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 تمھید

) ومجتمع ICANNھذا تقریر مقدم لمجلس إدارة ھیئة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة التابعة لمنظمة (
ICANN) ومجتمع اإلنترنت على نطاق أوسع من اللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار ،SSAC فھو یوفر .(

ھا، وتاریخ كیفیة تطورھا من ، ما ھي طبیعت(IANA)لمحة عامة عن وظائف ھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة 
إلى مجموعة منظمة من األنشطة التي یتم تنفیذھا الیوم في سیاق مجموعة 1األنشطة غیر الرسمیة لشخص واحد 

حیث یفكر المجتمع في نقل اإلشراف لتخصصات متنوعة من العقود واالتفاقیات. فھم ھذه الخلفیة مھم بشكل خاص 
 من حكومة الوالیات المتحدة لبعض الدول األخرى، ولكن لم یتم تحدید الھیكل بعد. IANAھیئة 

ومن ذكریات الشخصیة الخاصة  SSACتم إعداد ھذا التقریر من المعلومات العامة التي تم جمعھا من قبل أعضاء 
بھم، وبالتالي ال یتضمن أي معلومات أو أفكار من مصادر سریة أو خاصة. على ھذا النحو، بعض المعلومات 
الواردة في ھذا التقریر قد تكون غیر صحیحة أو غیر كاملة، أو تعكس تحیزات ذكریات صادقة من األعضاء 

). حیثما أمكن، تم توفیر إشارات إلى الوثائق المتاحة SSACستقرار (األفراد لدى اللجنة االستشاریة لألمان واال
 ) في متن النص أو في الحواشي.URLsعلًنا الُمستخدمة لصیاغة ھذا التقریر إما معرفات الموارد المنتظمة (

ضمن على المسائل المتعلقة بأمن وسالمة تسمیة اإلنترنت وأنظمة تحدید العناوین. وھذا األمر یت SSACتركز 
األمور المتعلقة بالتشغیل (على سبیل المثال، األمور التي تتعلق بالتشغیل الصحیح والكفء لنظام نشر اسم الجذر) 
واألمور اإلداریة (مثل األمور المتعلقة بتحدید العناوین وتخصیص أرقام اإلنترنت) وأمور التسجیل (مثل األمور 

ي نشاط متواصل لتقییم التھدیدات وتحلیل مخاطر خدمات ف SSACالمتعلقة بالسجل وخدمات المسجل). تشترك 
التسمیة وتخصیص عناوین اإلنترنت للوقوف على مكمن التھدید الرئیسي الذي یواجھ االستقرار واألمن، وبناًء 

أي سلطة للتنظیم أو الفرض أو إصدار حكم. تنتمي  SSAC. لیس لدى ICANNعلیھ، تقدم توصیاتھا إلى مجتمع 
 إلى اآلخرین، وینبغي تقییم النصیحة المقدمة ھنا بناًء على مزایاھا.تلك الوظائف 

ترد في نھایة ھذه الوثیقة قائمة بالمساھمین في ھذا التقریر، اإلشارات المرجعیة إلى السیر الذاتیة وإفصاحات 
 على النتائج أو التوصیات في ھذا التقریر. SSACوكذلك اعتراضات أعضاء  SSACالمصالح ألعضاء 

  

                                            
 .) http://tools.ietf.org/html/rfc2468RFC 2468(انظر –األصلیة كانت ممثلة عن طریق الدكتور جون بوستل IANAھیئة  1

http://tools.ietf.org/html/rfc2468
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 مقدمة 1
) ھو االسم التقلیدي الُمستخدم "لإلشارة إلى مھام النشر واإلعداد للفریق IANAھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة (

یقوم ھذا الفریق الفني بمجموعة من المھام التي تنطوي على اإلدارة أو  2الفني للمعاییر الفنیة لبروتوكول اإلنترنت.
تنسیق عدید من معرفات تسمح بتشغیل شبكة اإلنترنت العالمیة. یتم تنفیذ ھذه المھام حالًیا من قبل ھیئة اإلنترنت 

 لك:) بموجب مجموعة من االتفاقیات بما في ذICANNلألسماء واألرقام المخصصة التابعة لمنظمة (
  3؛عقد مع اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات بوزارة التجارة األمریكیة )1
 4)؛IETFمذكرة تفاھم مع فریق عمل ھندسة اإلنترنت ( )2
 5مذكرة تفاھم مع سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة؛ )3
 اتفاقیات مع بعض مشغلي خادم الجذر؛ )4
 )؛ وccTLDالمستوى األعلى لرمز البلد (عقود ومذكرات تفاھم واتفاقیات أخرى مع مسؤولي نطاقات  )5
 ). gTLDعدد من العقود مع مسؤولي نطاقات المستوى األعلى العامة ( )6

 ھي: IANAوظائف NTIA 6و ICANNالحالي بین  IANAكما ھو موضح في عقد وظائف 
 ؛(DNS)إدارة منطقة الجذر لنظام اسم النطاق  )1
  ؛إدارة سجل أرقام اإلنترنت )2
 ؛ وTLD  (ARPA.)إدارة سجل معاییر البروتوكول، بما في ذلك إدارة "العنوان ومنطقة معیار التوجیھ"  )3
 .(INT.)إدارة نطاق المستوى األعلى لــ "منظمات المعاھدات الدولیة" )4

من  IETFوكذلك المھام المنفذة بموجب مذكرة تفاھم  IANAیصف ھذا التقریر األنشطة المدرجة في عقد وظائف 
ل إنشاء خط األساس للتفاھم للمھتمین بطریقة إدارة المستوى األعلى لنظام اإلنترنت للمعّرفات الفریدة من نوعھا. أج

ولكن الغرض منھ وصف جمیع األنشطة المتصلة بوظائف  IANAسوف یركز في المقام األول على عقد وظائف 
IANA  نطاق عقد وظائف بینما یجري تنفیذھا حالًیا، بما فیھا تلك التي تقع خارجIANA. 

 لمحة عامة وتاریخ 2
ھي مجموعة من األنشطة التي تقدم خدمة التنسیق لمعرفات اإلنترنت ذات المستوى األعلى. تعمل  IANAوظائف 

لتلك المعرفات، وتمیزھا فیما  -بشكل آمن ومستقر وموثوق بھ-ھذه الوظائف لضمان تخصیص وتعیین وتوزیع 
 ل الشخص و/أو ألي غرض یتم تعیینھا.یتعلق بحیز معرف محدد، وتسجی

إلى ھذه المجموعة من األنشطة، سواء  IANAیقدم ھذا القسم خلفیة عامة ونبذة مختصرة عن كیفیة تصنیف وظائف 
 .IETFوفیما یخص  IANAأكان في سیاق عقد وظائف 

                                            
 .3، القسم )RFC 2860 )http://tools.ietf.org/html/rfc2860في  IANAراجع تعریف  2
3 final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1  
icann-pages/ietf-https://www.icann.org/resources/unthemed-متاحة على  2000مذكرة التفاھم األصلیة لمارس  4

en-01-03-2000-mou 60وhttp://tools.ietf.org/html/rfc28.لقد تم تنفیذ عدد من االتفاقیات التكمیلیة منذ ذلك الحین . 
  .29oct04.htm-mou-https://archive.icann.org/en/aso/asoراجع  5
في  ICANN / NTIAذا التقریر إلى عقد " یشیر في ھIANAما لم ینص على خالف ذلك، فإن مصطلح "عقد وظائف  6

final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1. 

http://tools.ietf.org/html/rfc2860
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/ietf-icann-mou-2000-03-01-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/ietf-icann-mou-2000-03-01-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/ietf-icann-mou-2000-03-01-en
http://tools.ietf.org/html/rfc2860
https://archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
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  IANA قبل ما وظائف عقد عن نبذة 2.1

األولى في سانتا باربرا. واتفق الحضور على  ARPAnetالتقى ممثلون عن أربعة مواقع  1968في أغسطس 
، وھي شبكة اتصاالت أنشئت بتمویل من وكالة ARPAnetاالجتماع بصورة دوریة لمناقشة كیفیة االستفادة من 

في صدد تلقي  ARPA) التابعة لوزارة الدفاع األمریكیة. في ذلك الوقت، كانت ARPAمشاریع البحوث المتقدمة (
 سیكون بولت، وبیرانك(). لم یتم بعد اختیار المقاول IMPsأجھزة التوجیھ (معالجات رسائل اإلنترنت أو  عطاءات لبناء

 ، ولیس ھناك خطة محددة مزمع تنفیذھا للتطبیقات أو البروتوكوالت التي ستكون متاحة.BBN)ونیومان، الحًقا 
وقع من المواقع، وأجروا مناقشات واسعة كل م ARPAnetعلى مدى األشھر القلیلة المقبلة، زار المشاركون في 

قام المشاركین بتعیین ألنفسھم  1969في مارس  النطاق حول التطبیقات الممكنة والھیاكل المحتملة للبروتوكوالت.
مھام كتابیة ذات الصلة بالموضوعات المختلفة التي تمت مناقشتھا. قام ستیف كروكر بتوثیق أحد موضوعات 

، وتولى أیًضا مھمة تنظیم مسودات ومالحظات المناقشة. وقد RFC 1في نھایة المطاف  المناقشة، والتي أصبحت
، "اصطالحات الوثیقة "، وأنشأ مصطلح 3  (RFC)ُوصفت ھذه المھمة األخیرة في ما أصبح الحًقا طلب التعلیق 

لح "مجموعة إلى كل مؤلف. دمج أیًضا مصط RFC، سلم كروكر رقم RFCs"طلب التعلیقات". كجزء من إنشاء 
 عمل الشبكة" لھذه المجموعة المخصصة من الممثلین، والتي شملت في البدایة فقط أشخاًصا من المواقع األربعة األولى

غادر كروكر جامعة كالیفورنیا، لوس  1971لكن نمت تدریجًیا إلى أكثر من خمسین فرًدا من الحاضرین. في یونیو 
 .RFCsتولي  UCLAوطلب من جون بوستل، طالب دراسات علیا في  ARPA) لالنضمام إلى UCLAأنجلوس (

 21، قام كروكر وبوستل بتعیین أرقام منافذ لمختلف الخدمات، مثل منفذ RFCباإلضافة إلى تسلیم أرقام 
وكان  BBNمن قبل  IMPsتم اختیار عناوین  .، إلخ Telnetلــ  23، المنفذ (FTP)لبروتوكول نقل الملفات 

لسل یطابق وقت تسلیمھ. لم یكن ھناك ما یكفي من األشخاص المشاركین في تعیین األرقام إما لــ مجرد رقم مس
RFCs .وإما للمنافذ لرفعھا إلى مستوى وظیفة محددة 

 ، وجاء فیھ:RFC 349كتب بوستل  1972ومع ذلك، في مایو 
خدام من خالل البروتوكوالت القیاسیة. أقترح أن یكون ھناك قیصر (أنا؟) یسلم أرقام المجموعة الرسمیة مقبس لالست

 7وینبغي لھذا قیصر أیًضا تتبع ونشر قائمة تلك أرقام المجموعة حیث یمكن الحصول على خدمات معینة للمضیف.
 .IANAكذلك قائمة مقترحة من المخصصات األولیة. یعمل ذلك كنموذج لما یمكن أن یصبح وظائف  RFC 349تضمن 

في األساس بینما كان طالب دراسات علیا في جامعة كالیفورنیا، عندما انتقل إلى  IANAقام بوستل بتنفیذ وظائف 
USC / ISI  بعد االنتھاء من شھادة الدكتوراه، انتقل دورIANA  معھ. وتم تنفیذ ھذه الوظائف إلى حد كبیر على

، بما (DOD)مریكیة كعنصر غیر مكتوب لمختلف المشاریع البحثیة الممولة من وزارة الدفاع األ مخصصأساس 
في ذلك ھیاكل متعددة الكمبیوتر وتكنولوجیا قاعدة البیانات ومعالجة اإلشارات ونمذجة المناخ، واتصاالت 

طورت ھذه المشاریع البحثیة البروتوكوالت التي ستعمل علیھا شبكة اإلنترنت، فضالً  8الكمبیوتر/البشر وغیرھا.
ف ُتتاح البروتوكوالت من خاللھا للجمھور. بینما تنمو احتیاجات التنسیق، عن الھیاكل اإلداریة والوثائقیة التي سو

واصل مجتمع بحوث الشبكة االعتماد على الدكتور جون بوستل لتسجیل قائمة موثوقة لعدد متزاید من المعرفات. 
ترنت المخصصة". ھذه الوظائف، التي ُتنفذ بناء على طلب وبموافقة المجتمع، أصبحت ُتعرف باسم "ھیئة أرقام اإلن

لم یتم  IETF 9ولكن ھذه الھیاكل الوثائقیة واإلداریة المنفذة لصالح ونیابة عن الشبكة ومجموعة عمل الشبكة والحًقا
 ، وكأنشطة منفذة بموجب العقد.IETFاالعتراف بھا رسمًیا في اللغة التعاقدیة حتى أواخر التسعینیات. كخدمات لــ 

                                            
7 http://tools.ietf.org/html/rfc349  
"االتصاالت الرسومیة اآللیة/البشریة"  AF30(602)-4277رقم  ARPAعلى سبیل المثال، مشروع  8
)/726623.pdfhttp://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2 مقتبس في ()editor.org/rfc/rfc33.txt-http://www.rfcRFC 33 ( 

 المضیف". -كجھة راعیة لتطویر "بروتوكول المضیف 
"مجتمًعا عالمًیا كبیًرا مفتوًحا، یتكون من مصممي الشبكات ومشغلیھا وموزعیھا والباحثین  )IETF )http://www.ietf.orgیمثل  9

 ذوي االھتمامات بتطویر ھندسة اإلنترنت والتشغیل السلس لإلنترنت."

http://tools.ietf.org/html/rfc349
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/726623.pdf
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc33.txt
http://www.ietf.org/
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 IETFكخدمات مقدمة إلى  IANAوظائف  2.2

منذ بدایة تطویر بروتوكوالت الشبكات التي سوف تتطور لتعریف اإلنترنت، لم تكن ھناك حاجة لتوثیق مختلف 
 RFCsالمعاییر التشغیلیة التي میزت تلك البروتوكوالت واستخدامھا. في البدایة، تم تسجیل ھذه المعاییر التشغیلیة في 

ومصممي البروتوكول الذین أطلقوا على أنفسھم اسم "مجموعة الناتجة عن اجتماعات مجموعة من مھندسي الشبكة 
 كما نوقش سابًقا، تطوع الدكتور جون بوستل لتولي دور تسجیل تلك المعاییر التشغیلیة. 10.(NWG)عمل الشبكة" 

في معھد ستانفورد  1970) في عام NIC، تم تأسیس "مركز معلومات الشبكة" (RFC 82 كما ھو موثق في
مختلف الوثائق التي  NICتضم  ARPA."11"، دون أي توجیھات محددة من مخصصنھ شيء "لألبحاث على أ

ذات "األرقام المخصصة" التي جمعت كل  RFCs، والتي تضمنت RFC، بما في ذلك سلسلة NWGوضعتھا 
ذات األرقام المخصصة بصفة دوریة في أشكال  RFCsاألرقام وغیرھا من المعاییر التي تم تعیینھا. وقد ُنشرت 

) إلى أن معظم 12RFC 1700ذات األرقام المخصصة ( RFC، مع إشارة أرقام 1994و 1972مختلفة بین عامي 
من خالل دمج  RFCمعلومات التعیین المحدثة كانت ُتحتفظ في ملفات نصیة عبر اإلنترنت و"تم تجمیع محتوى تلك 

، توفر أول استخدام موثق 1990التي نشرت في عام  RFC 1060أدنى من ثبات التنسیق." الملفات مًعا مع حد [ھذه]
التي  RFC 3232،14ذات األرقام المخصصة.  RFCsفي سیاق  13لمصطلح "ھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة"

 القدیمة. RFC 1700ذات األرقام المخصصة، وانتقلت إلى  RFCs، ألغت رسمًیا 2002نشرت في عام 
ن المفترض تنفیذ التعیین أو التخصیص الیومي لعناوین اإلنترنت وأرقام النظام المستقل رسمًیا من قبل مركز كان م

بتوثیق  RFCsوقام مسار منفصل من  1987،15) في عام DDN-NICمعلومات الشبكة لشبكة بیانات الدفاع (
نشر تخصیص عناوین اإلنترنت  ذات األرقام المخصصة، انتقل RFCsأما بالنسبة لــ  1990.16التخصیص حتى 

، 1992التي نشرت في عام RFC 1366، 17وأرقام النظام المستقل في وقت الحق إلى تنسیق عبر اإلنترنت، و
 بدأت في إنشاء نظام سجل اإلنترنت اإلقلیمي.

رسمًیا من قبل جمعیة اإلنترنت، مع المسؤولیة عن  (IAB)18مجلس عمارة اإلنترنت  ، تم استئجار1992في عام 
) إلدارة تخصیص IANA"إدارة مختلف أرقام اإلنترنت المخصصة" وتعیین "ھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة (

 19أرقام بروتوكول اإلنترنت."
 IANAوتصبح أكثر رسمیة، أصبح الوضوح في السیاسات التي وضعت من خاللھا تعیینات  IETFبینما تتطور 

، فرضت "مجموعة التوجیھ 1998أكثر أھمیة في تحقیق التنمیة المتواصلة لبروتوكوالت اإلنترنت. في عام 
شرًطا بأن تقدم كل مسودات اإلنترنت تعلیمات صریحة، والمعروفة باسم  IESG"(20( الھندسي لإلنترنت

  21تعدیلھ أو إزالتھ.،" في أي وقت یستلزم إنشاء السجل أو محتویات السجل أو IANA"اعتبارات 

                                            
10 http://tools.ietf.org/html/rfc3  
 . editor.org/rfc/rfc82.txt-http://www.rfcراجع  11
 . http://tools.ietf.org/html/rfc1700راجع  12
 . http://tools.ietf.org/html/rfc1060راجع  13
  .http://tools.ietf.org/html/rfc3232راجع  14
  .http://tools.ietf.org/html/rfc1020راجع  15
  .http://tools.ietf.org/html/rfc1166راجع  16
  .http://tools.ietf.org/html/rfc1366راجع  17
 .IETF) رقابة معماریة على أنشطة ) (iab.orghttp://wwwIAB.یوفر مجلس عمارة اإلنترنت ( 18
19 http://tools.ietf.org/html/rfc1601 4-2(د) و2، القسم. 
 وعملیة معاییر اإلنترنت. IETFة ألنشطة مسؤولة عن اإلدارة الفنی ) http://www.ietf.org/iesgIESG(تعتبر  20
  .http://tools.ietf.org/html/rfc2434راجع  21

http://tools.ietf.org/html/rfc3
http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc82.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc1700
http://tools.ietf.org/html/rfc1060
http://tools.ietf.org/html/rfc3232
http://tools.ietf.org/html/rfc1020
http://tools.ietf.org/html/rfc1166
http://tools.ietf.org/html/rfc1366
http://www.iab.org/
http://tools.ietf.org/html/rfc1601
http://www.ietf.org/iesg
http://tools.ietf.org/html/rfc2434
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 والتي حددت "األعمال الفنیة التي یتعین االضطالع بھا من ICANNمذكرة تفاھم مع  IETF، أبرمت 2000في عام 
 RFC 2860 ،22وفرقة عمل بحوث اإلنترنت." مذكرة التفاھم ھذه، كما وثقت على  IETFنیابة عن  IANAقبل 

سوف تقوم بتخصیص وتسجیل معاییر  IANAعلى االمتثال" لشرط أن " IANAسوف "تجبر  ICANNتحدد أن 
" وأن تخصیص أسماء النطاقات RFCsبروتوكول اإلنترنت فقط وفًقا للمعاییر واإلجراءات المحددة في 

 ) "تعتبر خارج نطاق مذكرة التفاھم ھذه."IPومجموعات عناوین بروتوكول اإلنترنت (
. IANAاإلضافیة وأبرمت عدًدا من االتفاقیات التي تتعلق بوظائف  RFCsن عدًدا م IETF، نشرت 2000منذ عام 

 .8.2 وغیرھا من االتفاقیات في القسم  RFCsوتناقش ھذه 

 IANAلمحة عن عقد وظائف  2.3

كما اشترطت المتطلبات، أصبحت رسمیة في العقود وشھد  مخصصة، المنفذة في األصل بطریقة IANAوظائف 
اإلنترنت زیادة في النمو والتسویق خالل فترة التسعینیات. وقد تسارع ھذا االتجاه مع قرار صدر عن مؤسسة العلوم 

 InterNIC 23ء "خدمات التسجیل" من للسماح بحلول الشبكات، التي وفرت جز 1995) في عام NSFالوطنیة (
 25لفرض رسوم لتخصیص أسماء النطاقات.NSF ،24مع  1993بموجب اتفاقیة تعاونیة في عام 

داخل مركبة تعاقدیة لتكنولوجیا الشبكة متعددة الُعقد التابعة لوزارة  IANA، تم توثیق وظائف 1997في عام 
 تم تحدید ھذه الوظائف لتشمل ما یلي: 26الخارجیة األمریكیة.

 "تخصیص المعاییر"؛ )1
 "تخصیص العناوین"؛ و )2
 "اإلشراف على نظام اسم النطاق". )3

 ، وھي منظمة تأسستICANNأُبرم ھذا العقد مع  27قائم بذاتھ. IANAعقد وظائف  NTIA، أبرمت 2000في فبرایر 
 28حدة األمریكیة) ال تھدف للربح وتسعى للمنفعة العامة.كمؤسسة قائمة في كالیفورنیا (بالوالیات المت 1998في عام 

 األولي ھي: IANAكانت األنشطة المطلوبة في عقد وظائف 
 "تنسیق تخصیص معاییر البروتوكول الفنیة"؛ )1
 "الوظائف اإلداریة المرتبطة بإدارة الجذر"؛ )2
 "تخصیص مجموعات عناوین بروتوكول اإلنترنت"؛ و )3
 "خدمات أخرى". )4

                                            
  .http://tools.ietf.org/html/rfc2860راجع  22
23 InterNIC  كان مشروع تابع لــNSF  لتوسیع وتنسیق الدلیل وخدمات قاعدة البیانات وخدمات المعلومات لــNSFNET  وتوفیر

لــ "خدمات  Network Solutionsاألصلیون ھم  InterNICخدمات تسجیل لشبكات اإلنترنت غیر العسكریة. كان الحاصلون على 
لــ "الدلیل وخدمات قاعدة البیانات". یمكن العثور على توجیھات  AT&Tمات"، و) لــ "خدمات المعلوGeneral Atomicsالتسجیل" و(
 .http://www.nsf.gov/pubs/stis1992/nsf9224/nsf9224.txtالبرنامج في 

 . 01jan93.htm-http://archive.icann.org/en/nsi/coopagmtراجع  24
 . 13sep95.htm-amend4-http://archive.icann.org/en/nsi/coopagmtراجع  25
 2000مارس  15، جون بوستل وجو بانیستر، (NIA)انظر "التقریر النھائي ألنشطة البنیة التحتیة للشبكة لتكنولوجیا الشبكة متعددة الُعقد"  26
)http://www.osti.gov/scitech/biblio/802104(. 

  .http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ianacontract.pdfراجع  27
  .en-25-02-2012-ges/articleshttps://www.icann.org/resources/paراجع  28

http://tools.ietf.org/html/rfc2860
http://www.nsf.gov/pubs/stis1992/nsf9224/nsf9224.txt
http://archive.icann.org/en/nsi/coopagmt-01jan93.htm
http://archive.icann.org/en/nsi/coopagmt-amend4-13sep95.htm
http://www.osti.gov/scitech/biblio/802104
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ianacontract.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/articles-2012-02-25-en
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من  مع مرور الوقت. المجموعة الحالیة من الوظائف، المحددة في أحدث نسخة IANAلقد تطورت الوظائف التي تشكل 
 ، تتكون من:(ICANN)وینفذھا مشغل وظائف  NTIAقبل 29من  2012صدر في یولیو  IANAعقد وظائف 

 ؛DNSإدارة منطقة الجذر  )1
 ؛إدارة سجل أرقام اإلنترنت )2
 ؛ وARPA TLD.سجل معاییر البروتوكول وإدارة  )3
 .INTإدارة  )4

 سوف یتم وصف كل من ھذه الوظائف بالتفصیل في األقسام التالیة.

 DNSوظیفة إدارة منطقة الجذر  3
DNS:كعنصر من عناصر شبكة اإلنترنت العالمیة، یتكون من ، 
 ؛IETFمجموعة من مواصفات البروتوكول التي حددتھا  )1
 ن خادم البرنامج وبرامج تطبیق العمیل التي تنفذ تلك البروتوكوالت؛مجموعة متنوعة م )2
بنیة تحتیة للشبكة یتم خاللھا نشر ھذا البرنامج الذي یتضمن خوادم اسم الجذر وخوادم اسم النطاق  )3

 وغیرھا؛ و  (ISP)ومحللي التخزین المؤقت التي یشغلھا مقدمو خدمة اإلنترنت 30الموثوقة 
من قبل العمالء  DNS، أي كل األسماء الفریدة التي یمكن البحث عنھا (حل) عبر بروتوكول أي"مساحة االسم"  )4

التحتیة  ، تطبیقات مثل متصفحات الویب أو خوادم البرید اإللكتروني) التي ترسل استعالمات عبر البنیةمثل(
تكون  "، والتي تھدف إلى أنالبنیة التحتیة أنھا تشمل أیًضا أسماًء "لالستخدام الفني IETF. اعتبرت DNSلــ 

 local31.. مثال على ذلك ھو DNSولكن ال یقصد البحث عنھا في  DNSمتوافقة تركیبًیا ووظیفًیا مع أسماء 
("الجذر") عن طریق  DNSبتغییرات للمستوى األعلى من مساحة اسم  DNSتسمح وظیفة إدارة منطقة الجذر 

تحدیث قواعد البیانات التي تمثل مساحة االسم ھذه. في سیاق شبكة اإلنترنت العامة، ُیعرف المستوى األعلى من 
) TLDsعلى أنھ مجموعة من األسماء المعروفة باسم (أسماء نطاق المستوى األعلى أو  DNSمساحة أسماء 

كمشرفة لمنطقة  Verisignبالتعاون مع شركة  IANAذر كمشغل وظیفة إدارة منطقة الج ICANNبتنسیق من 
كمسؤول منطقة الجذر. عندما یحصل المحللون على ھذه البیانات المنسقة، على سبیل المثال،  NTIAالجذر و

باستخدام خوادم اسم الجذر التي یتم من خاللھا نشر منطقة الجذر المنسقة، یتم ضمان اتساق مساحة االسم. یعمل ھذا 
والذي یضمن أن البحث عن اسم نطاق في شبكة DNS ،32على تنفیذ "جذر واحد" یتطلبھا بروتوكول  التنسیق

 33اإلنترنت العامة ینتج دائًما وفي كل مكان عن االستجابة التي یقصدھا مسؤول النطاق.
 ھي اآللیة الوحیدة المتفق علیھا التي یمكن IANAوفًقا لالتفاقیة الحالیة واالتفاقیات األخرى، تعتبر وظیفة إدارة منطقة جذر 

 gTLDأو TLD–a ccTLDلإلنترنت. وبالتالي، فإن أي تغییر مطلوب في أي  DNSمن خاللھا تعدیل منطقة جذر 
. IANAأو تغییر في منطقة الجذر نفسھا یجب أن تمر خالل وظیفة إدارة منطقة جذر  ARPA TLDs.أو  INT.أو 

 34."تقاریر المراجعة" التي تصف التغیرات التي تنفذھا وظیفة إدارة منطقة الجذر ICANNنشرت  2013منذ سبتمبر 

                                            
  .final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1راجع  29
خوادم تجیب على استعالمات األسماء التي تعتبر مسؤولة عنھا، وتشمل خوادم اسم نطاق المستوى األعلى  خوادم األسماء الموثوقة ھي 30

  .وخوادم اسم نطاق المستوى الثاني وغیر ذلك
  .http://www.ietf.org/rfc/rfc6761.txtراجع  31
 . http://www.ietf.org/rfc/rfc2826.txtراجع  32
- DNSمن شأنھ أن یحد من عدد مساحات األسماء حتى داخل فئة اسم نطاق واحد (جمیع معامالت  DNSلیس ھناك تقیید في بروتوكول  33

 ، یجب أن تكون جمیع مساحات األسماء منفصلة تماًما لضمان اتساق القرار. " لإلنترنت). ومع ذلكINتندرج ضمن فئة " -بشكل أساسي
 للحصول على مزید من المعلومات. audit-https://www.iana.org/performance/rootراجع  34

http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
http://www.ietf.org/rfc/rfc6761.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc2826.txt
https://www.iana.org/performance/root-audit
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، تجدر اإلشارة صراحة إلى أن وظیفة إدارة منطقة الجذر تؤثر فقط على DNSنظًرا لطبیعة والتوزیع الھرمي لــ 
) ومعلومات عن منطقة الجذر نفسھا (على TLDsمحتویات منطقة الجذر (أي تفویضات والموارد ذات الصلة بــ 

 DNSالمثال، خوادم اسم الجذر والعناوین المرتبطة بھا وتوقیعات امتدادات أمان نظام اسم النطاق سبیل 
( DNSSEC)  الخاصة بمنطقة الجذر). التغییرات المرتبطة بمستویات أدنى لــDNS مثل محتویات نطاقات ،

) ونطاقات أخرى في أسفل التسلسل الھرمي EXAMPLE.ORGالثاني مثل المستوى األعلى (نطاقات المستوى 
 . IANAلمساحة االسم، ال تخضع لإلدارة عبر وظیفة إدارة منطقة الجذر وال یتم تضمینھا في أو تتأثر بعقد وظائف 

. IANAتعتبر حتى اآلن األكثر حساسیة من الناحیة السیاسیة على مستوى وظائف  DNSوظیفة إدارة منطقة جذر 
 ینشأ ھذا التركیز من ثالثة عوامل رئیسیة:

باآلتي (أ) تتحقق من أن  NTIAفي وظیفة إدارة منطقة الجذر في دور تقوم فیھ  NTIAیتم تضمین  )1
ICANN  كمشغل لوظائف)IANA ،اتبعت السیاسات واإلجراءات المعمول بھا في معالجة طلب التغییر (

وبعد ذلك (ب) تصرح بالتعدیالت على البیانات والموارد. ھذه المشاركة، وإن كانت محدودة وقائمة على 
العملیة كان ُینظر إلیھا بشكل دوري (وُتنتقد لكونھا) على أنھا تمثل نفوًذا غیر مبرر للحكومة األمریكیة، 

 35، التي غالًبا ما تمثل الموارد الوطنیة.ccTLDsخاصة فیما یتعلق بالتغییرات المرتبطة بـ 
 تنطوي إدارة منطقة الجذر على خطر غیر تافھة وفوري ومحتمل الحدوث یھدد تشغیل اإلنترنت ككل، ألنھا )2

 نترنت وتطبیقاتھم.قد تنطوي على تغییرات في قمة مساحة االسم العام الذي یعتمد علیھ جمیع مستخدمي اإل
تمیل إلى أن تكون حساسة. خالًفا لدورھا  DNSقرارات السیاسة حول أي أسماء صالحة في منطقة جذر  )3

مسؤولیة وضع السیاسة وتنفیذھا فیما یخص  ICANN، األخرى لدى منظمة IANAفیما یتعلق بوظائف 
من الموظفین  ICANN الفصل بین وضع سیاسة36حالًیا على  IANAھذه القرارات. ینص عقد وظائف 

ولكن برزت تصورات مختلفة بشأن مدى مالءمة أو عدم مالءمة  IANAوالمخصصة لعملیات وظائف 
 السیاسة والعملیات التي تدخل ضمن نفس المؤسسة.

 فئات إدارة منطقة الجذر 3.1

 تشمل وظیفة إدارة منطقة الجذر خمس فئات واسعة من المسؤولیة: 
 تغییرات منطقة الجذر؛  )1
 ")؛Whoisت بیانات التسجیل ("تغییرا )2
 التفویض وإعادة التفویض؛ )3
 تغییرات خادم اسم الجذر؛ و )4
 ) لمنطقة الجذر.KSKإدارة مفتاح التسجیل الرئیسي ( )5

تشمل أول أربعة من ھذه الفئات التعدیالت التي یمكن أن تؤثر بشكل مباشر وفوري على تشغیل اإلنترنت. على ھذا 
اتبعت السیاسات واإلجراءات  ICANNصراحة بھذه التغییرات من خالل التحقق من أن  NTIAالنحو، تصرح 

المعمول بھا في تناول الطلبات. یمكن أن یكون للفئة الخامسة تأثیر عملي، ولكن سوف یتأخر ھذا األثر، وعلى ھذا 
جل من خالل مفتاح ھذا التصریح ضمنًیا من خالل التصریح بمفتاح تسجیل المنطقة المس NTIAالنحو، تقدم 

 DNSSEC.37) لتسجیل منطقة الجذر مع KSKالتسجیل الرئیسي (

                                            
 تعتبر ملكیات ccTLDsالتي یؤكد فیھا المدعون أن  ICANNاألخیرة المرفوعة ضد  انظر على سبیل المثال إلى الدعاوى القضائیة 35
)cctlds-five-seize-to-try-victims-terror-http://domainincite.com/17008 وكان رد من ،(ICANN  بأنccTLDs 

 ملكیات. لیست
، "فصل وضع السیاسة واألدوار التشغیلیة،" في 5-2في القسم ج  2012-10-01بتاریخ  IANAانظر ترسیة عقد وظائف  36

final_award_and_sacs.pdf-2-s/ntia/publications/sf_26_pg_1http://www.ntia.doc.gov/file . 
 SKR). یعتبر Verisign) من قبل حافظ منطقة الجذر (SKRتصرح باستخدام االستجابة الرئیسیة اآلمنة ( NTIAبشكل محدد أكثر،  37

 .KSKلــ  ICANN، وبالتالي نتیجة ممارسة ICANNھو نتاج مراسم مفتاح 

http://domainincite.com/17008-terror-victims-try-to-seize-five-cctlds
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
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 تغییرات منطقة الجذر 3.1.1

لشبكة اإلنترنت. وتتضمن ھذه  DNSتمثل تغیرات منطقة الجذر الطلبات التي تجري تعدیالت على منطقة جذر 
 التغییرات:

 ؛TLDإضافة أو إزالة تفویض لــ  )1
 ؛ TLDإضافة أو تغییر أو حذف خوادم االسم، والعنوان المرتبط بھا أو سجالت "الغراء" لــ  )2
وأتاحت  TLDs) المستخدمة من قبل DSإضافة أو تغییر أو حذف سجالت موارد "مسجل التفویض" ( )3

DNSSEC؛ و 
 قة الجذر نفسھا.إضافة أو تغییر أو حذف خوادم االسم، والعنوان المرتبط بھا أو سجالت "الغراء"، لمنط )4

 38یشمل تغییر منطقة الجذر خمسة (في الغالب) أطراف مستقلة:
 39؛TLDطالب التغییر، عادة المدیر (المدیرین) أو المسؤول (المسؤولین) عن  )1
2( ICANN كمشغل وظائف ،IANA؛ 
3( NTIAكمسؤول منطقة الجذر؛ ، 
 ، كمشرفة منطقة الجذر؛ وVerisignشركة  )4
 مشغلو خادم الجذر. )5

باسم شركاء إدارة  Verisignو NTIAو ICANN ، ُیشار إلى كل منIANAضمن أحدث نسخة من عقد وظائف 
). في حین أن ھناك اتفاقیات مبرمة IANAمنطقة الجذر (ال یخضع طالب التغییر ومشغلو خادم الجذر لعقد وظائف 

ال توجد اتفاقیة  ،40(اتفاقیة تعاون) NTIAو Verisign) وبین IANA(عقد وظائف  NTIAو ICANNبین 
 41في سیاق إدارة منطقة الجذر. Verisignو ICANNمباشرة بین 

یقدم رسًما تخطیطًیا لمستوى عاٍل من عملیة إدارة منطقة الجذر لتغییر منطقة الجذر. الخطوات الموضحة  1الشكل 
 في الرسم التخطیطي ھي:

ام إدارة منطقة ینشئ طالب التغییر طلب تغییر منطقة الجذر، وعادة عن طریق تسجیل الدخول إلى نظ )1
 ICANNوتحدیث الحقول المناسبة. ثم یقدم الطالب طلب التغییر ھذا إلى  ICANNالجذر لمنظمة 

  IANA.(42(كمشغل لوظائف 
(كمسؤول منطقة الجذر)، مع  NTIAوتحققھا من صحة طلب التغییر، یتم إرسالھ إلى  ICANNبعد قبول  )2

 . Verisignإرسال نسخة بالتوازي إلى 
باتباع السیاسات واإلجراءات المعمول بھا في معالجة طلب  ICANNمن قیام  NTIAقق وبعد أن تتح )3

. یتیح ھذا اإلخطار تنفیذ طلب Verisignبتنفیذ التغییر في إخطار ترسلھ إلى  NTIAالتغییر، تصرح 
 . 2في الخطوة  Verisignمباشرة إلى  ICANNالتغییر الذي قد أرسلتھ 

                                            
ھي  Verisignفضالً عن مشغل خادم الجذر. شركة  IANAھي مشغل وظائف  ICANNف أدواًرا متعددة: تلعب بعض األطرا 38

 NTIAاألخرى؛ و  TLDsو NET.، وCOM.فیما یخص  TLDمشرفة منطقة الجذر وكذلك مشغل الثنین من خوادم الجذر ومسؤول 
 .TLDھي مسؤول منطقة الجذر فضالً عن كونھا مسؤول 

 ،(AC)"المنظمة الراعیة" أو "المدیر"، و "مسؤول االتصال اإلداري"  -بین ثالثة أدوار  TLDتكمن الممارسة الحالیة في تقسیم دور إدارة  39
، والمنصبان األخیران تم تعیینھما (من الناحیة النظریة) من قبل المدیر. عادة ما تتطلب تغییرات منطقة (TC)و"مسؤول االتصال التقنیة" 

 .TCو ACر موافقة كل من الجذ
http://www.ntia.doc.gov/page/verisign-تم نشرھا في  1998التعدیالت التي أدخلت على اتفاقیة التعاون منذ أكتوبر  40

agreement-cooperative. 
من  16في الصفحة  2والحاشیة  15صفحة في ال 1انظر الحاشیة  41

final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1. 
منطقتھم قبل تقدیم الطلب؛ ومع ذلك، في معظم الحاالت سوف تحتاج المنطقة إلى تحدیث قبل محاولة لتحدیث  TLDال یحتاج مسؤولو  42

ICANN  2للتحقق من صحة طلب التغییر (الخطوة.( 

http://www.ntia.doc.gov/page/verisign-cooperative-agreement
http://www.ntia.doc.gov/page/verisign-cooperative-agreement
http://www.ntia.doc.gov/page/verisign-cooperative-agreement
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
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المنطقة  DNSSECییر (عن طریق تعدیل ملف منطقة الجذر)، فتسجل لطلب التغ Verisignبعد تنفیذ  )4
مرتین  Verisignالمحدثة وتضع المنطقة المسجلة حدیًثا ضمن "خوادم التوزیع الرئیسیة" التي تدیرھا 

بطریقة  13یومًیا. بمجرد وضع المنطقة المحدثة ضمن خوادم التوزیع الرئیسیة، فیمكن لخوادم الجذر 
 یة سحب المنطقة المحدثة من خوادم التوزیع الرئیسیة.متعمدة أو تلقائ

ضمن خوادم التوزیع الرئیسیة، تخطر شركة  ووضعھ SERVERS.NET-ROOTنطاق بعد تسجیل  )5
Verisign  منظمةICANN وNTIA .بأن التغییر قد اكتمل 

 بأن التغییر قد ظھر ICANNوتحققت 43بأن التغییر قد اكتمل  ICANNلمنظمة  Verisignبمجرد إخطار  )6
 مقدم الطلب أنھ قد تم معالجة التغییر الذي طلبھ. ICANNبشكل صحیح في منطقة جذر اإلنترنت، تخطر 

 

 ")Whoisتغییرات بیانات التسجیل (" 3.1.2

") WHOISتغییر أو حذف بیانات التسجیل (وُتعرف أیًضا باسم "تؤدي تغییرات بیانات التسجیل إلى إنشاء أو 
لواحدة أو أكثر من "المنظمات الراعیة"،  TLD. وتشمل ھذه التغییرات تعدیل معلومات اتصال TLDالمرتبطة مع 

 DNSو"االتصال اإلداري"، و"االتصال الفني". قد تعمل التغییرات أیًضا على تحدیث معلومات أخرى غیر متصلة بـ 
. ھذه البیانات غیر مطلوبة إلیجاد حل ناجح لألسماء في TLD") المرتبطة بــ WHOIS(على سبیل المثال، خادم "

 ، ولكن تحتاج للتنفیذ الصحیح والموثوق للعملیات اإلداریة.DNSمنطقة جذر 

                                            
خوادم الجذر ویمكن أن تخطر مقدم الطلب بالتغییر المكتمل إما عندما یكتشف التغییر في منطقة الجذر وإما عندما  ICANNتراقب  43

 .Verisignإخطاًرا من  یتلقى

 . عملیة تغییر خادم اسم منطقة الجذر1الشكل 
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 یشمل تغییر بیانات التسجیل ثالثة أطراف:
 ؛TLDطالب التغییر، عادًة ما یكون مدیر أو مسؤول  )1
2( ICANN كمشغل لوظائف ،IANA؛ و 
3( NTIA.كمسؤول منطقة الجذر ، 

 IANA TLDولكن تقوم فقط بتعدیل قاعدة بیانات تسجیل  DNSنظًرا ألن تغییرات بیانات التسجیل ال تنطوي على 
 كمشرفة منطقة الجذر وال مشغلي خادم الجذر. Verisign، وال تشترك أي من ICANNالُمدارة بواسطة 

یقدم رسًما تخطیطًیا لمستوى عاٍل لعملیة إدارة منطقة الجذر لتغییر بیانات التسجیل مع كل خطوة من  2 الشكل
 الخطوات المحددة. وھذه الخطوات ھي:

 ). IANA(كمشغل لوظائف  ICANNینشئ طالب التغییر ویقدم طلًبا للتغییر إلى  )1
(كمسؤول منطقة الجذر)  NTIAوتحققھا من صحة طلب التغییر، یتم إرسالھ إلى  ICANNبعد قبول  )2

 ICANNللسیاسات واإلجراءات الموضوعة. بعد التحقق من اتباع  ICANNللتحقق من صحة اتباع 
 إلجراء التغییر. ICANNلمنظمة  NTIAإلجراءات المناسبة، تصرح 

 .IANA TLDبتحدیث قاعدة بیانات تسجیل  ICANNبالتغییر، تقوم  NTIAبعد تصریح  )1
 بإخطار مقدم الطلب أن التغییر قد اكتمل. ICANNتقوم  )2
 

 

 التفویض وإعادة التفویض 3.1.3

من المسؤول  TLDإلى المسؤول. إعادة التفویض ھو نقل التحكم في  TLDالتفویض ھو النقل األصلي للتحكم في 
القائم (المسؤول الحالي أو مسؤول ما قبل التفویض) إلى (مسؤول واحد جدید بعد التفویض). وتشمل ھذه العملیات 

 أربعة أطراف رئیسیة وھي:
 لما قبل التفویض (في حالة إعادة التفویض)؛ TLDمسؤول  )1
 لما بعد التفویض؛ TLDمسؤول  )2
3( ICANN كمشغل لوظائف ،IANA؛ و 
4( NTIA.كمسؤول منطقة الجذر ، 

 . عملیة تغییر بیانات التسجیل2الشكل 
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تشمل ھذه الطلبات إما تغییرات بیانات التسجیل فقط، وإما مزیج من تغییرات بیانات التسجیل وتغییرات منطقة 
بتغییر  TLDسؤول الجذر. عندما یتضمن طلب تغییر كالً من بیانات التسجیل وتغییرات منطقة الجذر (أي، یقوم م

سوف تنفذ األجزاء من العملیة التي تتعلق  ICANNالتكوین الفني للنطاق بالتنسیق مع تغییر التحكم اإلداري)، فإن 
بإجراء تغییر منطقة الجذر  -كمشرفة منطقة الجذر- Verisignبتغییرات التكوین الفني. سوف تقوم شركة 

 .1-1-3المناسب، كما ھو موضح في القسم 
یعتبر التفویض حالة مبسطة من إعادة التفویض، حیث ال یتضمن أي مسئول لما قبل إعادة التفویض، وذلك یحدث 

یقلل ھذا التبسیط من كٍل من عدد األطراف المعنیة  44ألول مرة في منطقة الجذر. TLDفقط عندما یتم وضع 
 ویض متشابھة مع نظیراتھا في إعادة التفویض.واحتمالیة الخالف أو التأخیر. ومع ذلك، فإن الخطوات في عملیة التف

یقدم رسًما تخطیطًیا لمستوى عاٍل لعملیة إدارة منطقة الجذر لتغییر إعادة التفویض، مع كل خطوة من  3الشكل 
 الخطوات المحددة. وھذه الخطوات ھي:

 ).IANA(كمشغل لوظائف  ICANNینشئ طالب التغییر ویقدم طلًبا للتغییر إلى  )1
وتحققھا من صحة طلب التغییر، یتم إرسالھ إلى كل من مسؤول ما قبل إعادة  ICANNبعد قبول  )2

، مع طلب بأن كال المسؤولین یستجیب بإقرار TLDالتفویض ومسؤول بعد إعادة التفویض فیما یخص 
 إیجابي لطلب التغییر.

إلخطار بالتغییر،  TLDفیما یخص بعد تلقي كل من مسؤول ما قبل إعادة التفویض وبعد إعادة التفویض  )3
 .ICANNیستجیب كل مسؤول بإقرار إیجابیة إلى 

 (كمسؤول منطقة الجذر) NTIAإلقرار إیجابي من كال المسؤولین، فیتم توجیھ طلب إلى  ICANNبعد تلقي  )4
 تتبع السیاسات واإلجراءات المعمول بھا وللحصول على تصریح بتنفیذ التغییر. ICANNللتحقق من أن 

 .IANA TLDبتحدیث قاعدة بیانات تسجیل  ICANNبتنفیذ التغییر، تقوم  NTIAد تصریح بع )5
بأنھ  TLDبإخطار كل من مسؤول ما قبل إعادة التفویض وبعد إعادة تفویض فیما یخص  ICANNتقوم  )6

 تم االنتھاء من الطلب.

                                            
 من منطقة الجذر ووضعھا مرة أخرى في وقت الحق. TLDمن الناحیة الفنیة، سوف یحدث التفویض أیًضا إذا تمت إزالة  44
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 . عملیة إعادة تفویض منطقة الجذر3الشكل 

یكمن أحد الجوانب الرئیسیة والمثیرة للجدل إلى حد ما في عملیة إعادة التفویض ھو الشرط المتضمن في 
RFC 1591  موظفي 45أنIANA  یقومون بالتحقق من وجود "دعم المجتمع المحلي" إلعادة التفویض. وھذا

الحصول على مدخالت من أعضاء المجتمع المعني واالستفسار عما إذا كان لدیھم  ICANNیتطلب من موظفي 
اعتراض على نقل التحكم. في بعض األحیان، قد أدى ذلك إلى جدل عندما أكدت إحدى الحكومات أن النقل یجب أن 

التقلیدیة  IANAیتم وقد اعترض مشاركو مجتمع اإلنترنت المحلي. في مثل ھذه الحاالت، یمكن أن تؤدي منھجیة 
ولیس المضي قدًما في طلب إعادة التفویض حتى یكون ھناك توافق في اآلراء بین جمیع -لتسویة النزاعات 

 إلى تأخیرات كبیرة في معالجة طلب إعادة التفویض. -األطراف
ھناك حاالت  في الغالبیة العظمى لعملیات إعادة التفویض، یكون نقل التحكم مقبوالً بین الطرفین. ومع ذلك، كانت

الحالي التعاون مع عملیة إعادة التفویض، أو كان غیر قادر أو غیر راغب في اإلقرار  TLDرفض فیھا مسؤول 
وشملت أسباب عدم اإلقرار اإلیجابي الصراع الداخلي، مثل انھیار الحكومة بإیجابیة لطلب إعادة التفویض. 

الحالي  TLDذلك إلى عدم وجود اتفاق بین مسؤول  ولكن بشكل أكبر یرجع–والحروب األھلیة، وما إلى ذلك .
، ومن الذي یجب أن یحصل على أجر نظیر ذلك TLDبعد إعادة التفویض فیما یخص كیفیة تشغیل  TLDومسؤول 

 .التشغیل وغیر ذلك

                                            
45 http://tools.ietf.org/html/rfc1591 

http://tools.ietf.org/html/rfc1591
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أصبحت یمكن لھذه الحاالت غیر مقبولة بشكل متبادل أن تستغرق وقًتا طویالً لحلھا (بترتیب السنوات). مع ذلك، فقد 
أكثر رسمیة، على مستوى  TLDھذه الحاالت نادرة الحدوث على نحو متزاید كما أصبحت العملیات اإلداریة لــ 

ICANN  وكذلك ضمن مسؤوليTLD. 
لما بعد  TLDفي كثیر من الحاالت، یشكل تغییر منطقة الجذر جزًءا من طلب إعادة التفویض، إذا یرغب مسؤول 

. قد یختلف وقت حدوث تغییر منطقة TLDخوادم األسماء عندما یتولى السیطرة على إعادة التفویض عادًة تغییر 
الجذر، ولكن عادًة ما یتم التعامل مع الطلبات بالتتابع. ویتم تنفیذ عملیة إعادة التفویض اإلداري (أو التفویض األولي) 

 أوالً، تلیھا عملیة تغییر منطقة الجذر.

 تغییرات خادم اسم الجذر 3.1.4

فھو ال یعتبر  IANAشراف على قائمة خوادم الجذر نشاًطا ُینفذ كجزء من وظیفة إدارة منطقة جذر یعتبر اإل
، یتطلب معظم المحللون معرفة مسبقة DNS. بسبب الطریقة التي تعمل بھا IANAصراحة جزًءا من عقد وظائف 

لعنوان برتوكول إنترنت واحد على األقل لخادم اسم جذر واحد على األقل لمعرفة مكان إرسال االستفسارات عندما 
. عندما یبدأ المحللون في العمل، فإنھم یصدرون TLDsال یكون لدیھم معلومات حول خادم االسم فیما یخص 

د عناوین خادم الجذر المكون في قائمة أكثر شیوًعا وتعرف باسم "تلمیحات الجذر". وُتستمد "استعالًما أولًیا" إلى أح
  IANA.46باعتبارھا مشغل وظیفة إدارة منطقة جذر  ICANNتلمیحات الجذر ھذه من ملف تحتفظ بھ منظمة 

 4ر تغییر عناوین اإلصدار في حین أنھا عملیة نادرة الحدوث للغایة، كانت ھناك أوقات عندما تطلبت خوادم اسم الجذ
من  6). وباإلضافة إلى ذلك، كان ھناك جھد مستمر لتوفیر خوادم اسم الجذر لإلصدار IPv4لبروتوكول اإلنترنت (
. IPv6ألجل خوادم اسم الجذر الخاصة بــ  IPv6)، األمر الذي یتطلب إضافة عناوین IPv6بروتوكول اإلنترنت (

نحو مماثل لتغییرات منطقة الجذر، إال أن المنطقة التي یتم تحدیثھا ھي منطقة یتم التعامل مع ھذه الطلبات على 
ROOT-SERVERS.NET :بدالً من منطقة الجذر. الخطوات المرتبطة بتغییر خادم اسم الجذر ھي 

لتحدیث مدخل  IANAباعتبارھا مشغل وظائف  ICANNیرسل مشغل خادم الجذر طلًبا إلى  )1
ROOT-SERVERS.NET. 

(كمسؤول منطقة الجذر)، مع  NTIAوتحققھا من صحة طلب التغییر، یتم إرسالھ إلى  ICANNبعد قبول  )2
 .Verisignإرسال نسخة إلى 

باتباع السیاسات واإلجراءات المعمول بھا في معالجة طلب  ICANNمن قیام  NTIAوبعد أن تتحقق  )3
. یتیح ھذا اإلخطار تنفیذ طلب Verisignبتنفیذ التغییر في رسالة توجھ إلى  NTIAالتغییر، تصرح 

 .2في الخطوة  Verisignمباشرة إلى  ICANNالتغییر الذي قد أرسلتھ 
 DNSSEC)، فإن ROOT-SERVERS.NETلطلب التغییر (تعدیل منطقة  Verisignبعد تنفیذ  )4

تشغلھا تسجل المنطقة المحدثة، وتضع المنطقة المسجلة حدیًثا ضمن خوادم التوزیع الرئیسیة التي 
Verisign بالحصول تلقائًیا على المنطقة المحدثة. 13، مما یسمح لخوادم الجذر الـ 

 Verisignبعد تسجیل منطقة الجذر المحدثة ووضعھا ضمن خوادم التوزیع الرئیسیة، تخطر شركة  )5
 بأن التغییر قد اكتمل. NTIAو ICANNمنظمة 

من أن التغییر قد  ICANNر قد اكتمل تتحقق بأن التغیی ICANNبإخطار  Verisignبمجرد قیام شركة  )6
مشغل خادم الجذر  ICANN، وتخطر ROOT-SERVERS.NETظھر بشكل صحیح في منطقة 

" وتتیح ھذا root.hintsأیًضا بتحدیث ملف " ICANNبأنھ یتم تناول طلب التغیر الخاص بھ. تقوم 
 FTP .FTP.INTERNIC.NETوكذلك موقع  IANA.ORGالملف على موقع 

                                            
 http://www.iana.org/domains/root/filesیمكن العثور على ملف تلمیحات الجذر في  46
 .ftp://ftp.internic.net/domain/named.rootو

ftp://ftp.internic.net/
http://www.iana.org/domains/root/files
ftp://ftp.internic.net/domain/named.root
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 DNSSECإدارة "مفتاح التسجیل الرئیسي" لمنطقة جذر  3.1.5

أثناء نقلھا من المصدر  DNSخلالً یسمح بتعدیل بیانات  DNSكما ھو محدد في األصل، یتضمن بروتوكول 
 DNS("الخادم الموثوق") لمقدم الطلب. یمثل مقدم الطلب عادًة خادًما یسمى "محلالً دورًیا" یقوم بإجراء بحث 

 IETF. یقوم على سبیل المثال، متصفح اإلنترنت، وعمیل البرید اإللكتروني وغیر ذلك.)بالنیابة عن تطبیق العمیل (
)، والذي یستخدم تشفیر DNS) " DNSSECباسم "امتدادات أمان اسم النطاق  بإصالح ھذا الخلل، والمعروف

في استجابات االستعالم. یضمن  DNSوینفذ كبیانات 47المفتاح العمومي إلنشاء تسجیل رقمي لبیانات المنطقة، 
 التحقق من صحة التسجیل الرقمي أنھ لم یتم تغییر البیانات أثناء العبور.

ھو أن یكون ھناك "مرساة ثقة" معروفة وتعتبر جزًءا ال یتجزأ من كل محلل  DNSSECالشرط األساسي لــ 
دوري من شأنھ أن یحاول التحقق من صحة بیانات المنطقة التي یتلقاھا. مرساة الثقة ھذه تعتبر بمثابة نقطة انطالق 

(المعروفة باسم "المحللین للتحقق من البیانات المسجلة، وُتنفذ عادة في محللین دوریین یتحققون من االستجابات 
 ICANN، أنشأت 2010الدوریین المتحققین من الصحة" أو فقط "المحللین المتحققین من الصحة"). في یولیو 

 48في منطقة الجذر. DNSSEC) مرساة الثقة ھذه كجزء من المشروع لنشر IANA(باعتبارھا مشغل وظائف 
الرئیسي ألول منطقة جذر وُعقدت مراسم الحقة على فترات وقع حدث اإلنشاء الرئیسي ھذا خالل مراسم التسجیل 

شخًصا یعرفون باسم "ممثلو  34منتظمة. ُیقام كل حفل باعتباره ممارسة علنیة وشفافة ُتبث وُتسجل، ویتضمن 
ھؤالء أدواًرا مختلفة مثل "مساھمي االستعادة الرئیسیین" و"مسؤولي  TCRs). یؤدي TCRsالمجتمع الموثوق" (

 TCRsوالنسخ االحتیاطي الخاصة بھم. یمكن االطالع على قائمة باألفراد الذي یتصرفون حالًیا كــ  التشفیر"
  .3838TU2010/-dnssec.org/tcr/selection-http://www.rootUTواألدوار التي یؤدونھا في 

) لتسجیل KSKالرئیسي الجاریة لمنطقة الجذر ھو استخدام "مفتاح التسجیل الرئیسي" (الغرض من مراسم التسجیل 
) لمنطقة الجذر الحالیة خالل KSKتم إنشاء مفتاح التسجیل الرئیسي" ( 49منطقة الجذر "مفتاح تسجیل المنطقة."

م). "مفتاح تسجیل المنطقة" مراسم التسجیل الرئیسي ألول منطقة جذر (التي تشكل فیھا مرساة ثقة الجذر الجزء العا
باعتبارھا مشرفة منطقة الجذر، لتسجیل منطقة جذر من خالل  Verisignلمنطقة الجذر ُیستخدم من قبل شركة 

DNSSEC .50قبل توزیعھ على خوادم الجذر 
جلة الوظیفة األساسیة لكل مراسم التسجیل الرئیسي ھي الحصول على مجموعة من المواد األساسیة العامة غیر المس

، من مشرفة منطقة الجذر، إلنتاج مجموعة مقابلة من المواد (KSR)والمعروفة باسم "طلب تسجیل رئیسي" 
ضمن  KSR). یتم تأكید صحة كل SKRاألساسیة العامة المسجلة والمعروفة باسم االستجابة الرئیسیة اآلمنة (

مسؤول منطقة الجذر ھو المسؤول عن  الناتجة إلى مشرفة منطقة الجذر. SKRمراسم التسجیل الرئیسي وتنقل 
 قبل استخدامھ من قبل مشرفة منطقة الجذر لنشر مناطق الجذر المسجلة.  SKRالتصریح بــ 

 لمنطقة الجذر في تنفیذ مراسم التسجیل الرئیسي لمنطقة DNSSEC KSKفي إدارة  IANAیكمن دور مشغل وظائف 
 ولنشر51بطریقة تضمن أنھ یمكن الوثوق بھا؛  KSKلحفاظ على جذر الجذر، مما یضمن أنھا تتم بطریقة جدیرة بالثقة ل

 مرساة ثقة دقیقة للجذر الستخدامھا من قبل المحللین الدوریین المتحققین من الصحة.

                                            
، فإن كل مجموعة من سجالت الموارد في المنطقة التي لدیھا نفس اسم النطاق، ونوع سجل المورد، والفئة سیكون من الناحیة الفنیة 47

 لدیھا تسجیالت رقمیة خاصة بھا.
  .dnssec.org-http://www.rootفي منطقة الجذر في  DNSSECیوصف المشروع لنشر  48
 RRSets DNSKEYمتعددة بشكل فردي خالل المراسم الرئیسیة. وتشمل تلك  RRSets DNSKEYكل أكثر دقة، یتم تسجیل بش 49

 .ZSKsوكذلك الجزء العام من واحد أو أكثر من  KSKالجزء العام من 
تسجیل الرئیسي عن مفتاح یقع خارج نطاق ھذه الوثیقة، لفترة وجیزة، یسمح فصل مفتاح ال DNSSECفي حین أن ھیكل منطقة الجذر  50

تسجیل المنطقة بتغییر مفتاح التسجیل الرئیسي مرات متكررة دون أن یتطلب من كل محلل على ھذا الكوكب تعدیلھ بمرساة ثقة جدیدة. 
 . dps.txt-na.org/dnssec/icannhttps://www.iaیمكن االطالع على مزید من المعلومات على 

تسھیلین موزعین جغرافًیا، ویتم التحكم في الوصول إلیھما، یتضمنان طبقات متعددة من األمن  KSKلتسھیالت  ICANNیشمل تنفیذ  51
والضوابط  140-3  (FIPS)المادي جنًبا إلى جنب مع وحدات أمن األجھزة المعتمدة من معیار معالجة المعلومات الفیدرالیة األمریكیة 

 

http://www.root-dnssec.org/tcr/selection-2010/
http://www.root-dnssec.org/
https://www.iana.org/dnssec/icann-dps.txt
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 معالجة طلب التغییر 3.2

 عندما یتلقى طلب تغییر. IANAیقدم ھذا القسم لمحة عامة عن المعالجة التي یقوم بھا مشغل وظائف 

 صحة التغییرالتحقق من  3.2.1

عن  -IANAباعتبارھا مشغل وظائف -مسؤولة  ICANNفي كل من فئات تغییر إدارة منطقة الجذر الثالثة، تعتبر 
أن المسؤول  ICANNالتحقق من صحة طلب التغییر. عقب التحقق من أن الطلب صحیح تركیبًیا، تضمن 

و"مسؤول (مسؤولي) االتصال الفني"  ، وتحدیًدا "مسؤول (مسؤولي) االتصال اإلداري"TLD(المسؤولین)عن 
 ICANNقد احتاجت إلى الحصول على موافقة  ICANNیوافق على التغییر المطلوب. تاریخًیا، فإن ذلك یعني أن 

عبر البرید اإللكتروني، والھاتف، والفاكس، وحتى البرید العادي، وھناك حاجة للتأكد من أن التغییرات یجري 
الیوم، مع أتمتة نظام إدارة منطقة الجذر، یتم تحدید ما إذا كان مقدم الطلب مخوالً  52اف.تنفیذھا بموافقة جمیع األطر

أو ما إذا تم تأجیلھ ویعتمد ذلك على ما إذا كان المسؤول لدیھ اعتمادات. ولكن ھذا ال یعالج مسألة الحصول على 
ه العملیة التي تكمن في الحصول موافقة من جمیع األطراف. ربما یبدو أمًرا غیر مثیر للدھشة، یمكن أن تكون ھذ

في األماكن التي  TLDمستھلكة لوقت كبیر للغایة، وخاصة عندما یتم تشغیل -على موافقة من جمیع األطراف 
  .TLDتتضمن بنیة تحتیة غیر موثوقة أو عندما لم یتم تحدیث تفاصیل االتصال بمسؤول 

 فحوصات فنیة 3.2.2

 من استیفاء معاییر المطابقة الفنیة األساسیة لخوادم األسماء الموثوقة. IANAفي حالة تغییر منطقة الجذر، یتحقق موظفو 
 .3838TUrequirements-http://www.iana.org/help/nameserverUTتم وصف الشروط التي تشكل ھذا األساس في 

طلبات إلى درجة عالیة وتشكل جزًءا من نظام إدارة منطقة الجذر الذي ینفذ بین شركاء تتم أتمتة التحقق من ھذه المت
 إدارة منطقة الجذر.

 تعلیمات استثنائیة 3.2.3

في حاالت غیر عادیة، سوف تتضمن نطاقات المستوى األعلى متطلبات تقع خارج نطاق المعالجة العادیة. وتشمل 
تعلیمات إضافیة بشأن الكیفیة التي یمكن الوصول إلیھا من أجل  TLDاألمثلة على ھذه المتطلبات عندما قدم مسؤول 

لمعالجة الطلب مثل  IANAالتحقق من التغییر أو عندما تكون الخطوات اإلداریة اإلضافیة ضروریة لموظفي 
دار االتصال بوزارات أو إدارات معینة من أجل الحصول على اإلذن الكامل (على سبیل المثال، في الحاالت التي تُ 
فیھا األراضي من البلدان األم أو تكون ھناك حاجة للحصول على إعفاءات لكیانات تخضع لعقوبات). في ھذه 

بمجموعة من "تعلیمات استثنائیة" التي یتم تنفیذھا حسب االقتضاء من أجل مواجھة  IANAالحاالت، یحتفظ موظفو 
ھا االستثنائیة، یمكن لھذه التعلیمات أن یؤدي إلى . بالطبع، بحكم طبیعتTLDالظروف االستثنائیة المرتبطة بــ 

تحدیات ألتمتة نظام إدارة منطقة الجذر ألنھا تتطلب تدخالً بشرًیا وتكون مصادر محتملة للتأخیر. على ھذا النحو، ال 
 یشجع استخدام ھذه التعلیمات االستثنائیة.

                                                                                                                                  
التي یتطلبھا نظام "عالي التأثیر" فیما یتعلق  SP 800-53األمنیة المختلفة. تم تصمیم النظام ككل لتلبیة جمیع الضوابط األمنیة الفنیة 

للحصول على  dps.txt-https://www.iana.org/dnssec/icann. راجع FIPS 199بالسالمة والتوافر على النحو المحدد في 
 .KSK DNSSECالبیان الكامل لممارسات 

 للحصول على استعراض موجز. consent-https://www.iana.org/help/obtainingراجع  52

http://www.iana.org/help/nameserver-requirements
https://www.iana.org/dnssec/icann-dps.txt
https://www.iana.org/help/obtaining-consent
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 األتمتة 3.2.4

، والبرمجیات التي تقوم بأتمتة (RZMS)كما نوقش سابًقا، قام شركاء إدارة الجذر بنشر "نظام إدارة منطقة الجذر" 
بواجھة المستخدم على شبكة اإلنترنت التي  TLDمسؤولي  RZMSكثیر من عملیة إدارة منطقة الجذر. یزود 

على سبیل المثال، تحدیث العنوان البریدي  تسمح بإدخال طلبات التغییر عن طریق تحریر الحقول في النماذج،
للمصادقة علیھا، وتتبع طلبات التغییر  ICANN، وتقدیم طلبات التغییر ھذه إلى TLDلمسؤول االتصال اإلداري لــ 

. وفًقا RZMSعادًة بسرعة أكبر بكثیر مع  ICANNبینما یتم معالجتھا. ُتنفذ معالجة الطلبات التي تقوم بھا 
في المائة من األشخاص الخاضعین  80أشار 53، 2013في عام  ICANNالعمالء" الذي تقوم بھ الستطالع "رضا 

 .RZMSوبیانات منطقة الجذر باستخدام  TLDلالستطالع أنھم "راضون" أو "راضون جًدا" على توقیت التغییرات في 

 اشتراك الحكومة األمریكیة 3.3

یؤثر على منطقة الجذر أو قاعدة بیانات تسجیل -في إطار ھیكل وظیفة إدارة منطقة الجذر الحالي، یتطلب كل طلب 
TLD IANA-  ،الحصول على إذن صریح من مسؤول منطقة الجذرNTIAتعتبر مشاركة حكومة الوالیات المتحدة . 

 ccTLDs. مع مرور الوقت، أصبحت ccTLDsمثیرة للجدل، وال سیما في سیاق التغییرات في التصریح لــ 
بمثابة موارد وطنیة، من قبل البعض، خاصة الحكومات. ولذلك فقد كان ینظر إلى متطلب مسؤول منطقة الجذر في 

)، ccTLDsالتصریح بجمیع طلبات التغییر لھذه الموارد من قبل البعض على أنھ انتھاك للسیادة الوطنیة (في حالة 
)، بالرغم من أن مشاركة مسؤول منطقة الجذر تقتصر gTLDsجاریة الوطنیة (في حالة أو التدخل في الشؤون الت

) اتبعت السیاسات واإلجراءات المعمول بھا في IANA(باعتبارھا مشغل وظائف  ICANNعلى التحقق من أن 
ییر المطلوب، معالجة الطلب ثم التصریح بتنفیذ ھذا التغییر. دور مسؤول منطقة الجذر لیس لھ عالقة بجوھر التغ

 بالرغم من االعتقاد بأن بطریقة أو بأخرى مسؤول منطقة الجذر یحكم على صحة الطلب.
اتبعت السیاسات واإلجراءات الموضوعة، والتصریح لتنفیذ التغییر  ICANNالیوم، یتحقق مسؤول منطقة الجذر أن 

في  TLDقة الجذر من قبل مسؤول . یتم إدخال طلبات تغییر منطRZMSمن خالل واجھة على شبكة اإلنترنت في 
RZMS حیث یتحقق مشغل وظائف ،IANA  منھا. بمجرد التحقق من الصحة، یتم إرسال إخطار إلى مسؤول

ویستعرض التغییرات المطلوبة فقط فیما یتعلق بما إذا 54منطقة الجذر الذي یقوم بتسجیل الدخول إلى واجھة الموقع، 
اتبعت السیاسات واإلجراءات المعمول بھا أم ال، و(على افتراض أن لدیھا تصریح) تصرح لتنفیذ  ICANNكانت 

وتوزیعھا  DNSSECالتغییرات. یتیح ھذا التصریح التغییرات لمسؤول منطقة الجذر لتنفیذھا (بما في ذلك تسجیل 
 على خوادم الجذر).

الغ التي تتضمن تقاریر سیر األداء الشھري وتقاریر بمتطلبات اإلب IANAباإلضافة إلى ذلك، یسمح عقد وظائف 
معاییر األداء ونتائج مسوحات خدمة العمالء وتقریًرا نھائًیا یوثق "إجراءات التشغیل القیاسیة، بما في ذلك وصف 

ویتضمن أیًضا شرًطا للحفاظ على  IANA".55للطرق واألسالیب والبرامج واألدوات المستخدمة في أداء وظائف 
 56المراجعة في عملیات األمن وإدارة منطقة الجذر.بیانات 

                                            
 .pdf-survey-http://www.iana.org/reports/2013/customer.20131210راجع  53
 ) صالحة.X.509 ) SSLیجب على العمالء الذین یحاولون االتصال بواجھة الموقع تقدیم شھادات عمیل  54
، final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1راجع  55

 .6-4-وج 5-4-وج 4-4-وج 2-4-األقسام ج
، final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1راجع  56

 .2-5-وج 1-5-القسمان ج

http://www.iana.org/reports/2013/customer-survey-20131210.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
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 إدارة سجل أرقام اإلنترنت 4
، وأرقام النظام db8::1:be3f:2001)(مثل،  IPv6)، و192.0.2.123(مثل،  IPv4تدیر ھذه الوظیفة عناوین 

من حیث العالمات المستخدمة  ASNs). یمكن التفكیر في AS 65551و AS 64496، مثل، ASNsالمستقل (
من قبل مزودي خدمات اإلنترنت لتجمیع مجموعات العناوین الستخدامھا في نظام توجیھ اإلنترنت. تتبع وظیفة إدارة 

عملیة تعریف السیاسة  -من أسفل إلى أعلى-مجموعة من السیاسات العالمیة المحددة عبر  IANAسجل أرقام اإلنترنت 
اء وُتدار إقلیمًیا ضمن نظام سجل اإلنترنت اإلقلیمي. یتم جمع مجموعة كاملة من ھذه التي یحركھا إجماع اآلر

 ICANNالسیاسات، التي یجب أن تشمل توافًقا كامالً بین جمیع سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة الخمسة قبل تقدیمھا إلى 
. تصف ھذه السیاسات 3838TUaddressing-http://www.icann.org/en/resources/policy/globalUTفي 

 والعملیات التي یتم بموجب وفي ظل أي ظروف یمكن تخصیص أرقام اإلنترنت لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة.
في التفرد الواضح في تستمد جدواھا وقیمتھا  IANAاألرقام التي تخصصھا وظیفة إدارة سجل أرقان اإلنترنت 

بت التي  32ببساطة األعداد الصحیحة  IPv4كمثال، تعتبر عناوین  IPv4إدارتھا. وھذا ھو األمر، نأخذ عناوین 
 57ویمكن تھیئة أي جھاز بشكل أساسي بأي رقم في ھذا النطاق. 4.294.967.295إلى  0تتراوح في القیمة من 

أن یكون الرقم (العنوان) المخصص لھذا الجھاز فیجب نت بنجاح، ومع ذلك، إذا كان ھذا الجھاز متصال باإلنتر
فریًدا فیما یتعلق بكل عنوان آخر مخصص إلى كل جھاز آخر متصل مباشرة بشبكة اإلنترنت. یضمن نظام سجل 

 التفرد والتمیز.  -في قمتھ IANAأرقام اإلنترنت، والذي تكون فیھ وظیفة إدارة سجل أرقام اإلنترنت لــ 

 إدارة سجل أرقام اإلنترنتوظائف  4.1

 في الممارسة الیومیة، تتكون وظیفة إدارة سجل أرقام اإلنترنت من:
لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة وتسجیل تلك المخصصات في سجل  IPv4تخصیص مجموعات عناوین  )1

 .space-address-http://www.iana.org/assignments/ipv4الموجودة في  IPv4عنوان 
لتسھیل  IPv4المرتبطة بمجموعات عنوان  IN-ADDR.ARPAإنشاء أو تعدیل أو حذف تفویضات  )2

 DNS.58لتحدید اسم التعیینات في  IPv4عنوان 
لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة وتسجیل تلك المخصصات في سجل  IPv6تخصیص مجموعات عناوین  )3

unicast-http://www.iana.org/assignments/ipv6-الموجودة في  6IPvوان عن
assignments-address؛ 

لتسھیل عنوان  IPv6المرتبطة بمجموعات عنوان  IP6.ARPAإنشاء أو تعدیل أو حذف تفویضات  )4
IPv6  لتحدید اسم التعیینات فيDNS.59 

تخصیص مجموعات أرقام النظام المستقل لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة وتسجیل تلك المخصصات في سجل  )5
 ؛numbers-http://www.iana.org/assignments/asأرقام النظام المستقل الموجود في 

                                            
البرامج والذي یحد من قابلیتھ بعض نطاقات العناوین لھا معاٍن خاصة، على سبیل المثال، "ھذا الجھاز" أو "المتعدد"، المعّرف من قبل  57

 لالستخدام كعناوین عادیة.
، لیتم تعیینھ مرة أخرى إلى االسم بعكس ترتیب 192.0.2.143، على سبیل المثال، IPبعنوان  IN-ADDR.ARPAیسمح تفویض  58

لربط اسم النطاق  DNS" واستخدام سجل مورد "مؤشر" IN-ADDR.ARPAالثمانیة، بإلحاق "
، تعیین مواصفات محددة في ("MYPC.EXAMPLE.COM")، .") مع مضیف لھ مثلIN-ADDR.ARPA.143.2.0.192" (أي

RFC 1034 الیوم، یتم استخدام ھذه الوظیفة غالًبا في أنظمة تسجیل أسماء المنتسبین بعناوین .IP  وبعض أنظمة مكافحة البرید المزعج
ھزة كمبیوتر منزلیة تم اختراقھا من خالل عدید من البرامج الضارة والتي لم حیث أن عدیًدا من األجھزة التي تبث بریًدا مزعًجا تعتبر أج

 الخاص بھا. IN-ADDR.ARPAتحدد إعداد نطاقات 
59 IP6.ARPA  تخدم نفس الوظیفة لـIPv6  كما تفعلIN-ADDR.ARPA  لــIPv4 كما ھو محدد في ،RFC 3596 

)http://tools.ietf.org/html/rfc3596 (. 

http://www.icann.org/en/resources/policy/global-addressing
http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space
http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml
http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml
http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml
http://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml
http://tools.ietf.org/html/rfc3596
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تلقي عائدات من مجموعات من عناوین أو أرقام النظام المستقل من السجالت اإلقلیمیة أو غیرھا التي  )6
 تتلقى مخصصات قبل إنشاء سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة؛ و

 .IANAوسجالت أرقام النظام المستقل الموجودة في موقع  IPv6و IPv4تحدیث  )7

 IPv4السیاق التاریخي إلدارة عناوین  4.1.1

ذات "األرقام  RFCsلدیھا تاریخ طویل، مع المخصصات األولیة كما ھو موثق في  IPv4إدارة عنوان 
المخصصة" األولى التي تم تنفیذھا في أوائل الثمانینیات. خالل تطور شبكة اإلنترنت، قد شھدت إدارة ھذه العناوین 
تغییًرا كبیًرا. في البدایة، كان االفتراض الذي قدمھ مصممو بروتوكول اإلنترنت ینطوي على أنھ سیكون ھناك عدد 

على غرار شبكات ھواتف االحتكار الوطني. ونتیجة لذلك، فإن النموذج األول قلیل من الشبكات الكبیرة للغایة، 
 مضیًفا. 16.777.216شبكة، ویمكن أن تتضمن كل شبكة ما یصل إلى  256المعالج سمح بما یصل إلى 

كان تخصیص الشبكات مسألة بسیطة: كان الناس المسؤولون عن الشبكة، ومعظمھم كانت معروفة في مجتمع 
یة من باحثي الشبكة، یتصلون "بقیصر األرقام" (الدكتور جون بوستل) ویطلبون منھ رقم الشبكة. سوف صغیر للغا

ُیقدم الرقم التالي في قائمة أرقام الشبكة بدون تكلفة وبدون شروط استخدام صریحة أو مكتوبة؛ كان ذلك مناسًبا، 
الذي حدد سیاق الثقة وااللتزام المتبادل لقواعد  نظًرا ألن الشبكات المتصلة جمیعھا كانت جزًءا من النشاط البحثي

 غیر مكتوبة من السلوك والتفاعل.
ومع ذلك، في وقت مبكر، وجد مشغلو الشبكات أن حجًما واحًدا ال یناسب الجمیع وأن ھناك احتماالً أن یكون ھناك 

. نظًرا لتعیین أرقام الشبكة عدد كبیر من الشبكات الصغیرة باإلضافة إلى عدد قلیل من الشبكات الكبیرة للغایة
"، التي سوف تمثل شبكة "الفئة أ" القادرة 0بالتتابع، تم اختراع مخترق صغیر: إذا كان البت األول من العنوان "

"، سیمثل ذلك شبكة 10من المضیفین. إذا كان اثنان من البتات األولى " 16.777.216على تضمن ما یصل إلى 
"، سوف تدل 110مضیًفا، وإذا كانت البتات الثالثة األولى " 65536ء ما یصل إلى "الفئة ب"، التي یمكنھا احتوا

مضیًفا. یعني الجانب الحسابي في ھذا التقسیم أنھ قد  256على شبكة "الفئة ج"، القادرة على تضمن ما یصل إلى 
ا یصل إلى )، م127.255.255.255-0.0.0.0شبكة "الفئة أ" (تغطي عناوین  128یكون ھناك ما یصل إلى 

شبكة  2.097.152)، وما یصل إلى 191.255.255.255-128.0.0.0شبكة "الفئة ب" (تغطي  32.768
 ).223.255.255.255-192.0.0.0"الفئة ج " (تغطي 

للعنوان یعني أن جمیع التخصیصات  60ھذا التقسیم القائم على "الفئات" لمساحات العنوان وفًقا للبتات الثالثة األولى
في وقت سابق یمكن إعفاؤھا والتي ال تزال توفر المرونة في حجم تعیینات الشبكة الجدیدة التي یمكن التي قدمت 

تنفیذھا. ال تزال المخصصات إلى حد كبیر مسألة "اسأل وسوف تحصل على ما ترید"، بالرغم من أن مقدم الطلب 
لى قائمة من أرقام الشبكة من الدكتور جون سوف ُیسأل "لماذا؟" إذا ما طلب "الفئة أ"، وتم نقل لوجستیات الحفاظ ع

" التي یدیرھا معھد ستانفورد لألبحاث (معھد ستانفورد لألبحاث الدولیة اآلن) NICبوستل الذي یقوم بالعمل نفسھ إلى "
 بموجب عقد وزارة الدفاع.

ات أ" كانت تعتبر في منتصف الثمانینیات، كانت معظم أرقام الشبكة التي یجري تخصیصھا "الفئات ب" ألن "الفئ
وتشیر توقعات استھالك أرقام الشبكة إلى أن "الفئات ب" سوف  61كبیرة جًدا و"الفئة ج" كانت تعتبر صغیرة جًدا.

، أدت توقعات انتھاء أو IPv6باإلضافة إلى تحفیز بدایات تطویر ما سیصبح  62تنتھي بحلول منتصف التسعینیات.
"بال فئة"، والتي تم خاللھا التخفیف من حدود الفئة الثابتة وبدالً من استنزاف "الفئة ب" إلى خطوة نحو معالجة 

حصول مقدم الطلب للحجم المتوسط "الفئة ب"، فسوف یحصل على مجموعة متجاورة من شبكات "الفئة ج" الكافیة 
 لتلبیة احتیاجاتھ الفعلیة. 

                                            
")، وُتستخدم لــ "المتعدد". و"الفئة ھـ" (البتات األربعة 1110ھناك نوعان من العناوین اإلضافیة: "الفئة د" (البتات األربعة األولى " 60

 ت خارج النطاق لھذه الوثیقة.")، التي كانت مخصصة لالستخدام في المستقبل. ومع ذلك، كانت مناقشة ھذه الفئا1111األولى "
 .1، القسم http://tools.ietf.org/html/rfc1517راجع  61
 ، القسم "خلفیة عامة".txt-csharp-solensky-http://www.watersprings.org/pub/id/draft.00راجع  62

http://tools.ietf.org/html/rfc1517
http://www.watersprings.org/pub/id/draft-solensky-csharp-00.txt
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)، كان یسبب 63صة داخل الوالیات المتحدةوبحلول منتصف التسعینیات، مع زیادة االستخدام التجاري لإلنترنت (وخا
ضغًطا كبیًرا على شبكة اإلنترنت في نظام توجیھ -" الناجمة عن عناوین "دون فئة" Cانتشار شبكات "الفئة 

اإلنترنت، ولم یكن لدى أجھزة التوجیھ في الوقت الحالي، مع الدرایة فقط بعناوین "غنیة بالفئات"، ذاكرة كافیة 
الشبكات المعلنة ورسائل التحدیث التي تشیر إلى ما إذا كانت الشبكة یمكن الوصول إلیھا أم ال تستخدم الستیعاب كل 

كالً من القدرة االستیعابیة لوحدة المعالجة المركزیة ألجھزة التوجیھ. باإلضافة إلى ذلك، أدى نمو اإلنترنت دولًیا إلى 
واحد مركزي داخل الوالیات المتحدة. وفي محاولة للحد  الضغط السیاسي لنظام التخصیص الموزع بدالً من نظام

وتكلیفھ بضمان تنفیذ  RIR 64من نمو نظام التوجیھ، وكذلك لتوزیع آلیات تخصیص الشبكة، تم إنشاء نظام
 المخصصات الوحیدة التي یمكن أن تبرر من خالل متطلبات الشبكة الفعلیة.

: منظمات مثل الجامعات IPv4ي عدم المساواة في توزیع عناوین ونتیجة ھذا التاریخ وكیف تم استخدام اإلنترنت ھ
التي شاركت في اإلنترنت في األیام المبكرة للغایة (قبل أواخر الثمانینیات) تمكنت من الحصول على مجموعات 

ضخمة من عناوین دون مبرر بشكل أساسي، في حین أن الداخلین في وقت الحق، وحتى شبكات وطنیة كان یجب 
االكتفاء فقط بما یمكن أن تبرره للھیئة المخصصة. استمر ھذا التوزیع غیر العادل في أن یكون قضیة سیاسیة علیھا 

 غیر المخصصة أصبحت مستھلكة. IPv4الیوم، خاصة وأن مجموعة من عناوین 

 IPv4إدارة عنوان  4.1.2

في  IANAكجزء من وظائف  IPv4وقد تم توثیق العملیة التي یتم من خاللھا تخصیص عناوین 
3838TUen-25-02-2012-rirs-ipv4-https://www.icann.org/resources/pages/allocationUT ومع .

أصبحت السیاسة قدیمة وعفا علیھا الزمن من استھالك مجموعة من عناوین  2011فبرایر  3ذلك، اعتباًرا من 
IPv4  التي ُتدار كجزء من وظیفة إدارة أرقام اإلنترنتIANA الیوم، تحمل السیاسات ذات الصلة بوظیفة إدارة .

، التي "IANAوما بعد االستنزاف من قبل  IPv4یص مسمى "السیاسة العالمیة آللیات تخص IANAأرقام اإلنترنت 
والتي یمكن إعادة  IANAالتي عادت مساحة العنوان إلى مزود وظیفة إدارة أرقام اإلنترنت 65تصف العملیة 

بتعدیل سجل  IANAیقوم موظفو 66تخصیصھا لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة. بمجرد الوفاء بمعاییر تلك السیاسة، 
 تعیینات المنفذة وفًقا لما تملیھ السیاسة.لیعكس ال IPv4عنوان 

 IPv6إدارة عنوان  4.1.3

 IETFالذي تم تعیینھ من قبل (⅛) حتى أن الكسر  IPv4ھي أكبر بكثیر من مساحة عناوین  IPv6مساحة عنوان 
یعتبر -والمخصصة من قبل نظام سجل أرقام اإلنترنت  IPv6الستخدامھ في ("اإلرسال العالمي") "العادي" لعناوین 

یعتبر حجم مجموعة  68باإلضافة إلى ذلك، ونتیجة للسیاسة العالمیة، IPv4.67أكبر من كامل المساحة لعناوین 
 -كبیرة للغایة -لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة  IANAالتي خصصتھا وظیفة إدارة سجل أرقام اإلنترنت  IPv6عنوان 

بحیث أنھ من غیر المرجح في ظل سیاسات 69-من مساحة عنوان اإلرسال العالمي  1/4096ل كل سجل یحم
التخصیص الفرعیة الحالیة أن سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة سوف تتطلب عدًدا كبیًرا من مجموعات إضافیة في 

                                            
، وبالتالي تطلب التحكم في العناوین من قبل OSIخارج الوالیات المتحدة، تولت معظم المنظمات االستیعاب الفعلي لبروتوكوالت  63

في أواخر الثمانینیات إلى أوائل فترة  RFCsمن ھذه المناقشات ضمن منظمات مقرھا بالوالیات المتحدة. یمكن االطالع على بعض 
 .1-2القسم  ) http://www.ietf.org/rfc/rfc1287.txtRFC 1287(التسعینیات، على سبیل المثال، في 

 AfriNICمسة سجالت إنترنت إقلیمیة، كل منھا مسؤولة عن منطقة جغرافیة معینة: في الوقت الذي ُكتب فیھ ھذا التقریر، كانت ھناك خ 64
(أمریكا الالتینیة  LACNIC(أمریكا الشمالیة وأجزاء من منطقة البحر الكاریبي)،  ARIN(آسیا والمحیط الھادي)،  APNIC(أفریقیا)، 

 األوسط، واالتحاد السوفیتي السابق). (بلدان أوروبا، الشرق-RIPE NCCوأجزاء من منطقة البحر الكاریبي)، و
 . en-08-05-2012-exhaustion-post-ipv4-https://www.icann.org/resources/pages/allocationراجع  65
  .space.xhtml-address-space/ipv4-address-http://www.iana.org/assignments/ipv4راجع  66
 .42،535،295،865،117،307،932،921،825،928،971،026،432إنھا في الواقع عناوین  67
  .rirs-ipv6-addressing/allocation-http://www.icann.org/en/resources/policy/globalراجع  68
 .83،076،749،736،557،242،056،487،941،267،521،536ھذه ھي عناوین  69

https://www.icann.org/resources/pages/allocation-ipv4-rirs-2012-02-25-en
http://www.ietf.org/rfc/rfc1287.txt
https://www.icann.org/resources/pages/allocation-ipv4-post-exhaustion-2012-05-08-en
http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml
http://www.icann.org/en/resources/policy/global-addressing/allocation-ipv6-rirs
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بت أصلي  32ترنت وصحیح أیًضا، بالطبع، أنھ عندما تم تعریف مساحة عنوان بروتوكول إن 70المستقبل المنظور.
 ، تم استخدام نفس لغة "ربما ال یمكن أبًدا أن تستنفد" من قبل مصممیھا.1974في عام 

تشبھ العملیة التي یقوم مشغل وظیفة إدارة  RIRsلــ  IPv6العملیة التي یتم خاللھا تخصیص مجموعات عنوان 
المجانیة.  IPv4تنفاد مجموعة قبل اس IPv4من خاللھا بتخصیص مجموعات عناوین  IANAأرقام اإلنترنت 

تنفیذ التخصیص  IANAتحدد متى یمكن لموظفي  IPv6السیاسة العالمیة التي یتم من خاللھا تخصیص عناوین 
(عندما تندرج "المساحة المتاحة" لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة أسفل حد معین، أو تكون غیر كافیة لتلبیة احتیاجاتھا 

یستوفي معاییر السیاسة العالمیة،  RIR) وحجم التخصیص. عند استالم طلب من أشھر التالیة 9في غضون الــ 
 بتعییناتھا. RIRوإبالغ IPv6 "71سجل "تعیینات عنوان اإلرسال العالمي  IPv6بتعدیل  IANAیقوم موظفو 

 إدارة أرقام النظام المستقل 4.1.4

) لسجالت ASNsبتخصیص مجموعة من أرقام النظام المستقل ( IANAتقوم وظیفة إدارة سجل أرقام اإلنترنت 
(أي أن  ASNs 65.536اإلنترنت اإلقلیمیة للتخصیص الفرعي للمنظمات الطالبة. في البدایة، كان ھناك فقط 

بت أو أكثر من  32إلى ASNمساحة  IETFبت). ومع ذلك، وسعت  16كان  ASNs 16مجال البروتوكول لــ 
بت إلى سجالت اإلنترنت  32ذات  ASNsتم تسلیم المجموعات األولى من  2006ي عام ، وفASNsملیارات  4

 اإلقلیمیة.
، IANAبت غیر مخصصة كانت ال تزال في المجموعة المجانیة لــ  16ذات  ASNs 500بالرغم من أن أقل من 
قضایا المھمة مع استنفاد بت بشكل كاٍف بحیث كان من غیر المرجح نشوء ال 32ذات  ASNsوتم تنفیذ االنتقال إلى 

 بت. 16ذات  ASNمساحة 

 معالجة طلب التغییر 4.2

ألن ھناك فقط خمسة سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة، وكان استنفاد مجموعات موارد أرقام اإلنترنت المخصصة من قبل 
د ما، فتم لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة یعتبر نادر الحدوث ویمكن التنبؤ بھ إلى ح IANAوظیفة أرقام اإلنترنت 

التحقق من صحة طلبات التغییر أو الموارد اإلضافیة من خالل سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة بواسطة التفاعالت بین 
 مباشرة.  RIRوموظفي  IANAموظفي وظائف 

، وذلك IP6.ARPAو IN-ADDR.ARPAألتمتة التغییرات في مناطق 72برامج  ICANNلقد وضعت 
سجالت إنترنت إقلیمیة. واستناًدا إلى عدد  5، والمعطاة إلى ICANNباستخدام شھادات العمیل المخصصة من قبل 

مباشرة، تدیر سجالت  IANAباعتبارھا مشغل وظیفة  ICANNالتي تتم إدارتھا من قبل  73قلیل من االستثناءات
 . IP6.ARPAو IN-ADDR.ARPAاإلنترنت اإلقلیمیة جمیع التفویضات تحت مناطق 

                                            
 RIRفي كل من سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة تمثل مساحة عنوان كافیة لكل  IANAلتي خصصتھا وظیفة سجل أرقام اإلنترنت المجموعات ا 70

 عمیل). 65.000(مع وجود كل مزود قادر على تزوید أكثر من  ISPألكثر من ملیون من مزودي خدمات اإلنترنت  IPv6لتوفیر عناوین 
 من مزودي خدمات اإلنترنت. 20.000یع سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة أقل من حالًیا، تعتبر العضویة المجتمعة لجم

  .assignments-address-unicast-http://www.iana.org/assignments/ipv6راجع  71
manderson-http://tools.ietf.org/html/draft-الموضوع لھذا الغرض في  ICANNوكول تم توثیق العملیة الفنیة وبروت 72

01-xml-rdns.  
، RFC 1918انظر ( IN-ADDR.ARPA.10وھي  –الخاصة IPv4ترتبط االستثناءات بالتفویضات المرتبطة بعناوین  73

http://tools.ietf.org/html/rfc1918(– وعناوینIpv4 .المتعددة 

http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments
http://tools.ietf.org/html/draft-manderson-rdns-xml-01
http://tools.ietf.org/html/draft-manderson-rdns-xml-01
http://tools.ietf.org/html/draft-manderson-rdns-xml-01
http://tools.ietf.org/html/rfc1918
http://tools.ietf.org/html/rfc1918
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 إشراك حكومة الوالیات المتحدة في إدارة موارد أرقام اإلنترنت 4.3

لیس لدیھا مخصصات فردیة مصرح بھا لمجموعات العناوین أو أرقام النظام المستقل من قبل  NTIAتاریخًیا، 
قبل  ICANNة بمراجعة السیاسات العالمیة كما قبلھا مجلس إدار NTIA. في الماضي، لم تقم IANAمشغل وظیفة 

 تنفیذھا، ولكن لم یكن ھناك أي دور موافقة مرتبط بھذه المراجعة.

 ARPA TLD.سجل معاییر البروتوكول ووظیفة إدارة  5
بسبب عدد  ICANNفي  IANAاستھالك معظم الموارد البشریة المرتبطة بعقد وظائف  IANAتشمل وظیفة 

أو سالسل أحرف معروفة جیًدا (وموثقة بشكل علني) یتم تمثل معاییر البروتوكول أرقاًما  74السجالت المتضمنة.
 .IETFاستخدامھا بواسطة تطبیقات بروتوكوالت محددة (في المقام األول) من قبل 

كقاعدة بیانات موزعة  DNSفي البروتوكوالت التي تستخدم  TLDیتم استخدام "العنوان ومنطقة معیار التوجیھ" 
عالمًیا للبحث عن قیم معینة ذات فائدة. في معظم الحاالت، یتم استخدام ھذه القیم من خالل التطبیقات بدالً من رؤیتھا 
مباشرة من قبل مستخدمي اإلنترنت. في األصل كانت تستخدم من قبل وزارة الدفاع األمریكیة لإلشارة للمضیفین في 

ARPAnet تمت إعادة تعیین تسمیة اسم نطاق "75، 2000نترنت)، خالل عام (سلف شبكة اإل.ARPA "
 وُیستخدم اآلن ألغراض البروتوكول.

 إدارة سجل معاییر البروتوكول 5.1

كما ذكرنا، معاییر البروتوكول ھي القیم المستخدمة في تطبیقات البروتوكوالت. وتم تعریف ھذه القیم بحیث یمكن 
 لبروتوكول دون معلومات إضافیة، وتشمل معاییر البروتوكول ما یلي، كأمثلة:أن تتفاعل تطبیقات مختلفة من ا

 76؛IPv4) ألكثر بروتوكول اإلنترنت شیوًعا واستخداًما، 4رقم اإلصدار ( )1
)) الُمستخدم في شبكة اإلنترنت HTTP) أو "اسم الخدمة" (بروتوكول نقل النص التشعبي (80"المنفذ" ( )2

 77العالمیة؛
(أو باستخدام فن االستذكار ” 1.3.6.1.4.1.5901“خاصة، مثال، أرقام المؤسسات ال )3

"iso.org.dod.internet.private.enterprise.nominum وتستخدم في المقام األول في ،("
 و 78تطبیقات إدارة الشبكات؛

) من أجل سجل مورد "إرسال إطار SPF) ومساعد الذاكرة (99من نوع الكود ( DNSسجل مورد  )4
 79السیاسة".

                                            
  .http://www.iana.org/protocolsقائمة جمیع سجالت معاییر البروتوكول متاحة في  74
 ، الملحق (أ).http://tools.ietf.org/search/rfc3172راجع  75
http://www.iana.org/assignments/version-في  IPیمكن العثور على سجل معاییر البروتوكول ألرقام إصدار  76
1-numbers-numbers.xhtml#version-numbers/version.  
port-names-http://www.iana.org/assignments/service-تم العثور على سجل اسم المنافذ/الخدمة في  77

numbers.xhtml-port-names-numbers/service.  
  .numbers-numbers/enterprise-http://www.iana.org/assignments/enterpriseفي  PENیوجد سجل  78
ers/dnsparamet-http://www.iana.org/assignments/dns-في  DNSتم العثور على سجل مورد  79
4-parameters-parameters.xhtml#dns . 

http://www.iana.org/protocols
http://tools.ietf.org/search/rfc3172
http://www.iana.org/assignments/version-numbers/version-numbers.xhtml%23version-numbers-1
http://www.iana.org/assignments/version-numbers/version-numbers.xhtml%23version-numbers-1
http://www.iana.org/assignments/version-numbers/version-numbers.xhtml%23version-numbers-1
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml
http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers/enterprise-numbers
http://www.iana.org/assignments/dns-parameters/dns-parameters.xhtml%23dns-parameters-4
http://www.iana.org/assignments/dns-parameters/dns-parameters.xhtml%23dns-parameters-4
http://www.iana.org/assignments/dns-parameters/dns-parameters.xhtml%23dns-parameters-4
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سجل لمعاییر البروتوكول الفردیة، یتألف كل منھا من ملف نصي یصف المعیار والقیم التي  1000ھناك أكثر من 
تم تسجیلھا. كل من السجالت یتضمن سیاستھ الخاصة لإلنشاء والتعدیل والحذف، تحتوي بعض السجالت على واحد 

اآلالف من القیم. بعض السجالت نادًرا ما  أو اثنین من القیم فقط، في حین أن سجالت أخرى تحتوي على عشرات
 IABأو  IESGأو  IETFیتم تعدیلھا أو ال یتم تعدیلھا مطلًقا، ویتم تحدیث األخرى بصورة یومیة أو أسبوعیة. تحدد 

معاییر البروتوكول والسیاسة التي یتم بموجبھا إنشاء تلك المعاییر أو تعدیلھا أو حذفھا، ویحدث ذلك بشكل أكثر 
. في الغالبیة العظمى من الحاالت، یمكن أن ینظر إلى RFC" (المطلوب) لوثائق IANAفي قسم "اعتبارات شیوًعا 

سجالت معاییر البروتوكول في المقام األول على أنھا معلومات أرشیفیة محددة في السجالت حیث تعتبر السجل 
لسجالت على تشغیل اإلنترنت مباشرة. إلجراء الدائم لتعیینات القیم، ولكن ال تؤثر التغییرات التي تدخل على تلك ا

تغییر لواحد من ھذه السجالت لیؤثر على تشغیل اإلنترنت، سوف یحتاج منفذو البروتوكول إلنشاء أو تحدیث 
 تطبیقات لتعكس قیم جدیدة ومن ثم یمكنھم نشر تلك التطبیقات عبر اإلنترنت.

 ،IPv6و IPv4حیث ینبثق مصطلحا  -IPسجل رقم اإلصدار وھو -استناًدا إلى دراسة كیف یمكن لسجل معین واحد، 
. یمكن أن تصبح االتفاقیات المبرمة في وقت IANAأن یكون مفیًدا في فھم دور وظیفة سجل معاییر بروتوكول 

بتات یحددھا اإلنترنت من كل حزمة في الشبكة لتشكل إصدار البروتوكول المستخدم من قبل تلك  4مبكر للغایة أول 
الحزمة. یسمح ذلك بوجود إصدارات متعددة من بروتوكول اإلنترنت الستخدامھا في الشبكة في وقت واحد، یمكن 

كمبیوتر البتات األربعة األولى من الحزمة التي حصل علیھا ویسلم تلك الحزمة إلى البرامج التي أن یتضمن جھاز 
المستخدم من قبل الحزمة. بینما تم تطویر اإلصدارات الجدیدة من بروتوكول  IPتمكنت من استیعاب إصدار 

سل التالي وسوف یقوم الدكتور اإلنترنت، فإن مجتمع مطوري البروتوكول سیوافق على تعیین رقم اإلصدار المتسل
 جون بوستل، الذي كان یتصرف باسم "ھیئة أرقام اإلنترنت المخصصة" بتسجیل ھذا الرقم.

RFC 750 ، RFC  إصدارات مختلفة من بروتوكول  5، ووثقت 1978ذات "األرقام المخصصة" ُنشرت في عام
 .1اإلنترنت كما ھو مبین في الجدول 

 الوصف رقم عشري البت
 1977إصدار مارس  0 0000
 1978إصدار ینایر  1 0001
 1978إصدار (أ) فبرایر  2 0010
 1978إصدار (ب) فبرایر  3 0011
 1978) سبتمبر 4إصدار ( 4 0100

 )1979(اعتباًرا من  IP. سجل إصدار 1الجدول 

" لبروتوكول اإلنترنت األساس لما سیصبح في نھایة المطاف بروتوكول اإلنترنت 1978سبتمبر  4أصبح "إصدار 
 .IPv4األساسي، 

، تم تطویر بروتوكول جدید ُیعرف باسم 1980ومع ذلك، فإن تطویر بروتوكول اإلنترنت لم یتوقف. بحلول عام 
). وجاء 5" (عشري 0101، وتم تعیین اإلصدار "IPر "بروتوكول التدفق" تم تطویره؛ طلب صاحبھ رقم إصدا

وقام  IPv4التطور الرئیسي التالي لبروتوكول اإلنترنت في أوائل التسعینیات، عندما تمت معالجة أوجھ القصور في 
بإنشاء عدد من البدائل المختلفة لــ "الجیل القادم من بروتوكول اإلنترنت".  IETFمجتمع مطوري البروتوكول في 

") بتعیین إصدارات بروتوكول اإلنترنت IANA، قام الدكتور جون بوستل (ال یزال یتصرف باسم "1994في عام 
) لم تعد قید 3-0 . وباإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن اإلصدارات السابقة من بروتوكول اإلنترنت (اإلصدارات9إلى  6

 .2الجدول . ویظھر السجل الناتج في IPمن سجل رقم إصدار  3إلى  0االستخدام، قام بإزالة أرقام إصدار من 
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 اإلصدار كلمة أساسیة رقم عشري البت
  (محفوظ) 0 0000
  (غیر مخصص) 1 0001
  (غیر مخصص) 2 0010
  (غیر مخصص) 3 0011
 بروتوكول اإلنترنت برتوكول اإلنترنت 4 0100
0101 5 ST  وضع مخطط البیاناتST 
0110 6 SIP برتوكول إنترنت بسیط 
0111 7 TP/IX اإلنترنت القادم 
1000 8 PIP  بروتوكول اإلنترنتP 
1001 9 TUBA TCP وUDP على عناوین أكبر 

 )1994سجل إصدار بروتوكول اإلنترنت (اعتباًرا من  2الجدول 

. إذا IETFمع استمرار اإلنترنت في التطور، قد یتم توحید اإلصدارات الجدیدة من بروتوكول اإلنترنت من قبل 
في العشري. ومع  10" في الثنائي، و1010حدث ذلك، فإن رقم اإلصدار المقبل الذي سیتم تخصیصھ سیكون "

الذي یؤدي وظیفة إدارة سجل  IANAذلك، بدالً من تنفیذ الدكتور جون بوستل لھذه الوظیفة، فإن مشغل وظائف 
یات سجل معاییر والبروتوكول العادیة، معاییر البروتوكول سوف یقوم بتعدیل السجل الفعلي باستخدام عمل

 والروتینیة، كما سیفعل ألي معیار بروتوكول آخر.

 ARPA(.  TLDإدارة منطقة العناوین والتوجیھ ( 5.2

وتعدیل معلومات  ARPA.من إضافة التفویضات إلى مجاالت المستوى الثاني تحت  ARPA TLD.تتكون إدارة .
من  ARPA.نفسھا. یتم التصریح بالتغییرات في منطقة  ARPA.) المرتبطة بمنطقة DNSSECالتفویض (و

 . IETF، وعادة في اتجاه مجموعات عمل IABقبل 80
 ARPA؛ یجري تسجیل منطقة .IANAومشغل وظائف  ICANNبواسطة  ARPAتدار محتویات منطقة .

، بالرغم من أن Verisignوتوزیع للمنطقة المسجلة الناتجة لتسمیة خوادم حالًیا من قبل  DNSSECباستخدام 
 ICANN.81یحدد أن ھذه المسؤولیة سوف تنتقل إلى  IANAعقد وظائف 

، یتوافق IANAیتم تضمین إدارتھا في عقد وظائف  ال، حیث ARPA.كل من نطاقات المستوى الثاني في منطقة 
 والغرض منھا:مع استخدام بروتوكول معین. في الوقت الذي تم فیھ كتابة ھذا التقریر، كانت المناطق الفرعیة 

• E164.ARPA یستخدم ھذا النطاق الفرعي لبروتوكول .ENUM ،82 مما یسھل ترجمة أرقام الھاتف
قد فوض إدارة ھذه المنطقة إلى  IAB) الستخدامھا في اإلنترنت. ITU-T E.164(معّرفات توصیة 

RIPE-NCCلعثور على ، التي تبادل رسائل مع االتحاد الدولي لالتصاالت إلدارة المنطقة. یمكن ا
http://www.ripe.net/dataUT-38في  E164.ARPAإلدارة  IABتعلیمات 

38TUinstructions-tools/dns/enum/iab . 
 

                                            
 .) http://tools.ietf.org/html/rfc3172 RFC 3172(في  ARPAللتصریح بالتغییرات في منطقة  IABتم وصف مسؤولیة  80
، 1.2.9.1.4سم ، الق1المجلد  IANAلعقد وظائف  RFPلــ  ICANNاستجابة  81

http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/icann_volume_i_elecsub_part_1_of_3.pdf 
82 http://tools.ietf.org/rfc/rfc6116.txt 

http://www.ripe.net/data-tools/dns/enum/iab-instructions
http://www.ripe.net/data-tools/dns/enum/iab-instructions
http://www.ripe.net/data-tools/dns/enum/iab-instructions
http://tools.ietf.org/html/rfc3172
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/icann_volume_i_elecsub_part_1_of_3.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/icann_volume_i_elecsub_part_1_of_3.pdf
http://tools.ietf.org/rfc/rfc6116.txt
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• IN-ADDR.ARPA ُیستخَدم ھذا النطاق الفرعي من قبل .DNS  لتمكین تعیین عناوینIPv4  إلى
، یمكنك اكتشاف اسم 192.0.2.1رقم  IPv4أسماء النطاقات. على سبیل المثال، إذا كان لدیك عنوان 

النطاق الذي یتوافق مع ھذا العنوان عن طریق عكس ترتیب األرقام، ووضع "." بینھما، إلحاق 
".IN-ADDR.ARPA" والقیام بالبحث عن ،PTR  (المؤشر) في اسم النطاق الناتج

"1.2.0.192.IN-ADDR.ARPA"" استناًدا إلى وصفھ بــ .DNS  العكسي،" تستخدم اآلن ھذه
في ذاتھا وتعتبر أكثر قابلیة  IPالتعیینات في المقام األول بتقدیم رسائل سجل تحتوي بدورھا على عناوین 

 للقراءة بسھولة من قبل البشر. 
 

ى األعلى من العناوین التي تتوافق مع مجموعات المستو IN-ADDR.ARPAإدخاالً في منطقة  228
، IANAتم تخصیصھا (أو، في بعض الحاالت، محفوظة) كجزء من وظیفة إدارة سجل أرقام اإلنترنت 

وتتم معظم ھذه التفویضات إلى  IN-ADDR.ARPA.83.239 إلى IN-ADDR.ARPA.1بدًءا من 
المجموعة. ومع ذلك،  خوادم األسماء التي تدیرھا سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة التي حصلت على تخصیص

فیتم إجراء  84ملیون عنوان متجاور، 16في الحاالت التي تم فیھا إجراء تعیینات من مجموعات ألكثر من 
لشركة  مثالً  16.0.0.0/8التفویضات إلى الشركات التي حصلت على المجموعات. وتم تخصیص 

Hewlett Packard ( HP) 16، وتدار خوادم األسماء لــ.IN-ADDR.ARPA  من قبلHP یتم .
المسؤول عن المنطقة التي یرتكز علیھا  RIRإجراء تغییرات على ھذه التفویضات "القدیمة" من خالل 

 .ICANNالمستخدم النھائي، ولیس عن طریق التفاعل المباشر بین منظمة المستخدم النھائي و
 

• IN-ADDR-SERVERS.ARPAللقیام  . یحتوي ھذا النطاق الفرعي خوادم االسم المستخدمة
 IN-ADDR.ARPA.85بعملیات البحث في منطقة 

 
• IP6.ARPA یحقق ھذا النطاق الفرعي نفس الغرض لــ .IPv6  بحیثIN-ADDR.ARPA  تخدمIPv4 .

، یمكن db8:1000:9700::dead:beef 2001:الممثل في  IPv6على سبیل المثال، وبالنظر إلى عنوان 
ھذا العنوان عن طریق عكس ترتیب أرقام ست عشریة (إدخال للمرء أن یكتشف اسم النطاق الذي یتوافق مع 
، وتنفیذ بحث "IP6.ARPA)، ووضع "." بینھما، وإلحاق ".86العدد المناسب من األصفار في االختزال "::"

PTR (المؤشر) السم النطاق الناتج 
"F.E.E.B.D.A.E.D.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7.9.0.0.0.1.8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA."  

 
مخصصات  IP6.ARPA، تعكس اإلدخاالت في منطقة IN-ADDR.ARPAكما ھو الحال مع 

 IANAمجموعة المستوى األعلى التي أجریت على سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة من قبل مشغل وظائف 
، ال توجد IN-ADDR.ARPAكجزء من وظیفة إدارة سجل أرقام اإلنترنت. ومع وعلى خالف 

وإما تحفظات  RIRsقدمت إما إلى  IPv6خصیصات في مساحة عنوان كل من الت-مخصصات "قدیمة" 
 .IETFحددتھا 

 

                                            
). داخل RFC 1112محفوظة الستخدامھا في المستقبل (ھي عناوین سابقة "الفئة ھـ" التي حددتھا  255-240المجموعات في النطاق  83

لمجموعات من أجل "البث المحدود." ا RFC 919بواسطة  255.255.255.255، یتم حجز عنوان "كل تلك" 255المجموعة 
 .IN-ADDR.ARPAفقط تتمثل في  228، 239و 1المحتملة بین 

". منذ تقسیم أسماء النطاقات 8sبت للعنوان، والمعروف باسم "/ 24یعكس على األقل  16،777،216في الواقع، من مضاعفات  84
IN-ADDR.ARPA  / الثمانیة أرقام في  8بمعدل ثمانیات في العناوین (في االتجاه المعاكس)، یمكن تفویض أي منظمة قد تلقت كامل

 . IN-ADDR.ARPAمنطقة 
 RFC 5855في  IP6-SERVERS.ARPAو IN-ADDR-SERVERS.ARPAیتم تحدید استخدام  85
) ://tools.ietf.org/html/rfc5855http.( 

 . http://tools.ietf.org/html/rfc5952راجع  86

http://tools.ietf.org/html/rfc5855
http://tools.ietf.org/html/rfc5952
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• IP6-SERVERS.ARPA تحتوي ھذه المنطقة الفرعیة على خوادم االسم الُمستخدم إلجراء عملیات .
 .IP6.ARPAالبحث في منطقة 

 
• IPV4ONLY.ARPA یستخدم ھذا النطاق الفرعي ألحد بروتوكوالت االنتقال .IPv6 مما یوفر وسیلة ،

المستخدمة  IPv6) ولمعرفة بادئة RFC 6147وھي ( DNS64للكشف عن وجود تقنیة االنتقال 
 لترجمة البروتوكول في شبكة الوصول.

 
• IRIS.ARPA ُیستخدم ھذا النطاق الفرعي لــ "خدمة معلومات سجل اإلنترنت"، وھو تطبیق .

كان المقصود منھ استبدال بروتوكول 87) الذي CRISP"بروتوكول خدمة اإلنترنت للسجل المتقاطع" (
"WHOIS في نھایة األمر باعتباره اآللیة التي یمكن من خاللھا البحث عن معلومات السجل عبر "

 في كسب قبول كبیر. IRIS/CRISPاإلنترنت. فشل بروتوكول 
 

• URI.ARPAُیستخَدم ھذا النطاق الفرعي ضمن نظام اكتشاف التفویض الدینامیكي . )DDDS(88 
 .، ولكن قد فشل ھذا النظام في كسب قبول كبیر2002لتسجیل "معرفات الموارد الموحدة". تم تحدیده في عام 

 
• URN.ARPA) ُیستخَدم ھذا النطاق الفرعي ضمن نظام اكتشاف التفویض الدینامیكي .DDDS (

 النظام في كسب قبول كبیر.، ولكن قد فشل ھذا 2002لتسجیل "أسماء الموارد الموحدة". تم تحدیده في عام 
 

، والسجالت (NS)، اسم الخادم (SOA)ھي "بدایة من السلطة"  ARPAاإلدخاالت األخرى الوحیدة في منطقة .
 للمنطقة نفسھا.  DNSSECالمتعلقة بــ 

 اشتراك الحكومة األمریكیة 5.3

 . لیس ثمة اشتراك مباشر للحكومة األمریكیة في وظیفة إدارة سجل معاییر البروتوكول
 IETFتعتبر نظرًیا معقدة إلى حد ما بسبب مطالبات السلطة للتنافس المحتمل بین مجتمع  ARPA.إدارة منطقة 

 . RFC 3172و IANAوجًھا لوجھ مع عقد وظائف  NTIAو
 على ما یلي: IETF RFC 3172ینص 

 واألرقام) یتحمل المسؤولیة، بالتعاون مع ھیئة اإلنترنت لألسماء IABمجلس ھندسة اإلنترنت (
 " . ARPA، إلدارة نطاق" (ICANN)المخصصة

 و
 IANA، وفًقا لألحكام المبینة في ھذه الوثیقة، یجب تنفیذھا من قبل [ARPA]اإلدارة التشغیلیة لھذا النطاق

 .IANA [RFC 2860]بشأن  ICANNو IAB بموجب شروط مذكرة التفاھم بین 
باعتبارھا واحدة من  ARPA.صراحة إدارة منطقة 89یتضمن  IANAلعقد وظائف  2.9.1.جومع ذلك، قسم 

 . IANAوظائف 

                                            
 . http://tools.ietf.org/html/rfc3707راجع  87
 . /rfc3401.txtrfchttp://www.ietf.org/راجع  88
، final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1راجع  89

 . 6الصفحة 

http://tools.ietf.org/html/rfc3707
http://www.ietf.org/rfc/rfc3401.txt
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
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والمناطق الفرعیة المدارة من قبل مشغل  ARPA.في الواقع، لم تظھر ھذه المسألة المحتملة. كما في منطقة 
تعتبر مستقرة تماًما، ربما لتلقي طلب تحدیث واحد سنوًیا في المتوسط، لم تكن ھناك أي حاالت نشأ  IANAوظائف 

ال تلعب  NTIAوعالوة على ذلك،  ARPA.90فیھا خالف بشأن دور حكومة الوالیات المتحدة في إدارة منطقة 
 .ARPAدوًرا في اإلدارة الیومیة لمنطقة 

 INT TLD.إدارة  6
، أنشئت 1994في عام  RFC 1591والموثقة في  1988، التي قُدمت في منطقة الجذر في عام INT.منطقة 

 أصالً لتشمل
 91[...] المنظمات التي أنشئت بموجب المعاھدات الدولیة أو قواعد البیانات الدولیة.

 ، وإنشاءIP4.INTفي صورة  INT.إلى منطقة  IN-ADDR.ARPAبنقل نطاق  IETFفي األصل، ُیقصد بــ 
). ITUألمانة االتحاد الدولي لالتصاالت ( INT.. وتفویض IP6.ARPAلنفس االستخدام في  IP6.INTالنطاق 

 لغرض "قواعد البیانات الدولیة". ARPA.إعادة التعیین منطقة  IETF، قرر مجتمع RFC 3172ومع ذلك، مع نشر 
http://www.UT-38یمكن االطالع على التعریف الحالي لما یشكل "المنظمات التي أنشئت بموجب معاھدات دولیة" في 

38TUiana.org/domains/int/policy  على ما یلي: 3ولیس دون بعض الجدل. تحدیًدا، ینص المعیار 
، ویجب أن شخصیة قانونیة دولیة مستقلةیجب النظر إلیھا على نطاق واسع بأن لھا فالمنظمة التي تنشأ، 

تكون موضوًعا للقانون الدولي ومدارة بواسطتھ. اإلعالن أو المعاھدة یجب أن ینشئ المنظمة. إذا كانت 
من المنظمة المنشأة ھي أمانة، فیجب أن یكون لھا شخصیة قانونیة. على سبیل المثال، یجب أن تتمكن 

 إبرام العقود وتكون طرًفا في اإلجراءات القانونیة.
 INT.قد حظر ھذا الشرط ألي شخصیة قانونیة بعض المنظمات المرتبطة بالمعاھدات من الحصول على تفویض 

. بینما ھناك عدد قلیل من الحاالت الشاذة INTتفویًضا في منطقة  184، كان ھناك 2014یولیو  15اعتباًرا من 
)، فإن الغالبیة العظمى من اإلدخاالت في منطقة YMCA.INT93و TPC.INT 92على سبیل المثال،التاریخیة (

.INT .تتوافق مع منظمات المعاھدات الدولیة وفًقا لجمیع المعاییر الموثقة في السیاسة 

 INT TLD.إشراك حكومة الوالیات المتحدة في إدارة  6.1.1

، والمسائل IANAتعتبر وظیفة  INT.. نظًرا ألن إدارة INTأي دور في التشغیل الیومي لنطاق  NTIAلیس لدى 
 . المفتوح INT.المتعلقة باشتراك حكومة الوالیات المتحدة فیوضع سیاسة اإلدارة ، مثالً، معاییر الحصول على نطاق 

                                            
. وتمت تھدئة ھذه المخاوف عندما ARPAفي إدارة بعض المناطق الفرعیة لــ . NTIAفي الماضي، ظھرت مخاوف بشأن اشتراك  90

 ، ولیس مناطقھا الفرعیة.ARPA.یتعلق فقط بمنطقة  NTIAكان من المفھوم أن اشتراك 
 ).2(الصفحة  2)، القسم http://tools.ietf.org/html/rfc1591راجع ( 91
،" The President’s Analystإلى "شركة الھاتف" (في إشارة إلى فیلم" TPC.INTیشیر المجال  92

http://www.imdb.com/title/tt0062153/ تجربة في استخدام اإلنترنت لتجاوز 1993) وكان في وقت مبكر (حوالي عام (
في  TPC.INTخدمات الھاتف القیاسیة للفاكسات. یمكن االطالع على وصف موجز لــ 

http://museum.media.org/invisible.net/project/tpc.int.html  ومبادئ تشغیلھ الموثقة في
http://tools.ietf.org/html/rfc1703 . 

 عیة الشبان المسیحیین.بجم YMCA.INTیرتبط المجال  93

http://www.iana.org/domains/int/policy
http://www.iana.org/domains/int/policy
http://www.iana.org/domains/int/policy
http://tools.ietf.org/html/rfc1591
http://www.imdb.com/title/tt0062153/
http://www.imdb.com/title/tt0062153/
http://museum.media.org/invisible.net/project/tpc.int.html
http://museum.media.org/invisible.net/project/tpc.int.html
http://tools.ietf.org/html/rfc1703
http://tools.ietf.org/html/rfc1703
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 الحالیة IANAجھود عمل وظائف  7
. IANAحالًیا في أداء بعض وظائف یقدم ھذا القسم معلومات إلعطاء القارئ بعض السیاق بشأن حجم العمل المتضمن 

وفقا  2014إلى أبریل  2013في الفترة من سبتمبر  IANAوتستمد البیانات من اإلحصاءات المنشورة من قبل 
 94مع حكومة الوالیات المتحدة. IANAمن عقد وظائف  4-4-للقسم ج

 DNSإدارة منطقة الجذر  7.1

، تتعلق غالبیتھا ببرنامج DNSمعاملة إدارة منطقة الجذر  485أشھر، تم تجھیز  8خالل فترة القیاس التي تبلغ 
gTLD  الجدید لمنظمةICANNتشیر "طلبات التغییر" إلى التغییرات التي أدخلت على ملف منطقة 3الجدول  . في 

" ccTLDتصف الصفوف المسماة "إعادة تفویض  IANA TLD (" WHOIS")الجذر أو قاعدة بیانات تسجیل 
 على التوالي.  gTLDsو ccTLDs" إعادة تفویض أو تفویض gTLDو"تفویضات 

 14-أبریل -14مارس  -14فبرایر  -14ینایر  13-دیسمبر 13-نوفمبر 13-أكتوبر 13-سبتمبر الصفقات

 18 35 24 57 24 25 22 21 طلب التغییر

 ccTLD 0 1 0 0 0 0 0 3إعادة تفویض 

 gTLD 0 4 28 41 49 41 35 58تفویض 

 78 70 65 106 65 53 27 21 اإلجمالي

 DNS. معامالت إدارة منطقة الجذر 3الجدول 

%"، 90مع األعمدة "المتوسط"، " 95یقدم البیانات المتعلقة بمقدار الوقت المستغرق في معالجة الطلبات، 4الجدول 
" الذي یصف على التوالي متوسط عدد أیام معالجة الطلب، وعدد األیام التي تم خاللھا معالجة SLC"األقصى"، و "

 ICANNفي المائة من الطلبات، والحد األقصى لعدد األیام التي اُستغرق لمعالجة الطلب، والتزام مستوى خدمة  90
 ).IANAخاللھا بمعالجة طلبات معینة في عقد وظائف  ICANNلتزمت (عدد األیام التي قد ا

 SLC الحد األقصى 2012أغسطس  90 المتوسط المعاملة

 21 39 14 5 طلب التغییر

 gTLD 6 13.5 23 30إعادة تفویض 

 (باألیام) DNS. أوقات معالجة إدارة منطقة الجذر 4الجدول 

                                            
 .http://www.iana.org/performance/metricsالبیانات متاحة على  94
لم تدرج أوقات المعالجة لطلبات تفویض/إعادة التفویض الثالثة في ھذا الجدول نظًرا ألن صغر حجم العینة یعني أن البیانات تفتقر إلى  95

. Verisignوصوالً إلى التنفیذ النھائي لطلب  IANA طلب استالم تاریخ من ائيالنھ الوقت یقیس الوقتالداللة اإلحصائیة. متوسط 
 .Verisign، وNTIA، وIANAوبعبارة أخرى، ھذا یقیس أداء النظام لمقدم الطلب، و
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 اإلنترنت إدارة سجل أرقام 7.2

، تمت معالجة طلبات إدارة سجل أرقام اإلنترنت. وقعت اثنان من ھذه الطلبات 3أشھر من فترة القیاس  8على مدار 
 90 یوم وكان 1.92. متوسط الوقت إلتمام ھذه الطلبات الثالثة كان 2014، واحدة في فبرایر 2013في سبتمبر 

أیام  7یوم، كل في حدود التزام مستوى الخدمة بــ  3.71ى ھو یوم، وكان الحد األقص 3.56في المائة كان یساوي 
 .ASOحددتھا مذكرة التفاھم 

 إدارة سجل معاییر البروتوكول 7.3

، 5الجدول ، تمت معالجة معامالت إدارة سجل معاییر البروتوكول. في 2695أشھر من فترة القیاس  8على مدار 
 یتم تقسیم ھذه المعامالت إلى الفئات التالیة:

 RFCs" من IANAالتعلیمات المحددة في قسم "اعتبارات  IANA" ینفذ موظفو IANA"اعتبارات  )1
 96وبعض مسودات اإلنترنت.

یع مسودات اإلنترنت خالل عملیة "االستدعاء بمراجعة جم IANAیقوم موظفو -"مراجعة مسودة"  )2
 مراجعة. IESGأو عندما تطلب  IETFاألخیر" 

 .IANAإنشاء أو تعدیل أو حذف إدخاالت في سجل منفذ -"سجل المنفذ"  )3
 .IANAإنشاء أو تعدیل أو حذف إدخاالت في سجل الرقم المؤسسي الخاص لــ -" PEN"سجل  )4
سجل أو محتویات السجل، على سبیل المثال، أنواع الوسائط  إنشاء أو تعدیل أو حذف أي-"سجل آخر"  )5

 .وغیر ذلك TRIP ITADوأرقام 
 

 14-أبریل -14مارس  -14فبرایر  -14ینایر  13-دیسمبر 13-نوفمبر 13-أكتوبر 13-سبتمبر الصفقات

 IANA 51 46 48 36 71 64 45 75اعتبارات 

 44 37 59 53 64 55 62 67 مراجعة مسودة

 17 15 22 22 16 8 12 19 سجل منفذ

 PEN 177 197 183 174 187 173 181 176سجل 

 49 42 19 29 17 17 28 38 سجالت أخرى

 361 320 337 362 307 311 345 352 اإلجمالي

 : معامالت سجل معاییر البروتوكول5الجدول 

البیانات في أوقات المعالجة لطلبات إدارة سجل معاییر البروتوكول في الوقت الذي تم فیھ كتابة ھذا التقریر، كانت 
 غیر متوفرة.

 االتفاقات 8
 .IANAالتي ترتبط بعقد وظائف  -سواء أكانت رسمیة أم غیر ذلك-یعطي ھذا القسم لمحة عامة عن االتفاقیة 

                                            
 تحسب ھذه الفئة أیًضا تحدیث المراجع لمسودات اإلنترنت.  96
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 IANAعقد وظائف  8.1

وتعدیالتھا منذ  IANAنسًخا من جمیع عقود وظائف 97على صفحة على شبكة اإلنترنت توفر  NTIAتحافظ 
 .2000أكتوبر  1

 DARPA.98من مشروع متعدد العقد  4كمھمة  IANA، أجریت وظائف 2000أكتوبر  1و 1997بین عامي 
 Networkلشركة  NSFنتیجة لسماح  IANAفي رد فعل على التدقیق المتزاید لوظائف  4إنشاء المھمة  تم

Solutions  بالمحاسبة عن أسماء النطاقات. ثمة إشارات واضحة إلى "وظائفIANA من  1997" كانت قبل عام
 .1997قبل عام  IANAالصعب تحدیدھا، وتشیر المعلومات القصصیة إلى أنھ ال توجد أي وثائق لوظائف 

ام عقد وظائف ) وقبل إبرIANAللمشروع متعدد الُعقد (الذي تضمن تمویل وظائف  DARPAبعد انتھاء تمویل 
NTIA IANA كانت ھناك فترة قصیرة من الزمن لم یكن فیھا أي تمویل صریح لوظائف ،IANA خالل ھذه .

) التمویل APNIC، وRIPE NCCالفترة، قدمت سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة التي كانت موجودة في ذلك الوقت (
 .IANAلتمویل عملیات وظائف  USC / ISIمباشرة إلى 
الحالي ال یمثل صراحة أي تكلفة على حكومة الوالیات المتحدة، وأیة أتعاب تتقاضاھا  IANAعقد وظائف 

ICANN  لتوفیر وظائفIANA .یجب أن یكون على أساس استرداد التكالیف 

 IETFو ICANNبین  8.2

RFC 2860"یوثق مذكرة  ، الذي یحمل عنوان "مذكرة تفاھم بشأن العمل الفني لھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة
، وتوفر األساس المتفق علیھ بصورة متبادلة إلدارة 2000. وقد ُنشرت في یونیو ICANNو IETFالتفاھم بین 

 . وتشمل ھذه الموارد صراحًة:ICANNمن قبل  IETFالموارد ذات الصلة بــ 
 )؛4.1معاییر بروتوكول اإلنترنت (القسم  )1
 (أ))؛ 4.3أسماء النطاقات المستخدمة ألغراض فنیة (القسم  )2
 (ب))؛ و 4.3مجموعات العنوان المستخدمة ألغراض متخصصة (القسم  )3
 (ج)). 4.3تعیینات تجریبیة ألسماء النطاقات أو العناوین التي ال تعتبر قضایا السیاسة (القسم  )4

إتاحة "معلومات حول كل تعیین حاٍل، بما في ذلك تفاصیل االتصال  ICANNتتطلب مذكرة التفاھم أیًضا من 
حال إلیھ التعیین" للجمھور مجاًنا؛ لتوفیر تسھیالت عبر اإلنترنت لطلب تعیینات معاییر البروتوكول؛ واستعراض للمُ 

 .IESGلتحدید القضایا أو المخاوف وطرح تلك القضایا أو مخاوف على  IETFجمیع الوثائق في "االستدعاء األخیر" 
RFC 3172 لنطاق منطقة معاییر العنوان والتوجیھ  والمتطلبات التشغیلیة، الذي یحمل عنوان "توجیھات اإلدارة

(arpa’)،"  یصف االتفاق بینIETF  وبالتحدید)IABو (ICANN  .بشأن الكیفیة التي ینبغي أن ُیدار النطاق بھا
بإدارة  ICANNلطلب "اضطالع  ICANNإلى  NTIAفي ملحق موجھ من  RFCوتم تضمین خطاب في ذلك 

arpa TLD مع المجتمع الفني لإلنترنت بتوجیھ من  بالتعاونIAB." 
RFC 6220 الذي یحمل عنوان "تحدید دور ووظیفة مشغلي سجل معاییر بروتوكول ،IETF" وصًفا، ، الذي یوفر

 والمتطلبات لوظائف السجل لتسجیل قیم معاییر البروتوكول المخصصة أو المعینة والنوایا الداللیة المرتبطة بھا. 
. IANAتتعلق بأداء وظائف  ICANNأیًضا اتفاقیات محددة مع  IETF، أبرم مجتمع RFCsختلف باإلضافة إلى م

، IANA 3838TUhttp://iaoc.ietf.org/contracts.htmlUTھذه االتفاقیات، التي ُنشرت باسم "اتفاقات تكمیلیة" في قسم 
 .IANAتوضح بالتفصیل الخدمات ومستویات الخدمة المحددة المطلوبة ألداء وظائف 

                                            
 .order-purchase-functions-http://www.ntia.doc.gov/page/ianaراجع  97
 .104http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/802راجع  98

http://iaoc.ietf.org/contracts.html
http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order
http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/802104
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ھو وحده المسؤول عن تفویض السلطة لمختلف وظائف  IETFأن  IETFمن وجھة نظر الكثیرین داخل مجتمع 
IANA ألن جمیع تلك التفویضات تنبع من األنشطة الضروریة لحسن إدارة البروتوكوالت التي تحددھا عملیات ،
IETF  المفتوحة والمدفوعة بتوافق اآلراء. وبالتالي فإن مشاركةNTIA  في األنشطة التي وصفھا عقد وظائف
IANA  ت.تتعامد في تنفیذ وإدارة ھذه البروتوكوال-ھو من وجھة نظر أي سلطة 

 )RIRsوسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة ( ICANNبین  8.3

ICANN ) أبرمت مذكرة تفاھم مع منظمة موارد األرقامNRO(99  تفوض مذكرة التفاھم أن 2004.100في أكتوبر 
NRO ) سوف تستوفي دور منظمة دعم العناوینASO التابعة لمنظمة (ICANN  من حیث الخطوط العریضة -وتحدد

 .ASNsالمتاحة و IPوسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة فیما یتعلق بمجموعات عناوین  IANAالتفاعل بین  -للسیاسات
لدیھا في نطاقھا، لقد أكد سجالت اإلنترنت اإلقلیمیة تاریخًیا على سلطة السیاسة على مزید من  IETFنظًرا ألن 

التي  -سفل إلى أعلىمن أ-بشكل أساسي كمنفذ لعملیات السیاسیة  IANA، مع عمل ASNsو IPالتوزیع لعناوین 
 یدفعھا اإلجماع وترتكز على أساس إقلیمي وتنفذ داخل المجتمعات.

 ومشغلي خوادم الجذر ICANNبین  8.4

بموجب االتفاق التعاوني  Verisignمشغلو خوادم الجذر ھم كیانات مستقلة، وباستثناء خادم الجذر (أ) الذي تدیره 
 ، فھم یوفرون خدمة الجذر دون أي اتفاقیة رسمیة أو التزام مستوى الخدمة. NTIA101مع 

 ICANNمذكرة تفاھم مع  F-كمشغل لخادم الجذر -) ISC، أبرم اتحاد أنظمة اإلنترنت (2002في یولیو 
كمشغلین، على التوالي،  ISCو ICANNتعترف مذكرة التفاھم بالعالقة بین  102"بخصوص تشغیل خادم الجذر".

، أبرم كل من 2007. وفي وقت الحق، في دیسمبر F-وخادم الجذر IANAا من وظیفة إدارة منطقة الجذر بدءً 
ISC وICANN ) "اتفاقیة المسؤولیات المتبادلة"MRA(103  التي كررت تفاھمات محددة في مذكرة التفاھم

ذات االھتمام المشترك، تم السابقة، وخصصت موارد كافیة لمسؤولیات كل منھا، وتعھدت بالتعاون بشأن القضایا 
 2008.104ینایر  23في  ICANNالتصدیق علیھا رسمًیا من قبل مجلس إدارة 

 Fبالرغم من أن مشغلي خادم الجذر اآلخرین قد فكروا في اتفاقیات مسؤولیات متبادلة مماثلة، تبقى اتفاقیة الجذر 
التي تعترف بدور  106"105) الخطاباتI(مشغل الجذر  Netnodو ICANNفریدة من نوعھا. ومع ذلك، فقد تبادل 

 WIDE) وK(مشغل الجذر  RIP-NCCكل منھما كسلطة لمنطقة الجذر، ومشغل خادم الجذر على التوالي؛ و
 ICANN.107"108) وتبادال وثائق االعتراف المماثلة مع M(مشغل الجذر 

" أو خدمات DNS"إدارة  ھذه االتفاقیات لیست مثل تلك العقود التي أبرمت عادًة بین األطراف التجاریة ألجل
 Lمماثلة. فھي توفر األساس التفاقیات أكثر تفصیالً في المستقبل إذا شئت، ومن الجدیر بالذكر أیًضا أن خادم الجذر 

                                            
 .https://www.nro.netراجع  99

 . 29oct04.htm-mou-http://archive.icann.org/en/aso/asoراجع  100
 . http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/amend11_052206.pdfراجع  101
  .en.htm-21jan02-mou-server-troo-http://www.icann.org/en/groups/rssac/modelراجع  102
 .26dec07.pdf-MRA-ISC-http://archive.icann.org/en/froot/ICANNراجع  103
 .en-23-01-2008-https://www.icann.org/news/announcementراجع  104
 .en.pdf-08may09-twomey-to-http://www.icann.org/en/news/correspondence/lindqvistراجع  105
 .Iroot.pdf-AUTONOMICA-http://www.netnod.se/sites/default/files/ICANNراجع  106
icann-and-ncc-ripe/ripe-and-ncc-ripe-coordination/news/about-http://www.ripe.net/internet-راجع  107

coordination-service-name-root-dns-ongoing-to-commit. 
 .en.pdf-06may09-twomey-to-https://www.icann.org/en/system/files/files/muraiراجع  108

http://www.nro.net/
http://archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/amend11_052206.pdf
http://www.icann.org/en/groups/rssac/model-root-server-mou-21jan02-en.htm
http://archive.icann.org/en/froot/ICANN-ISC-MRA-26dec07.pdf
https://www.icann.org/news/announcement-2008-01-23-en
http://www.icann.org/en/news/correspondence/lindqvist-to-twomey-08may09-en.pdf
http://www.netnod.se/sites/default/files/ICANN-AUTONOMICA-Iroot.pdf
http://www.ripe.net/internet-coordination/news/about-ripe-ncc-and-ripe/ripe-ncc-and-icann-commit-to-ongoing-dns-root-name-service-coordination
http://www.ripe.net/internet-coordination/news/about-ripe-ncc-and-ripe/ripe-ncc-and-icann-commit-to-ongoing-dns-root-name-service-coordination
http://www.ripe.net/internet-coordination/news/about-ripe-ncc-and-ripe/ripe-ncc-and-icann-commit-to-ongoing-dns-root-name-service-coordination
https://www.icann.org/en/system/files/files/murai-to-twomey-06may09-en.pdf
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 . ومع ذلك، ال توجد اتفاقیات رسمیة أو التزامات مستوى الخدمة التي بموجبھا یتم تشغیلICANNتم تشغیلھ من قبل ي
 .IANAوال تخضع لعقد وظائف  ICANNخادم الجذر ھذا. ومن المھم أیًضا أن نالحظ أن ھذه االتفاقیات مبرمة مع 

لتقدم RSSAC (-109لجنة استشاریة أال وھي "لجنة نظام خادم الجذر االستشاریة" ( ICANNتحدد لوائح 
، تم 2013. في ینایر عام والمجتمع حول مواضیع تتعلق بتشغیل نظام خادم الجذر ICANNمدخالت لمجلس 

منذ ذلك الحین لتشمل  RSSACتمت إعادة تنظیم  RSSAC.110لتعدیل كیفیة تشكیل  ICANNتعدیل لوائح 
األوسع  ICANNتمثیالً رسمًیا من جمیع منظمات مشغل خادم الجذر. لقد نفذت آلیات رسمیة للمشاركة في مجتمع 

وتكنولوجیا الشبكة ذات  DNS). تصنف أیًضا مجموعة من الخبراء في NomComمثل المجلس والترشیح (
الصلة للعمل مع مشغلي خادم الجذر في إنشاء التحلیل والمشورة للمشغلین، والمجلس، والمجتمع ككل كما ھو 

مع مشغلي خادم الجذر مما كان  ICANNموضح في میثاقھا. قد توفر ھذه منصة أكثر تنظیًما لتفاعالت مجتمع 
 اًحا في السابق.مت

 ccTLDومسؤولي  ICANNبین  8.5

، والتي تم توثیقھا في ccTLDعدًدا من االتفاقیات مع مختلف مسؤولي  ICANNأبرمت 
3838TUhttp://www.icann.org/en/about/agreements/cctldsUT ھذه االتفاقیات مع .ICANN ال تخضع و

 .IANAلعقد وظائف 

 gTLDومسؤولي  ICANNبین  8.6

، والتي تم توثیقھا في gTLDsعدًدا من االتفاقیات مع مختلف مسؤولي  ICANNأبرمت 
3838TUhttp://www.icann.org/en/about/agreements/registriesUTاقیات مع . ھذه االتفICANN  وال

 .IANAتخضع لعقد وظائف 

 موجز 9
األنشطة التي تعتبر بالغة األھمیة لتنسیق مستمر للمعرفات الفریدة الالزمة لتشغیل اإلنترنت.  IANAتشمل وظائف 

ُبناء على طلب  ISIقام الدكتور جون بوستل وفریقھ في جامعة جنوب كالیفورنیا /  مخصصتاریخًیا على أساس 
في اآلونة األخیرة تخضع اللتزامات من خالل مزید من  IANAوبموافقة مجتمع البحوث التقنیة، أصبحت وظائف 

 وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة.  IETFعقود رسمیة مع حكومة الوالیات المتحدة ومذكرات التفاھم مع منظمات مثل 
 ، ما یلي:IANAئف ، على النحو المحدد في عقد وظاIANAتشمل وظائف 

 وقواعد البیانات ذات الصلة؛ DNS، أي إجراء تعدیالت على منطقة الجذر DNSإدارة منطقة الجذر  )1
، وسجالت أرقام IPv6و IPv4إدارة سجل أرقام اإلنترنت، أي تنفیذ مخصصات وتعدیالت على عناوین  )2

 النظام المستقل؛
سجالت معاییر البروتوكول وإنشاء وتعدیل ، أي إنشاء ARPA TLD.سجل معاییر البروتوكول وإدارة  )3

 وحذف إدخاالت ضمن تلك السجالت؛ و
 INT.إدارة منطقة  )4

                                            
 .http://rssac.icann.orgراجع  109
03jan13-rssac-revisions-http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-راجع  110

en.pdf.  

http://www.icann.org/en/about/agreements/cctlds
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
http://rssac.icann.org/
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-revisions-rssac-03jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-revisions-rssac-03jan13-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/governance/bylaws/proposed-revisions-rssac-03jan13-en.pdf
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RFC 2860  یوثق مذكرة تفاھم بینIETF وICANN  التي تعینICANN  باعتبارھا الجھة المسؤولة عن التأكد
إلى  ARPAنطاق .یصف إعادة تعیین  RFC 3172بینما  ،من أن سجالت معاییر البروتوكول یتم تحدیثھا

 . IAB"منطقة معاییر العنوان والتوجیھ" وإدارة أماكن ھذا النطاق مع 
، بصفتھا DNSفي سیاق إدارة منطقة الجذر  -NTIAمن خالل -یكمن الدور الرئیسي لحكومة الوالیات المتحدة 

مات الضمنیة بما في ذلك مسؤول منطقة الجذر. ومع ذلك، یجوز لحكومة الوالیات المتحدة أیًضا تقدیم عدد من الخد
 .ICANNآلیة تضمن مستوى معیًنا من مساءلة 

 شكر وتقدیر، وإفصاحات االھتمام، والمعارضات، واالنسحابات 10
. یسرد القسم SSACفي إطار مصلحة الشفافیة، تزود ھذه األقسام القارئ بمعلومات حول أربعة جوانب لعملیة 

الذین ساھموا بشكل مباشر في ھذه الوثیقة  ICANN، وخبراء من الخارج، وموظفي SSACشكر وتقدیر أعضاء 
، والتي تكشف عن أي مصالح قد SSACالمعینة. یشیر قسم "إفصاحات االھتمام" إلى السیر الذاتیة لجمیع أعضاء 

"المعارضات"  تمثل الصراع الحقیقي أو الواضح، أو المحتمل، بمشاركة عضو في إعداد ھذا التقریر. یقدم قسم
مكاًنا لألفراد لوصف أي خالف قد تكون لدیھم مع مضمون ھذه الوثیقة أو عملیة إعدادھا. ویحدد القسم 

"االنسحابات" األفراد الذین تنحوا عن مناقشة الموضوع الذي یرتبط بھ ھذا التقریر. باستثناء األعضاء المدرجین في 
 .SSACثیقة موافقة باإلجماع بین جمیع أعضاء قسمي "المعارضات" و"االنسحابات"، لدى ھذه الو

 اإلقرارات 10.1

عن شكرھا لألعضاء التالیة أسماؤھم والخبراء الخارجیین لوقتھم والمساھمات، والمراجعة في  SSACتعرب 
 إصدار ھذا التقریر.

 SSACأعضاء 
 جو أبلي

 جاب أكیرھوس
 دون بلومینثال
 لیمان تشابین
 111دیفید كونراد

 ستیف كروكیر
 فالتشرومباتریك 

 جیم جالفین
 مارك كوسترز

 جیسون لیفینغود
 داني ماك فیرسون

 رام موھان
 روس ماندي

 سوزان وولف
 

                                            
 .ICANNقبل تولیھ منصبھ الحالي كالرئیس التنفیذي للتكنولوجیا لدى  SSACشارك دیفید كونراد في إعداد ھذا التقریر كعضو  111
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 ICANNطاقم عمل 
 جولي ھیدلوند
 باتریك جونز

 باربرا روزمان
 ستیف تشینغ

 جوناثان سبرینج

 بیانات المصلحة 10.2

 في SSACتتوفر معلومات عن السیرة الذاتیة وبیانات المصلحة ألعضاء 
3838TUen-06-06-2014-https://www.icann.org/resources/pages/biographiesUT . 

 المعارضات  10.3

 لم تكن ھناك معارضات.

 االنسحابات  10.4

 لم تكن ھناك انسحابات.
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