
 
IANAميیثاقق لفرريیقق تنسيیقق إإنتقالل إإشرراافف   

  
V.10 2014 27،٬(أأغسططسس(  

 
إإنجازز ووااحدد: ااقتررااحح إإلى ووززااررةة االتجاررةة ااألمرريیكيیة  IANA (ICG) يیتضمنن فرريیقق تنسيیقق اانتقالل إإشرراافف

 IANAعلى ووظظائفف  NTIA) بما يیتعلقق بانتقالل إإشرراافف NTIAاالووططنيیة إلددااررةة ااإلتصاالتت وواالمعلووماتت (
إإلى مجتمع أأصحابب مصلحة متعددددةة على نططاقق عالمي. ووسيیتصررفف االفرريیقق بشفافيیة وويیتشاوورر مع 

.IANAمجمووعة كبيیررةة منن أأصحابب االمصلحة وواالتأكدد منن أأنن مقتررحاتهھا تددعمم أأمنن ووااستقرراارر ووظظائفف   
 

. ووتنقسمم IANAووتكمنن مهھمة االفرريیقق في تنسيیقق تططوورر االمقتررحح منن بيینن االمجتمعاتت االمتأثررةة بووظظائفف 
إإلى ثالثث فئاتت أأساسيیة: ااسماء االنططاقق ووعدددد االمصاددرر وواالمعايیيیرر االبررووتووكووليیة ااألخررىى.  IANA ووظظائفف

ووتنددررجج فئة ااسماء االنططاقق أأكثرر إإلى ررمزز االددوولة ووفئاتت ااسمم االنططاقق االفررعيیة عامة. بيینما يیووجدد بعضض 
يیميیلل كلل منهھا االتددااخلل بيینن كلل منن هھھھذذهه االفئاتت٬، يیثيیرر كلل منهھا مسائلل تنظظيیميیة ووتنفيیذذيیة ووتقنيیة مميیززةة٬، وو

الحتووااء مجتمعاتت مميیززةة باالهھھھتمامم وواالخبررةة. وولهھذذهه ااألسبابب منن ااألفضلل ووجوودد عملل على ثالثة فئاتت منن 
للمضي قددماً ذذااتيیاً بالتووااززيي وويیررتكزز في االمجتمعاتت االمعنيیة. IANAمعايیيیرر   

 
. ICANNإإلى جانبب االعمليیة االمتووااززيیة وواالمتعلقة بتحسيینن مساءلة  IANAووتجرريي عمليیة اانتقالل ااشرراافف 

بيینما يیعدد االحفاظظ على مساءلة حووكمة معررفاتت ااإلنتررنتت أأمرر محوورريي بالنسبة لكلتا االعمليیتيینن٬، يیترركزز 
بططرريیقة مسؤؤوولة وومقبوولة على  IANAمجالل هھھھذذهه االمجمووعة على االتررتيیباتت االمططلووبة الستمرراارر ووظظائفف 

مترراابططتيینن وويینبغي . وومع ذذلكك٬، تعدد االعمليیتانن متشابكتيینن ووNTIA-ICANNنططاقق ووااسع بعدد اانتهھاء عقدد 
تنسيیقق عملهھا بشكلل مالئمم.   

 



حيیثث يیحتوويي فرريیقق االتنسيیقق على أأرربع مهھامم أأساسيیة:  
 

االتصررفف كصلة ووصلل لكافة ااألططرراافف االمهھتمة٬، بما في ذذلكك "االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة" االثالثة  )1(
 االبررووتووكوولل).٬، ووهھھھي ااألسماء ووااألررقامم وومعايیيیرر IANAذذوويي االعالقاتت االتنفيیذذيیة أأوو االخددميیة مع  (أأيي

ووتتألفف هھھھذذهه االمهھمة منن:  
االتماسس االمقتررحاتت منن االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة .1  
2. IANAاالتماسس مساهھھھمة مجمووعة ووااسعة منن االمجتمعاتت االمتأثررةة بووظظائفف    

تقيیيیمم نتائج االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة االثالثث للتوواافقق وواالتشغيیلل االبيیني )2(  
تجميیع ااقتررااحح كاملل لالنتقالل  )3(  
االعامةمشارركة االمعلووماتت ووااتصاالتت  )4(  

 
ووصفف كلل ووااحددةة منهھا بتفصيیلل أأكثرر:  

 
جهھة ااالتصالل )1(  

 
االتماسس االمقتررحاتت .1  

 
خططة منن ررمزز االددوولة وومجتمعاتت ااالسمم االعامم (رربما ووااحدد مشترركك)٬، ووخططة منن مجتمع  ICGووتتووقع 

ااألررقامم ووخططة منن مجتمع االمعايیيیرر االبررووتووكووليیة.  
 

ا في خطططط ااالنتقالل. وويیشتملل هھھھذذاا بأنن تعملل االمجتمعاتت االتي يیتمم ووضعهھا بددووررهھھھ ICGووسيیضمنن أأعضاء 
إإعالمهھمم بالمتططلباتت وواالجددااوولل االززمنيیة٬، ووتعقبب االتقددمم ووإإبرراازز االنتائج أأوو االقضايیا االمتبقيیة. وويیكمنن ددوورر 
عضوو فرريیقق االتنسيیقق أأثناء هھھھذذهه االمررحلة في تقدديیمم تحدديیثاتت االحالة االمتعلقة بتقددمم مجتمعهھ/هھھھا في تططوويیرر 

ااقتررااحح اانتقالل لكلل مجالل منن مجاالتت االتددااخلل (أأيي ااستخدداامم ووعنصررهھھھا٬، وولتنسيیقق أأيي مجتمع سيیتمم تططوويیرر 
االسجلل االخاصص).   



 
ووفي حيینن االعملل على تططوويیرر مقتررحاتهھمم٬، يیتووقع منن االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة للتعاملل مع االمتططلباتت وواالقضايیا 

.IANAاالشائعة االمتعلقة باالنتقالل٬، بقددرر ما يیؤؤثرروونن على جانبهھمم في ااإلشرراافف على ووظظائفف   
 

2. ً االتماسس   مساهھھھماتت أأووسع نططاقا  
 

متاحة للمساهھھھماتت وواالتعليیقاتت منن كافة ااألططرراافف االمهھتمة. بيینما ال تووجدد مجمووعة منن  ICGووتعدد 
االمتططلباتت االررسميیة االمتعلقة بأنهھ سيیتمم ططلبب ااقتررااحح اانتقالل خاررجج االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة٬، ووتكوونن مساهھھھماتت 

االجميیع مررحبب بهھا في كافة االمووااضيیع.  
 

شتررااكك كافة ااألططرراافف االمهھتمة في أأقرربب ووقتت ممكنن في عمليیاتت االمجتمع االمعني. بأنن يیتمم اا ICGووتتووقع 
إإلى االنقاشش االمجتمعي االمعني. ICGووقدد تتمم ااإلشاررةة إإلى االمساهھھھمة االمتلقى مباشررةة منن   

 
ووذذلكك االمجتمع. ICGاالمختارروونن منن مجتمع معيینن هھھھمم قناةة ااالتصالل االررسمي بيینن  ICGوويیعتبرر أأعضاء   

 
االتقيیيیمم )2(  

عنددما تتلقى االمجمووعة مساهھھھمة منن االمجتماتت سيیناقشش وويیقيیمم االتوواافقق وواالتشغيیلل االبيیني لدديیهھمم مع مقتررحاتت 
االمجتمعاتت ااألخررىى. وويینبغي إإررسالل كلل مقتررحح مع تسجيیلل ووااضح لكيیفف تمم االووصوولل إإلى ااجماعع في االررأأيي 

أأيیضاً تجميیع  ICGبغي منن للمقتررحح في االمجتمع٬، ووتقدديیمم تحليیلل يیظظهھرر بأنن االمقتررحح قابلل للتنفيیذذ عمليیاً. وويین
االمساهھھھمة االتي تلقتهھا ما ووررااء االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة٬، وومررااجعة ووقع هھھھذذهه االمساهھھھمة.  

 
في تلكك االمررحلة  ICGفي مررحلة ما مشاكلل مع عنصرر االمقتررحاتت. وويیكوونن ددوورر  ICGووقدد تكشفف 

لل مع االمسائلل. ووال بإيیصالل ذذلكك ررجووعاً إإلى االمجتمعاتت االمعنيیة بحيیثث تتمكنن (االمجتمعاتت االمعنيیة) االتعام
تططوويیرر مقتررحاتت أأوو ااالختيیارر منن بيینن االمقتررحاتت االمتنافسة. ICGيیعدد منن ددوورر   

 



تجميیع ووتقدديیمم مقتررحح كاملل )3(  
ووتشتملل جهھوودد االتجميیع بأخذذ االمقتررحاتت لعناصرر مختلفة وواالتحققق منن ااستيیفاء االكلل االنططاقق االمقصوودد٬، 

بتالئمم االكلل معاً. وويیحتاجج االكلل أأيیضاً إإلى ااددررااجج ووتلبيیة االمعايیيیرر االمقصووددةة٬، ووبأنهھ ال تووجدد أأجززااء مفقووددةة٬، وو
مسووددةة مقتررحح نهھائي بحيیثث  ICG. وومنن ثمم ستضع IANAآآليیاتت مساءلة مستقلة كافيیة لتشغيیلل ووظظيیفة 

بعددهھھھا ااقتررااحح للتعليیقق االعامم يیشتملل فتررةة ززمنيیة  ICGذذااتهھ. ووستنشرر  ICGيیحققق ااجماعع تقرريیبي ضمنن 
هھھھذذهه  ICGحضيیرر تعليیقاتت ددااعمة أأوو ناقددةة. وومنن ثمم ستررااجع معقوولة لمررااجعة مسووددةة ااالقتررااحح ووتحليیلل ووت

االتعليیقاتت ووتحدديیدد ما إإذذاا كانتت االتعدديیالتت مططلووبة. إإنن لمم يیكنن هھھھنالكك حاجة للتعدديیالتت٬، وووواافقق فرريیقق 
.NTIAاالتنسيیقق٬، سيیتمم تقدديیمم االمقتررحح إإلى   

 
مع  ICGووإإنن كانتت االتغيیيیررااتت مططلووبة إلصالحح االمشاكلل أأوو لتحقيیقق ددعمم على نططاقق أأووسع٬، ستعملل 

) أأعالهه. ووتخضع االتحدديیثاتت لنفسس 2االمجتمعاتت االتنفيیذذيیة بططرريیقة مشابهھة لما تمم ووصفهھ في االمهھمة (
عمليیاتت االتحققق وواالمررااجعة ووااإلجماعع كما االمقتررحاتت ااألووليیة. ووإإذذاا لمم يیكنن االددعمم االعامم على نططاقق أأووسع 

٬، تعوودد جوواانبب االمقتررحح االغيیرر مددعموومة إإلى مررحلة ICGمووجوودد٬، بررأأيي  NTIAللمقتررحح كما عبررتت عنهھ 
ااالتصالل.   

 
مشارركة االمعلووماتت )4(  

. حيیثث IANAبمثابة تباددلل معلووماتت مرركززيي للمعلووماتت االعامة حوولل عمليیة اانتقالل ااشرراافف  ICGووتعملل 
تحتفظظ سكررتارريیتهھا بمووقع مفتووحح وومستقلل وومتاحح للجمهھوورر٬، بمووجبب نططاقهھا االخاصص٬، حيیثث يیتمم ااإلعالنن 

٬، ووإإلخ. حيیثث ICGتحدديیثاتت االحالة ووااالجتماعاتت ووااالشعاررااتت٬، ووتخززيینن االمقتررحاتت٬، ووإإددررااجج أأعضاء عنن 
سيیستغررقق ووضع خطططط ااالنتقالل بعضض االووقتت٬، فمنن االمهھمم بأنن يیتمم تووززيیع االمعلووماتت حوولل االعملل االجارريي 

بووقتت مبكرر ووبشكلل مستمرر. ووسيیمكنن هھھھذذاا منن مشارركة ااألفكارر وواالكشفف عنن االمشاكلل االمحتملة.  
 
 
 


