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  مسار إجراءات تقييم سياسة موارد اإلنترنت 

   2004كانون الثاين /  يناير22يدخل مسار اإلجراءات هذا حيز التنفيذ بتاريخ 

  

/  أبريـل    1تبطل هذه الوثيقة اخلاصة مبسار إجراءات تقييم سياسة موارد اإلنترنت النسخة السابقة املنشورة بتاريخ               
   .  2001نيسان 

  املبدأ 

  
ـ    يضع جمتمع اإل   ـ    [ ARIN" أرين"نترنت سياسات موارد اإلنترنت ل : وهي االختصار االصطالحي اإلنكليزي ل

وميكـن ألي   . من خالل جمموعة من اإلجراءات الشفافة واملتاحة للجميع       "] السجل األمريكي ملنح أرقام اإلنترنت    "
األعـضاء املنتـسبني إىل     شخص املشاركة يف هذا املسار اإلجرائي، وليس من الضروري أن يكون املشاركون من              

على هذه السياسات إال بعد مناقشتها مناقشة عامة وتامة، ومراجعتها من           " أرين"ال يصادق جملس أمناء     ".  أريـن"
االستشاري وتقدمي توصياته بشأا والتوصل إىل إمجاع يف أوساط املعنيني، مبا يتوافق مع املسار              " أريـن"قبل جملس   

وحتدد هذه الوثيقة اخلاصة مبسار إجراءات تقييم سياسة موارد اإلنترنـت           .  هذه الوثيقة اإلجرائي الوارد شرحه يف     
  ". أرين" يف منطقة تكيفية وضع السياسا

  

إلدارة موارد  " أرين"تشكل هذه السياسات قرارات موثقة يتخذها جمتمع اإلنترنت، وحتدد القواعد اليت تستند عليها              
ومن اهلام جداً التمييز بني هذه السياسات املنفصلة متاماً والنشاطات الـيت            .  هاتوزيع أرقام اإلنترنت واإلشراف علي    
ـ     إلدارة " أريـن "إن التطبيق واإلجراءات مها الطريقة الـيت تعتمـدها          ".  أرين"تعترب ممارسات وإجراءات عامة ل

  .     العمليات، وال يندرجان يف إطار مسار إجراءات تقييم سياسات موارد اإلنترنت

  

خالل اجتماعات األعـضاء الـيت يعقـدها أعـضاء     " أريـن"ري كافة املناقشات املتعلقة برسوم االنتساب إىل     جت
ويف إطار املسؤولية األساسية املعهودة إليه، يتخذ جملس األمناء مجيع القرارات النهائية املرتبطـة       .  املنتسبني" أريـن"

ـ    ب مناقشة موضوع رسوم االنتساب يف مسار اإلجـراءات         وليس من املناس  ".  أريـن" يكلية الرسوم اخلاصة ب
  .  لتقييم موارد اإلنترنت

  مسار إجراءات تقييم موارد اإلنترنت 

  

  للحصول على نظرة شاملة ملسار إجراءات تقييم موارد اإلنترنت، راجع الرسم التوضيحي املرفق ذه الوثيقة

  ).  امللحق أ( 
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  تقدمي منوذج اقتراح السياسات 

  

 ممن يرغب بالتقدم باقتراحات من أجل سياسات جديدة أو تعديالت على السياسات احلالية املرتبطة مبـوارد                 يرجى
ويرسل هذا النموذج بعد إمتامه بواسطة الربيد    ). امللحق ب (، إكمال منوذج اقتراح السياسات      "أريـن"اإلنترنت إىل   

  . net.arin@policy: اإللكتروين إىل العنوان التايل

  

  : وينبغي أن يتضمن نص اقتراح السياسات املعلومات التالية

  

  االسم واملعلومات املفيدة لالتصال بصاحب االقتراح،   .1

  بيان بالسياسة املقترحة، مبا يف ذلك اللغة الواجب اعتمادها،  .2

  األسباب اليت تشرح االقتراح واملناقشة العامة للموضوع،  .3

  . جلدول الزمين للتنفيذا .4

  

يوماً على األقل قبل    ) 60(جيوز تقدمي االقتراحات املرتبطة بالسياسة يف أي وقت، ولكن جيب تقدميها يف مدة ستني               
  .  ، بغية إدراجها للمناقشة يف هذا االجتماع احملدد"أريـن"موعد انعقاد االجتماع العام اخلاص مبناقشة سياسات 

  

على اإلنترنت على صفحة متاحة للجمهور،      " أرين"بعد استالمها، كما وردت، على موقع       تنشر مجيع االقتراحات    
  ".  أريـن"ويتم أيضاًَ نشرها على الئحة الربيد اإللكتروين العامة اخلاصة بسياسات 

  

  : املراجعة املبدئية

  

خ استالم منوذج اقتراحات    أيام من تاري  ) 10(سرياجع الس االستشاري االقتراح ويعدله يف مدة ال تتعدى عشرة           
العمل مع صاحب االقتـراح     ) 2(تأييد االقتراح على حاله،     ) 1: (وقد يقرر الس االستشاري ما يلي     .  السياسة

  . عدم تأييد االقتراح) 3(لتوضيحه أو جتزئته أو دجمه مع اقتراحات أخرى، أو 
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القتراح، أو إذا قرر الس االستـشاري عـدم         يف حال مل يتم التوصل إىل اتفاق بني الس االستشاري وصاحب ا           
بواسطة الئحة الربيد اإللكتـروين     " أريـن"تأييد االقتراح، يرسل الس االستشاري إخطاراً ذا الشأن إىل جمتمع           

  .   العامة ليطلعهم فيه عن مضمون هذا القرار ويشرح هلم أسبابه

  

  مسار طلب االلتماس 

  

ييد الس االستشاري، قد يلجأ صاحب االقتراح إىل مسار طلب االلتمـاس حلـشد              إذا مل يلق اقتراح السياسة تأ     
ويكون صاحب االقتراح مسؤوالً عن مباشرة طلب االلتماس وإرساله إىل الئحة الربيد اإللكتروين             .  التأييد القتراحه 

، URLد عنوان املصدر    ويتعني على صاحب االقتراح أن يذكر يف طلب االلتماس محدِ         .  العامة اخلاصة بالسياسة  
الذي ينشر عليه اقتراحه اخلاص بالسياسة على اإلنترنت، كما عليه أيضاً أن يذكر بوضوح أنه يسعى مـن خـالل                    

 الذي يباشره صاحب االقتراح     سويكون االلتما .  طلب االلتماس هذا، إىل حشد التأييد القتراحه اخلاص بالسياسة        
ويكون صاحب االقتراح هو املسؤول عن التأكـد مـن نـشر            . دوام الرمسي أيام من أيام ال   ) 5(ناشطاً ملدة مخسة    

يوم على األقل قبل تـاريخ      )  40(اقتراحاته يف الئحة الربيد اإللكتروين العامة اخلاصة بالسياسة وذلك ملدة أربعني            
أيام مـن   ) 5( مخسة   انعقاد االجتماع العام القادم اخلاص مبناقشة السياسات، مما يوفر لطلب االلتماس، إذا ما جنح،             

أيام الدوام الرمسي الستيفاء الشروط اليت تنص عليها اإلجراءات الرمسية لنشر االقتراحات اخلاصة بالسياسة، الواردة               
  .  الحقاُ يف هذه الوثيقة

  

 ولكي يعترب االلتماس ناجحاً، جيب أن حيظى بتأييد أربعة أشخاص على األقل عليهم أن  يتقدموا ببيانات التأييـد،                  
  :ويتعني على الراغبني بتوثيق تأييدهم لاللتماس القيام مبا يلي.  وأن يكون كل واحد منهم منتمياً إىل منظمة خمتلفة

نشر ردهم وتسجيله على الئحة الربيد اإللكتروين العامة اخلاصة باقتراحات السياسة ذاكـرين فيـه تأييـدهم                 ) 1
 مع ذكر كافة املعلومات الالزمة لالتـصال        net.arin@petitionإرسال رسالة إلكترونية إىل     ) 2لالقتراح، و 

من توفر أربعة   " أرين"وسيتحقق رئيس   .  بصاحب بيان التأييد، ال سيما رقم اهلاتف واسم املنظمة اليت ينتسب إليها           
  .  سةأشخاص على األقل من منظمات خمتلفة مؤيدين اللتماس اقتراح السيا

  

إذا حظي هذا االلتماس بالتأييد املناسب، يصبح االقتراح رمسياً، وخيضع عندئذ للشروط األخرى الواردة يف مـسار                 
  .   اإلجراءات، كما هو حمدد يف هذه الوثيقة

  

  .  هياًأيام، يعترب اقتراح السياسة موضوعاً منت) 5(إذا أخفق طلب االلتماس جبمع العدد املطلوب للتأييد يف مدة مخسة 
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  نشر اقتراح السياسة الرمسي

  

.  تصبح كافة اقتراحات السياسة اليت يقبلها الس االستشاري، أو اليت تنجح بواسطة االلتماس، اقتراحات رمسيـة               
يوماً على األقل قبل حلول تاريخ انعقاد       ) 30(وتنشر يف الئحة الربيد اإللكتروين العامة لتخضع للمناقشة ملدة ثالثني           

وتعطى االقتراحات أرقاماً لتسهيل عمليـة مالحقتـها خـالل مـسار            .  اع العام اخلاص مبناقشة السياسة    االجتم
  .  على اإلنترنت على صفحة متاحة للجمهور" أريـن"وتنشر اقتراحات السياسة أيضاً على موقع .  اإلجراءات

  

  االجتماع العام للسياسة 

  

وليس من  ".  أرين"ة وتناقش يف االجتماع العام للسياسة الذي تعقده         تقدم مجيع االقتراحات الرمسية اخلاصة بالسياس     
الضروري تقدمي االقتراح بشكل منفصل يف اجتماع األعضاء، إذا كان االجتماع يعقد يف غضون ثالثة أيـام مـن                   

إىل اجتمـاع   ولكن إذا مضى أكثر من ثالثة أيام، جيب أيضاً تقدمي االقتراح            .  تاريخ انعقاد االجتماع العام للسياسة    
ويف هذه احلالة األخرية، قد يطرأ بعض التأخري على مسار إجراءات تقييم الـسياسات لـتمكني                .  األعضاء القادم 

  . الس االستشاري من مراجعة املالحظات الواردة إليه من اجتماع األعضاء

  

  مراجعة الس االستشاري 

  

العام للسياسة، مبراجعـة االقتـراح بغيـة        " أرين" اجتماع   يقوم الس االستشاري، عقب املناقشات اليت تدور يف       
، ويستند يف ذلك على االقتراحات الواردة عرب الئحة الربيد اإللكتـروين            "أريـن"احلصول على تأييد جمتمع أفراد      

ري ويف العادة، تستغرق مراجعة الس االستـشا      .  العامة واملناقشات واستطالعات الرأي املأخوذة يف االجتماعات      
ومتنح املالحظات الواردة يف الئحـة      .  أيام ابتدءا من تاريخ انتهاء االجتماع العام للسياسة       ) 5(لالقتراح مدة مخسة    

فمن املعـروف   .  الربيد اإللكتروين العامة األمهية ذاا اليت تسترعيها املالحظات الواردة من االجتماع العام للسياسة            
توفر نفاذاً إىل مسار اإلجراءات ال يستدعي حضور األشخاص لإلدالء بتأييـدهم            أن الئحة الربيد اإللكتروين العامة      

وحسب مستوى التأييد الذي يظهره جمتمع اإلنترنت، قد يقوم الس االستشاري           .  كما هي احلال يف االجتماعات    
التوضيح أو املراجعة أو قد يقرر العمل مع صاحب االقتراح لتوفري املزيد من          ) 2(بتأييد االقتراح كما هو وارد،      ) 1(

  .حيصل على تأييد جمتمع اإلنترنت للتخلي عن االقتراح) 3(جتزئة االقتراح أو ضمه إىل اقتراحات أخرى، 

  

إذا كان االستنتاج الوارد يف تقييم الس االستشاري يفيد بأن جمتمع اإلنترنت يرغب العمل مع صاحب االقتـراح                  
  ه إىل اقتراحات أخرى لتوضيحه أو مراجعته أو جتزئته أو ضم
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، ومل يتوصل الس االستشاري وصاحب االقتراح إىل اتفـاق، حتـول نـسختان              ) يف الفقرة أعاله   2النقطة رقم   (
" الفرصة األخـرية  "متنافستان لالقتراح يتقدم ما كل من الس االستشاري وصاحب االقتراح إىل مسار التماس              

   . الختاذ القرار النهائي بشأن االقتراح

  

إن االقتراحات اليت حتظى على حاهلا بتأييد جمتمع اإلنترنت هلا، أو اليت حتظى بطلب للمزيد مـن التوضـيحات أو                    
  .   الختاذ القرار النهائي يف شأا" الفرصة األخرية"املراجعة أو الدمج الوارد ذكره أعاله، ختضع ملسار التماس 

  

ا ال تتمتع بتأييد جمتمع اإلنترنت، فريسل الس االستشاري إخطاراً          أما االقتراحات اليت قرر الس االستشاري بأ      
يف هذه احلالة، قـد     .  عنها إىل الئحة الربيد اإللكتروين العامة املرتبطة بالسياسة يفيد بأنه سيتم التخلي عن االقتراح             

الختاذ القـرار   "  األخرية مسار التماس الفرصة  "يلجأ صاحب االقتراح إىل حتدى قرار الس االستشاري من خالل           
  .  النهائي يف شأن اقتراحه

  

  مسار التماس الفرصة األخرية الختاذ القرار النهائي بشأن االقتراحات

  

على " أريـن"الختاذ القرار النهائي بشأن االقتراح، ينشر االقتراح على موقع          " الفرصة األخرية "خالل مسار التماس    
ويـدعو إىل إرسـال     " الفرصـة األخـرية   "  وينشر أيضاً طلب التماس       .اإلنترنت على صفحة مفتوحة للجمهور    

وينشر هذا الطلب أيضاً على الئحة الربيد اإللكتروين العامة اخلاصة بالسياسة ملناقشتها            .  املالحظات بشأن االقتراح  
 يـشترط   يف حال وجدت نسخ متنافسة لالقتـراح،      .  أيام من أيام الدوام الرمسي على األقل      ) 10(يف مدة عشرة    

ويف أقصى احلـاالت،    .  ضرورة إرسال املالحظات وتأييد واحد من االقتراحني املتنافسني       " الفرصة األخرية "التماس  
  .  يفترض اعتماد نسخة واحدة من االقتراح

  

يدعم الس االقتراح   ) 1( املالحظات اليت مجعت خالل فترة الفرصة األخرية،  وجيوز أن            ييراجع الس االستشار  
يقرر بأن االقتراح يستلزم بعض املراجعة الطفيفـة، ويف         ) 2(ى حاله ويتقدم بالتوصية إىل جملس األمناء العتماده،         عل

ـ      تهذه احلالة، يقوم الس االستشاري أو صاحب االقتراح بإعادة صياغة االقتراح ليعاد نشره على موقـع اإلنترن
ويف هذه احلالـة،    .  بأن االقتراح حيتاج إىل مراجعة جذرية     يصدر قرار   ) 3" ( الفرصة األخرية "وإخضاعه لاللتماس   

يقوم الس االستشاري أو صاحب االقتراح بإعادة صياغته، مث ينشر االقتراح على اإلنترنـت لتـتم مناقـشته يف                   
  .   على تأييد قرار التخلي عن االقتراحتيتفق جمتمع اإلنترن) 4(اجتماع السياسة املقبل أو 
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، يراجع الس االستشاري املالحظات الـيت       "الفرصة األخرية "نسخ من االقتراح يف مسار التماس       إذا تنافست عدة    
يرى أنه من الضروري إضفاء     ) 2(يقدم توصية إىل جملس األمناء باعتماد نسخة حمددة من االقتراح           ) 1(مجعت وقد   

اري أو صاحب االقتراح بإعادة صـياغته  تعديالت طفيفة على النسخة احملددة، ويف هذه احلالة، يقوم الس االستش      
يرى وجوب إضفاء تعديالت جذرية يف نسخة حمددة، ويف         ) 3(،  "الفرصة األخرية "ونشره وإخضاعه ملسار التماس     

هذه احلالة، يعيد الس االستشاري أو صاحب االقتراح إعادة صياغته لنشره وعرضه على االجتماع العام املقبـل                 
  .   جمتمع اإلنترنت على التخلي عن االقتراحيتفق) 4(حول السياسة أو

  

  .  وقد يطول بعض هذه اإلجراءات من عملية تقييم االقتراحات

  

بالنسبة لالقتراحات اليت يقرر الس االستشاري بعدم وجود تأييد هلا يف أوساط جمتمع اإلنترنت، يرسـل الـس                  
 أسباب هذا القرار ومعرباً عن ضرورة التخلي عن هـذا           إخطاراً بذلك على الئحة الربيد اإللكتروين العامة شارحاً       

التمـاس  "يف هذه احلالة، قد يشاء صاحب االقتراح أن يتحدى قرار الس االستشاري من خالل مسار                .  االقتراح
  ".  الفرصة األخرية

  

  التماس الفرصة األخرية 

  

د العامة الذي يعرب فيه عن نيته بـالتخلي          أيام بعد صدور إخطار الس االستشاري على الئحة الربي         5يف غضون   
.  حلـشد التأييـد القتراحـه     " التماس الفرصة األخرية  "عن االقتراح، قد يشاء صاحب االقتراح باللجوء إىل مسار          
.  وإرساله إىل الئحة الربيـد العامـة      " الفرصة األخرية "ويكون صاحب االقتراح مسؤوالً عن مباشرة طلب التماس         

 الذي ينشر عليه االقتراح على موقع       URLُ محِدد عنوان املصدر     "الفرصة األخرية " التماس   وجيب أن يتضمن طلب   
التماس الفرصة  "، كما جيب أن يذكر بوضوح سعي املؤلف إىل حشد التأييد هلذا االقتراح من خالل مسار                 "أريـن"

ة عشرة أيام من أيـام دوام العمـل         وعندما يباشر صاحب االقتراح ذا املسار، يصبح املسار سارياً ملد         ".  األخرية
  .  الرمسي

  

، جيب أن تتوفر له بيانات تأييد من عشرة أشخاص على األقـل يكـون               "التماس الفرصة األخرية  "بغية جناح مسار    
أن يقوموا مبـا  " التماس الفرصة األخرية"وعلى الراغبني مبنح تأييدهم لطلبات .  مجيعهم منتسبني إىل منظمات خمتلفة    

إرسال رسالة إلكترونية   ) 2(نشر ردهم على الئحة الربيد العامة ذاكرين فيه تأييدهم لالقتراح كما هو، و            ) 1: (يلي
 مع ذكر كافة املعلومات الالزمة لالتصال م، مبا يف ذلك رقم اهلاتف وعنوان واسم               net.arin@petitionإىل  

من وجود عشرة أشخاص على األقل مؤيدين لطلب التماس         " أريـن"وسيتحقق رئيس   .  ن إليها املنظمة اليت ينتسبو  
  .  هلذا االقتراح املرتبط بالسياسة، ويتحقق كذلك من انتسام مجيعهاً إىل منظمات خمتلفة" الفرصة األخرية"
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قرار الس االستشاري سـائداً،      أيام، يصبح    10إذا أخفق االلتماس األخري باحلصول على التأييد الالزم يف غضون           
  .  ويتم التخلي عن االقتراح

  

باحلصول على التأييد الالزم، ينشر إخطار بذلك على الئحة الربيد اإللكتـروين         " الفرصة األخرية "إذا حصل التماس    
  .  العامة، ويرسل االقتراح مباشرة إىل جملس األمناء لصدور القرار النهائي بشأنه

  

  ناء مراجعة جملس األم

  

 اليت يقدمها إليه الس االستشاري وطلبات التماس الفرصة األخرية، ويبحث فيها            تينظر جملس األمناء يف التوصيا    
  .  خالل االجتماع الدوري العادي لس األمناء، أو قد يدعو الس إىل عقد اجتماع خاص هلذا الغرض

  

  .  اري طالباً املزيد من التوضيحاتقد يقرر جملس األمناء رد االقتراح إىل الس االستش

  

ويعلـن  .  إذا مل يطلب جملس األمناء املزيد من التوضيحات يف خصوص اقتراح حمدد، قد يقرر اعتماده أو رفـضه                 
  .  جملس األمناء قراره يف حمضر جلسة االجتماع

  

  سياسة الطوارئ 

  

قتراح إىل املناقشة يف اجتماع الـسياسة العـام أو          إذا اعترب جملس األمناء اقتراح السياسة حالة طارئة، لن حيتاج اال          
اجتماع األعضاء املنتسبني، ولكن يتم نشر اقتراح السياسة الرمسي على الئحة الربيد العامة ملناقشته يف غضون عشرة                 

ة على اإلنترنت على صفحة مفتوح    " أرين"وينشر االقتراح أيضاَ على موقع      .  أيام من أيام الدوام الرمسي على األقل      
  .  ARIN-ANNOUNCE" أرين"ويتم أيضاً اإلعالن عن االقتراح يف الئحة اإلعالنات اخلاصة بـ. للجميع

  

بعد مرور عشرة أيام على األقل على مناقشات الئحة الربيد اإللكتروين العامة اخلاصة بالسياسات، يقـوم جملـس                  
لكتروين العامة لطلب التماس الفرصة األخرية، مبا       االستشاري مبراجعة االقتراح وإرساله إىل الئحة الربيد اإل       " أريـن"

بعد طلب التماس الفرصة األخرية، يراجع الس االستشاري مجيع املالحظات          .  يتوافق مع اإلجراءات احملددة أعاله    
  ".  أريـن"ويتقدم على ضوئها بتوصيته إىل جملس أمناء 
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طابعاً رمسياً مبا يتماشى مع إجراءات الطوارئ املذكورة أعاله،         إذا متت املصادقة على االقتراح الرمسي للسياسة واختذ         
" أريـن"تتم مراجعة السياسة اجلديدة يف االجتماع العام للسياسة واجتماع األعضاء املنتسبني املقبلني الذين تعقدمها               

كن رفضها حـسب التأييـد   وتبقى السياسة اجلديدة نافذة أو مي   .  مبا يتوافق مع اإلجراءات العادية احملددة يف الوثيقة       
  .  الذي يتوفر هلا من جمتمع اإلنترنت

  

  تعليق السياسة 

  

إذا، بعد املصادقة على سياسة ما ودخوهلا حيز التنفيذ، تلقى جملس األمناء معلومات ذي مـصداقية تـشري إىل أن                    
ألمناء العمل ذه   السياسة تشكو من شوائب وبأا يف حال استمرت ستسبب مشاكل غري متوقعة، قد يعلق جملس ا               

ـ      .  تقدمي توصية حول كيفية املضي قـدماً يف هـذا املوضـوع           " أريـن"السياسة ويطلب من الس االستشاري ل
وتنشر توصية الس االستشاري على الئحة الربيد اإللكتروين العامة ملناقشتها ملدة عشرة أيام من أيام دوام العمـل                  

  .      الرمسي على األقل

  


