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مقدمة
وظائف  IANAتشمل إدارة معلمات البروتوكول وموارد أرقام اإلنترنت وأسماء
النطاقات .تقوم شركة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة ( )ICANNبتنفيذ هذه
ً
نيابة عن مجتمع اإلنترنت في جميع أنحاء العالم.
الوظائف

وظائف IANA
تمثل وظائف  IANAتنسيق بعض العناصر األساسية التي تحافظ على تشغيل اإلنترنت بسالسة .تقسّم هذه
الوظائف في األصل إلى ثالث مجاالت أساسية:
تخصيصات البروتوكول
تتضمن وظيفة إدارة معلمات البروتوكول االحتفاظ بالعديد من الرموز واألرقام المستخدمة في بروتوكوالت
اإلنترنت .تم ذلك بالتنسيق مع فريق عمل هندسة اإلنترنت ( .)IETFراجع الصفحة  7للحصول على المزيد من
التفاصيل.
موارد أرقام اإلنترنت
تتضمن إدارة موارد أرقام اإلنترنت تنسيق بروتوكل اإلنترنت في جميع أنحاء العالم لمعالجة األنظمة ،وهو
ما يُعرف عمومًا بـ "عناوين  ."IPيعد تخصيص مجموعات أرقام النظام المستقل ( )ASNلسجالت اإلنترنت
اإلقليمية ( )RIRجزءًا آخرً ا من الوظيفة .راجع الصفحة  12للحصول على المزيد من التفاصيل.
إدارة منطقة الجذر
تتضمن إدارة منطقة الجذر تخصيص مشغلي نطاقات المستوى األعلى ،مثل  uk.و ،com.واالحتفاظ بمعلوماتهم
التقنية واإلدارية .تحتوي منطقة الجذر على السجل الرسمي لجميع نطاقات المستوى األعلى ( .)TLDsراجع
الصفحة  14للحصول على المزيد من التفاصيل.
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مقدمة

ما هي المعرفات الفريدة؟

1

2

تلعب وظائف هيئة أرقام اإلنترنت المُخصصة
( ،)IANAالتي تديرها منظمة  ،ICANNدورا ً هاماً
يف ضامن الذهاب حيثام تشاء من خالل تنسيق املعرفات
الفريدة .وظائف  IANAاألساسية الثالثة موضحة أدناه.

تسمى تلك األسامء واألرقام بـ المعرفات الفريدة وهي
تصطف مع مجموعة قياسية من معلمات البروتوكول
التي تضمن تحاور أجهزة الكمبيوتر وفهمها لبعضها البعض.

3

4

يتم إرسال اسم النطاق إىل خادم يرتجم االسم إىل
أرقام  -وهو بروتوكول اإلنرتنت أو عنوان  - IPوهو
ما يستخدمه الخادم لتوجيه طلبك إىل مكان شبكة املوقع
اإللكرتوين.

يعتمد اإلنترنت على المعرفات الفريدة .عندما
تريد زيارة موقع إلكتروني ،فإنك تقوم بطباعة
اسم نطاق الموقع أو لصقه في متصفحك أو
تضغط على رابط  .HTMLاسم النطاق هو
المعرف الفريد.

التاريخ
تم تطوير وظائف  IANAخالل إدارة شبكة وكالة مشاريع البحوث المتقدمة ( ،)ARPANETوهي شبكة دفاعية تمولها الحكومة األمريكية .في األصل ،قام شخص واحد ،جون بوستل ،بتنفيذ هذه الوظائف.
ومنذ ذلك الوقت ،تطور اإلنترنت وتتم إدارة وظائف  IANAاآلن بواسطة .ICANN

المبادئ المحددة
متطلبات الصيانة الفعلية واإلجراءات التنفيذية ضرورية ألداء كل وظيفة من وظائف  IANAالمختلفة ،لكنها تتضمن جميعًا نفس المبادئ األساسية:
■

■

يتم تنفيذ جميع األنشطة بطريقة احترافية وعادلة ومحايدة وف ًقا للسياسات والمبادئ التوجيهية التي وضعها مساهمو وظائف IANA
المتاحة.
السجالت الدقيقة والرسمية محفوظة ومتاحة للجمهور بدون تكاليف.

يتعين على مشغل وظائف IANA
إنشاء سجالت تعتمد على سياسات من
المجتمع
الحفاظ على السجالت الحالية
تخصيص موارد أرقام اإلنترنت
نشر جميع السجالت لالستخدام العام

ال يتعين على مشغل وظائف IANA
تحديد ما يمكن أن يكون اسم نطاق
وضع سياسة أو تفسيرها
اختيار مديري نطاق المستوى األعلى ()TLD

يمكن العثور على المزيد من التفاصيل حول ما يجب وما ال يجب على  ICANNفي أدائه لوظائف  IANAفي
األقسام التالية :معلمات البروتوكول في صفحة  ،7وموارد أرقام اإلنترنت في صفحة  ،12وأسماء النطاقات في صفحة .14
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السياسة و املساهمون و تنفيذ املسؤولية اإلرشافية
تعريف السياسات التي تحكم طريقة تنفيذ وظائف IANA
يتم تعريف سياسات معلمات البروتوكول وموارد أرقام اإلنترنت وأسماء النطاقات بواسطة المنظمات
التي تمثل مجتمع اإلنترنت في جميع أنحاء العالم .تستخدم هذه المنظمات العديد من المنتديات التي توفرها
 ICANNأو تستخدم
عمليات تم تأسيسها جي ًدا لوضع السياسة لوضع سياسة باإلجماع .يمكن العثور على المزيد من التفاصيل حول
طريقة تحديد السياسة لكل وظيفة من وظائف  IANAفي األقسام الثالثة التالية .يتم التشجيع على المشاركة
في هذه المنظمات و
جميع المنظمات األخرى التي تضع سياسة قد تؤثر على هذه الخدمات أو تتأثر
بها.
للمزيد من المعلوماتicann.org/policy :

مساهمو وظائف IANA
تلعب اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات ( )NTIAبوزارة التجارة األمريكية حاليًا ،وف ًقا للعقد ،دورً ا
بصفتها مشر ًفا على أداء  ICANNلوظائف  .IANAكما تلعب العديد من المنظمات المساهمة األخرى دورً ا
هامًا فيما يتعلق بأداء  ICANNلوظائف  ،IANAوبعضها عبر اتفاقيات مكتوبة مع .ICANN
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وظائف IANA
وظائف  :IANAمعلمات البروتوكول
■
■

■

يطور فريق عمل هندسة اإلنترنت ( )IETFبروتوكوالت اإلنترنت والسياسة لهذه البروتوكوالت.
تقوم هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت ( )IABبمراجعة أداء وظيفة معلمات البروتوكول لمنظمة ICANN
كما هو موضح في مذكرة التفاهم ( )MoUبين  ICANNو IABو.IETF
تقوم  ICANNبإنشاء الجداول التي تحتوي على معلمات البروتوكول وحفظها وتنسيق الطلبات
لتخصيص المعلمات.

ما هي معلامت الربوتوكول؟
البروتوكوالت هي مجموعات من نماذج االتصاالت المتفق عليها .يعد توحيد بروتوكوالت اإلنترنت ضروريًا
لضمان استمرارية عمل اإلنترنت وتمكين هؤالء الذين يستخدمون المعدات أو البرامج من مورّدين مختلفين من
االتصال بكفاءة .بينما تكون أسماء النطاقات وموارد أرقام اإلنترنت نماذج مخصصة لمعلمات البروتوكول ،فهناك
العديد من بروتوكوالت اإلنترنت التي تتطلب التنسيق .تحتوي جميع بروتوكوالت اإلنترنت الفعل يحتوي يتعدى
بحرف الجر «على» يجب أن تكون فريدة من نوعها على مستوى العالم.
معرفات فريدة من نوعها

أنواع   MIMEوالوسائط
أنواع الوصول

بروتوكول اإلنترنت
إشارات عنوان IP

رموز األحداث

أرقام المنافذ

أنواع الوسائط

نوع قيم الخدمات

لواحق الجملة المركبة
سجالت المعلمات الفرعية
بروتوكول التحكم في اإلرسال
إشارات العنوان
خوارزميات التشفير
خوارزميات إقامة االتصال MPTCP
أرقام نوع الخيار

توجيه الهاتف عبر IP
تصنيفات العناوين
بروتوكوالت التطبيقات
المزايا
اإلمكانيات
أرقام النطاقات اإلدارية
لإلرسال الهاتفي IP

تحتوي جميع بروتوكوالت اإلنترنت الفعل يحتوي يتعدى بحرف الجر «على» تحتاج إلى أن تكون فريدة من نوعها على مستوى العالم.
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وظائف  > IANAمعلمات البروتوكول

تحدد بروتوكوالت اإلنرتنت هذه ومعلامتها لغة مشرتكة ميكن من خاللها اتصال األجهزة ببعضها البعض بطريقة مفهومة .يف األصل ،كل
بروتوكول يتم تعريفه بواسطة  IETFسيحتوي عىل سجل أو أكرث من سجالت معلامت الربوتوكول التي تسمح للمنفذين املستقلني
للربوتوكوالت بتحديد القيم الصحيحة لتمكني عمليات التنفيذ تلك من العمل فيام بينها.
بعض أنواع معلامت الربوتوكول الشائعة هي:
■

■

■

■
■

أرقام المنافذ :على سبيل المثال ،يُستخدَ م " "80لنقل صفحة الويب،
أي "."HTTP
أرقام الشركات الخاصة ( :)PENمعرفات فريدة من نوعها ُتستخدَ م أصالً في أنظمة إدارة الشبكة
لتعريف مكونات الشبكة بشكل مميز.
عالمات اللغةُ :تستخدَ م لتحديد المحتوى على اإلنترنت وف ًقا للغة التي يحتويها ،على سبيل المثال ""fr
للغة الفرنسية أو " "enللغة اإلنجليزية.
رموز حالة  :HTTPعلى سبيل المثال ،رمز الحالة " "404يعني "لم يتم العثور على الصفحة".
أنواع الوسائطُ :تستخدَم لتحديد تنسيق محتوى الملف الذي يتم نقله عبر اإلنترنت ،مثل
" "video/h264للبث المرئي .انظر الرسم البياني أدناه.

معلم بروتوكول واحد هو نوع المحتوى المرفق لرسائل البريد اإللكتروني أو المضمنة في صفحات الويب .على
سبيل المثال ،إذا أردت معرفة المزيد حول نوع الوسائط الصوتي  ،MPEG 4فهذا ما ستراه في سجل :IANA

استخراج عينة من سجل أنواع الوسائط
االسم

النوع

المرجع

تحتفظ  ICANNبأكثر من  2800سجل

mosskey-request

application/mosskey-request

RFC1848

لمعلمات البروتوكول والسجالت الفرعية.

mp4

application/mp4

RFC 1848, RFC6381

mpeg4-generic

application/mpeg4-generic

RFC3640

mpeg4-iod

application/mpeg4-iod

RFC4337

mpeg4-iod-xmt

application/mpeg4-iod-xmt

RFC4337

mrb-consumer+xml

application/mrb-consumer+xml

RFC6917

mrb-publish+xml

application/mrb-publish+xml

RFC6917

msc-ivr+xml

application/msc-ivr+xml

RFC6231

msc-mixer+xml

application/msc-mixer+xml

RFC6505

لمزيد من المعلوماتiana.org/protocols :
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من يقوم بإنشاء معلامت بروتوكول اإلنرتنت؟
 IETFهو منتدى تقني شامل مفتوج ألي شخص يطور من المعايير والبروتوكوالت التقنية لإلنترنت .فهو
يقوم بذلك من خالل استخدام عملية إلعداد مسودة محددة للمعايير وعملية الموافقة المتفق عليها .تؤدي
عملية إعداد مسودة المعايير الخاصة بـ  IETFإلى إعداد مستندات تسمى طلبات التعليقات ( .)RFCتوضح
 RFCآلية االتصال المستخدمة ،أو المقترحة لالستخدام لبروتوكوالت اإلنترنت.
للمزيد من المعلوماتietf.org :

من يحدد السياسات؟
يرجع ذلك إلى مجتمع  IETFلتحديد السياسات لسجالت معلمات البروتوكول التي تحتفظ بها  .ICANNيتم
إنشاء جميع سجالت معلمات بروتوكول  IETFعبر نشر مستندات  .RFCيتم في مستندات  RFCهذه تحديد
سياسة إجراءات التسجيل التي تنفذها  ICANNلكل تسجيل.
يمكن إنشاء السجالت غير التابعة لـ  IETFبواسطة عمليات أخرى .على سبيل المثال ،تم إنشاء سجل "فضاء
العناوين المستردة لبروتوكول اإلنترنت  -اإلصدار الرابع  "IPv4لتنفيذ السياسة التي وضعها المجتمع (انظر
الصفحة  .)13تم فتح فترة تعليقات عامة وأدت النتائج إلى إنشاء هذا السجل .لم يتم نشر مستند  RFCمرتبط بهذا
السجل.
للمزيد من المعلوماتiana.org/go/rfc5226 :

فترة التعليقات العامة هي فرصة لجميع المساهمين
لتقديم المداخالت والمالحظات حول كافة المجاالت المتعلقة بعمل .ICANN
تعرف على المزيد حول العملية على icann.org/public-comments
ّ
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إدارة نطاق ARPA
يُستخ َدم نطاق  ،ARPAوهو إدارة وظيفة  ،IANAللبروتوكوالت التي تتطلب بعض أشكال البنية التحتية التشغيلية
في نظام اسم النطاق؛ على سبيل المثال ،طريقة لترجمة عنوان  IPإلى اسم نطاق.
يحتوي نطاق المستوى األعلى  ARPAعلى العديد من النطاقات الفرعية المستخدمة ألغراض البنية التحتية
لإلنترنت .تقوم  ICANNبإدارة نطاق  ARPAبما بتوافق مع السياسة المحددة في المستند  RFG 3172وبشكل
وثيق مع هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت ( .)IABتتحمل  IABمسؤولية التطوير التقني والهندسي لإلنترنت ومسؤولة
عن إدارة السياسات المصاحبة لـ  ARPAوتطويرها
اقرأ المزيدiana.org/go/rfc3172 :
للمزيد من المعلوماتiana.org/domains/arpa :

ما هي املراجعة املعنية؟
تنفذ  ICANNوظيفة معلم البروتوكول وف ًقا لالتفاقيات مع  IABو .IETFدخلت  ICANNو IETFفي
مذكرة التفاهم ( )MoUفي عام  2000فيما يتعلق بالعمل التقني لوظائف ( IANAانظرiana.org/ :
 .)go/rfc2860في كل عام منذ عام  ،2007قامت  ICANNو IETFبمراجعة اتفاقية مستوى الخدمة
التكميلية التي تشمل نتائج سنوية وأهداف تنفيذية لعمل معلم البروتوكول .يمكن العثور على اتفاقيات مستوى
الخدمة علىicann.org/resources/pages/agreements-en
للمزيد من المعلوماتiana.org/protocols :
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دور  ICANNيف أداء وظيفة معلم الربوتوكول
نظرً ا الستخدام بروتوكوالت اإلنترنت في جميع أنحاء العالم ،يجب أن يتوفر سجل عام لإلجابة الرسمية
للسؤال التالي :ما هي القيمة التي يجب استخدامها في موقف معين لكل بروتوكول مستخدم على اإلنترنت؟
تحتفظ  ،ICANNوف ًقا للسياسة التي وضعتها  IETFووف ًقا لالتفاقيات التي تمت مع  IETFو ،IABبمستودع
نهائي لسجالت معلم البروتوكول المستخدمة في أكثر بروتوكوالت اإلنترنت توثي ًقا في مجموعة .RFC
مراجعة اعتبارات  IANAوتطبيقها
بينما تقترب مسودة  RFCمن مرحلة الموافقة عليها ،يشارك متخصصون قسم  IANAالتابع لمنظمة
 ICANNفي عملية مراجعة  RFCعن طريق تحديد األماكن التي يجب وضع تخصيصات بروتوكول بها
ضمن السجالت التي تحافظ عليها  .ICANNتشتمل غالبية طلبات  RFCعلى قسم يُسمى 'اعتبارات 'IANA
والذي يشرح اإلجراءات المتعلقة بمعلمات البروتوكول التي يجب على  ICANNتطبيقها فور الموافقة على
مسودة المستند .تشتمل هذه اإلجراءات ،حسب ما يمكن تطبيقه ،على إنشاء سجالت جديدة و تعديل السجالت
الموجودة إلضافة مدخالت معلمات البروتوكول أو أي منهما أو تعديلها.
بمجرد نشر سجل معلمات البروتوكول ،ربما تستدعي التحديثات التالية للبروتوكول أو المميزات الجديدة ضمن
البروتوكول إجراء التحديثات لهذا السجل المعني .في العديد من الحاالت ،تكمن وظيفة متخصصي قسم IANA
التابع لمنظمة  ICANNفي تقييم أي طلبات لإلضافات أو التعديالت والتأكد من تحديث جميع السجالت بشكل
صحيح .في حاالت أخرى ،يتشاور متخصصو  IANAمع الخبراء من المجتمع إلجراء تعديالت على سجل
معلمات البروتوكول .تسمح بعض البروتوكوالت لمتخصصي قسم  IANAالتابع لمنظمة  ICANNبإجراء
التحديثات مباشر ًة فضالً عن طلب نشر  RFCجديد.
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وظائف  :IANAموارد أرقام اإلنترنت
■
■

■

■

طور سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة ( )RIRsومجتمعاتها سياسة عالمية.
 ُت ِ
يتولى مجلس عناوين منظمة دعم العنوان التابع لمنظمة  ICANNمسؤولية مراجعة تنفيذ عملية تطوير
سياسة عالمية.
تراقب سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة ( )RIRsأداء منظمة  ICANNلوظيفة األرقام وتقوم
بمراجعته.
تحافظ منظمة  ICANNعلى سجالت موارد األرقام في  IANAوتتولى مسؤولية تخصيص عناوين
بروتوكول اإلنترنت ( IPv4و  ،)IPv6كما أنها تتولى مسؤولية أرقام النظام المستقل لمختلف
االستخدامات ،بما في ذلك االستخدامات التي تنص عليها التحفظات الخاصة والسياسات العالمية
لسجالت اإلنترنت اإلقليمية.

عناوين  IP: IPv4و IPv6
هناك نحو  4.3مليار عنوان IPV4
ونحو  340أوندشيلليون (x 3.4
 )1038عنوان  .IPV6طبقًا لعام
 ،2014تم تخصيص  99%من
مساحة  IPV4وأقل من  1%من
مساحة .IPV6

يعمل اإلنترنت في جوهره عن طريق تمرير البيانات بين األجهزة باستخدام نظام من المعرفات الفريدة
تسمى عناوين بروتوكول اإلنترنت ( .)IPوهناك نوعان مستخدمان من عناوين بروتوكوالت اإلنترنت
( )IPاليوم:

IPv4

IPv6

192.0.2.53

2001:db8:582::ae33

أرقام النظام املستقل ()ASNs
ُتستخدَ م أرقام النظام المستقل ( )ASNsفي تحديد نطاق التوجيه الذي تتحكم به إدارة واحدة .لكي تتدفق حركة
المرور من مصدر عنوان إنترنت إلى وجهة ،يحتاج مشغلو الشبكات إلى إعالن العناوين التي يوفرون لها
االتصال بمشغلي شبكات آخرين .غالبًا ما يريد مشغلو اإلنترنت تحديد سياسات معينة لمجموعات فرعية من
عناوينهم ،مثل تفضيل أحد الجيران من مشغلي الشبكات من حيث التكلفة أو أسباب األداء .تسمح أرقام النظام
المستقل ( )ASNsلمشغلي اإلنترنت بعمل مجموعات فرعية من عناوين اإلنترنت الخاصة بهم لتطبيق هذه
السياسات المختلفة.
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دور سجالت اإلنرتنت اإلقليمية
سجالت اإلنرتنت اإلقليمية الخمسة هي مؤسسات غري ربحية قامئة عىل العضوية وتعمل يف مناطق مختلفة.

سجالت اإلنترنت اإلقليمية ()RIRS

تقوم كالً من سجالت اإلنترنت اإلقليمية الخمسة بتوزيع موارد أرقام اإلنترنت المخصصة لها على مشغلي
الشبكات يف منطقتها طبقًا لسياسات التخصيص التي يحددها املجتمع اإلقليمي الخاص بها .يتم تطوير هذه السياسات اإلقليمية عن طريق
عمليات منظمات  RIRاالنتقائية الفردية الصريحة لتطوير السياسات والتي تكون قائمة على اإلجماع .يكون كل
مجتمع  RIRمفتوحً ا للجميع ويمكن ألي شخص المشاركة في عملية تطوير السياسة.

ARIN
LACNIC

سجالت اإلنترنت اإلقليمية (.)RIRs
الشركات غير الهادفة للربح التي تقوم باإلدارة
والتسجيل ألرقام عناوين بروتوكول اإلنترنت
( )IPداخل منطقة محددة.

( Européens)RIPE NCC
APNIC

AFRINIC
كل من مناطق خدمة منظمات
ظهر ٍ
خريطة ُت ِ

من يطور السياسات العاملية؟

 RIRالخمس.

تتولى جميع المجتمعات الخمسة لمنظمات  RIRعملية تطوير السياسات العالمية بشكل جماعي .يجب أن تحصل
نسخة متطابقة من اقتراح السياسة العالمية على اإلجماع من جميع مجتمعات  RIRالخمسة قبل أن يكون من
الممكن ترشيحها للتصديق عليها ،ومن ثم تطبيقها بواسطة .ICANN

من يضمن تطبيق السياسات العاملية؟
يتولى مجلس العناوين في منظمة دعم العناوين ( )ASOمسؤولية ضمان اتباع العملية الموثقة لتطوير سياسة
كل من مجتمعات  RIRالخمسة.
عالمية بشكل صحيح في ٍ
تتم دعوة منظمات الدعم واللجان االستشارية األخرى في هيكل منظمة  ICANNللتعليق على مقترح السياسة
العالمية قبل إرساله إلى مجلس إدارة  ICANNللتصديق عليه.
تعمل منظمات  RIRالخمس سويًا بمثابة منظمة موارد األرقام ( ،)NROحيث تراقب أداء منظمة ICANN
وتراجعه لوظائف  IANAالمتعلقة بموارد أرقام اإلنترنت.
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دور منظمة  ICANNيف أداء وظيفة األرقام.
تتولى منظمة  ICANNمسؤولية الحفاظ على سجل مجموعات عناوين  IPv4و IPv6وأرقام نظام الحكم الذاتي
( ،)ASNsكما أنها تكون مسؤولة عن تخصيص مجموعات كبيرة من عناوين بروتوكول اإلنترنت ( )IPوأرقام
نظام الحكم الذاتي ( )ASNsإلى منظمات  RIRالخمس طب ًقا للسياسات العالمية.
البادئة

التعيين

التاريخ

الحالة

5F00::/8

IANA

2008-04

محفوظة

3FFE::/16

IANA

2008-04

محفوظة

2C00:0000::/12

AFRINIC

2006-10

مخصصة

2A00:0000::/12

مركز تنسيق الشبكات
( Réseaux IP EuropéensRIPE
)NCC

2006-10

مخصصة

2800:0000::/12

LACNIC

2006-10

مخصصة

2600:0000::/12

ARIN

2006-10

مخصصة

2400:0000::/12

APNIC

2006-10

مخصصة

2620:0000::/12

ARIN

2006-09

مخصصة

2001:B000::/12

APNIC

2006-03

مخصصة

قائمة عينات من مساحة عنوان  IPv6المحجوزة والمخصصة التي تحافظ عليها منظمة .ICANN

المزيد من العلوماتiana.org/numbers :

وظائف  :IANAإدارة منطقة الجذر لنظام اسم النطاق
■

■

■

■
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تقوم منظمة دعم األسماء العامة ( )GNSOومنظمة دعم أسماء رمز البلد ( )ccNSOبتطوير
السياسة المتعلقة بأغلب نطاقات المستوى األعلى.
تتولى منظمة  ICANNمسؤولية طلبات تغيير ملف منطقة الجذر وقاعدة بيانات منطقة الجذر .تكسر همزة
إن وجوبًا بعد حيث تقوم بتقييم التغييرات المطلوبة وتنسيقها و التقرير عنها ،باإلضافة إلى إدارة مفتاح
جذر  DNSSECلتوقيع المفاتيح (.)KSK
تحافظ شركة  Verisignعلى ملف منطقة الجذر وتقوم بتوزيعه ،كما أنها تقوم أيضًا بإدارة مفتاح
توقيع منطقة الجذر .)DNSSEC (ZSK
تتولى وكالة المعلومات واالتصاالت الداخلية بالواليات المتحدة التابعة لوزارة التجارة األمريكية
( )NTIAاإلشراف العام على أداء منظمة  ICANNلوظيفة إدارة منطقة الجذر .تتحقق ()NTIA
أيضًا أن منظمة  ICANNاتبعت العملية المقررة في طلب إحداث تغييرات بمنطقة الجذر الرسمية
وتفوض شركة  Verisignبتطبيق التغييرات في منطقة الجذر.
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أسماء النطاقات
يعتمد اإلنترنت على أسماء النطاقات كنوع رئيسي لمعرّف فريد يُستخدَم في الوصول إلى الموارد على اإلنترنت .عند
الرغبة في زيارة موقع إلكتروني ،مثل  ،http://www.icann.org/تجب كتابة اسم النطاق لهذا الموقع
اإللكتروني  www.icann.orgأو لصقها في المتصفح أو النقر على رابط  .HTMLيمثل همزة وصل
معر ًفا فريدًا من نوعه.
النطاق ّ
نظام اسم النطاق ()DNS
يُق َسم  DNSإلى تسلسل هرمي .تمثل كل نقطة في اسم النطاق مستوى جديد في هذا التسلسل.

نظام اسم النطاق
مساحة اسم النطاق

جذر

.us

.бeл

дамена.бел
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someco.us

.org

icann.org

wikipedia.org
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يقع الجذر في قمة هذا التسلسل الهرمي .ويحتوي على معلومات حول نطاقات المستوى األعلى:
■

■

نطاقات المستوى األعلى العامة ( )gTLDsتكون نطاقات األغراض العامة مثل com، .org،.
 .click، .infoأو  公益.أو تلك النطاقات المتعلقة بمجاالت اهتمام محددة ،مثل coop،.
 ..museum، .catهناك أيضًا نطاقات مستوى أعلى عامة لالستخدام بواسطة هيئة واحدة أو عالمة
تجارية.
نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول (ُ )ccTLDsخصصت هذه النطاقات لتمثل دولة أو مقاطعة،
وتكون مؤهلة للتفويض استنا ًدا إلى معيار  .ISO 3166-1ربما يتم تمثيل نطاقات المستوى األعلى
لرموز الدول ( )ccTLDsباألبجدية الالتينية أو أي أبجديات أخرى .تشتمل أمثلة ( )ccTLDsعلى
 br، .fr، .mx.و.рф.

خوادم اسم الجذر
لكي يعمل  ،DNSيجب أن يكون هناك خوادم لإلجابة على االستعالمات التي تبدء الترجمة بين أسماء
النطاقات والقيم المتعلقة بهذه األسماءُ .ت َشكِل هذه الخوادم التي تسمى 'خوادم جذر' جزءًا هامًا من .DNS
تتواجد العديد من أمثلة خادم الجذر حول العالم وتديرها  12منظمة مختلفة.

كان هناك متوسط  62تغيري يف ملف منطقة الجذر لكل شهر يف عام  .2014انظر صفحة  17للمزيد من التفاصيل.

من يحدد السياسات؟
تقدم العديد من الهيئات ضمن إطار عمل تطوير سياسة منظمة  ICANNمساهمات في السياسات المستخدمة في
إدارة جذر  .DNSفيما يخص نطاقات المستوى األعلىُ ،تقدم منظمة دعم أسماء رمز البلد ( )ccNSOومنظمة دعم
األسماء العامة ( )GNSOتوصيات سياسة على مستوى عالمي ليتم تطبيقها على إدارة نطاقات المستوى األعلى
لرموز الدول ( )ccTLDsونطاقات المستوى األعلى العامة ( )gTLDsفي الجذر على التوالي .تم وضع هذه
السياسات باستخدام عمليات تطوير سياسة صريحة.
ُتقدِم مختلف المجتمعات النصائح حول اإلدارة التقنية للجذر وتكوينه ،بما في ذلك اللجنة االستشارية لنظام خادم الجذر
( )RSSACواللجنة االستشارية لشؤون األمان واالستقرار ( )SSACالتابعة لمنظمة  .ICANNتقوم اللجان
االستشارية األخرى لمنظمة ( ICANNاللجنة االستشارية لمنظمة  At-Largeواللجنة االستشارية الحكومية)
بالدراسة وتقديم النصيحة إلى مجلس إدارة منظمة  ICANNحول شئون السياسةُ .تستخدَم عملية التشاور المفتوحة
في إشراك خبراء الصناعة والمشغلين في نشاطات مثل تطوير المعلمات التي تم تطبيق امتدادات أمان نظام أسماء
النطاقات ( )DNSSECعن طريقها في منطقة الجذر.
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ما المراجعة المعنية؟
عند تقديم طلب لتغيير أي معلومات في منطقة الجذر ،يتم تحويل تفاصيل الطلب عن طريق  ICANNإلى
 NITAكتوصية لتطبيقها في منطقة الجذر .تتحقق ( )NTIAأن منظمة  ICANNاتبعت اإلجراء والسياسة
المقررين في تنفيذ طلب التغيير و ُتفوض بعدها شركة  Verisignومنظمة  ICANNبتطبيق التغييرات في
ملف منطقة الجذر الرسمية وقاعدة بيانات منطقة الجذر على التوالي.
عند تقديم طلبات تفويض أو إعادة تفويض نطاقات  ،ccTLDsيتم استدعاء مجلس إدارة  ICANNأيضًا
للتحقق أن فريق عمل  ICANNاتبع جميع اإلجراءات في تقييم الطلبات وطبقها بشكل صحيح.
دور منظمة  ICANNفي أداء وظيفة أسماء النطاقات
استنا ًدا إلى السياسات واإلجراءات المقررة ،تؤدي منظمة  ICANNدور المنسق العالمي لجذر  .DNSوتكوت
مسؤولة عن اآلتي:
■
■
■
■

■

تقييم نطاقات المستوى األعلى والتوصية بقبولها أو خلقها في منطقة الجذر أو إحداث التغييرات بها.
التحقق من تطبيق التغييرات المطلوبة في منطقة الجذر وإبالغ طالب الترجمة بتطبيقها.
تقييم طلبات إحداث التغييرات في منطقة الجذر لضمان امتثالها للسياسات واإلجراءات الحالية.
تحديث التفاصيل في قاعدة بيانات منطقة الجذر (بما في ذلك التفاصيل المنشورة في خدمة ")"WHOIS
لتعكس التغييرات في المعلومات المتعلقة بنطاقات المستوى األعلى (.)TLDs
إدارة مفتاح توقيع المفاتيح ( )KSKلمنطقة الجذر ،والذي يكون مركزيًا في تطبيق نظام أمان DNS
باستخدام تحسينات بروتوكول .DNSSEC

ميكنك إيجاد املزيد حول DNSSEC
ومفاتيح التوقيع الرئيسية واحتفاليات
توقيع املفاتيح عىل:
iana.org/dnssec

مزيد من المعلوماتiana.org/domains :
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وظائف  :IANAخدمات أخرى  
■

يمثل نطاق  .INTأحد نطاقات المستوى األعلى المصصمة للمنظمات الحكومية المُنشأة بموجب معاهدة
مشتركة بين الحكومات والتي تديرها منظمة  ICANNكجزء من وظائف .IANA

نطاق .INT
تكون أسماء النطاقات ضمن نطاق  .INTمتاحة للتسجيل بواسطة المنظمات الحكومية .تستخدم المنظمات
المُنشأة بموجب معاهدات دولية أو بين الحكومات الوطنية نطاق .INT
مزيد من المعلوماتiana.org/domains/int :
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املزيد من املعلومات
منظمة  ICANNووظائف IANA
أدت منظمة  ،ICANNوهي شركة غير ربحية خاصة تهدف إلى المصلحة العامة ،وظائف  IANAبالنيابة عن
مجتمع اإلنترنت العالمي منذ تأسيس المنظمة في عام  .1998يتألف اإلطار الرئيسي الحاكم لهذه الوظائف من
سلسلة من العقود التي بدأت في عام  2000مع الحكومة األمريكية .تشتمل بعض االتفاقيات الرئيسية األخرى مع
مجموعات أصحاب المصلحة على:
■

■

■

■

■

مذكرة تفاهم ( )MoUمع فريق عمل هندسة اإلنترنت ( ،)IETFوالمعرفة فيRFC 2860:
iana.org/go/rfc2860
مذكرة تفاهم وتبادل خطابات مع منظمة دعم العناوين ( )ASOالتابعة لمنظمة :ICANN
archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm
العالقات الموثقة مع بعض مشغلي خادم الجذر:
https://www.icann.org/resources/pages/root-server-operators-2015-0601-en
العقود ومذكرات تفاهم ووثائق إطار عمل المصداقية مع بعض مسؤولين :ccTLD
https://www.icann.org/resources/pages/cctlds/cctlds-en
العقود مع مشغلي سجل :gTLD
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registriesagreements-en

يمكن العثور على عقد وظائف  IANAعلى:
icann.org/en/system/files/files/contract-01oct12-en.pdf
تواصل
تحافظ العالقات المتبادلة من إدارة  IANAالتابعة لمنظمة  ICANNعلى عالقات عمل قوية مع أصحاب المصلحة
من وظائف  IANAو ُتشارك في المناقشات حول مشاكل التطبيق التقنية التي تتطلب التنسيق المجتمعي .توفر منظمة
 ICANNأيضًا مكتب دعم في اجتماعات  LETFلتشجيع التفاعل مع أحد أكبر مجتمعات المستخدمين — مطوري
البروتوكوالت حذفت النون لإلضافة (انظر صفحة .)7
الرسوم
ال تقتضي منظمة  ICANNسداد أي رسوم نظير أي خدمات تتعلق بأداء وظائف  .IANAتتاح جميع السجالت
التي تحتفظ بها منظمة  ICANNكجزء من وظائف  IANAللجميع مجا ًنا .يتم توفير التمويل لتكاليف التشغيل
المتعلقة بأداء وظائف  IANAفي ميزانية منظمة .ICANN
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المزيد من المعلومات

إرسال التقارير والتعليقات
ُتن َشر التقارير حول معايير األداء ومقاييس أخرى لوظائف  IANAعلى اإلنترنت شهريًا .تتم مراجعة اإلجراءات
بشكل دوري كما يتم عقد المشاورات مع أصحاب المصلحة بشكل منتظم لتحسين األداء.
تؤدي منظمة  ICANNأيضًا استبيانات سنوية لقياس رضا العمالء للحصول على تعليق من أصحاب المصلحة
وإجراء تحسينات للخدمات التي توفرها.
مزيد من المعلوماتiana.org/performance :
تكون نتائج استبيان خدمة العمالء لعام  2014حول وظائف  IANAمتوفرة عىلHTTPS://www.iana.org/ :
reports/2014/customer-survey-20141217.pdf

روابط
هيئة إنشاء وتطوير اإلنترنت (iab.org :(IAB
منظمة موارد األرقام ومجلس عنوان منظمة الدعم (aso.icann.org :(ASO AC
اللجنة االستشارية لمنظمة atlarge.icann.org/alac : At-Large
منظمة األسماء الداعمة ألسماء رموز البلدان (ccnso.icann.org : (ccNSO
اللجنة االستشارية الحكومية (gacweb.icann.org : (GAC
منظمة دعم األسماء العامة(gnso.icann.org : (GNSO
IANA: iana.org
فريق عمل هندسة اإلنترنت (ietf.org: (IETF
منظمة موارد األرقام (تمثل منظمات  RIRالخمس)nro.net :

| 20

| وظائف  | IANAديسمبر 2015

عامل واحد ،إنرتنت واحد

