
	  
		 منظورر االمشرووععووثيیقة     

 
عمليیة ااألنتقالل االمقترحة؟ في  هھتم معالجمالذيي يیُتوقّع أأنن تت 	  

أأعلنت ووززااررةة االتجاررةة ااألميیركيیة  	2014آآذذاارر   	14في يیومم  -‐		,NTIA(إإددااررةة ااالتصاالتت وواالمعلوماتت االوططنيیة     National	  Telecommunications	  
and	  Information	  Administration	االوظظائف االرئيیسيیة ألسم االنطاقق لألنترنت االى االمجتمع االعالمي ألصحابب االمصلحة عن نيیتهھا في نقل )  

 مع أأصحابب االمصلحة االعالميیيین لوضع مقترحح مشرووعع لنقل ددوورر ااألشراافف عقد أأجتماعاتتأأنن ت ICANNمن  NTIAططلبت  ووكخطوةة أأوولى.  	االمتعددديین
	DNS(نترنت تنسيیق نظامم أأسماء نطاقاتت ااألفي  NTIAاالحالي االذيي تقومم بهھ  وواالرقابة  .( 	  

ً لحواارر يی فسحتأكيید ااأللتزااماتت وواالتي ت ووفق ميیثاققمرااجعاتت إإجرااء من خاللل جهھودد أأخرىى مثل االدعوةة االى  ICANNووقد توصلت  ح تيیمجاالً ووااسعا
 هھھھذهه لدعمووثيیقة االمنظوررووثيیقة  NTIAووبالتشاوورر مع  ICANNووبالنتيیجة توفر .  	ررااءاالتواافق في ااآل تحقيیقاالتحديي ووهھھھذاا للمشارركيین االتركيیز على معالجة 

	االحواارر االعالمي حولل االخطوةة ااألوولى للعمل  . 	  
	  

؟  NTIAنتقالل ددوورر أل االمشرووعع االمقترححأأنن يیعالج  نبغيماذذاا يی 	  
	االمباددئئ االتاليیة حققاالمجتمع ووعلى نطاقق ووااسع ووأأنن يی دعمبااألنتقالل أأنن يیحظى  شرووععم ىبأنهھ يینبغي عل NTIAلقد حدددتت   : 	  

ددعم ووتعزيیز نموذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعددديین؛ _· 	  
	لإلنترنت DNSاالحفاظظ على أأمن ووأأستقراارر وومروونة نظامم أأسم االنطاقق _·  . 	  
	يیلبي توقعاتت ااألططراافف االمتأثرةة؛ وو ·   	  
االحفاظظ على إإنفتاحح ااإلنترنت_· 	  

	  
من منظماتت مرؤؤووسة من قبل حكوماتت  ٬، مقدمةً NTIAاالدوورر االذيي كانت تقومم بهھ  نتقاللوفف لن تقبل مقترحاتت مشارريیع ألأأيیضاً بأنهھ س NTIAووحدددتت 

	أأوو منظماتت ددووليیة حكوميیة  	  . 	  
	  

ماهھھھو منظورر االمشرووعع االمقترحح؟  	  
هھھھي مجموعة من االوظظائف االتقنيیة االمستقلة االتي تعمل على أأمكانيیة أأستمراارر االتشغيیل االكفوء )  	IANA(أأنن ووظظائف هھھھيیئة ااإلنترنت لألسماء االمخصصة 

	:IANAتتضمن ووظظائف وو.  	لألنترنت  (1	ملف االرسمي لمنطقة للمعاملة ططلباتت االتغيیيیر )  	)2تنسيیق تفويیضاتت االمعلماتت االتقنيیة لبرووتوكولل ااإلنترنت؛ (  
نطاقاتت  خدماتت أأخرىى ذذااتت صلة بإددااررةة)  	4(تخصيیص مواارردد ترقيیم ااألنترنت؛ وو )  	3(ووأأددااررةة مفتاحح االمصاددقة للجذرر؛ )  	DNS(االجذرر لنظامم أأسم االنطاقق 
	INTوو )  	.ARPA(ع ااألبحاثث االمتقدمة مشارريیاالمستوىى ااألعلى لوكالة   .. 	  

	ICANNتحافظ حيیثث .  	IANAللقيیامم بوظظائف  ICANNمع   	NTIAتتعاقد    -‐		IANAكمشغل لوظظائف      -‐	 IANAعلى االسجالتت ذذااتت االعالقة بوظظائف   
ً على تحديیثهھا ووجعلهھا متوفرةة للجميیع 	ووتعمل أأيیضا  	في  ةبمثابة مستوددعع مركزيي ألسم االبرووتوكولل ووسجالتت االرقم االمستخدم ICANNفأووال٬ً، تعتبر .  

تقومم بمرااجعة االقيیم االفريیدةة من نوعهھا إإستناددااً االى االسيیاساتت ووااألررشاددااتت االمطبقة ووكما تم ووضعهھا من قبل فريیق عمل وو.  	ألنترنتلعدةة برووتوكوالتت 
	,AS(وو أأررقامم االنظامم االمستقل )  	IP(ثانيیا٬ً، تقومم بتنسيیق تخصيیصاتت برووتوكولل ااإلنترنت ).  	IETF(هھھھندسة ااإلنترنت   Autonomous	  System	االى )  

	,RIR(سجالتت ااألنترنت ااألقليیميیة   Regional	  Internet	  Registries	  		ASوو أأررقامم  IPومم بعد ذذلك بتوززيیع تق تياال)     	  



	االى مزوودديي خدمة ااالنترنت ضمن مناططقهھم االجغراافيیة   ااألعلى بمعاملة ططلباتت تغيیيیر ملف منطقة االجذرر لنطاقاتت االمستوىى  ICANNثالثا٬ً، تقومم .
)TLDs	متوفرةة للجميیع مع معلوماتت ااألتصالل االحاليیة وواالتي تم االتحقق منهھا لكل مشغلي سجالتت  WHOISووتجعل قاعدةة بيیاناتت ملف منطقة جذرر )  

 عنيیةقبل ااألططراافف االماالمباددئئ االموضوعة من  IANAوو  ICANNمشغلي ووظظائف ووفي كل االحاالتت االثالثث يیطبق .  	TLDنطاقاتت االمستوىى ااألعلى 
	IANAعند ااإلنتهھاء من االطلباتت ذذااتت االصلة بمختلف ووظظائف   . 	  

هھھھي  ذذااتت االعالقة هھھھذهه٬،أأنن ووظظائف أأددااررةة ملف منطقة االجذرروو.  	ألددااء ووظظائف أأددااررةة ملف منطقة االجذرر Verisignأأتفاقيیة تعاوونن مع شركة  NTIAلـ 
	(لمنطقة االجذرر دخولللمفتاحح اال"أأددااررةة   "ZSK,	  Zone	  Sign	  Key	ظامم أأسم االنطاقق ووتوززيیعهھ٬، تنفيیذ تغيیيیرااتت ملف منطقة االجذرر االرسميیة لن ووكذلك)  
	.بمثابة سجل هھھھوااتف ااألنترنت بهھذاا يیكونن  	االسجل االرسمي االذيي يیحتويي على قواائم ألسماء ووعناوويین كافة نطاقاتت االمستوىى ااألعلى وو يیعتبروواالذيي    	  
كمسؤوولل مرااقب تارريیخي على نظامم ووإإددااررةة االتغيیيیرااتت االحاصلة في ملف منطقة االجذرر االرسميیة ووبشكل أأعم  IANAفي ووظظائف  NTIAددوورر  يیتضمن

	IANAمن خاللل إإددااررةة عقد ووظظائف  DNS أأسم االنطاقق   تغيیيیرااتت على ملف منطقة االجذرر االرسميیة أأوو على تفويیض أأررقامم أيي ب NTIAلم تباددرر .
اليینطويي على مماررسة االسلطة االتقديیريیة  NTIAذذلك وومن االناحيیة االعمليیة فإنن ددوورر  باالضافة االى.  	مواارردد ترقيیم ااإلنترنتاالبرووتوكولل أأووتخصيیص 

	وواالتحكيیميیة بخصوصص ططلباتت تغيیيیر ملف منطقة االجذرر ووال أأيي سلطة جديیدةة من هھھھذاا االنوعع  . 	  
االحالي االذيي تقومم  وواالرقابي االتي سيیتم تطبيیقهھا لتحل محل االدوورر ااألشراافيركز االحواارر وواالمشرووعع االمقترحح االناتج على تحديید آآليیاتت االمساءلة جب أأنن يیيی

مثل فريیق عمل هھھھندسة (  	أأوو االسيیاساتت االموضوعة من قبل االهھيیئاتت االمعنيیة /  	ااألتفاقيیاتت وو ووفق IANAلوظظائف  ICANNلضمانن أأددااء  NTIAبهھ 
وونطاقاتت االمستوىى  ASOوومنظمة ددعم االعناوويین  RIRsووسجالتت ااإلنترنت ااألقليیميیة  GNSOوواالمنظمة االدااعمة لألسماء االعامة  IETFااالنترنت 

	ccNSOوومنظمة نظامم أأسم االنطاقق لرموزز االبلداانن  ccTLDsااالعلى لرموزز االبلداانن   	  .(  



	ووفيیما يیلي ووصفاً توضيیحيیاً للنظامم كما تم شرحهھ ااعالهه  : 	  
خاررجج منظورر االمشرووعع االمقترحح؟  االذيي يیقع ما 	  

وولتجنب أأيي سوء فهھم٬، هھھھنالك مدىًى ووااسع من .  	االجارريیة حتى االيیومم برزز عدددااً من االموااضيیع االتي هھھھي خاررجج نطاقق عمليیة ااالنتقالل هھھھذههفي االمناقشاتت 
	:هھھھذهه االموااضيیع تتضمنوو ٬،NTIAاالقضايیا وواالتي ررغم أأهھھھميیتهھا فإنهھا ليیست جزًء من مقترحح مشرووعع عمليیة ااألنتقالل االذيي ددعت إإليیهھ    	  

ً أأيي ددوورٍر فر NTIAووحيیث أأنن  IANAظظائف ووضع االسيیاساتت االمتعلقة بو_· نظامم أأسم االنطاقق تنسيیق يید من نوعهھ في تنفيیذ سيیاساتت التماررسس حاليیا
ستبقى .  	المشرووعع االمقترحح ليیس بخصوصص مدىى عالقة االسيیاساتت االموضوعة باألمر ووال بخصوصص االهھيیاكل ذذااتت االصلة االتي تم تصميیمهھالألنترنت٬، ف

ووفريیق عمل هھھھندسة ااالنترنت  IABووهھھھيیئة أأنشاء ووتطويیر ااألنترنت  RIRsمثل سجالتت ااإلنترنت ااألقليیميیة (أأددوواارر كل هھھھيیئاتت سيیاساتت سجل ااالنترنت 
IETF  وومنظمة ددعم االعناوويینASO  وومنظمة مصاددرر ااألررقاممASO  وومنظمة نظامم أأسم االنطاقق لرموزز االبلدااننccNSO وونطاقاتت االمستوىى ااالعلى

حاملةً بذلك مثيیلهھا لمجتمعاتهھا االخاصة بهھا ووستوااصل هھھھذهه االهھيیئاتت ت.  	بدوونن تغيیيیر)  	GNSOاالعامة وواالمنظمة االدااعمة لألسماء  ccTLDsلرموزز االبلداانن 
ووفق تلك ووالتمثيیل ااألمثل للسجالتت ب ICANNقيیامم  بما في ذذلك مسؤووليیة ضمانن سلطة سيیاسة معلماتت االبرووتوكولل ووااألررقامم ووفضاءااتت ااألسماء

.االسيیاساتت 	  
	  

ليیس هھھھو  IANAكمشغل لوظظائف  ICANNوولهھذاا فإنن ددوورر .  	IANAأأيي ددوورر تشغيیلي في أأددااء ووظظائف  NTIAال تماررسس ٬، IANAمشغل ووظظائف _·
اعاتت في االخدماتت ووعدمم حصولل أأيي أأنقط DNSفمن ااألهھھھميیة بمكانن االحفاظظ على أأمن ووأأستقراارر وومروونة نظامم أأسم االنطاقق :  	ااألنتقاللعمليیة  محورر

عنيیة.االملالططراافف  	  
	  

وواالخصوصيیة   	)Cybersecurityااألمن االسيیبرااني (في قضايیا مثل٬،  IANAالتنخرطط عمليیة ووظظائف ٬، IANAقضايیا ليیست ضمن ووظظائف _·
	وواالمحتوىى ووحمايیة ااالططفالل  . 	  
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ووفي االوقت االذيي .  	TLDsووووظظائفهھا؛ أأوو أأددااررةة نطاقاتت االمستوىى ااالعلى  ICANNحمايیة حقوقق االملكيیة االفكريیة عبر ااإلنترنت؛ االمرااجعة االهھيیكليیة لـِ 

ددعت  تبقى هھھھذهه االموااضيیع مهھمة ألجل االنقاشش ووأأنهھ تتم مناقشتهھا بصوررةة ددوورريیة ضمن منتديیاتت عدةة٬، إإال أأنهھا تقع خاررجج نطاقق االمشرووعع االمقترحح االذيي
	NTIAإإليیهھ   . 	  

 


