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 االستشاریة At-Largeلجنة 
) حول مسودة عرض نقل للوظائف ذات الصلة CWGحول مجموعة عمل المجتمعات ( ALACبیان 

 بالتسمیة 
 مقدمة

) المعنیة بوضع مقترح نقل عملیة اإلشراف على CWGبر المجتمعات (والمشارك في مجموعة العمل ع ALACقام أالن جرینبرج، رئیس 
IANA  بخصوص الوظائف ذات الصلة بالتسمیة، بوضع مسودة أولیة لھذا البیان. وقد تم وضع ھذا البیان استناًدا إلى مناقشات موسعة بین

انتقال إشراف الحكومة األمریكیة على لغرض معین حول  At-Largeبجانب أعضاء مجموعة عمل  CWGفي  At-Largeمشاركي في 
  .CWGو IANA (ICG)اإلشراف على في مجموعة تنسیق انتقال  At-Largeكة التي كانت تراقب مشار IANAوظائف 

مساحة عمل مسودة مقترح االنتقال لمجموعة العمل عبر المجتمعات ، تم نشر المسودة األولى لھذا البیان حول 2014دیسمبر  12في 
)CWGفي (Large-At ول الوظائف ذات الصلة بالتسمیةح. 

إرسال دعوة للتعلیقات على المسودة  ALACدعًما لـ  ICANN، طلب الرئیس من فریق عمل سیاسة 2014دیسمبر  13في 
 .ALACقائمة برید إعالنات  عن طریق Large-Atاألولى إلى جمیع أعضاء 

وفي نفس ، تم نشر المسودة الثانیة من البیان على مساحة العمل المذكورة أعاله وتواصل طلب تعلیقات المجتمع. 2014دیسمبر  16في 
 CWGلتلقي التعلیقات واالقتراحات البناءة من أعضاء  ALACالرئیس المسودة الثانیة إلى تعلیقات المجتمع نیابة عن  قدمالیوم، 

  .At-Largeوآخرین خارج مجتمع 
 ALACم نشر نسخة نھائیة في مساحة العمل المذكورة آنفاً وطلب الرئیس من فریق العمل فتح باب التصویت في لجنة ، ت2014دیسمبر  20في 

إلقرار البیان المقترح.

) للبیان ALACاالستشاریة ( At-Large، أكدَّ فریق العمل على أن التصویت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار لجنة 2014دیسمبر  22وفي 
صوًتا، علًما بأنھ لم یكن ھناك ممتنعین عن التصویت أو أصوات معارضة للبیان. یمكنك استعراض النتائج بنفسك على الموقع  14بتأیید 

  llresults?code=44453asBJgKBRhvBAcALMDvPhttps://www.bigpulse.com/poاإللكتروني: 

 ملخص
بصورة موثوق منھا ویجب السماح لھا باستمرار القیام بذلك إذا لم  IANAأظھرت أنھا یمكنھا تقدیم خدمات  ICANNبقوة أن  ALACترى 

أو حتى یتضح عدم قدرتھا أو عدم رغبتھا في تنفیذ ھذه الوظائف لصالح مجتمع اإلنترنت. ولضمان القیام بذلك، یلزم وضع إجراءات مساءلة 
 إضافیة محل التنفیذ لضمان حدوث ذلك.

 المناسب ما یلي: ، سیتضمن مقترح االنتقالALACفي عرض 
 ؛ICANNالمقدمة إلى  IANAمسئولیة  •
مساءلة مجلس اإلدارة الجدید لضمان أن یتمكن مجتمع أصحاب المصلحة المتعددین من بدء اإلجراءات في حالة عدم الرضا عن أداء  •

IANA؛ 
 ؛عملیة طعن مستقلة لتناول األخطاء المتصورة •
 حالة الفشل.قدرة الحساب على إعادة تعیین المسئولیة في •

 .ALACبجانب العدید من التوصیات لتعدیل المقترح حتى یالءم بصورة أكبر نموذج  CWGیحلل ھذا التقریر ویقدم نقًدا تفصیلًیا لمسودة مقترح 
لك . وتم إجراء ذCWGلالنتقال التي تمت مناقشتھا في البیان تعكس عن قرب تلك الواردة في مقترح  IANAأن مكونات  ALACتالحظ 

بدعم ھذه المكونات بالضبط، طالما تم تناول  ALAC. من ناحیة أخرى، ال تلتزم CWGلضمان أقل قدر ممكن من االنحراف عن مقترح 
 النشرات األربع الواردة أعاله.

https://community.icann.org/x/YoEHAw
https://community.icann.org/x/YoEHAw
https://community.icann.org/x/YoEHAw
http://atlarge-lists.icann.org/pipermail/alac-announce/2014-December/002214.html
http://forum.icann.org/lists/comments-cwg-naming-transition-01dec14/msg00011.html
https://www.bigpulse.com/pollresults?code=44453asBJgKBRhvBAcALMDvP
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لمسودة مقترح االنتقال للوظائف ذات الصلة  CWGحول  ALACبيان 
 بالتسمية

 مقدمة

( حول مسودة مقترح االنتقال CWGاالستشارية حول مجموعة العمل عبر المجتمعات ) At-Largeيعكس هذا البيان وضع لجنة 
 للوظائف ذات الصلة بالتسمية.

 IANAلغرض معين حول انتقال إشراف الحكومة األمريكية على وظائف  At-Largeوقد تم تطوير الوضع فيما يتعلق بمجموعة عمل 
 .IANAلإلشراف على  CWGومجموعة  IANAلإلشراف على  ICGفي مجموعة  At-Largeالتي كانت تشرف على مشاركة 

باستمرار القيام بذلك بصورة موثوق منها ويجب السماح لها  IANAأظهرت أنها يمكنها تقديم خدمات  ICANNبقوة أن  ALACترى 
إذا لم أو حتى يتضح عدم قدرتها أو عدم رغبتها في تنفيذ هذه الوظائف لصالح مجتمع اإلنترنت. ولضمان القيام بذلك، يلزم وضع 

تأثير على االستقرار  IANAإجراءات مساءلة إضافية محل التنفيذ لضمان حدوث ذلك. ومن المحتمل أن يكون ألي عملية نقل لوظائف 
 ب تنفيذها فقط في حالة عدم وجود بديل آخر.ويج

 ، سيتضمن مقترح االنتقال المناسب ما يلي:ALACفي عرض 

  مسئوليةIANA  المقدمة إلىICANN؛ 
  مساءلة مجلس اإلدارة الجديد لضمان أن يتمكن مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين من بدء اإلجراءات في حالة عدم الرضا

 ؛IANAعن أداء 
  ؛مستقلة لتناول األخطاء المتصورةعملية طعن 
 .قدرة الحساب على إعادة تعيين المسئولية في حالة الفشل 

وتقدم التحليل التالي والنقد اآلتي للمقترح بجانب العديد من  CWGلغرض معين بعناية مسودة مقترح  At-Largeتراجع لجنة 
 .ALACالتوصيات لتعديل المقترح حتى يالءم بصورة أكبر نموذج 

. وتم إجراء CWGلالنتقال التي تمت مناقشتها في البيان تعكس عن قرب تلك الواردة في مقترح  IANAأن مكونات  ALACحظ تال
(. من ناحية أخرى، ال تلتزم MRT)بالرغم من أننا نقترح بديالً لفريق  CWGذلك لضمان أقل قدر ممكن من االنحراف عن مقترح 

ALAC ا تم تناول النشرات األربع الواردة أعاله.بدعم هذه المكونات بالضبط، طالم 

 نظرة عامة
. ويتضمن النموذج الناتج العديد من الميزات IANAعلى  NTIAفي تحليل خيارات استبدال إشراف  CWGتجب اإلشادة بأعمال 

 الجيدة التي ستدعم االنتقال. حيث يتضمن النموذج أربعة مكونات أساسية:

  لجنة العقود، الجهة التي ستقومNTIA  بنقل مسئوليةIANA .إليها 

 ( فريق مراجعة أصحاب المصلحة المتعددينMRT الذي سيشرف على معظم جوانب عقد )IANA. 

 ( لجنة مركز العميلCSC التي تتكون بصورة رئيسية من ممثلين لمشغلي السجالت والتي ستقوم بالمراجعة الروتينية )

 )تعيين مستويات الخدمة ومراجعة التقارير(. IANAلعمليات 

 ( هيئة الطعن المستقلةIAP التي ستقدم آلية ألي جهة معنية فيما يتعلق بالطعن على التطبيق المناسب للسياسات من قبل )

IANA. 

. بالرغم من عدم وجود العديد من الحاالت التي يلزم فيها ذلك، من المهم إتاحة عملية الطعن في حالة حاجة IAPبشدة  ALACوتدعم 

 الجديدة، يصبح ذلك أكثر أهمية. gTLDأي من األطراف المعنية لها في المستقبل. ومع احتمالية إعادة تفويض نطاقات 
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 وتعيين بعض المهام المحددة لها. CSCتعلق بكل من تشكيل إال أن لديها بعض المشكالت فيما ي CSCلجنة  ALACتدعم 

 إال أن لديها بعض التحفظات الشديدة على كيف يمكن تطبيقها في هذا النموذج المقترح. MRTمفهوم  ALACتدعم 

ميع الصالت بين بشدة مفهوم وتطبيق لجنة العقود، ويعتمد إنشاء هذه الجهة على مبدأ قابلية الفصل، القدرة على قطع ج ALACتعارض 

. يبدوا أن جميع األطراف ترى أن مستوى الخدمة الحالي مرتفع وأنه ال يوجد سبب لنظر الفصل في الوقت ICANNو IANAوظيفة 

الراهن. ومع مراعاة أن سعر الخدمة ال شيء تقريًبا، فالدافع الوحيد لالنتقال هو أنه في وقت ما في المستقبل سينخفض مستوى الخدمة أو 

للمساءلة يمكن أن تقدم تغييرات في  CCWGأن  ALAC. ترى IANAبخالف ذلك بإساءة إدارة أو محاولة احتكار  ICANN ستقوم

ICANN  لضمان إمكانية إصالح المشكالت المماثلة بدون المخاطرة باالنتقال إلى عالمة تجارية جديدة وغير مجربة لخدمةIANA 

األخرى )حيث من غير الواضح أن  IANAعن وظائف  IANAارة منطقة الجذر في إلدارة منطقة الجذر وبدون المخاطر بفصل إد

IETF وRIR  لن تكون مرضية في نفس الوقت أو ستختار العمل معMRT  ولجنة العقود لتحديد مشغلIANA .جديد 

أو هل يمكننا  ICANNى فصل السؤال الرئيس المطروح هو ما إذا كان تعقيد وتكلفة ومخاطر النموذج المقترح تستحق مزايا القدرة عل

 بصورة مناسبة حتى نسمح بانتقال إشراف أبسط نحافظ فيه على مستوى االستقرار واألمان الحالي. ICANNأن نضمن التحكم في 

سيتم تنقيحه. وعندما وفي حالة تناول المشكالت المطروحة في هذه الورقة، سيتم نظر التغييرات  CWGأن مقترح  ALACوتفهم 

 بصورة مناسبة.

 التحليل

 لجنة العقود
يوجد عدد من المشكالت المتصورة المحتملة فيما يتعلق بمفهوم لجنة العقود والتي يعتبر بعضها غير المحتمل، ولكن بما أننا ننشئ لجنة 

، فال يمكننا تجاهل أي جوانب مشكالت في الحل. حيث يعتمد أمن واستقرار ICANNلتغطية الحاجة *المحتملة* لالنتقال من  العقود فقط

 منطقة الجذر عليها.

 ال تعتبر األمثلة التالية شاملة ولكنها ستوضح مستوى االهتمام واحتمال اإلرباك.

 التكلفة

في الوقت  IANA (ICANNبلجنة العقود وقد تم تقديم مقترح أن يتحمل مقاول من غير الواضح من سيتحمل التكاليف ذات الصلة 

ف، الحالي( كافة التكاليف ذات الصلة بلجنة العقود )وجميع المكونات األخرى في هذا النموذج(. ولم يتم إجراء أي تقييم رسمي لهذه التكالي

 الحالية.  IANAاليف ولكن بعض التقديرات للعملية بالكامل كانت مرتفعة بقدر أضعاف تك

 كما يمكن أن تتسبب احتمالية التقاضي )راجع أدناه( في ارتفاع أكبر للتكاليف. 

)حالًيا  IANAالمباشرين )ال يدفع أي منهم اآلن مقابل الخدمة( أو من قبل مشغل  IANAوسيتم تحمل التكلفة من قبل إما عمالء 

ICANN.) ض الظروف المحددة، لم يتم نظر ذلك أبًدا بجدية، وإن حدث، يتطلب العقد أن بالرغم من أن العقد يسمح بفرض رسوم في بع

 تستند إلى موارد وتكاليف مباشرة وليس إلى بنية لجنة العقود األساسية.

الرسوم المفروضة كما  RIRو IETFذات الصلة باألسماء، من غير المحتمل أن تقدر  CWGبالرغم من الخروج من النطاق لمجموعة 

. بالرغم من أن IANAفي دفع الرسوم عند اللزوم، ولكنها لن ترغب في تحمل تكاليف ال تتناسب مع استخدام  gTLDقد ترغب سجالت 

 بصورة عامة.  ccTLDقد ترغب في دفع رسوم معقولة مستندة إلى التكاليف، ال يمكن قول ذلك في نطاقات  ccTLDبعض نطاقات 

مقابل البنية األساسية )وربما تكاليف البداية(. يتمثل مصدر  ICANNحمل المشغل للتكاليف، للبدء، سيتضمن ذلك أن تدفع وفي حالة ت

، من خالل أمين السجل ورسوم السجل، gTLDويتضمن ذلك أن تتحمل تسجيالت  gTLDالرئيسي في تسجيالت  ICANNإيرادات 

 التكلفة اإلجمالية.
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 االختصاص القضائي

مشكلة "االختصاص القضائي الذي يجب تأسيس لجنة العقود فيه" بصورة متكررة. وقد ال يكون لقرار االختصاص القضائي  تم عرض

المحدد بصورة نهائية تأثير كبير على تشغيل لجنة العقود إال أنه قد يكون في النهاية مشكلة يصعب للغاية حلها. توجد بعض المؤشرات أن 

نص  CWGإلى مؤسسة مقرها في أمريكي )في الواقع، يوجد في مسودة مقترح  IANAب نقل مسئولية الحكومة األمريكية قد تتطل

موضوع ينص على ذلك(. على الرغم من ذلك، يمثل ذلك ضغًطا كبيًرا من بعض الجوانب في استخدام هذا االنتقال كفرصة لتقليل التحكم 

 المركزي األمريكي على موارد اإلنترنت الرئيسية.

 خطر التأميم المحتمل بالطبع قراًرا مهًما )راجع النقطة التالية(، بجانب توفر الحصانة من التقاضي في حالة تقريره كمتطلب إلزامي.يمثل 

 الخالصة

تمت مناقشة المشكلة المحتملة "المستخلصة" في لجنة العقود بصورة مطولة واقتنع مؤيدو النموذج أنها يمكن تجنبها. وقد ركزت العديد 

هذه المناقشات على مباشرة التشغيل بالكامل وقد ال يكون ذلك محتمالً بالفعل. على الرغم من ذلك، الصورة األكثر دهاًء من الخالصة من 

تتمثل عندما يعمل التوازن بين أصحاب المصلحة لصالح مجموعة واحدة مما يتسبب بصورة واضحة وفعالة في حرمان مجموعة أخرى 

 )التي توجه لجنة العقود(، تعتبر هذه مشكلة محتملة. MRTلتكوين أو التشكيل غير المعروفة في أو أكثر. ومع إجراءات ا

يل تتمثل أحد أشكال الخالصة التي لم تتم مناقشتها في التأميم من قبل الدولة التي تأسست فيها لجنة العقود أو التي تعمل فيها. ويمكن تخ

 -. التأميم غير معتاد NTIAكومة لجنة العقود مما ينتهك أحد القيود الرئيسية في نقل موقف حيث "في مصلحة األمن القومي"، تصادر ح

http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalization. 

 إقامة دعوى قضائية

أن  مع اعتبار أن لجنة العقود ستمنح عقًدا لمورد مهم متصور، وبصورة أكثر تحديًدا، حيث يرى بعض مؤيدي هذا النموذج أنه يجب

، من المحتمل أن تتمكن جهة تخسر العقد أو مقدم عطاء لم يتم اختياره من مقاضاة IANAإلزامي مع احتمالية انتقال مورد  RFPيوجد 

لجنة العقود كما يمكن أن تخضع لجنة العقود أيًضا لقضايا مشبوهة. بغض النظر عن القضية، يمكن أن تكون هذه القضية باهظة 

 ومستهلكة للوقت. 

على وشك االنتقال إلى جهة أخرى، ولكن في  IANAمثل أحد القضايا الغامضة بصورة خاصة في أن مقاضاة مقاول خاسر بسبب أن ستت

في نفس الوقت، ملتزًما بتغطية  IANAنفس الوقت )على النحو المحدد تحت التكاليف(، سيكون المقاول الخاسر الذي ال يزال مشغل 

 تكاليف الدفاع عن لجنة العقود ضد قضيته.

ه وهكذا، تم اقتراح أنه في بعض االختصاصات القضائية، قد يتم منح لجنة العقود الحصانة من القضايا المدنية. وقد يعالج ذلك بالتأكيد هذ

 المشكلة، ولكنه قد يتسبب في النهاية في مشكالت أخرى.

 الصرامة

فًقا لتصميمها، ستكون لجنة العقود مقيدة للغاية فيما تقوم به. فبموجب عقد التأسيس واللوائح، ستكون ملزمة بصرامة بإتباع تعليمات و

MRT  كما سيكون مجلس إدارتها مقيًدا فيما يتعلق بتغيير القواعد. تعتبر هذه الصرامة الزمة لضمان أن تنفيذ مبادئها المؤسسة وأنها

 أصحاب المصلحة المتعددين. ملتزمة بدعم

على الرغم من ذلك، تفترض هذه الصرامة الشديدة أن العالم حول لجنة العقود سيكون مستقًرا ولن يتغير للمستقبل المحتمل بال نهاية. 

 ومن غير الواضح كيف يمكن التغيير إذا كان ذلك مطلوًبا للتعامل مع بعض األحداث غير المتوقعة. 

إمكانية تعديل )أو األمر بتعديل( أساس لجنة العقود على أن ذلك يفترض عدم وجود  MRTد الواضح هو منح سيكون الخيار الوحي

 نفسها )سنتعرض لذلك أكثر الحًقا(.  MRTاحتمال مهما يكن بوجود فساد في 
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 سوء تصرف لجنة العقود

لعمل بموجبها أو عدم إتباع موظف أو مقاول التعليمات ال يمكن تجاهل احتمال عدم إتباع مجلس إدارة لجنة الشركة للقواعد التي يجب ا

 وعدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء التأديبي المناسب.

يتمثل المالذ الطبيعي في هذه الحالة في مقاضاة طرف متضرر أو معني. وفي حالة تلقي لجنة الشركة لحماية من التقاضي التي يرى 

 ر هذا المالذ.بعض المؤيدين أنها ستكون الزمة، فلن يتوف

 المخاطر

، مع احتمال تسليمها بدون ICANNمن  IANAيتضمن أي تغيير مستوى مخاطرة ما. ومن ثم سينتج عن تغيير رئيسي مثل استبعاد 

اإللزامي كل عدد محدد من  RFPتدخل من الموظفين أو األنظمة، مخاطر كبيرة بالتأثير على األمن واالستقرار. وقد تم طرح مفهوم 

، تعتبر RFPو MRTبقوة من قبل بعض المؤيدين للنموذج. بعيًدا عن التكلفة من حيث المال والوقت في كل من المجيبين على  السنوات

 هذه العملية بغض النظر عن الضرورة المحتملة، التغيير من أجل التغيير، مخيفة!

 MRT –فريق مراجعة أصحاب المصلحة المتعددين 
يمثل فريق مراجعة أصحاب المصلحة المتعددين أساس النموذج المقترح. وهو يمثل بالضرورة الذراع التشغيلي للجنة العقود حيث تمثل 

وتقييم الردود وتحديد شروط وأحكام العقود وتقييم األداء الكلي وتحديد أي إجراءات  RFPمسئولية مفوضة لتحديد محتوى طلبات 

. في نسخة NTIAا في ذلك االنتهاك والفسخ( ومراجعة الموازنة وتنفيذ مختلف األنشطة التي تقوم بها حالًيا تصحيحية الزمة )حتى وبم

سابقة من النموذج، تمت تسميته فريق المراجعة الدورية مع نية أن سينعقد عند وجود مهمة محددة )مثل المراجعة السنوية( وقد تم 

 جد حاجة لالجتماع بانتظام، ال بد أن يكون مستعًدا. اإلقرار اآلن أنه بالرغم من أنه قد ال تو

 ، ينهار النموذج بالكامل.%011بنسبة  MRTببساطة، إذا لم يمكن ضمان موثوقية 

وتحدد من يكون صاحب مصلحة مؤهل أو غير مؤهل وكيف يتطور ذلك  MRTمن غير الواضح الجهة أو الجهات المتصور أن تعقد 

 عويض المشاركين أم ال ومن يمول ذلك.مع الزمن وما إذا كان سيتم ت

. ولكن هذه تنعقد وتمول من قبل IANA ICGنفسها أو  CWGيمكن أن تشابه  MRTوهذه ليست أسئلة تافهة. فقد تم اقتراح أن 

ICANN في السيناريو الذي تضطر فيه لجنة العقود لفصل .IANA  عنICANN يوجد سبب صغير لالعتقاد بأن ،ICANN  ستستمر

 لتلعب هذا الدور إذا كان القصد هو الفصل التام. ICANN( سترغب في أن تثق في MRTشاركة، أو بالفعل إذا كانت اللجنة )وفي الم

استناًدا إلى مجموعة أصحاب المصلحة المسموح  MRTبقصد أو بدون قصد على كيفية اتخاذ قرارات  MRTيمكن أن يؤثر من يعقد 

أعضاء لكل صاحب  5-4)كمثال( بعدد  IANAفي  CWGلى هذه القرارات في العمل. تسمح لها بالمشاركة. ومن السهل االطالع ع

للمساءلة بعدد  CCWGوالمشاركين غير المحدودين. كما تسمح  ICANNمصلحة بما في ذلك األعضاء من خارج مجتمع 

عا مقترح واحد على األقل في . دICANNأعضاء ومشاركين غير محدودين ولكن بدون أعضاء من خارج المنظمات التي تشكل  4-5

MRT ( لتقييد بعض أصحاب المصلحة بعدد مقاعد أقل من أصحاب المصلحة اآلخرينGNSO  2بعدد ،ccNSO  خوادم 5بعدد ،

. وفي MRTلكل منها(. ويؤثر كل اختالف دقيق على القرارات التي ستتخذها  4بعدد  ALACو SSACو و GAC، 4الجذر بعدد 

، على النحو المتصور، باإلجماع )أي بأغلبية كبيرة وليس باإلجماع(، يتضمن تخصيص صغير بصورة كافية حالة اتخاذ اإلجراءات

 للمقاعد القدرة على التجاهل تماًما.

. سيتم الرجوع إلى عقد تأسيس لجنة العقود و/أو لوائحها كالجهة التي ستمنح لجنة العقود MRTكما أنه ال يعرف أيًضا ما هو نوع كيان 

 تعليمات وتقوم بمعظم األعمال المرتبطة بها على أنها لم يتم تحديد عالقتها بها، عقد أو مذكرة تفاهم؟ ستكون هناك حاجة بالتأكيد لبعض

المستندات التي تصف العالقة ومسئوليات كال الطرفين، بالرغم من إخطارنا بصورة متكررة أن الجهات المؤسسة بصورة رسمية فقط 

فاقيات مماثلة بدون أن يتحمل المشاركون األفراد بصورة شخصية المسئولية عن إجراءات الكيان. ويبدو عدم وجود هيكل يمكنها إبرام ات

  مؤسسي بالرغم من طلب هذا الهيكل تعارًضا مباشًرا.

المرحلة، لن تكون  كجزء مكون في لجنة العقود إال أنه في هذه MRTكما يتمثل أحد الخيارات المتاحة إلزالة هذا الغموض في وجود 

وهو ما نحاول تجنبه. ومن ثم فنحن نعود بعالمة استفهام كبيرة  ICANNاللجنة بعدها كيان بدائي وتصبح في الواقع صورة مصغرة من 

  .هنا
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 CSC –لجنة العمالء الدائمة 
أنه بغض النظر عن  ALACترى ، قد يعمل المقترح الحالي بصورة جيدة. IANAباتخاذ قرارات آلية حول أداء  CSCفي حالة تقييد 

 الوظيفة، يجب أن يوجد مكون موضوعي ألصحاب مصلحة متعددين.

فيما يتعلق بمراجعة عمليات إعادة التفويض. والحًقا في مسودة المقترح، "يلتزم  NTIAأنه سيتولى مسئولية  CSCويوضح وصف 

[ أو ]مقيِّم مستقل[[ من خالل تقرير التفويض وإعادة التفويض." بالتأكيد، RZM1[ أو ]MRT[ أو ]CSCالمقاول بتقديم توصياته إلى ]]

بصورة كبيرة من خالل مشغلي السجل، ال يوجد سبب لالعتقاد بأنها السلطة المناسبة لهذه المهمة. وسنتعرض لذلك  CSCفي حالة نشر 

 أكثر الحًقا.

م بها )أو ربما بصورة شهرية(، وال تتولى مهام المراقبة الروتينية فقط عند وجود مهمة صريحة لتقو MRTحيث تم اقتراح أن تلتقي 

تتبع السياسات والممارسات المحددة. وذلك يحتاج بوضوح إلصالحه. وإذا كانت  IANA، ال يراقب أحد ما إذا كانت IANAعلى 

MRT  ستلتقي فقط عند دعوتها، فستكون الجهة الوحيدة المتبقية للقيام بذلك هيCSCلة تفويض . وفي حاCSC  بمهام مراقبة االمتثال

، تسمح gTLDإلى السياسة، يجب أن تتضمن مكون أصحاب مصلحة متعددين كبير للغاية. والسبب أنه على األقل بالنسبة لنطاقات 

ه باعتماد السياسة التي تؤثر على السجالت بدون دعم مجموعة أصحاب المصلحة للسجالت. في هذ GNSOعملية السياسات لمنظمة 

للسياسات في المقام األول. ويجب أن تكون الجهة، التي  IANAالحالة، قد يكون ذلك لمصلحة المسجلين، الذين ال يريدون عدم إتباع 

 تراقب تنفيذ السياسة في حالة تكونها من بعض أصحاب المصلحة، لديها تشكيل يقارن بالجهة التي تضع السياسة.

 IAP –هيئة الطعن المستقلة 
على النحو المحدد في المقترح. وقد تم اقتراح أنه يجب وجود آلية مرتبطة لضمان تعليق  IAPمقتنعة بصورة كبيرة بهيئة  ALACتعتبر 

 الطعن، كما قد يلزم تأخير اإلجراء المطعون عليه في انتظار الطعن.

 المكونات غير الموجودة
 NTIAيومية عن ضمان االمتثال إلى السياسة. وحالًيا، تستطيع  كما هو مذكور سابًقا، من غير الواضح من سيكون مسئوالً بصورة

فيه  ICANNوجود مشكلة، يجب عليهم اتخاذ إجراء )في عالم ليس لدى  ICANNالقيام بذلك. وأيًضا في حالة مالحظة جزء من 

 (.IANAصلة بهيئة 

موظفين للقيام بذلك(، فقد سيكون لديهم موقف ستالحظ وجود مشكلة )وال يوجد لديهم  GNSOوفي النموذج الجديد، حتى إذا كانت 

 يمكنهم بموجبه اتخاذ إجراء.

كافية لعالج أي  IAPكما تعتبر إعادة التفويض مشكلة ذات صلة على النحو المذكور باختصار. يبدوا أن بعض األطراف ترى أن 

أكثر من واضحة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ذلك.  "الداعمة" يجب أن يتم استبدالها وهي NTIAمشكالت ولكن اآلخرون يشعرون أن وظيفة 

حيث يمكن أن  gTLD، يمكن أن يجعل إطار عمل التفسير إعادة التفويض أقل عرضة للمشكالت، ولكن في مساحة ccTLDفي مساحة 

 يكون إلعادة التفويض قيم مالية مرتفعة للغاية ملحقة بها، يجب أن يوجد مستوى تحكم محدد. 

 ALACمقترح 
 ما يلي: ALACعلى النحو الموضح في التحليل، ترى 

 يوجد عدد كبير من المشكالت المرتبطة بمسودة المقترح؛ 

 بالرغم من أن العديد منها قد يمكن حله، يبدوا أن بعضها أقل احتماالً للمعالجة بصورة عملية؛ 

 ؛يعتبر الهيكل الكلي معقًدا وسيكون مكلًفا  

 يمها متوفرة بطرق أخرى أقل تعقيًدا وتكلفة.كما أن المزايا التي تحاول تقد 

                                                
 .VeriSignحالًيا  -مدير منطقة الجذر  1
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 1التوصية رقم 
. وسيترتب على ذلك حدوث انخفاض كبير للتكاليف المستمرة ICANNإلى  NTIAمن قبل  IANAيجب استبعاد لجنة العقود وتعيين 

 لمرة واحدة لالنتقال.

 .ICANNللمساءلة مسئولية ضمان إمكانية تلبية األهداف المرتبطة بلجنة العقود ضمن هيكل  CCWGيجب منح 

أنه من الضروري توضيح أن  ALAC، ترى IANAاإلشراف على  CWGوبالرغم من أن تفاصيل هذه اإلجراءات خارج نطاق 

بعض اإلجراءات التي يمكن أن  ALACللمساءلة ليست مستحيلة. ولتحقيق هذه الغاية، تعرض  CCWGالمهمة المعروضة على 

 بتنفيذها إذا قررت ذلك: CCWGتوصي 

  متطلب االمتثال إلى توصياتMRT  أو جهة مماثلة(. يمثل ذلك بالضرورة نفس القاعدة بالضبط التي ستخضع لها لجنة(

م لضمان مراعاة هذه العقود. وفي حالة عدم إمكانية ذلك بموجب قانون الشركات الساري، يمكن استخدام التحكيم الملز

 بالفعل مفهوم التحكيم الملزم في عقودها. ICANNالنصيحة. كما تقبل 

  إضافة إلىMRT يمكن إنشاء منظمة دعم ،IANA وربما مع السلطات المناسبة، يمكن أن تكون منظمة دعم .IANA 

(ISOو )؟MRT  نفس المنظمة. إال أن ذلك سيفترض أن كيان ضمنICANN الالزمة.  يمكن منحه السلطة 

  ستخضع التغييرات فيما يتعلق بهيئةIANA  إلى إخطار مسبق والتعليق العام وموافقةMRT  كما ستتطلب حدود كبيرة

 لتصويت مجلس اإلدارة )نسبة من تلك األصوات إلجراء تغيير و/أو عدد أصوات مطلق مطلوب.

  كما يمكن السماح لكل منAC وSO كن أن يعمل هذا اإلجراء على التقليل المؤقت لحجم باستدعاء أعضاء مجلس اإلدارة. ويم

 الحرجة.  IANAالمجلس )حتى تعيين األعضاء البدالء( لتجميد أي إجراء للمجلس حول مشكالت 

  إضافة إلى ما تقدم، يمكن أن تطلبMRT  في الحاالت القصوى تصفية إلزامية إلىIANA  بنفس التأثير النهائي للجنة العقود

. وإن لزم IANAتفاصيل هذه التصفية، وسمات المستلم المحتمل لوظائف  MRTإلى مقاول جديد. وستحدد  IANAمع نقل 

لم تعد  ICANNإنشاء كيان مماثل للجنة عقود إال أنه سيكون مطلوًبا فقط إذا كان واضًحا أن  MRTاألمر، يمكن أن تطلب 

إال أنه ال يبني البنية األساسية الكاملة المطلوبة  IANAو ICANN. يتضمن هذا الخيار اآلخر قابلية فصل IANAتناسب 

 للقيام بذلك حتى وإذا لم يوجد اإلثبات المطلوب.

مماثلة لتلك الخاصة بلجنة العقود بدون تعقيد وتكاليف  IANAستخضع إلى قيود بخصوص  ICANNوسيكون التأثير الصافي هو أن 

 بناء ودعم والدفاع عن بنية أساسية جديدة.

 2رقم التوصية 
في  ICGللمساءلة وبالتحديد أكثر  CCWGلإلشراف و CWGبصورة مماثلة النعقاد  ICANNمن قبل  MRTيجب أن تنعقد 

IANA وقد أظهرت .ICANN  قدرة ورغبة في إنشاء هذه المجموعات. عالوة على ذلك، تعلمنا خالل العملية الكثير حول كيف يجب

  إجراء ذلك، ومن ثم يجب أن تتحسن العملية.

ومعامالتها  MS* يمكن أن يضمن تغطية جميع Iومجموعة منظمات  SOو ACباالقتران مع  ICANNتحت رعاية  MRTفانعقاد 

 بمساواة.

للمساءلة بالتحقيق حوله  CCWG، فهو أمر ستقوم ICANN، أو تم إنشاؤها كجهة خارج ICANNضمن حدود  MRTوسواء كانت 

 )اعتماًدا على أي هيكل سيكون األمثل في أي قيود قانونية على الشركة(.

بوسيلة أخرى ثنائية مماثلة لتلك المستخدمة من قبل المجتمع المستهدف. وفي هذه الحالة،  MRTوكطريقة أخرى للتقدم، يمكن استبدال 

( خارج NROومنظمة مصادر األرقام ) ICANNالتابع لها المدرج تماًما ضمن ( ومجلس العناوين ASOتوجد منظمة دعم العناوين )

ICANN وفي حالة .IANA قد توجد منظمة دعم ،IANA (ISO ومنظمة موارد )IANA (IRO) يمكن تأسيس األخيرة بالتنسيق مع .

 .IANA * األخرى وستقدم إجراءات قوية حول االستمرارية في حالة الحاجة إلى خيار تصفيةIمنظمات 
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 3التوصية رقم 
، وبصورة خاصة تلك المتعلقة بإعادة NTIتوجد فجوة خطيرة في جميع المقترحات فيما يتعلق بالطريقة المحتملة الستبدال وظائف دعم 

وسيلة لتصحيح خطأ متصور، أو مع تأخير مناسب أو إجراءات قضائية، ربما حتى طريقة لمنعها،  IAPالتفويض. ويمكن أن تكون 

 ولكن يجب أن توجد طريقة "إجراءات تشغيل قياسية" الكتشاف معظم هذه األخطاء بدون اللجوء إلى عملية الطعن.

مباشرة بوجود لجنة العقود من عدمه )حيث تتبع  من ناحية أخرى، ال يوجد إثبات أن أي حل أو حل جزئي مقترح حتى تاريخه يتعلق

 (.ALACلجنة العقود نفسها التعليمات فقط من الجهات األخرى التي ستستمر في الوجود في مقترح 

 .ليس لديها توصيات خاصة في ذلك الوقت، نرى أن تحديد حل عادل هو أمر مهم لتحقيق انتقال فعال لإلشراف ALACوبالرغم من أن 

 4م التوصية رق

، يمكن ALACللسياسة الموضوعة وأن الممارسة جزء فعلي من أي انتقال. ففي مقترح  IANAالمراقبة المتواصلة التي تضمن امتثال 

المناسبة )مع دعم العاملين المناسبين(، حيث أنهم  SOإجراء ذلك فيما يتعلق باألسماء/المنطقة الجذر من خالل بعض تركيبات منظمات 

في حالة إنشائها. وستحتاج  IANAالمناسبة( أو منظمة دعم  MS)مع إضافة مكونات  CSCأو  MRTسياسات أو من أنشأوا هذه ال

CCWG .للمساءلة دون شك لضمان أن موقعهم يسمح لهم باتخاذ اإلجراءات حول االنتهاكات المتصورة 

 


