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 مقدمة
لمنطقة آسيا وأستراليزيا وجزر المحيط الهادئ  At-Largeعن منظمة  At-Largeو أعدت سالينيتا تمانيكايوايمارو، عض

 .وعلى القوائم البريدية At-Large، مسودة أولية لهذا البيان بعد جلسة مناقشة الموضوع داخل (APRALO)اإلقليمية 
 

 
 
 

حول مراجعة مراسم توقيع المفتاح على تمثيل  ALACمساحة عمل بيان ، تم نشر هذا البيان على 2014يناير  31وفي 
 .DNSSECالمجتمع المعتمد في منطقة الجذر 

 
 
 

 

 ALACلقطاع السياسة دًعا لـ  ICANN، من طاقم عمل ALACليبلوند، رئيس -في اليوم نفسه، طلب أوليفيير كريبين
 .ALACالقائمة البريدية إلعالنات عن طريق  Large-Atت المقدمة إلى كل أعضاء إرسال دعوة للتعليقات على التوصيا

 
 
 
 

وذلك على مساحة . ، كان إصدار يضم التعليقات الواردة عبارة عن حاالت تمثيل للمجتمع المعتمد2014فبراير  11في 
 .للبيان المقترح ALACالعمل سابقة الذكر وطلب الرئيس من فريق العمل المذكور فتح تصويت إلقرار 

 

 
 
 

صوت  12للبيان بنتيجة  ALAC، أكد فريق العمل على أن التصويت عبر اإلنترنت أدى إلى إقرار 2014فبراير  18وفي 
يمكنك مراجعة النتيجة بشكل مستقل عبر الرابط . التصويت عليه لصالحه، وبدون أي صوت ضده، وبدون أي امتناع عن

 . https://www.bigpulse.com/pollresults?code=3671kiPvCmIyu7uGxuVFEMwg: التالي
 

 ملخص اإلجابات على األسئلة المطروحة
 . KSKالحالي أداًء فعاالً لوظائفه المتمثلة في ضمان الثقة في عملية إدارة مفتاح التسجيل الرئيسي  TCRجل نموذج س .1

كبير بما يكفي، يرى آخرون أن الحجم الحالي بحاجة إلى التمديد  TCRوفي حين أن البعض يرى أن حجم مجموعة  .2
سبيل المثال ال الحصر الهجمات اإلرهابية، وانقطاع الرحالت ويشمل ذلك على )الستيعاب وتلبية الظروف غير المتوقعة 

غير قادر على تحقيق  TCRنموذج  21والتي قد تجعل أغلبية تصل إلى ( الجوية، وحاالت الطوارئ، والحرب األهلية، إلخ
بلدان أخرى أو عدد  كما أن احتمالية االضطرار للتوقيع في نفس الوقت سواء في نفس البلد أو في. مسئولياته وااللتزام بها

 . مرات التوقيع قد يؤدي إلى إنهاك االحتياطي بما يؤدي إلى زيادة األعباء على المتطوعين

ويجب أن . مسئول TCRيجب أن تفي بالمعايير الحالية المعتمدة لما قد يمثل نموذج  TCRويرى المجتمع أن نماذج  .3
ويجب أن يشتمل الحد األدنى للمشاركة على كل . ها للجمهورمن خالل كتابة التقارير والتي يتم نشر TCRتشارك نماذج 

 .من الحضور، واالنخراط، وتنفيذ المسئوليات، وكتابة تقارير كاملة ودقيقة وسرد المخاوف إن وجدت

كافية  21البالغ عددها  TCRوفي حين يرى البعض أن المجموعة الحالية والشروط غير المحددة كافية وأن نماذج  .4
األصلية لم تتحدث عن  TCRزم، يرى البعض اآلخر أن هناك حاجة إلى لوضع قيود على المدة حيث إن آلية أكثر من الال

ويجب أن يكون هناك مطلب متسق لإلفصاح عن أي وكافة حاالت تضارب المصلحة المتحملة إلعادة خطر . المدة
 .من جانب أي مساهم أو مصلحة" االلتقاط"

يجب أن تكون ذات تكلفة محايدة لغير  TCRجب االحتفاظ به على الرغم من أن ويرى البعض بأن النظام الحالي ي .5
ويؤمن آخرون في صندوق أموال مدار خارجًيا مثل الصندوق المعد . المدعومين من الشركات أو الكيانات األخرى

 (. IO)للمعترض المستقل 
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 حول مراجعة مراسم توقيع المفتاح على ALACبيان 

 DNSSECمع المعتمد في منطقة الجذر تمثيل المجت 
 

ونحن . في ضمان إمكانية التشغيل على النظم المختلفة DNSالدور واألهمية التي يلعبها نظام  At-Largeويدرك مجتمع 
في أمن واستقرار ومرونة اإلنترنت في منطقة الجذر والنشر التالي في البنية التحتية لنظام  DNSSECنقدر أهمية 

DNS .نطاق  427 أنه في نفس الوقت الذي تم كتابة هذا البيان كان هناك وبمالحظةTLD  في منطقة الجذر وكان من بين
 نطاقات 4في منطقة الجذر في حين كان لعدد  DSذات نقطة ثقة تم نشرها في سجالت  229موّقًعا و 235هذا العدد 

TLD  نقاط ثقة تم نشرها في مستودعISC DLV ونحن نتمنى بمرور الوقت أن تتحرك مزيد من نطاقات ،TLD  باتجاه
 .نشر نقاط الثقة

 
الهامة في الحفاظ على المساءلة والشفافية بالطريقة  ICANNوتشير مراسم توقيع مفتاح منطقة الجذر إلى واحدة وظائف 

 .DNSSEC التي تجري بها مراسم توقيع مفتاح
 

من حيث المشاركة الواسعة، والشفافية والمساءلة من  TCRونقر أيًضا بالدمج الفريد الذي يقوم به توقيع المفتاح ونماذج 
 .، وبذلك ُيحدث ثقة واسعة النطاقDNSأجل خدمة الوظيفة المركزية لتعزيز والحفاظ على استقرار وأمن ومرونة نظام 

 
على الخدمات التي قدموها منذ االحتفالية األولى  KSKالمساهمين المشاركة في عملية إدارة ونود أن نتقدم بالتهنئة لسائر 

ونحن نرحب بفرصة المشاركة مراجعة مراسم توقيع المفتاح على تمثيل المجتمع المعتمد في . حتى اليوم KSKلتوقيع 
سئلة التي تم طرحها، تبّين لنا أن في باإلضافة إلى األ At-Largeوبعد المشاورات مع مجتمع . DNSSECمنطقة الجذر 

 .بعض من المشكالت هناك تنوع في وجهات النظر وأننا قد حصلنا على كال وجهتي النظر
 
 ؟KSKالحالي يقدم أداًء فعاالً لوظائفه المتمثلة في ضمان الثقة في عملية إدارة  TCRهل نموذج  .1
 

الحالي أداًء فعاالً لوظائفه المتمثلة في ضمان الثقة في عملية إدارة مفتاح ( TCR)سجل نموذج ممثل المجتمع المعتمد 
 .، وعلى الرغم من ذلك، فقد قدمنا المالحظات التاليةKSKالتسجيل الرئيسي 

 
علًما بأن مسودة االختصارات للنصوص المميزة الحتفالية توقيع المفتاح والتي توفر سجالت دائًما معتمًدا لالحتفالية، ال 

وال . متى ما بدت في بعض األحيان أنها أعداد كبيرة لفئة من الناس في االحتفالية" EW"حتوي على تعريف الختصار ي
بما في ذلك حامل )تنص النصوص المميزة الحتفالية توقيع المفتاح بوضوح على ما إذا كان هناك مشاركين آخرين أم ال 

 .الحاضرين بصرف النظر عن المذكورين( الكاميرا
 
مناسب لضمان المشاركة الكافية في هذه الفعاليات، مع عدم زيادة أعباء توافر  TCRهل الحجم الحالي لمجموعة  .2

 متطوعين محددين؟
 

أما وجهة . كاف   TCRوجهة النظر األولى هي أن الحجم الحالي لمجموعة . هناك وجهتي نظر مختلفتين حول هذه المسألة
ويشمل ذلك على سبيل )الحالي بحاجة إلى التمديد الستيعاب وتلبية الظروف غير المتوقعة  النظر الثانية فتتمثل في أن الحجم

والتي قد تجعل ( المثال ال الحصر الهجمات اإلرهابية، وانقطاع الرحالت الجوية، وحاالت الطوارئ، والحرب األهلية، إلخ
كما أن احتمالية االضطرار للتوقيع في . ام بهاغير قادر على تحقيق مسئولياته وااللتز TCRنموذج  21أغلبية تصل إلى 

نفس الوقت سواء في نفس البلد أو في بلدان أخرى أو عدد مرات التوقيع قد يؤدي إلى إنهاك االحتياطي بما يؤدي إلى زيادة 
ها من ل TCRوقد تكون هناك ميزة ما في توسيع نطاق المجموعة مع اإلبقاء على تدوير نماذج . األعباء على المتطوعين

 .المرشحة TCRداخل مجموعة 
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لكي يتم اعتباره قد نجح في التعامل مع  TCRهل يجب أن يكون هناك حد أدنى من مستوى المشاركة الالزم ألي  .3

 واجباته؟
 

ويجب أن . مسئول TCRيجب أن تفي بالمعايير الحالية المعتمدة لما قد يمثل نموذج  TCRويرى المجتمع أن نماذج 
ويجب أن يشتمل الحد األدنى للمشاركة على كل . من خالل كتابة التقارير والتي يتم نشرها للجمهور TCRماذج تشارك ن

 .من الحضور، واالنخراط، وتنفيذ المسئوليات، وكتابة تقارير كاملة ودقيقة وسرد المخاوف إن وجدت
 
فيها استبداله بسبب عدم القدرة على أداء باستثناء الحاالت التي يتم  TCRال يوجد أي نص قياسي لتنشيط قائمة  .4

، مثل استخدام حدود للمدد الزمنية أو آلية أخرى TCRهل يجب أن تكون هناك عملية لتجديد مجموعة . واجباته بفاعلية
 .للدوران الوظيفي

 
كافية وأن  وجهة النظر األولى وهي أن المجموعة الحالية والمدد غير المحددة غير. هناك وجهتي نظر لهذه المسألة

وأنه ال توجد حاجة لعملية . كافية للغاية للتعامل من أي حاالت طوارئ محتملة قد تظهر TCR 21المجموعة المكونة من 
  .أو الستخدام فترات زمنية محددة أو طرح آلية للدوران الوظيفي TCRمن أجل تجديد المجموعة سواء لـ 

 
األصلية لم تتحدث  TCRجة لوضع حدود للفترات الزمنية حيث إن آلية أمام وجهة النظر األخرى فتتمثل في أن هناك حا

مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، يجب أن  2.6وبالنظر إلى أن اإلنترنت يصل إلى ما يقدر بعدد . عن المدة الزمنية
كما يمكن أيًضا زيادة . TCRيكون هناك عدد كاف  من المرشحين ممن لهم قدرة على استيفاء معايير االنضمام لمجموعة 

، TCRوبصف النظر، متى ما كان هناك افتراض بتولي العمل بدون فترة محددة كـ . أو االحتياطيين TCRعدد مرشحي 
من " االلتقاط"فيجب أن يكون هناك مطلب متسق لإلفصاح عن أي وكافة حاالت تضارب المصلحة المتحملة إلعادة خطر 

  .جانب أي مساهم أو مصلحة
 
 .ICANNعلى خدماتهم من أجل ضمان االستقاللية عن  TCRموذج الحالي ال يوفر تعويًضا لممثلي الن .5
 
 هو المتحمل لتكاليف اإلبقاء على مشاركتهم؟ TCRهل يجب أن يكون نموذج  .أ

 دور؟أن تحد من استقاللهم في أداء ال TCRهل ألي شكل من أشكال التعويض لمقاصة المصروفات التي يتحملها ممثلو  .ب
عن المصروفات التي يتكبدونها، هل هناك مطالب أو قيود على طبيعة المؤسسة  TCRإذا كنت تؤيد تعويض ممثلي  .ج

 الممولة؟
 

تفيد وجهة النظر األولى إلى أن النموذج الحالي الذي تتحمل فيه . هناك وجهتي نظر متغايرتين فيما يخص هذه المسألة
TCR أن تكون  يجب. التكاليف يجب االحتفاظ بهTCR  ذات تكلفة محايدة لغير المدعومين من الشركات أو الكيانات
 .أمر ضعيف وغير مضمون TCRإنشاء مصدر آخر ألموال السفر لمندوبي  .األخرى

 
عبارة عن  TCRوعلى الرغم من أن ممثلي . TCRتقر وجهة النظر الثانية بالعبء المالي الملقى على كاهل ممثلي 

ويجب إدارة صندوق من . ظام يضمن االستقاللية ويسمح لهم في نفس الوقت تنفيذ المهام الخاصة بهممتطوعين، يجب وضع ن
ويجب أن يكون هناك قيود على من . TCRالخارج ويكون مستقالً ويمكنه توفير وتمويل المصروفات التي يتحملها ممثلي 

يجب اإلفصاح عنها على الفور وبشكل  TCRها إلى ممثل وأية أموال أو هدايا يتم تقديم. بإمكانه المشاركة في هذا الصندوق
 ICANNومن بين االقتراحات المقدمة لنموذج التمويل المقترح هو الحاالت التي تقوم فيها . رسمي من خالل الطرق المناسبة

 (.IO)ال تتدخل في قرارات  ICANNفي حين أن ( IO)بإعداد صندوق تمويل في حالة مكتب المعترض المستقل 
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