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 مقدمة .1

 DNSمسؤولية اللجنة االستشارية لنظام خادم جذر ) ICANN(رنت لألرقام واألسماء المُخصصة تحدد لوائح شركة اإلنت

)RSSAC (كما يلي: 

  ."تقديم المشورة لمجلس اإلدارة حول تشغيل خوادم أسماء الجذر لنظام أسماء النطاقات"

ويتمثل الهدف من كل  .ICANNتتطلب اللوائح إجراء مراجعة مستقلة كل ثالث سنوات ألداء وتشغيل كل هيئة في 

 :مراجعة في تحديد

  ، وICANNما إذا كان لدى هذه المنظمة هدف متواصل في هيكل  .1

إذا كان كذلك، تحديد ما إذا كان أي تغيير في الهيكل أو عمليات التشغيل مرغوبًا فيه لتطوير  .2

 .فاعليته

إلجراء أول ) WCL(دة لالستشارات المحدو Westlakeأنها قامت بتعيين شركة  2008في أكتوبر  ICANNأعلنت 

  .RSSACمراجعة مستقلة ألداء 

 خلفية .2

في اتفاقية المشروع الثنائية الموقعة بين وزارة الخارجية التابعة لحكومة  RSSACتم توضيح الهدف من تكوين 

 .ICANNمن لوائح  RSSAC، وتتضح تلك الصياغة في القسم الخاص بـ ICANNالواليات المتحدة و

القيام بها، باإلضافة إلى وصف مستفيض لشروط عضوية  RSSACوائح الهدف والمهام المطلوب من وتصف الل

RSSAC وعمليتها المتبعة لتعيين الرئيس. 

 أسلوب العمل .3

في مينيبوليس،  RSSACبالقاهرة، مصر واجتماع  ICANNبحضور اجتماع  WCLقام أعضاء فريق مراجعة شركة 

، حيث قاموا بالتحاور مع عدد كبير من األفراد 2008مريكية، وانعقد كالهما في نوفمبر مينيسوتا، الواليات المتحدة األ

بإجراء محادثات تليفونية إضافية وتلقت مالحظات وتعليقات من  WCLكما قامت أيضًا شركة  .RSSACحول أداء 

 .نطاق واسع من األفراد

بالبحث قدر اإلمكان  WCLنية، فقد قام فريق شركة وباإلضافة إلى القيام بما مجموعه خمسين مقابلة شخصية وتليفو

ومذكرات اجتماعات  ICANNالمكتوبة والمتاحة بشكل عام مثل موقع الويب الخاص بـ  RSSACعن تسجيالت 

RSSAC.  كما قام أيضًا فريق المراجعة بالدعوة إلرسال التعليقات من أي من األطراف المهتمة عبر كالً من موقع

أيضًا  WCLوقد استغل أعضاء فريق  .RSSACوقائمة البريد اإللكتروني الخاصة بـ  ICANNالويب الخاص بـ 
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 RSSACخبراتهم، في مهام إدارة المنظمات التجارية وغير الربحية، للوصول إلى نتائج ووضع توصيات حول هدف 

 .وهيكلها وعمليات التشغيل الخاصة بها

مؤتمرًا صوتيًا مع المراجعين المستقلين المعينين لمراجعة اللجنة  WCLقرب نهاية مراجعتنا، عقد فريق مراجعة شركة 

بالتوازي مع مراجعتنا، الستطالع مدى توافق نتائج المراجعتين ) SSAC(واستقرارها  ICANNاالستشارية ألمان 

  .وتوصياتهما

 النتائج .4

 :جاءت النتائج الرئيسية لبحثنا كما يلي

مشاكل، وال تكتفي بتقديم النصيحة بشكل مسبق لمجلس إدارة بشكل كبير وتتعامل مع ال RSSACتتفاعل  

ICANN. 

 .ومجلس اإلدارة RSSACهناك حاجة للمزيد من التواصل الرسمي المنتظم أو االتفاق حول التوقعات بين  

والتي يتعذر بشدة تمييزها  RSSACعلى  ICANNيسيطر مشغلو الخوادم والذين يعملون باستقاللية كبيرة عن  

 RSSACوكنتيجة لذلك، فقد قدمت  :تجه تركيز مشغلي خادم الجذر بشكل كبير إلى المستوى التشغيليوي .عنهم

 .مشورتها بشكل بسيط أو ال يذكر على اإلطالق لمجلس اإلدارة على المستوى االستراتيجي

على  وفي الوقت الحالي، أحدث المذكرات .ولجنتها ضعيفة وغير كاملة The RSSACجاءت عمليات اجتماعات  

ومنذ ذلك الوقت، فقد . 2007المنعقد في ديسمبر  RSSACهي الجتماع  RSSACموقع الويب الخاص بـ 

 .عُقِدت ثالثة اجتماعات أخرى

 .تعتبر عمليات التعيين والخالفة ألعضاء اللجنة والرئيس ضعيفة أو غير موجودة على اإلطالق 

يعتبر مشغلو خادم الجذر أن  .المذكورة في اللوائح بتقديم مشورتها في العديد من المسؤوليات RSSACلم تقم  

 .ICANNالعديد من هذه المسؤوليات تخصهم عوضًا عن مسؤوليات 

 ICANNلعدم حضورها هي والعديد من أعضائها الجتماعات  ICANNمنعزلة بشكل مؤثر عن  RSSACتعتبر  

، والتي يتم عقدها بعد اجتماعات IETFبدالً من ذلك، تقوم بعقد اجتماعاتها ضمن إطار اجتماعات  .المنتظمة

ICANN كنتيجة لذلك، فالتفاعل ضعيف بين  .بعدة أسابيعRSSAC  وبقية الكيانات التابعة لـICANN  مثل اللجنة

 ).GAC(االستشارية الحكومية 

 الخيارات .5

 :RSSACونظر بعين االعتبار لخمسة خيارات هيكلية رئيسية بالنسبة لـ  WCLحدد فريق مراجعة شركة 

 ، أوعليها عدم إجراء أي تغيير 
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 ، أوSSACمثل  ICANNحلها أو دمج وظائفها في جزء آخر من  

 لدعمها، أو ICANNإعادة توزيع اهتماماتها وإضافة موارد لـ  

 ، أو"RSSSO" –تحويلها إلى منظمة داعمة  

 .ICANNكمجموعة إستراتيجية مشتركة، مسؤولة أمام مشغلي خادم الجذر و إطالقهاإعادة  

 في المستقبل والحاضر - RSSAC من إنشاء هدفال .6

 RSSACللهدف من إنشاء  WCLبأفضل ما يكون؛ تفهم فريق مراجعة شركة  -انظر أدناه  -يعكس الخيار المختار 

 .في الوقت الحاضر، باإلضافة إلى الهدف وقت وضع مسودة اللوائح

 :المجَددة لديها هذه األهداف الرئيسية RSSACنحن نؤمن بأن 

ومشغلي خادم الجذر ومجتمع اإلنترنت حول  ICANNوفير مصدر غير متحيز لتقديم النصيحة اإلستراتيجية لـ ت 

 ؛ وأفضل الطرق لتشغيل نظام خادم الجذر

تحليل التغييرات المقترحة على نظام خادم الجذر وتقييمها ومراقبتها على مستوى إستراتيجي لتقديم مشورة وقتية  

 حول تضمينات هذه التغييرات والرغبة فيها ومخاطرها؛ و ICANNلمشغلي خادم الجذر و

توفير الضمان والشفافية لمجتمع اإلنترنت أن المهام المذكورة أعاله تحت السيطرة وأنه يمكنهم الثقة في  

 .موثوقية نظام خادم الجذر وقوته

 .RSSACفي ضوء هذه التوصيات القائمة الكاملة ألهداف  أقريناوقد 

 ى بهالخيار الموص .7

كمجموعة  إطالقهاوإعادة  RSSACهو إعادة تكوين  WCLلقد كان الخيار الذي تفضله مجموعة مراجعة شركة 

وقد أقرينا أن هذه المسؤولية الثنائية  .ICANNإستراتيجية مشتركة، مسؤولة أمام كالً من مشغلي خادم الجذر و

 .ومع ذلك، تعد تلك خاصية ضرورية لما نقترحه .ICANNستكون مختلفة عن كيفية عمل اللجان االستشارية األخرى لـ 

أن الهيكل الجديد المقترح يهدف لتسهيل  ICANNويهدف الخط الثنائي للمسؤولية إلى أن يثبت لمشغلي خادم الجذر و

يقة وال يعد الهدف تضمين أية محاولة لنقل القوة أو النفوذ بأية طر .دراسة المشاكل اإلستراتيجية ذات المصلحة لكليهما

 .من طرف إلى آخر

المُعاد إطالقها بشكل كبير عن تلك المصطلحات  RSSACمنذ بداية وضعها، ستختلف المصطلحات المرجعية وتركيب 

ومع ذلك، وبأخذ جميع العوامل في  .الحالية، والتي قمنا بدراسة فكرة إعطائها اسمًا جديدًا RSSACالخاصة بـ 

  .اسم جديد قد تُرَجَّح كفتها عن دراسة التغييرات الجوهريةاالعتبار، فقد قررنا أن المناقشة حول 
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ومسؤولياتها،  RSSACوتُظهر المصطلحات المرجعية الجديدة المقترحة التركيز اإلستراتيجي الذي سيحظى به دور 

على النقيض من دور مشغلي خادم الجذر ومسؤولياتهم، والذين ينصب تركيزهم الرئيسي على عمليات التشغيل كما 

 .يوضح االسم

 :كما يلي RSSACولذا فنحن نقترح إعداد اإلصدار الجديد من 

 :التكوين

  :مبدئيًا من تسعة أعضاء RSSACستتكون 

 أربعة من مشغلي خادم الجذر يختارهم مشغلو خادم الجذر بشكل جماعي؛ و 

 :؛ ويتألفون من أعضاء فيICANNأربعة أعضاء يعينهم مجلس إدارة  

o  لتقديم آراء (منظمة دعم العناوينRIRs(؛ و 

o منظمة دعم أسماء رمز البلد؛ و 

o منظمة دعم األسماء العامة؛ و 

o  ؛ و)اإلجماليمجتمع اإلنترنت  بالنيابة عنلتقديم آراء (اللجنة االستشارية العامة 

 .IANAتقوم بتعيينه  اواحدً اعضوً 

 .يعني هذا الهيكل عدم وجود أغلبية لكتلة معينة من األعضاء

 :ICANNدعم تمويل 

 :سيقدمون الدعم للَّجنة RSSACموظفين اثنين لـ  ICANNستتيح 

الفنية ومشاكل نظام خادم جذر باألوجه على دراية كافية  يجب أن يكون أحدهما للدعم الفني، والذي 

DNS؛ و 

اآلخر، للدعم اإلداري، والذي سيكون مسؤوالً عن جميع الشؤون اإلدارية مثل السفر ووسائل الراحة  

يجب أن يكون هذا الشخص أيضًا ملمًا باألوجه والمشاكل الفنية، ولكن ليس  .ات االجتماعاتوترتيب

 بنفس القدر المطلوب من الدعم الفني؛ و

 .أو االجتماعات الفنية ذات الصلة ICANNالسفر ووسائل الراحة لألعضاء الذين يحضرون اجتماعات  
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 :االجتماعات

وباإلضافة  .فة اعتيادية في جلسات مفتوحة للجمهور العامبص RSSAC، ستجتمع IETFبخالف اجتماعات 

إلى ذلك، سيتم إصدار دعوات خاصة لجميع ممثلي مشغلي خادم الجذر الذين ليس لديهم أعضاء في اللجنة 

  .-مع حق المشاركة بالتحدث  - RSSACلحضور اجتماعات 

تسمية مشغلي خادم الجذر  حاجتها لالجتماع في جلسة مغلقة لسبب محدد، فستتم RSSACإذا قررت 

المذكورين أعاله لحضور الجلسة المغلقة والمشاركة، وذلك يخضع لتقدير الرئيس، باإلضافة إلى ممثل 

 .الذي يحضر االجتماع أو ممثل العالقات المتبادلة التابع لمجلس اإلدارة ICANNمجلس إدارة 

لكي تتمكن  ICANNاجتماعات  في RSSACالحالية، فسيجتمع اإلصدار الجديد من  RSSACوبخالف 

 RSSAC، من الممكن أن تقرر ICANNوباإلضافة إلى اجتماعات  .األطراف األخرى من المشاركة معه

أيضًا بدفع نفقات السفر ووسائل الراحة  ICANNوستقوم  .حاجتها لالجتماع في اجتماعات فنية ذات صلة

 .ICANNة الجتماعات لهذا الحضور بالتماشي مع سياستها العادية للسفر بالنسب

 :ممثلي العالقات المتبادلة

 :بصفة مبدئية RSSACسيتم وضع المناصب التالية لممثلي العالقات المتبادلة في 

 ممثل للعالقات المتبادلة تابع لمجلس اإلدارة، كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر؛ :خارجيًا 

ن لها ممثل للعالقات المتبادلة موازٍ خارجيًا من ليس من الضروري أن يكو(بتعيينه  IETFتقوم   :داخليًا 

RSSAC  إلى مشغلي خادم الجذر، ألن أربعة منهم سيعملون كأعضاء فيRSSAC بينما عادةً لن ،

 ؛)أعضاء في مجلس اإلدارة ICANNيكون األعضاء المرشحين من قِبل 

وار متواصل بين يعد الهدف من إنشاء هذه المناصب ضمان وجود ح .SSAC :خارجيًا وداخليًا 

RSSAC وSSAC.  توجه كالً من المجموعتين تركيزها باتجاه مختلف، ولكن يوجد تواصل في

  .االهتمامات والمشاركة فيما بينهما

 RSSACباإلضافة لممثلي العالقات المتبادلة الرسميين هؤالء، فمن الممكن تحقيق استفادة من اجتماع 

 .من وقت آلخر ICANNالحكومية مع الكيانات األخرى التابعة لـ  رسميًا، مثل اجتماع اللجنة االستشارية
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 التوصيات الرئيسية -المستقلة  RSSACمراجعة 

 

كمجموعة إستراتيجية، تعمل بالتعاون  RSSACإعادة تشكيل  ضرورة 1التوصية رقم 

 .ومشغلي خادم الجذر ICANNمع 

كما هو منصوص عليه  "المصطلحات المرجعية"تعديل مضمون  ضرورة 2التوصية رقم 

 :RSSACفي اللوائح لتقرير الهدف الجديد من 

 ICANNتوفير مصدر غير متحيز لتقديم النصيحة اإلستراتيجية لـ  .1

ومشغلي خادم الجذر ومجتمع اإلنترنت حول أفضل الطرق 

 و لتشغيل نظام خادم الجذر؛

تحليل التغييرات المقترحة على نظام خادم الجذر وتقييمها  .2

على مستوى إستراتيجي لتقديم مشورة وقتية  ومراقبتها

حول تضمينات هذه التغييرات  ICANNلمشغلي خادم الجذر و

 والرغبة فيها ومخاطرها؛ و

توفير الضمان والشفافية لمجتمع اإلنترنت أن المهام المذكورة  .3

أعاله تحت السيطرة وأنه يمكنهم الثقة في موثوقية نظام 

 خادم الجذر وقوته؛ و

كل وتحديد المخاطر اإلستراتيجية المحتمل أن توقع المشا .4

يتعرض لها نظام خادم الجذر، وضمان صحة وضع التخطيط 

على  -لكي يتناول حاالت فشل األنظمة الهامة، بما في ذلك 

 :االنهيار أو العطل الخطير ألي من -سبيل المثال ال الحصر 

 واحد أو أكثر من مشغلي خادم الجذر؛ أو .أ 

 IANA أو ICANN .ب 

مراقبة أداء نظام خادم الجذر في ضوء التغييرات  ضمان .5

المتوقعة أو الفعلية على النظام أو في االستخدام العالمي 

 لإلنترنت؛ و

توفير طرق لتبادل العالقات بين مشغلي خادم الجذر  .6

 gNSOو ccNSOو ASOومجتمع اإلنترنت، عبر  ICANNو
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 .وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلةALACو

 SSAC / RSSACلنقل العمل المشترك لـ  توفير وسيلة .7

 :مبدئيًا بعضوية تسعة أعضاء، كما يلي RSSACتشكيل  ضرورة 3التوصية رقم 

أعضاء من مشغلي خادم الجذر، يقوم مشغلي الجذر  4 

بتعيينهم، بما في ذلك واحد منهم على األقل غير تابع للواليات 

 المتحدة؛ و

 ؛ وIANAتقوم بتعيينه  1عضو  

لجنة الترشيح التابعة لـ / يقوم مجلس اإلدارة أعضاء  4 

ICANN بتعيينهم، ويكونوا على النحو التالي: 

 ؛ وASOمن  1عضو  .أ 

 ؛ وccNSOمن  1عضو  .ب 

 ؛ وgNSOمن  1عضو  .ج 

 .ALACمن  1عضو  .د 

  :لرئيسها من بين أعضائها RSSACتعيين  ضرورة 4التوصية رقم 

ات متعاقبة وأن تكون فترة التعيين سنتين، بحد أقصى ثالث فتر 

 .كل منها سنتين

لعضوين يكونان من طاقم الموظفين لدعم  ICANNترشيح  ضرورة 5التوصية رقم 

RSSAC: 

سيكون الهدف من هذا الدور  :ممثل العالقات المتبادلة الفنية 

هو إجراء األبحاث وعمل المسودات للتقارير بالنيابة عن 

RSSAC 

هو تقديم الدور  سيكون الهدف من هذا الدور :الدعم اإلداري 

اإلداري الضروري للتشغيل المؤثر لمجموعة من األعضاء 

 .المتطوعين غير المتفرغين
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 ICANNالقيام بدور ممثل العالقات المتبادلة الفنية التابع لـ  ضرورة 6التوصية رقم 

 .L-rootبشكل منفصل عن عمليات تشغيل 

 RSSACئل الراحة ألعضاء لنفقات السفر ووسا ICANNتمويل  ضرورة 7التوصية رقم 

 .وإليها ICANNمن اجتماعات 

 RSSACلنفقات السفر ووسائل الراحة ألعضاء  ICANNتمويل  ضرورة 8التوصية رقم 

 .في االجتماعات الفنية المناسبة من وقت آلخر

 :RSSACفيما يتعلق باجتماعات  9التوصية رقم 

، مع ICANNفي كل اجتماع لـ  RSSACاجتماع  ضرورة .1

المسبق لعقد اجتماعات إضافية لها بين هذه  ستعداداال

 .االجتماعات

عقد جلساتها بشكل علني لكي يتمكن الراغبون من  ضرورة .2

الحضور، ولكن مع االستعداد المسبق لها لعقد جلسة مغلقة 

الموجودين  RSSACلجزء من االجتماع إذا رأى أغلبية أعضاء 

  .في االجتماع الحاجة لذلك

ع مشغلي خادم الجذر لحضور االجتماعات دعوة جمي ضرورة .3

وفقًا لتقدير الرئيس الذي يكون (مع حق المشاركة بالتحدث 

  ).مسؤوالً عن إدارة جدول األعمال

ضمان حق المشاركة بالتحدث لحاضري اجتماعات  ضرورة .4

RSSAC اآلخرين وفقًا لتقدير الرئيس. 

دعوة مشغلي خادم الجذر وأي من أعضاء مجلس  ضرورة .5

وممثلي العالقات المتبادلة المعينين رسميًا  ICANN إدارة

لمثل  RSSACلالنضمام إلى الجلسة المغلقة في حالة عقد 

هذه الجلسة وذلك وفقًا لتقدير الرئيس في حالة الظروف 

 .االستثنائية
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 :تأسيس المناصب التالية لممثلي العالقات المتبادلة ضرورة 10التوصية رقم 

إلى مجلس  RSSACلة خارجيًا من ممثل للعالقات المتباد .1

 ؛ وICANNإدارة 

، RSSACإلى  IETF/IABممثل للعالقات المتبادلة داخليًا من  .2

 ؛ وRSSACوسيوفر ذلك آراءً فنية بخصوص إجراءات 

  .SSACو RSSACممثلي عالقات متبادلة داخليًا وخارجيًا بين  .3

 

 

 


