
 1 

 2012مايو  17

من فريق استعراض السالمة  3و 1تعقيب الجمهور على مشروع الرد على التوصيات رقم  ICANNتنشد 
 ICANNوالغرض من الرد هو توفير بيان واضح وثابت لدور واختصاص ). SSR RT(واالستقرار والمرونة 

 .فيما يتعلق بأمن واستقرار ومرونة أنظمة معرفات اإلنترنت الفريدة

نشر بيان واحد وواضح " ICANNيفيد بأنه يتوجب على  SSR RTمن مسودة التقرير المقدمة من  1ية التوص
 ).2012مارس  15." (التابعة لها والمهمة الفنية المحدودة SSRومتسق الختصاص 

 :ومن المطلوب توفير إرشاد نوعي حول

 ؟ "ام الخاص بالمعرفات الفريدةالتنسيق على المستوى الشامل لنظام اإلنترنت الع"ما المقصود بـ . 1

 ما هي القيود المفروضة على هذا الدور التنسيقي؟. 2

  ما المقصود بضمان أمن واستقرار أنظمة المعرفات الفريدة لإلنترنت العالمي؟. 3

بوضوح التي لديها داخل  SSRتوثيق وتعريف طبيعة عالقات  ICANNيتعين على "وتفيد بأنه  3التوصية رقم 
 ."من أجل توفير نقطة ارتكاز واحدة لفهم االتكال المتبادل داخل المؤسسات ICANNمجتمع 

التابعة  SSRواتساًقا من هذه التوصية، قد يكون من المفيد الحصول على تعقيب ومالحظات المجتمع حول عالقات 
، وأمناء RIRومع اآلخرين في نظام بيئة اإلنترنت، ويشمل ذلك مجموعات مثل مشغلي خادم الجذر،  ICANNلـ 

، وهيئات السالمة التشغيلية مثل مجموعة عمل CERTالسجالت، والهيئات القياسية، وهيئات إنفاذ القانون، و
Confickerو ،MAAWGإلخ ،. 

 :وتتضمن األسئلة المفتوحة ما يلي

 .1، السؤال 1مع مشغلي خادم الجذر؟ يتعلق هذا السؤال بالتوصية  ICANNما هو الدور التنسيقي لـ  .1
وضع عملية لنقل خادم جذر إذا توقف مشغل خادم الجذر عن القيام بهذا  ICANNهل يتوجب على  .2

 الدور؟
" DNSضد نطاق "للتعامل مع أي هجوم على خوادم الجذر، أو  ICANNما هو نطاق المسئولية لدى  .3

 على العموم؟
 

، ويمكن تقديم SSRواختصاص ويوصى بتقديم المجتمع للتعقيب والتعليقات حول هذا البيان التمهيدي لدور 
بالتوقيت  23:59، الساعة 2012يونيو  16حتى  2013للعام المالي  SSRالتعليقات على هذا البيان وإطار عمل 

، في تمام 2012يوليو  17يونيو إلى  16على أن تفتتح فترة الرد على التعليقات العامة اعتباًرا من (العالمي المنسق 
 ). المي المنسقبالتوقيت الع 23:59الساعة 

القادم المقرر عقده في مدينة براغ، بجمهورية  ICANNوسوف تتم المزيد من مشاورات المجتمع في اجتماع 
 .2012التشيك في يونيو 
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في أمن واستقرار ومرونة أنظمة المعرفات الفريدة  ICANNمشروع بيان اختصاص ودور : القسم الثاني
 لإلنترنت

ئحها الداخلية لدعم نموذج أصحاب المصلحة المتعددين المتضامنين لتوفير بما يتفق مع لوا ICANNتتصرف 
 .المعرفات الفريدة لإلنترنت سالمة واستقرار ومرونة

 :على المصطلحات التالية) SSR(في األمن واالستقرار والمرونة  ICANNويستند دور واختصاص 

 .م نظم المعرفات الفريدة لإلنترنتيتمثل األمن في القدرة على الحماية ضد إساءة استخدا –األمن 

ويتمثل االستقرار في القدرة على ضمان عمل النظام على النحو المتوقع له، وفي ثقة  –االستقرار 
 .مستخدمي نظم المعرف الفريد لإلنترنت في عمل النظام على النحو المتوقع

بفاعلية بعد الهجوم الخبيث وغير البقاء / الصمود / قدرة نظام المعرفات الفردية على التحمل  –المرونة 
 .ذلك من األحداث المؤدية لالنقطاع دون قطع أو وقف الخدمة

 والتنسيق يقصد به المشاركة بفاعلية مع المساهمين وأصحاب المصلحة في نظام بيئة اإلنترنت العالمية لضمان أن

  ،تخصيص المعرفات الفريدة لإلنترنت •
 و ،ريدة لإلنترنتوأمان واستقرار ومرونة المعرفات الف •
 .خاصة بالمعرفات الفريدة لإلنترنتالوظائف التشغيلية ووضع السياسة ال •

 . يتم إجراؤه بطريقة صريحة ومسئولية وشفافة وشاملة لتنوع أصحاب المصلحة في النظام البيئي

يئي لإلنترنت وهذا األمر بمثابة مسئولية مشتركة بين المجتمع الذي يضم أصحاب مصلحة متعددين في النظام الب
 .وحدها ككيان فردي ICANNوليست بالمسئولية التي تتحملها 

 :ثالث فئات من المسئولية ICANNالتابعة لـ  SSRويضم دور 

، وعمليات DNS، وعمليات Lالعمليات الداخلية التي تشمل جذر (التشغيلية  ICANNمسئوليات  .1
 ؛)الجديدة، إلخ TLD، وعمليات IANA، ووظائف DNSSECالتوقيع األساسية لـ 

 
كمنسق، ومتعاون، وقائم بالتسهيالت مع المجتمع العام في األمور المتعلقة بالسياسة  ICANNاشتراك  .2

 و األمور الفنية ذات الصلة بالمعرفات الفريدة لإلنترنت؛
 

 .مع الجهات األخرى في النظام البيئي لإلنترنت العام ICANNمشاركة  .3
 

 على  ICANNوتشتمل المهمة الفنية لـ 

، )IP(أسماء المجاالت، وعناوين بروتوكوالت اإلنترنت [تنسيق تخصيص نظم المعرفات الفريدة لإلنترنت  •
 ؛ ]وأرقام منفذ ومعلمات البروتوكوالت) AS(وأرقام النظام المستقل 

 تنسيق وتسهيل االستقرار واألمن والمرونة والسياسة الخاصة بهذه النظم؛ •
 ت الفنية لهذه النظم؛ التعاون في تطوير البروتوكوال •
 وتشغيله كمضيف للمجتمع؛  Lالحفاظ على الجذر  •
  ؛والنظم الداخلية ICANNإدارة عمليات  •
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وتوفير مصدر معلومات قابل للوصول إليه على مستوى الجمهور حول هذه الوظائف لمجتمع اإلنترنت  •
 .األكبر على اإلجمال من أجل تمكينه من العمل كمؤسسة

 

 :وتشمل SSRفي  ICANNعة خارج نطاق دور المسئوليات الواق

 دور الشرطي على اإلنترنت أو في مكافحة السلوك اإلجرامي من الناحية التشغيلية؛ ICANNال تلعب  •
 دوراً في استخدام اإلنترنت المرتبط بجاسوسية وحرب اإلنترنت؛ ICANNكما ال تلعب  •
 .وني على اإلنترنتأي دور في تحديد ما يعتبر تصرًفا غير قان ICANNوال تلعب  •

 
تعليق أو  ICANNوال يمكن لـ . كياًنا مختًصا بإنفاذ القانون، أو محكمة قانونية، أو هيئة حكومية ICANNال تعتبر 

القدرة على إنفاذ عقودها من األطراف األخرى، ويشمل ذلك  ICANNلـ . إنهاء أسماء النطاقات من جانب واحد
دوًرا في دعم عمل إنفاذ القانون أو الوكاالت  ICANNعلى ذلك، ال تلعب  وعالوة. موفري تسجيل أسماء النطاقات

 .الحكومية في تنفيذ اإلجراءات القانونية حسب طلبها

ما يتعلق ببروتوكوالت اإلنترنت، وتقييم بروتوكوالت نفس الدور الذي يقوم به أي مساهم معنّي في ICANNوتلعب 
 .ICANNاإلنترنت والمعايير ذات الصلة التي ال تقع طلب قانون 

 روابط الوثائق والمصادر: 3القسم 

 ICANNالتابعة لـ  SSRتعلم المزيد حول دور واختصاص 

ستقرار والمرونة لألمن واال ICANNمعلومات نوعية لدعم المهمة الفنية مذكورة في إطار عمل 
)0TUhttps://www.icann.org/en/about/staff/securityU0T(.  وتوضع هذه الوثيقة التي تصدر سنوًيا الرابط

 ICANN، والتخطيط اإلستراتيجي والتشغيلي لـ DNSفي أمن واستقرار ومرونة  ICANNبين دور واختصاص 
 .الخاصة بها لكل عام مالي SSRوبرامج ومبادرات 

 
في أقرب فرصة  2013للعام المالي  SSRسيتم نشر ترجمات البيان التمهيدي، والروابط الموصلة إلطار عمل 

 .ممكنة

 معلومات إضافية: القسم الرابع

 الخلفية –الملحق 

نترنت لمصلحة الجمهور العام على مستوى لتنسيق نظم المعرفات الفريدة لإل 1998في عام  ICANNتم تأسيس 
وزارة التجارة األمريكية، بيان السياسة، إدارة أسماء [العالم لتمكين وإتاحة إنترنت فردي عالمي قابل للتشغيل البيني 

 ،)المعروف اصطالًحا باسم الورقة البيضاء( Fed. Reg. 31741 36، 1998يونيو  5وعناوين اإلنترنت، 
0TUpaper-http://www.icann.org/en/about/agreements/whiteU0T .[ تعملICANN  بنموذج

  .للمساهمين المتعددين يمتاز بالمصارحة والمسئولية والشفافية ويعكس تنوع كافة مستخدمي اإلنترنت على اإلجمال

يتضح ذلك من النظام األساسي لـ [رار اإلنترنت األولوية المركزية بالنسبة لها ، كان استقICANNومنذ تأسيس 
ICANN  0 ،1998نوفمبر  21فيTUhttp://www.icann.org/en/about/governance/articlesU0T .[

 .لفريدة لإلنترنت من األجزاء الهامة بالنسبة لالستقرارويعتبر أمان واستقرار ومرونة المعرفات ا

https://www.icann.org/en/about/staff/security
http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper
http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper
http://www.icann.org/en/about/governance/articles
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 ICANNاللوائح الداخلية لـ ) [2012مارس  16التي تم تحديثها مؤخًرا في ( ICANNووفًقا للوائح الداخلية لـ 
 ،، المهمة والقيم األساسية2012مارس  16المؤرخة في 

0TUhttp://www.icann.org/en/about/governance/bylaws#IU0T[،  تتمثل مهمة شركة اإلنترنت لألرقام
في تنسيق، على المستوى اإلجمالي، أنظمة اإلنترنت العالمية للمعّرفات الفريدة " ICANN"واألسماء الُمخصصة 

 :ICANNبشكل خاص، فإن . إلنترنتوبالتحديد لضمان استقرار وأمان تشغيل أنظمة المعرفات الفريدة ل

 تنسق التخصيص والتعيين للمجموعات الثالثة للمعرفات الفريدة لإلنترنت، وهي. 1

 ؛")DNS"تشكل نظاًما يشار إليه بـ (أسماء النطاق . أ

 ")AS("وأرقام النظام المستقل ") IP("عناوين بروتوكول اإلنترنت . ب

 .منفذ البروتوكول وأرقام المعيار. ج

 .وتطوره DNSتنسيق تشغيل نظام خادم اسم الجذر لـ . 2

 ."تنسيق تطوير السياسة المتعلقة بهذه الوظائف التقنية بصورة منطقية ومناسبة. 3

المحافظة على استقرار تشغيل اإلنترنت ومصداقيته وأمنه "بالمسئولية في قيمها األساسية عن  ICANNتقر 
 ."وإمكانية تشغيله عالمًيا وتعزيز ذلك

في ظل مجموعة من اتفاقيات النقل مع وزارة التجارة  ICANN، عملت 2009وحتى  1998بداية من و
، المبرمة في ICANNمذكرة التفاهم بين وزارة التجارة األمريكية و[األمريكية، والمعروفة باسم مذكرة التفاهم 

mou-jpa/icann-http://www.icann.org/en/about/agreements/mouU0T- ،1998نوفمبر  25

0TUen.htm-25nov98) [وفيما بعد اتفاقية المشروع المشترك] ( اتفاقية المشروع المشترك، المؤرخة في
وكان التعاون من جانب ]. 0TUhttp://www.icann.org/en/about/agreementsU0T ،2006سبتمبر  29

ICANN في التنسيق الفني للمعرفات الفريدة لإلنترنت هو الموضوع المركزي في هذه االتفاقيات. 

ووزارة التجارة األمريكية تأكيد االلتزامات  ICANN، أبرمت 2009سبتمبر  30في 
]-commitments-of-http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmationU0T

0TUen.htm-30sep09 .[ األساس والتاريخ للتنسيق الفني السم نطاق اإلنترنت ونظام "وقد وضع تأكيد االلتزامات
 ."، على المستوى العام من خالل منظمة يقودها أحد القطاعات الخاصة)DNS(العنونة 

على مخططاتها وعملياتها ذات الصلة باالستقرار  ICANNويتطلب تأكيد االلتزامات مراجعات دورية لتنفيذ 
تزامات، تأكيد االل[ DNSالتشغيلي، والموثوقية والمرونة واألمان والتشغيل البيني على المستوى العالمي لنطاق 

، ونشرت تقريرها 2010وبدء فريق عمل الستعراض األمن واالستقرار والمرونة عمله في أكتوبر ]. 9.2المادة 
en/news/publichttp://www.icann.orgU0T/-[ 2012مارس  15األولي للتعليق العام في 

0TUen.htm-15mar12-report-draft-comment/ssrt.[ 

http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws
http://www.icann.org/en/about/agreements/mou-jpa/icann-mou-25nov98-en.htm
http://www.icann.org/en/about/agreements/mou-jpa/icann-mou-25nov98-en.htm
http://www.icann.org/en/about/agreements/mou-jpa/icann-mou-25nov98-en.htm
http://www.icann.org/en/about/agreements
http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/about/agreements/aoc/affirmation-of-commitments-30sep09-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/ssrt-draft-report-15mar12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/ssrt-draft-report-15mar12-en.htm
http://www.icann.org/en/news/public-comment/ssrt-draft-report-15mar12-en.htm
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نشر بيان واحد وواضح "بـ  ICANNوقد أوصى فريق عمل استعراض األمن واالستقرار والمرونة بأن تقوم 
، التقرير التمهيدي المؤرخ في 1راجع التوصية رقم ." (التابعة لها والمهمة الفنية المحددة SSRومتسق الختصاص 

 ).2012مارس  15

استناًدا إلى  ICANNالتابعة لـ  SSRواتساًقا مع هذه التوصية، تم تطوير هذا البيان التمهيدي لدور واختصاص 
ويجري . SSRالسابقة وأطرها التشغيلية، والتقرير التمهيدي لفريق استعراض  SSRمستنداتها التأسيسية، وخطط 

اإلضافة إلى إطار عمل األمن والمرونة واالستقرار الخاص بـ نشر هذا البيان للحصول على مشاورات المجتمع ب
ICANN  2013للعام المالي. 


