
ااألسئلة ووااألجووبة  عامة –  
2014آآذذاارر  14  

1( ماذذاا يیعني هھھھذذاا ااألعالنن؟   
تع ) االى مجمIANAتعلنن االحكوومة ااالميیرركيیة عنن نيیتهھا لنقلل أأددااررتهھا لووظظائفف هھھھيیئة أأررقامم ااإلنتررنتت االمخصصة (

حوولل كيیفيیة تنفيیذذ عمليیة ااالنتقالل هھھھذذهه. ICANNتقدديیمم مشررووعع مقتررحح منن قبلل  أأصحابب االمصلحة االعالميیيینن ووتددعوواالى  
 

2( ؟IANAماهھھھي ووظظائفف    
) صيیانة سجالتت معلماتت االبررووتووكوولل 1تنسيیقق معررفاتت ااألنتررنتت االفرريیددةة. ووتشملل هھھھذذهه:  IANAتتضمنن ووظظائفف 

) تخصيیصص أأررقامم ااألنتررنتت بالتعاوونن مع سجالتت ااألنتررنتت 2؛ IETFبالنيیابة عنن فرريیقق عملل هھھھنددسة ااألنتررنتت 
) مسؤؤووليیاتت أأدداارريیة لملفف منططقة جذذرر نظظامم أأسمم االنططاقق 4؛ INT.وونططاقق  ARPA.ااررةة نططاقق أأدد) 3ااألقليیميیة؛ 

DNS تنسيیقق أأددااررةة ملفف منططقة االجذذرر. تدداارر ووظظائفف 5؛ وو (IANA  منن قبللICANN.  
 

3( ؟IANAفي ووظظائفف  ICANNماهھھھوو ددوورر    
مسؤؤوولة عنن تنسيیقق معررفاتت ااألنتررنتت االفرريیددةة ٬ICANN، كانتت 1998منذذ عامم  IANAكمدديیرر لووظظائفف  كاألسماء  -

وومعلماتت االبررووتووكوولل IPووأأررقامم بررووتووكوولل ااالنتررنتت  مع ووززااررةة االتجاررةة ااالميیرركيیة. ووقعتهھ منن خاللل عقدد -  
 

4( ؟للبحثث ألجلل عمليیة ااالنتقالل هھھھذذهه IANAووظظائفف  لماذذاا تخضع   
. ICANNمنن قبلل  IANAرر إإددااررةة ووظظائفف ستستمبلل . عمليیة ااألنتقالل هھھھذذههبحثث ألجلل لل IANAع ووظظائفف التخض  

 
5( خططة إإنتقالل ووماذذاا يیعني ذذلكك؟ووضع لماذذاا تمم ططلبب    

في " أأططارر االتجاررةة  اكما أأشيیرر أأليیهھعنن عمليیة ااالنتقالل هھھھذذهه وو 1997منذذ عامم تصوورر سابقق لحكوومة ااالميیرركيیة لقدد كانن ل
يیرركيیة دداائماً كانن للحكوومة ااالم حيیثث. 1998االسيیاسة االعامة" في عامم ااأللكترروونيیة االعالميیة" ووما تالهھھھا منن " ووثيیقة 

ووضعتت ووبددأأتت االتي  IANAددوورر إإنتقالي ووهھھھذذهه االخططووةة االتاليیة في سيیاقق عوولمة ووظظائفف تصوورِر بخصووصص ددووررهھھھا بانهھ 
  قبلل ستة عشرر عاماً. 

 
6( ممنن ططلبب أأنن يیقوومم بهھذذهه االعمليیة؟   

لمتعدددديینن حوولل كيیفيیة إإتمامم بب االمصلحة ااقيیاددةة عمليیة حووااررعالمي لمجتمع أأصحا ICANNتططلبب االوواليیاتت االمتحددةة منن 
.اووماذذاا سيیتبعهھهھھھذذهه  ااالنتقالل عمليیة   

 
7( أأنن تقوومم بذذلكك؟ ICANNلماذذاا ططلبب منن    

٬، ضامنًة بذذلكك ٬1998، بأددااء هھھھذذهه االووظظائفف منذذ عامم IANAمنن خاللل ددووررهھھھا كمدديیرر لووظظائفف  ICANNلقدد قامتت 
أأستمرراارريیة أأمنن ووأأستقرراارر وومرروونة ااالنتررنتت.  

 
8( ماذذاا سيینتج عنن هھھھذذهه االعمليیة؟   

ستبددأأ االعمليیة االمصممة ووفقق نمووذذجج أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن وواالمستنددةة على االتوواافقق بأجماعع ااآلررااء ووعلى 
. ووسيیعقبب هھھھذذاا ااألجتماعع 2014في سنغافوورراا في شهھررآآذذاارر  ICANN 49االمشارركة ووااالنفتاحح وواالشفافيیة في أأجتماعع 

ددااء االتعليیقاتت ووررددوودد أأفعالل االمجتمع بخصووصهھا. نقاشاتت االمجتمع ووجعلهھا متاحة للجميیع ألجلل أأب أأثناء مددااخالتتاالجمع 
ووستغني ررددوودد ااألفعالل االووااررددةة منن االمجتمع االعمليیة في تقددمهھا نحوو ااالمامم.  

 
9( ماهھھھي االعناصرر ااألساسيیة للعمليیة؟   

عمليیة نقلل إإددااررةة  بأنهھ سيیتمم تحدديیدد ICANNكما تمتت ااألشاررةة االيیهھ في ااإلعالنن االصحفي للحكوومة ااالميیرركيیة٬، تتووقع 
منن االحكوومة ااألميیرركيیة منن خاللل مشررووعع مقتررحح وومقددمم منن قبلل مجتمع أأصحابب االمصلحة ووسووفف  ICANNووظظائفف 

لنن يیتمم أأستبدداالهھا بحلوولل منن منظظماتت حكووميیة ددووليیة. ووستلبي االعمليیة االمعايیيیرر االتاليیة:  
ددعمم ووإإغناء نمووذذجج أأصحابب االمصلحة٬، •  
االمحافظظة على أأمنن ووأأستقرراارر وومرروونة نظظامم أأسمم االنططاقق لالنتررنتت؛ •  
؛ ووIANAلبي أأحتيیاجاتت ووتووقعاتت االعمالء االعالميیيینن ووشرركاء خددماتت أأنن يی •  



ااالنتررنتت.على إإنفتاحح  ااإلبقاء •  
 

10( هھھھلل هھھھناكك تارريیخ محدددد تنتهھي عنددهه عمليیة إإنتقالل االررقابة  منن االحكوومة ااالميیرركيیة؟   
وواالمجتمع أأنن  ICANNأأعتماددااً على مددىى تقددمم هھھھذذهه االعمليیة ووإإنسيیابيیة تددااوولل أأستشاررااتت االمجتمع٬، قدد يیكوونن بأمكانن 

.2015مع االحكوومة ااالميیرركيیة في شهھرر أأيیلوولل  ICANNعمليیة ااالنتقالل قبلل مووعدد تجدديیدد عقدد  يیكوونوواا جاهھھھززيینن إلتمامم  
 

11( ؟IANAلل تموويیلل ووظظائفف هھا تحمّ عقدد مع االحكوومة ااالميیرركيیة فكيیفف سيیكوونن بأمكان ICANNمم يیعدد لشرركة لّ إإ   
كانتت تقوومم بتووفيیرر  ICANNهھھھوو عقدد بكلفة صفرر. ووهھھھذذاا يیعني بأنن  ICANNإإنن االعقدد االمبررمم بيینن االحكوومة ااالميیرركيیة وو

ً بددوونن أأيي تعوويیضض منن االحكوومة ااالميیرركيیة. أأستقرراارر  هھھھذذهه االخددمة لمصلحة االمجتمع ووعلى مددىى ستة عشرر عاما
ICANN  ووبيیاناتهھا االماليیة متووفررةة للجميیع.االمالي  

 
12( ؟ com.االخاصص بتشغيیلل سجلل  Versignهھھھلل ستؤؤثرر نتائج هھھھذذهه االعمليیة على االعقدد مع شرركة    

. االتغيیيیرر االمحتملل االووحيیدد سيیكوونن صيیانة ووإإصدداارر ملفف  ICANNوو Versignكال. ذذلكك هھھھوو عقدد آآخرر بيینن شرركة 
على ذذلكك. نتقددمم بالشكرر لهھمموونحنن ة مجتمع تمتدد لثالثث عقوودد٬، كخددم Versignمنططقة االجذذرر االذذيي نفذذتهھ شرركة   

 
13( ماهھھھي آآليیاتت االمساءلة قيیدد االتنفيیذذ؟    

بخصووصص صيیانة سجالتت  IETFإإتفاقيیاتت مستووىى االخددمة مع فرريیقق عملل هھھھنددسة ااالنتررنتت ااآلنن  ICANNلددىى 
عالووةة  DNSSECووهھھھوو مددققق  ططررفف ثالثث للتددقيیقق ICANNمعلماتت االبررووتووكوولل. باألضافة االى ذذلكك فإنن لشرركة 

معايیيیرر ااالددااء ووفقق االتحدديیددااتت االززمنيیة ووددقة معاملة نشرر . وويیتمم أأيیضاً ووبصووررةة شهھرريیة IANAعلى أأنظظمة أأمنن ووظظائفف 
ضمنن االمووقع اااللكتررووني لشرركة  IANAططلباتت أأصحابب االمصلحة أأيیضا. هھھھذذهه االمعلووماتت تمم نشررهھھھا على صفحة 

ICANN . ووسيیتمم تحدديیدد آآليیاتت االمساءلة لمررحلة مابعدد ااالنتقالل ووإإغنائهھا بالمعلووماتت منن خاللل االحوواارر في سنغافوورراا
. االذذيي يیعقبب ذذلكك منن قبلل مجتمع أأصحابب االمصلحة االمتعدددديینن االعالميووررددوودد ااألفعالل   

 
14( ما االذذيي ما اليیعنيیهھ هھھھذذاا ااإلعالنن؟    

. ستووااصلل هھھھذذهه االهھيیئاتت IANAفي ووظظائفف  RIRsوو IETFوو  ICANNال يیددعوو هھھھذذاا ااإلعالنن االى االتشكيیكك بددوورر 
ووفضاءااتت  IPااالنتررنتت تقلدد مسؤؤووليیتهھا ووسلططة سيیاساتهھا بخصووصص معلماتت االبررووتووكوولل ووعناوويینن بررووتووكوولل 

ووحسبب تلكك االسيیاساتت.  ICANNااألسماء بما في ذذلكك مسؤؤووليیة ضمانن أأددااررةة سجلل مخلصة منن قبلل   
 

15( وولل عمليیة ااالنتقالل هھھھذذهه على ططرريیقة عملل ااالنتررنتت؟هھھھلل سيیؤؤثرر حص    
بالتنسيیقق ووبالتعاوونن مع كلل  IANAإإددااررةة ووظظائفف  ICANNكال٬، سووفف لنن يیؤؤثرر ذذلكك على االووضع االررااهھھھنن. ستووااصلل 

مع تززاايیدد إإددااررتهھا  IANAتقوومم بأددااء ووظظائفف  ICANN. وولحوواالي ستة عشرر عاما٬ً، كانتت RIRsوو  IETF منن
االذذااتيیة االمتجليیة في كلل منن تميیيیززهھھھا االتشغيیلي وونضووجهھا كمنظظمة كما هھھھوو ووااضح في نتائج إإستبيیانن ررضاء االمستهھلكك  -

. 2013االذذيي تمم في شهھرر كانوونن ااالوولل  IANAلووظظائفف   
 

16( كيیفف يیؤؤثرر هھھھذذاا ااالعالنن على مستخددمم ااالنتررنتت؟    
مصلحة في كيیفيیة لنن يیؤؤثرر هھھھذذاا ااالعالنن على أأستخدداامم االمستخددمم لالنتررنتت٬، وومع ذذلكك فانن لجميیع مستخددمي ااالنتررنتت 

./http://learn.icann.orgعملل ووتشغيیلل شبكة ااالنتررنتت ووبالتالي فأنهھ منن االضرروورريي لهھمم ااالنخررااطط في هھھھذذاا ااالمرر  
 

	  


