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 االستشاریة At-Largeلجنة 

 IANAبشأن مقترح انتقال اإلشراف على  ALACبیان 
 

 
 
 
 

 مقدمة
في  ALACوعضو  ALACائب رئیس ون) EURALO(اإلقلیمیة األوروبیة  At-Largeبمنظمة  ALACقام أولیفیر كریبین لیبلوند، عضو 

، بوضع مسودة )CWG-IANA(حول الوظائف المتعلقة بالتسمیة  IANAمجموعة العمل عبر المجتمعات لوضع مقترح انتقال اإلشراف على 
 . ALACأولیة لبیان 

 
 . :Large-At  في IANAمحطة عمل مقترح انتقال اإلشراف على  على 2015أغسطس  25تم نشر المسودة األولیة للبیان بتاریخ 

 
إرسال دعوة لتقدیم  ALACلقطاع السیاسة في إطار دعم  ICANN، من فریق عمل ALACوفي ذات الیوم، طلب أالن غرینبیرغ، رئیس 

  .ALACالقائمة البریدیة إلعالنات عن طریق  At-Largeالتعلیقات على التوصیات المقدمة إلى كل أعضاء 
 

، تم نشر نسخة تضم التعلیقات الواردة وذلك على مساحة العمل السابق ذكرھا وطالب الرئیس بأن یقوم فریق العمل بفتح 2015سبتمبر  3وفي 
 . على البیان المقترح ALACن جانب تصویت إقرار م

 
صوت لصالحھ، وبدون أي  11للبیان بنتیجة  ALAC، أكد فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2015سبتمبر  8وفي 

?https://www.bigpulse.com/pollresults-: یمكنك استعراض النتائج بشكل مستقل على. علیھ 0صوت ضده، وامتناع صوت واحد 
code=5006gBrAh2RzsUXX5eGPG5NE . 

https://community.icann.org/x/LY1CAw
https://community.icann.org/x/LY1CAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2015-August/002674.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?%1fcode=5006gBrAh2RzsUXX5eGPG5NE
https://www.bigpulse.com/pollresults?%1fcode=5006gBrAh2RzsUXX5eGPG5NE
https://www.bigpulse.com/pollresults?%1fcode=5006gBrAh2RzsUXX5eGPG5NE


 
 

 
 

 نموذج أستمارة تقدیم التعلیقات العامة - IANAمقترح أنتقال األشراف على وظائف 
سیتم نشر أسماء المتقدمین . اض غیر تحلیل التعلیقات العامةالمعلومات الواردة ھنا ألیة أغر ICGسوف لن تستخدم : تأكید

 بالتعلیقات و األنتماءات والتعلیقات عبر األنترنت

 المعلومات التعریفیة
 تشیر الى الحقول المطلوبة *

 Olivier: االسم األول
 Crépin-Leblond: االسم األخیر

 ocl@gih.com: عنوان البرید اإللكتروني
  یوجدالاالقتصاد / الدولة

 At-Large اللجنة االستشاریة لمنظمة: المنظمة

 أسئلة بخصوص المقترح بأكملھ
ھل إن المقترح الموحد كامل؟ یحتوي كل من مقترح من مقترحات المجتمعات التشغیلیة على : األكتمال والوضوح )1

رح الموحد بتفاصیل وافیة ھل تم تحدید المقت. بعض الجوانب الواجب إكمالھا في المستقبل عندما یتم تنفیذ المقترح
 ؟NTIAبشكل یسمح بتقییمھ وفق معاییر 

 
 نعم

 
ھل تعمل مقترحات المجتمعات التشغیلیة سویًة على شكل مقترح واحد؟ وھل تشیر : التوافق والعمل المشترك )2

ھل ساعد المقترحات الى أیة أجراءات غیر متوافقة في الوقت الذي ینبغي فیھ تحقیق التوافق فیما بینھا جمیعًا؟ و
 التعامل مع كافة التداخالت المتضاربة فیما بین الوظائف على حل تلك المشاكل بطریقة قابلة للتطبیق؟

 
، IANA.ORGو IANAبالنسبة للترتیبات المعلقة المطلوب إجراؤھا فیما یتعلق بمشكالت الملكیة الفكریة حول 

 .أن المقترحات متوافقة كل منھا مع اآلخر ALACترى 
 

 .أي آلیة تحافظ على الحقوق القائمة لمجتمع األسماء وتناول موافقة المجتمعات التشغیلیة الثالثة ALACعم كما ستد
 
ھل تتضمن مقترحات المجتمعات التشغیلیة سویًة آلیات مساءلة مالئمة ومستقلة ومدعمة بشكل مناسب : المساءلة )3

 أي مقترح بشكل منفرد؟؟ ھل ھناك أیة فجوات في المساءلة ككل تحت IANAإلدارة وظائف 
 

أن مشكالت المساءلة التشغیلیة تم تناولھا بصورة مناسبة ضمن تفویضات المجتمع التشغیلي لوضع  ALACترى 
 .مقترحاتھم

 
المخاوف حول آلیات المساءة  ALACالحظ ذلك كما في ردھا على السؤال السادس حول االستقرار، حیث ربطت 

 .لمجتمعات التشغیلیةمع التنسیق فیما بینھا في كل من ا
 
ھل تتعارض نتائج أیة اختبارات أجریت أو أیة تقییمات ألمكانیة التشغیل، تلك التي تضمنتھا : قابلیة التشغیل )4

مقترحات المجتمع التشغیلي مع بعضھا البعض أو ھل تتسبب بإثارة أي قلق محتمل عندما تم إعتمادھا في تشكیلة 
 المقترح الموحد؟

 
أن ھناك تعارضات ناتجة عن االختبارات أو التقییمات الخاصة بقابلیة التشغیل التي تم إدراجھا في  ALACال ترى 

 .مقترحات المجتمع التشغیلي
 



 
 

 
 

 NTIAأسئلة بخصوص معاییر 
. ھل تعتقد بأن المقترح یدعم ویعزز نموذج أصحاب المصلحة المتعددین؟ إن كان الجواب نعم، رجاًء أشرح لماذا )5

 .واب كال، رجاًء أشرح لماذا وماھي التعدیالت التي تعتقد أنھ من الضروري إجرائھا على المقترحوإن كان الج
 

 .أن المقترح یدعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددین ALACترى 
 
؟ إن كان الجواب نعم، رجاًء DNSھل تعتقد بأن المقترح یحافظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسم النطاق  )6

وإن كان الجواب كال، رجاًء أشرح لماذا وماھي التعدیالت التي تعتقد أنھ من الضروري إجرائھا على . أشرح لماذا
 .المقترح

 
حیث یعتمد كل مستخدم نھائي لإلنترنت  DNSاھتمام خاص بالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة  ALACلدى 

 .ثابت الستخدام اإلنترنت DNSحول العالم على 
 

واحد فقط، وھو حالًیا  IANAالثالثة، مشغل وظائف  IANAولى مسؤولیة كافة وظائف وفي الوقت الراھن، تت
ICANN . كذلك، فإن أي تقسیم ینتج عنھ أن یتولى مسؤولیة وظائفIANA  أكثر من مشغل وظائفIANA 

لم تطرح أي إجراءات لزیادة  IANAوبالرغم من أن مجموعة تنسیق . واحد، ربما یترتب علیھ عدم االستقرار
توصي بأن یتم دعم ھذا التنسیق في مرحلة التنفیذ،  ALACالتنسیق التشغیلي المباشر بین المجتمعات التشغیلیة، فإن 

یجب أن یحدث ھذا التنسیق التشغیلي حتى تقوم . IANAأو منع احتمالیة التقسیم في مشغل وظائف /بھدف تقلیل و
 .ات فیما بینھاالمجتمعات التشغیلیة بتحسین االتصاالت ومتابعة الحوار

 
لدیھ، یجب أن یناقش القرار مع  IANAوفي حالة توصل مجتمع تشغیلي إلى قرار باستبدال مشغل وظائف 

تحت  IANAالمجتمعات التشغیلیة األخرى قبل البدء في التنفیذ، ساعًیا بكل الوسائل إلى الحفاظ على كافة وظائف 
 .واحد IANAإشراف مشغل وظائف 

 
رح یلّبي احتیاجات وتوقعات العمالء العالمیین وشركاء خدمات ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة ھل تعتقد بأن المقت )7

IANAوماھي التعدیالت التي  وإن كان الجواب كال، رجاًء اشرح لماذا. ؟ إن كان الجواب نعم، رجاًء اشرح لماذا
 .IANAو شریكًا لخدمات رجاًء أذكر إن كنت عمیًال أ. تعتقد أنھ من الضروري إجرائھا على المقترح

 
أن المقترح یلّبي احتیاجات وتوقعات العمالء العالمیین وشركاء خدمات ھیئة اإلنترنت لألرقام  ALACترى 

 .IANAالمخصصة 
 
وإن كان الجواب كال، . ھل تعتقد بأن المقترح یحافظ على انفتاح اإلنترنت؟ إن كان الجواب نعم، رجاًء أشرح لماذا )8

 .وماھي التعدیالت التي تعتقد أنھ من الضروري إجرائھا على المقترحرجاًء أشرح لماذا 
 

 IANAفھو یحافظ على اإلجراءات المتبعة لتنفیذ وظائف . أن المقترح یحافظ على انفتاح اإلنترنت ALACترى 
كافة أقرب ما یمكن من الحالة التشغیلیة القائمة، وھو األمر الذي یحقق رضا كبیر للغایة كما یتفق على ذلك 

 .األطراف
 
ھل لدیك أیة مخاوف من أن یتم من خالل المقترح أن تحل منظمة تدار من قبل حكومة معینة أو منظمة دولیة  )9

؟ إن كان الجواب نعم، رجاًء أشرح لماذا وماھي التعدیالت IANAفي األشراف على وظائف  NTIAحكومیة محل 
 .كان الجواب كال، رجاًء أشرح لماذا وإن. التي تعتقد أنھ من الضروري إجرائھا على المقترح

 
من خالل حل لمنظمة حكومیة  NTIAأن المقترح ال یستبدل بأي صورة بالدور الذي كانت تقوم بھ  ALACترى 

 .أو بین الحكومات
 
 
 



 
 

 
 

في المستقبل؟ إن كان الجواب نعم، رجاًء أشرح  NTIAھل تعتقد إن تنفیذ المقترح سُیبقى على االلتزام بمعاییر  )10
وإن كان الجواب كال، رجاًء أشرح لماذا وماھي التعدیالت التي تعتقد أنھ من الضروري إجرائھا على . اذالم

 .المقترح
 

 .في المستقبل NTIAأي اختالف عن معاییر  ALACال تتوقع 
 

 والخالصة التنفیذیة ICGأسئلة بخصوص تقریر 
ق كافة الجوانب الھامة للمقترح ككل؟ إن كان والخالصة التنفیذیة یعكسان بشكل دقی ICGھل تعتقد إن تقریر  )11

 .الجواب كال، رجاًء أشرح لماذا وماھي التعدیالت التي تعتقد أنھ من الضروري إجرائھا على المقترح
 

 .نعم
 
 

 أسئلة عامة
 
 


