بيان من اإلجتماع األول لمجموعة التنسيق ( )ICGالخاصة بإنتقال مهمة اإلشراف على
وظائف IANA
 81تموز 4182
إجتمعت مجموعة التنسيق  ICGالخاصة بإنتقال مهمة اإلشراف على وظائف  IANAفي يومي 81-81
تموز  4182في لندن في المملكة المتحدة .وضعت مجموعة  ICGفي هذا اإلجتماع األول ميثاقا ً مقترحا ً
ونطاق عملها في المستقبل دعما ً لجهود المجتمع في تصميم مشروع مقترح حول عملية إنتقال مهمة
اإلشراف على وظائف  .IANAوقد أجرت المجموعة أيضا ً مناقشة أولية حول مسودة للتوقيت الزمني
الخاص بوضع مقترح مشروع لعملية اإلنتقال والعمل على تشكيل الهيكل الداخلي لها وإحتياجات اإلتصاالت
وعمليات المشاركة .وقد كان معظم أعضاء المجموعة حاضرين في موقع اإلجتماع ،في حين إنضم البعض
اآلخر عن بعد .وقد تم بث اإلجتماع أيضا ً حيا ً على الهواء وبسبع لغات ألجل المشاهدين عن بعد.
وألجل تسهيل الجهود الجارية حاليا ً من قبل المجتمع ،تقوم مجموعة  ICGبتنسيق تصميم المشروع المقترح
مابين المجتمعات المتأثرة بوظائف  .IANAتمتلك المجموعة مشروعا ً واحداً يمكن تقديمه :وهو مقترح من
قبل وزارة التجارة األميركية ،حيث توصي اإلدارة الوطنية للمعلومات واإلتصاالت ( )NTIAبخطة إنتقال
للدور اإلشرافي لها على وظائف  IANAالى مجتمع اإلنترنت بما يتوافق مع المبادئ األساسية التي حددتها
 NTIAفي إعالن  82آذار.
سوف تؤدي مجموعة  ICGدورها وعملها بصورة شفافة وستتشاور مع مجموعة كبيرة من أصحاب
المصلحة وتعمل على ضمان أن تكون التوصيات النهائية داعمة ألمن وإستقرار وظائف  .IANAتمت
المباشرة بتشكيل مجموعة  ICGوتسهيل عملها من قبل  ICANNوتم تحديد أعضائها من قبل المجتمعات
المشاركة فيها وكما وردت هنا.
ففي شهر آذار  4182أعلنت  NTIAعن نيتها لنقل دورها اإلشرافي على وظائف  IANAالى المجتمع
الدولي ألصحاب المصلحة المتعددين .ولهذا السبب أطلق مجتمع اإلنترنت مبادرة مشروع ألصحاب
المصلحة المتعددين يعمل بمبدأ األدنى فاألعلى لتمكين حصول هذه اإلنتقالة واأليفاء بالمعايير الموضوعة
من قبل .NTIA
جهود كبيرة جارية حاليا ً في المجتمعات المعنية والمتأثرة بهذا اإلنتقال بما في ذلك على سبيل المثال وليس
الحصر لألسماء لدى مجتمعات  ICANNومجتمعات رموز البلدان ،ولألرقام في مجتمع سجالت اإلنترنت
اإلقليمية  RIRومعلمات البروتوكل في فريق عمل هندسة اإلنترنت .IETF
سوف تكون مالحظات إجتماع  ICGوالتسجيالت الصوتية له متاحة هنا .وإن مسودة الميثاق متاحة اآلن
للمجتمع هنا ألجل المراجعة وتقديم المداخالت .وستواصل مجموعة  ICGحواراتها في األيام واألسابيع
المقبلة مع مجتمعات اإلنترنت .نحن نحث كافة األطراف المهتمة للمشاركة مبكراً ودائما ً في النقاشات
الجارية حاليا ً في المجتمعات.
القنوات الرسمية إلتصاالت مجموعة  ICGقيد اإلنشاء حاليا ً وسوف يعلن عنها متى ماتوفرت.

