ،IETFتركز على البحث [RFC2014] .كل سنة يتم التفاوض على اتفاقية مستوى خدمة تكمل مذكرة التفاھم.

3053

تعتبر اإلدارة اليومية وإدارة العقود مسئولية مدير  IETFاإلداري ) .(IADكما تراقب لجنة اإلشراف اإلدارة على
 (IAOC) IETFمدير  .IADكذلك ،يمثل أعضاء  IAOCأيضًا أمناء الئتمان  IETFالذي يمثل الغرض الرئيسي منه في حجز
بعض الملكية الفكرية لمصلحة  IETFككل .ويتم تعيين أعضاء  IAOCمن قبل مجلس أمناء مجتمع اإلنترنت ،و IABوIESG
و .[RFC4071] NOMCOMتعمل  IAOCمع مشغل وظائف  IANAإلنشاء مقاييس سنوية ألداء [METRICS] IANA
واإلجراءات التشغيلية وويتم اعتماد الوثيقة الناتجة كوثيقة مكملة لمذكرة التفاھم كل سنة ] .[MOUSUPبدءًا من  ،2014بما يتفق
مع ھذه الملحقات ،يتم إجراء تدقيق سنوي لضمان معالجة طلبات معلمات البروتوكول وف ًقا للسياسات الموضوعة .وستكون نتائج
التدقيق متوفرة لكل شخص في العالم لالطالع عليھا.

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  163من 174

الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول

3054

إضافة إلى ذلك ،فحتى تاريخه ،لم يكن ھناك أي نزاعات أو مشكالت غير قابلة للحل بين  IETFومشغل وظائف  IANAالحالية.
] [RFC2860يحدد أنه في حالة نشوب نزاع تقني" ،يتعين على  IANAالسعي إلى واتباع اإلرشادات التقنية بصورة حصرية من
 ".IESGومن غير المحتمل أن ينشأ موقف أكثر صعوبة ،حيث سيشارك  IAOCو IABفي إدارة  ICANNلمعالجة األمر .كما
تقدم مذكرة التفاھم أيضًا خيارً ا لكل طرف إلنھاء الترتيب مع إخطار بستة شھور .وسيتم اتخاذ ھذا اإلجراء بوضوح بعد نظر جاد.
وفي ھذه الحالة ،سيتم اختيار مشغل وظائف جديد في  ،IANAوسيتم إبرام اتفاقية جديدة مع ھذا المشغل.

الجزء .3.2ب.5.

3055

االختصاص القضائي واألساس القانوني لآللية

رد :IETF
3056

ھذه اآللية عامة في طبيعتھا .وال تحدد االتفاقية الحالية اختصاصًا قضائيًا.

الجزء  .3.3الرقابة والمساءلة المقترحتان في مرحلة ما بعد النقل
3057

سيصف ھذا القسم التغييرات التي يقترحھا المجتمع الخاص بك على الترتيبات الواردة في القسم ".2ب" في ضوء عملية النقل .إذا
كان مجتمعك يقترح استبدال واحد أو أكثر من الترتيبات الحالية بترتيبات جديدة ،يجب شرح ھذا االستبدال وجميع العناصر المدرجة
في القسم -2ب يجب وصفھا للترتيبات الجديدة .يجب أن يقدم المجتمع المسوغات والمبررات للترتيبات الجديدة.

3058

إذا كان مقترح مجتمعك له تأثيرات ناتجة عن التفاعل بين وظائف  IANAوترتيبات السياسة القائمة المبينة في القسم -2أ ،ينبغي أن
توصف ھذه اآلثار ھنا.

3059

إذا لم يكن المجتمع بصدد اقتراح تغييرات على الترتيبات الواردة في القسم "ب ،"2.فإن المسوّ غات والمبررات لھذا االختيار يجب
ذكرھا ھنا.
رد :IETF

3060

لم يتم طلب وجود منظمات أو منشآت جديدة .وعلى مر السنوات ،منذ إنشاء  ،ICANNأنشأت كل من  IETFو ICANNوIAB
نظام لالتفاقيات والسياسات وآليات اإلشراف التي تغطي بالفعل ما يلزم .وقد عمل ھذا النظام بصورة جيدة بدون أي مشاركة تشغيلية
من .NTIA

3061

كما ستستمر تحديثات سجل معلمات البروتوكول في  IANAفي العمل بصورة يومية ،عند قيامھا آلخر عقد أو أكثر .كما أن مجتمع
 IETFمقتنع للغاية بالترتيب الحالي مع  .ICANNويظل  RFC 2860ساريًا وقد خدم مجتمع  IETFجي ًدا .كما قدم
 RFC 6220وص ًفا مناسبًا للخدمة باإلضافة إلى المتطلبات.

3062

على الرغم من ذلك ،ففي غياب عقد  ،NTIAيمكن أن تلزم بضعة ترتيبات جديدة لضمان تلبية توقعات مجتمع  .IETFوھذه
التوقعات ھي كما يلي:

3063

o

تكون سجالت معلمات البروتوكول في النطاق العام .كما يفضل مجتمع  IETFأن تقر كافة األطراف ذات الصلة بھذه الحقيقة
كجزء من االنتقال.

o

وھذا ما يفضله مجتمع  ،IETFكجزء من عملية نقل  ،IANAتقر  ICANNبأنھا سوف تنفذ االلتزامات المقررة في القسم
ج 7.3.والقسم  1.61من عقد وظائف  IANAالحالي بين  ICANNو] NTIAعقد [NITA-من أجل تحقيق نقل سلس إلى
المشغل )المشغلين( التاليين ،إذا ما ظھرت حاجة إلى ذلك .عالوة على ذلك ،في حالة االنتقال ،يتوقع مجتمع  IETFأن
 ICANNو IETFوالمشغلين الالحقين سيعملون معًا للحد من االنقطاع في استخدام سجالت معلمات البروتوكول أو الموارد
األخرى الموجودة حاليًا في .iana.org

عند وضع رد ،وضعنا في اعتبارنا النقاط التالية التي ناقشھا مجتمع  IETFخالل السنة السابقة ] [ProtoParamEvo14التي
أدت إلى المبادئ اإلرشادية التالية لجھود  IABالتي تؤثر على سجالت معلمات البروتوكول .ويجب تجميع ھذه المبادئ معًا ،حيث
ال يكن ترتيبھا كافيًا.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  164من 174
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 .1كما أن وظيفة سجالت معلمات البروتوكول في  IETFكانت وال تزال مقدمة بجدارة من قبل مجتمع اإلنترنت التقني .كذلك،
فإن قوة واستقرار الوظيفة وتأسيسھا ضمن مجتمع اإلنترنت التقني مھمة مع العلم بأھمية معلمات البروتوكل للتشغيل المناسب
لبروتوكوالت  .IETFونعتد أن الھياكل التي تدعم وظيفة سجالت معلمات الروتوكول تحتاج أن تكون قوية بما يكفي حتى
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.
 .2إضافة إلى ذلك ،تتطلب سجالت معلمات البروتوكول االنفتاح والشفافية والمساءلة.
المستندات الحالية الخاصة بطريقة إدارة الوظيفة واإلشراف عليھا جيدة ] .[RFC6220] ،[RFC2860كما قد يكون التعميم
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
المعنية .ونحن ملتزمون بإجراء التحسينات ھنا عند اللزوم.
 .3كذلك ،يجب ان تحترم أي تغييرات منصوص عليھا على وظيفة سجالت معلمات البروتوكول اتفاقيات مجتمع اإلنترنت الحالية.
تحدد مذكرة التفاھم الحالية في " RFC 2860األعمال الفنية المقرر تنفيذھا بمعرفة ھيئة أرقام اإلنترنت المخصصة بالنيابة
عن قوة مھام ھندسة اإلنترنت وقوة مھام أبحاث اإلنترنت" .وأية تعديالت على وظيفة سجالت معلمات البروتوكوالت يجب أن
تتم من خالل استخدام عملية  IETFمن أجل تحديث  RFC 6220وغيرھا من طلبات التعليقات  RFCذات الصلة .تطور
وليس ثورة.
 .4تتطلب بنية اإلنترنت وتتلقى خدمات بارعة من قبل سجالت اإلنترنت.
ويعتمد استقرار اإلنترنت على التوفير المناسب ليس فقط لمعلمات بروتوكول  IETFولكن أيضًا ألرقام  IPوأسماء النطاق
والسجالت األخرى .عالوة على ذلك ،تعتبر كل من  DNSو IPv4/IPv6بروتوكوالت محددة بـ  .IETFومن ثم ،فنحن
نتوقع استمرار دور  IETFفي وضع المعايير واإلرشاد البنيوي وتخصيص بعض معلمات األسماء  /األرقام .وتعتبر كل من
عناوين  IPمتعددة البث وأسماء  DNSذات االستخدام الخاص أمثلة يلزم فيھا التنسيق عن قرب .كذلك ،سيستمر  IETFفي
التنسيق مع  ICANNوسجالت  RIRواألطراف األخرى التي تستمثر في التشغيل السلس لسجالت اإلنترنت .كما أننا نفھم
تمامًأ الحاجة للعمل معًا.
 .5ستستمر  IETFفي إدارة وظيفة سجالت معلمات البروتوكول كمكون متكامل لعملية معايير  IETFواستخدام البروتوكوالت
الناتجة.
يحدد  RFC 6220دور ووظيفة سجل معلمات البروتوكوالت ،الذي يعد حيويًا بالنسبة لعمليات معايير  IETFوبروتوكوالت
 .IETFوتتحمل  ،IABنيابة عن  ،IETFمسئولية تحديد وإدارة العالقة مع دور مشغل سجل البروتوكول .كما تتضمن ھذه
المسئولية اختيار وإدارة مشغل سجل معلمات البروتوكول ،بجانب إدارة عملية تسجيل المعلمات واإلرشادات لتخصيص
المعلمات.
 .6ويتم توفير سجالت معلمات البروتوكول كخدمة عامة.
يتم تحديد التوجيھات إلنشاء سجالت معلمات البروتوكول والسياسات لإلضافات والتحديثات الالحقة في طلبات  .RFCوتتوفر
سجالت معلمات البروتوكول لكل شخص ،ويتم نشرھا في صيغة تسمح بإدراج محتياتھا في أعمال أخرى بدون تصريح
إضافي .كما تتضمن ھذه األعمال على سبيل المثال ال الحصر ،عمليات التنفيذ لبروتوكول اإلنترنت ووثائقھا ذات الصلة.
سوف تقوم ھذه المبادئ بإرشاد  IABو IAOCوبقية مجتمع  IETFخالل عملھا مع  ICANNعلى إقرار مقاييس األداء
وإجراءات التشغيل المستقبلية ألداء .IANA

الجزء  .3.4تأثير النقل
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  165من 174

الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول

3064

ينبغي أن يصف ھذا القسم ما ھي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم  .3قد تشمل ھذه التأثيرات بعضًا من أو كل مما
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.

•

وصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقد .NTIA

•

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

رد :IETF
3065

ال توجد تغييرات ھيكلية مطلوبة لمعالجة معلمات البروتوكول .وسترشد المبادئ المذكورة أعاله كل من  IABو IAOCوبقية
مجتمع  IETFحيث يعملون مع  ICANNإلنشاء مقاييس أداء مستقبلية في  IANAوإجراءات تشغيلية بھا ،كما كان األمر في
الماضي.

3066

وحيث ال يتوقع تغيير أي خدمة ،فال ينتظر أي مشكالت استمرار ،وال توجد طرق تشغيلية أو تقنية جديدة مقترحة من قبل IETF
الختبارھا .من ناحية أخرى ،تحافظ قيادة  IETFو ICANNوسجالت  RIRعلى حوار غير رسمي مستمر للتركيز على أي
مشكالت غير متوقعة كنتيجة للتغييرات األخرى.

3067

وما يلزم كجزء من االنتقال ھو إنجاز أي اتفاقيات تكميلية الزمة لتحقيق المتطلبات المذكورة في ردنا في القسم الثالث من RFP
ھذا.

الجزء  .3.5متطلبات NTIA
3068

باإلضافة إلى ذلك ،أنشأت  NTIAأنه يجب على اقتراح النقل أن يلبي المعايير الخمس التالية:
•

دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددين؛

•

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت؛

•

الوفاء باحتياجات العمالء والشركاء العالميين لخدمات  IANAوتوقعاتھم؛

•

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت.

•

يجب أال يقوم االقتراح باستبدال دور  NTIAبحل تقوده الحكومات أو المنظمات الحكومية.

3069

يجب أن يصف ھذا القسم مدى وفاء اقتراح مجتمع بھذه المتطلبات ،وكيف يستجيب للمصلحة العامة في وظائف .IANA

3070

ويتناول ھذا المقترح كل متطلبات :NTIA

3071

الجزء .3.5أ .دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة
رد :IETF

3072

نظرً ا ألن  IETFمتاحة للجميع ،تكون المشاركة متاحة لكافة أصحاب المصلحة .وقد تم استخدام عمليات  IETFالموضحة في
القسم األول لوضع ھذا المقترح .كما يتم استخدام نفس العمليات لتعديل حوكمة وظيفة معلمات البروتوكول .وكما ذكرنا ساب ًقا ،يمكن
ألي شخص اقتراح تعديالت على ھذه العمليات ،ويمكن أن يشارك أي شخص في عملية اتخاذ القرار.
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  166من 174

الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول

الجزء .3.5ب.

3073

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام  DNSالخاص باإلنترنت

رد :IETF
3074

ال توجد تغييرات مقترحة في ھذه الوثيقة تؤثر على أمن أو استقرار أو مرونة .DNS

الجزء .3.5ج.

3075

تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات IANA

رد :IETF
3076

تستخدم جھات التنفيذ ومستخدميھا من كافة أنحاء العالم معايير  IETFوسجالت معلمات بروتوكول  IANAذات الصلة .كما أن
سجالت معلمات البروتوكول الحالية في  IANAتلبي احتياجات العمالء العالميين .ويستمر ھذا المقترح في تلبية احتياجاتھم من
خالل الحفاظ على العمليات القائمة التي عملت بصورة جيدة في الماضي.

3077

الجزء .3.5د .الحفاظ على انفتاح اإلنترنت
رد :IETF

3078

يحافظ ھذا المقترح على إطار العمل المفتوح القائم الذي يسمح للجميع بالمشاركة في وضع معايير  IETFبما في ذلك سياسات
سجالت معلمات بروتوكول  .IANAعالوة على ذلك ،لدى أي جھة تنفيذ في أي مكان في العام وصول كامل إلى مواصفات
البروتوكول المنشورة في فئات  RFCوسجالت معلمات البروتوكول المنشورة على  .iana.orgوسيستمر من يطلب تعيينات في
سجالت بروتوكول  IANAفي مالحظة تلبية طلباتھم ،على النحو الذي تنص عليه السياسات الحالية لھذه السجالت.

الجزء .3.5ھـ.

3079

ليس حالً خاض ًعا للحكومة أو بين الحكومات

رد :IETF
3080

يتم إجراء اإلشراف على السياسة من قبل  IABوھي ليست منظمة موجھة بالحكومة أو بين الحكومات.

الجزء  .3.6عملية المجتمع
3081

3082

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

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.

الجزء .3.6أ .الخطوات المتخذة للوصول إلى إجماع ووضع المقترح
رد :IETF

3083

أسست  IESGمجموعة عمل  IANAPLANلوضع ھذا الرد .وكان مرحبًا بانضمام أي شخص للنقاش والمشاركة في وضع ھذا
الرد .كما تم ربط قائمة بريدية مفتوحة ) (ianaplan@ietf.orgبمجموعة العمل .إضافة إلى ذلك ،تمت مناقشة ممارسات
 IANAفي  IETFفي المجتمع األوسع وكانت جميع التعقيبات مرحبًا بھا .تم استخدام إجراءات  IETFالعادية ][RFC2026
] [RFC2418لتحديد اإلجماع التام .كما قام رؤساء مجموعة العمل بمراجعة المشكالت القائمة وبعد الدعوة األ×يرة لمجموعة
مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  167من 174

الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول

العمل الداخلية ،قرروا أن جميعھا تمت معالجته بصورة مرضية ،وبعدھا قامت  IESGبدعوة أخرة على نطاق  IETFتبعتھا
مراجعة رسمية وقررت أن الوثيقة تلقت إجماعًا تامًا.
3084

الجزء .3.6ب.

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

رد :IETF
3085

ال تعتبر القائمة التالية شاملة ،حيث توجد العديد من المناقشات المفتوحة حول ھذا االنتقال في مجتمع  IETFفي الشھور القليلة
الماضية.

3086

إنشاء قائمة بريدية مفتوحة لمناقشة االنتقال:
http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf-announce/Ztd2ed9U04qSxIk9-Oj80jJLXc

3087

اإلعالن عن جلسة عامة حول االنتقال:
http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf-announce/M5zVmFFvTbtgVyMB fjUSW4rJ0c

3088

إعالن  IESGعن نيتھا تشكيل مجموعة عمل:
http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf-announce/QsvU9qX98G2KqB18jy6UfhwKjXk

3089

مناقشة مجموعة العملhttp://www.ietf.org/mailarchive/web/ianaplan/current/maillist.html :

3090

جدول األعمال المؤقت  2014-10-6والماضر والعروض:
http://www.ietf.org/proceedings/interim/2014/10/06/ianaplan/proceedings.html

3091

الدعوة األخيرة لمجموعة العمل:
http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ianaplan/EGF9rfJxn5QpQnRXmS2QxYKYR8k

3092

جدول األعمال من اجتماع IETF 91 IANAPLAN WG:
http://www.ietf.org/proceedings/91/agenda/agenda-91-ianaplan

3093

محضر اجتماع IETF 91 IANAPLAN WG:
http://www.ietf.org/proceedings/91/minutes/minutes-91-ianaplan

3094

الوصف التفصيليhttp://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietfianaplan-icg-response/shepherdwriteup/ :

3095

الدعوة األخيرة في http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/ietf- :IETF
announce/i5rx6PfjJCRax3Lu4qZ 38P8wBg

3096

الجزء .3.6ج.

مستوى اإلجماع على مقترح المجتمع

رد :IETF
3097

حصلت ھذه الوثيقة على إجماع تام من مجموعة عمل  IETFومجتمع  IETFككل ،حيث حكم عليھا أوالً رؤساء مجموعات العمل
ثم مدير منطقة الدعم وبعدھا  IESGبما يتفق مع ] [RFC2026خالل الدردشة الھاتفية بتاريخ  18ديسمبر  2014في .IESG
وقد اعتمدت  IESGالمسودة ،وفي انتظار إدراج ھذه اإلجابة في ھذا القسم ومالحظة اعتماد  .IABكما وافق  IABعلى بيان
بإدارج الوثيقة بتاريخ  19ديسمبر .2014

مقترح أنتقال األشراف على وظائف  IANAصفحة  168من 174

الجزء  :3الرد من مجتمع سجالت معلمات البروتوكول

3098

وعلى مدار وضع الوثيقة ،تم طرح العديد من االقتراحات التي لم تالقي دعمًا كافيًا إلدراجھا .وقد كانت ھناك نقطتين عامتين من
االقتراح ترتب عليھما أكبر قدر من النقاش
o

اقتراح بيان أقوى عن الشروط التي يجب أن تتفاوض عليھا .IAOC

o

اقتراح أن يتم نقل " "iana.orgوالعالمات األخرى ذات الصلة إلى أمانة .IETF

3099

وفي نھاية عملية مجموعة العمل ،بالرغم من عدم وجود دعم باإلجماع للنتائج ،فقد توصل رؤساء مجموعات العمل إلى أن اإلجماع
التام موجود في مجموعة العمل .وقد القت الوثيقة الملخصة إجماعًا من مجموعة العمل ويمكن العثور على ھذه الوثيقة على الرابط
التالي:

3100

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-ianaplan-icg-response/shepherdwriteup/

3101

خالل الدعوة األخيرة من  ،IETFأظھر أشخاص آخرين الدعم للوثيقة .وكانت ھناك العديد من التعليقات التي ترتب عليھا تغييرات،
باإلضافة إلى بعض المناقشات للتعليقات األكثر جوھرية والتي ترتب على بعضھا تغييرات في النص .كانت ھناك مناقشة للتعليقات
التي تمت مناقشتھا بالفعل ساب ًقا في العملية ولم تكن ھناك أي اعتراضات جديدة تم طرحھا خالل الدعوة األخيرة من  .IETFيمكن
العثور على ملخص لتعليقات الدعوة األ×يرة من ھنا:

3102

http://www.ietf.org/mail-archive/web/ianaplan/current/msg01500.html

3103

تم إعداد إصدارات مسودة جديدة لمراعاة كافة التغييرات المتفق عليھا من الدعوة األ×يرة .وقد اعتمدت النسخة النھائية بعد ذلك من
قبل .IESG

3104

الجءز  .3.4اعتبارات IANA

3105

تمثل ھذه المذكرة ر ًدا على طلب للمقترحات .ولم يتم السعي ألي تخصيصات أو تغييرات.

3106

الجءز  .3.5االعتبارات األمنية

3107

بينما توضح االتفاقية والمالحق والسياسات واإلجراءات حول وظيفة  IANAسالسة شديدة ،ستستمر  IETFفي العمل مع كافة
األطراف المعنية على تسھيل التحسينات مع الحفاظ على توفر سجالت .IANA

3108

الجءز  .3.6مالحظة IAB

3109

يدعم  IABالرد في ھذه الوثيقة.

3110

الجءز  .3.7اإلقرارات

3111

تبين ھذه الوثيقة العمليات التي وضعھا العديد من األعضاء في المجتمع على مر السنوات .وقد تم وضع النسخة النھائية من ھذه
الوثيقة بالتعاون من خالل IAB IANA

3112

برنامج االستراتيجية و .IETF IANAPLAN WGأشكر بصورة خاصة كل من ياري أركو ومارك بالنشيت وبريان كاربنتر
وأليسا كوبر وجون كوران وليزلي دايجلي وھيذر فالنجان وكريستر ھولمبرج وجون كلينسن وباري ليبا وميلون مولر وأندري
روباتشيفسكي وأندرو سوليفات وديف ثيلر وجريج وود وسوزان وولف.
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الجزء  .3.8التفضيالت

3114

الجزء  3.8.1التفضيالت المعيارية

][BCP9info

"معلومات حول عملية معايير اإلنترنت  -النسخة .<http://www.rfc-editor.org/info/rfc2026> "3

][METRICS

"تقرير قياس معايير األداء".<http://www.iana.org/performance/metrics> ،

][MOUSUP

"ملحقات ) RFC 2860مذكرة التفاھم بين  IETFو،"(ICANN
>.<http://iaoc.ietf.org/contracts.html

][NTIA-Announce

"إعالن  NTIAنيتھا نحو وظائف أسماء نطاق اإلنترنت الرئيسية لالنتقال" ،مارس ،2014
>http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntiaannounces-intent-transition-key-
.<internet-domain-namefunctions

][NTIA-Contract

"عقد  NTIAمع ،"ICANN
>http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf 26 pg 1-2-
.<final award and sacs.pdf

][RFC2026

برادنر "عملية معايير اإلنترنت ،اإلصدار  ،RFC 2026 ،BCP 9 ،"3أكتوبر .1996

][RFC2418

برادنر" ،إرشادات وإجراءات مجموعة عمل  ،RFC 2418 ،BCP 25 ،"IETFسبتمبر .1998

][RFC2850

Iمجلس بنية اإلنترنت وكاربنتر "ميثاق مجلس بنية اإلنترنت ) ،RFC 2850 ،BCP 39 ،"(IABمايو .2000

][RFC2860

كاربنتر ،بيكر ،وربرتس" ،مذكرة التفاھم فيما يتعلق األعمال التقنية لھيئة األرقام المخصصة لإلنترنت"،RFC 2860 ،
يونيو .2000

][RFC3307

ھابرمان "إرشادات التخصيص لعناوين  IPv6متتعددة البث  ،RFC 3307أغسطس .2002

][RFC3777

جالفن" ،عملية اختيار وتأكيد واستدعاء  IABو :IESGتشغيل لجان الترشيح واالستدعاء"،RFC 3777 ،BCP 10 ،
يونيو .2004

][RFC3935

ألفيستراد "بيان مھام " ،RFC 3935 ،BCP 95 ،IETFأكتوبر .2004

][RFC4071

أستين وويجنن "ھيكل نشاط الدعم اإلداري في ) ،RFC 4071 ،BCP 101 IETF (IASAأبريل .2005

][RFC5226

نارتن وألفرستراند" ،إرشادات لكتابة قسم اعتبارات  IANAفي طلبات  ،RFC 5226 ،BCP 26 ،"RFCمايو
.2008

][RFC5771

كوتون وفيجودا وماير "إرشادات  IANAلتعيينات عناوين  IPv4متعددة البث" ،RFC 5771 ،BCP 51 ،مارس
.2010

][RFC6220

ماك فيرسون وكولكمان وكلنسن وھوستون ومجلس بنية اإلنترنت" ،تحديد دور ووظيفة مشغلي سجالت معلمات
البروتوكول في  ،RFC 6220 ،"IETFأبريل .2011

][RFC6761

تشيشاير ،وكروتشمال "أسماء النطاقات الستخدام خاص" ،RFC 6761 ،فبراير .2013

][RFC6890

كوتون وفيجودا وبونيكا وھيبرمان "سجال عناوين  IPلغرض خاص" ،RFC 6890 ،BCP 153 ،أبريل .2013
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][RFC7282

3115

ريزنك" ،إجماع وھمھة في  ،RFC 7282 ،"IETFيونيو .2014

الجزء  3.8.2التفضيالت المستنيرة

][I-D.leiba-cotton-iana-5226bis
كوتون وليبا ونارتن "إرشادات كتابة قسم اعتبارات  IANAفي طلبات draftleiba-cotton-iana- ،"RFC
) 5226bis-11العمل جاري( ،نوفمبر .2014
][ProtoParamEvo14
"بيان  IABحول إرشادات تطوير سجالت معلمات بروتوكول  ،"IANAمارس ،2014
>
http://mailarchive.ietf.org/arch/msg/internetgovtech/4EQ4bnEfE5ZkrPAtSAO2OBZM0
.<3k
][RFC-INDEX

محرر " ،RFCمؤشر لكافة طلبات التعليقات" ،مؤشر  ،RFCأغسطس .2014

][RFC2014

وينريب وبوستال" ،إرشادات وإجراءات مجموعة أبحاث  ،RFC 2014 ،BCP 8 ،"IRTFأكتوبر .1996

][RFC2870

بوش وكارنبرج وكوسترز ،وبلزاك "المتطلبات التشغيلية لخادم االسم الجذر" ،RFC 2870 ،BCP 40 ،يونيو
.2000

][RFC3172

ھوستون "إراشدات اإلدارة والمتطلبات التشغيلية لنطاق منطقة معلمات التوجيه والعناوين )"،BCP 52 ،"("arpa
 ،RFC 3172سبتمبر .2001

][RFC4193

ھندن وھيبرمان" ،عناوين  IPv6الموحدة المحلية الفريدة" ،RFC 4193 ،أكتوبر .2005

][RFC6793

فوھرا وتشن "دعم  BGPلمساحة اسم النظام المستقل الراعي ) ،RFC 6793 ،(asديسمبر .2012

][RFC6852

ھوسلي وميلز وجافي وأبوبا وسانت أمور "معلومات النموذج الحديث للمعايية"  ،RFC 6852يناير.2013

][RFC7020

ھوسلي وكوران وھوستون وكونراد "نظام سجل أرقام اإلنترنت" ،RFC 7020 ،أغسطس .2013

][RFC7249

ھوسلي "سجالت أرقام اإلنترنت" ،RFC 7249 ،مايو .2014
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الجزء  3الملحق أ .التغييرات
مالحظة :سيتم استبعاد ھذا القسم من محرر  RFCعند النشر.
أ 1.التغييرات من  08-إلى 09-
 oتحديث  URLلملخص حول المكالمة األخيرة من .IETF
 oاثنان من التحسينات التحريرية البسيطة.
أ .2.التغييرات من  07-إلى 08-
 oتحديث النص الذي يصف عملية اإلجماع.
 oإدراج نص موافقة .IAB
 oاإلشارة إلى اإلجراءات في جدول أعمال ومحاضر  IETF 91لمجموعة عمل .IANAPLAN
أ .3.التغييرات من  06-إلى 07-
 oدمج "اليوجد تغييرات الزمة" مع "ال توجد منظمات أو ھياكل مطلوبة" .كلمات أقل لقول نفس الشيء.
 oالتشارو للتشاور والتنسيق.
 oتعليقات محرر .RFC
 oالتحريرات الناتجة عن مراجعة المنطقة األمنية من سين تيرنز.
 oعمليات التحرير الناجة عن تعليقات .AD
أ .4.التغييرات من  05-إلى 06-
 oإدراج التعليقات الجوھرية المتفق عليھا من .AD
 oالتغييرات التحريرة.
أ .5.التغييرات من  04-إلى 05-
 oالتغيير على النص البسيط لإلجابة حول األمن واالستقرار.
 oذكر .RFC 5226bis
أ .6.التغييرات من  03-إلى 04-
 oنص إضافي يتعلق بما يلزم في القسم .3
 oالتعديالت اللغوية المناسبة في القسم  5لمطابقة التغييرات المذكورة أعاله في .3
 oتحريرات اإلقرارات.
أ .7.التغييرات من  02-إلى 03-
 oاتساق المصطلحات.
 oإضافة قسم .IAB
 oالتغييرات استنا ًدا إلى مناقشة مجموعة العمل ما نفضل كجزء من االنتقال فيما يتعلق بـ .IPR
 oإضافة مناقشة حول نطاق .ARPA.
 oتوضيح ما تشارك فيه السجالت.
 oنص إضافي حول التنسيق مع .ICANN
 oيمكن لمجموعات العمل اعتماد بنود ضمن ميثاقھا.
 oتعيينات  IABبصورة عامة آلخر سنتين.
 oإضافة ذكر لألمانة.
 oتحديث االعتبارات األمنية.
أ .8.التغييرات من  01-إلى 02-
 oوصف أفضل للسجات الخاصة وأرقام .BGP ASN
 oتوضيح حول كيفية توفيض مساحة العنوان وأرقام .ASN
 oتم تصحيح العديد من االفتتاحيات.
 oذكر المراجعة السنوية كجزء من اتفاقيات مستوى الخدمة.
 oتغيير كيفية عرض التداخل.
 oتغييرات في عدد من الكلمات الصغيرة استنا ًدا إلى التعليقات.
أ .9.التغييرات من  00-إلى 01-
 oتم تقليل المقدمة بصورة كبيرة.
 oتمت إضافة ملحقات بالميثاق و.RFP
 oتم تغيير نص االختصاص القضائي.
 oتتضمن التغييرات المقترحة اتفاقيات تكميلية للتعامل مع االختصاص القضائي وحل النزاعات و IRPبما في ذلك األسماء والعالمات.
 oتم تعديل آثار االنقال بصورة صغيرة لإلشارة إلى االتفاقية التكميلية
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الجزء  3ملحق ب .ميثاق مجموعة تنسيق اإلشراف على IANA
https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-ar.pdf
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الجزء  .3الملحق ج .طلب تقديم العروض من مجموعة تنسيق نقل إشراف IANA
https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-iana-stewardship-08sep14-ar.pdf
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