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 تمھید 
 

، ومجتمع ICANN)، وإلى مجتمع ICANNمقدم إلى ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ( ھذا التقریر
. كما توفر معلومات ICANN) التابعة لـ SSACاإلنترنت بشكل أوسع من اللجنة االستشاریة لألمن واالستقرار (

وھیئة أرقام  1عة للحكومة األمریكیة) التابNTIAحول العالقة الحالیة بین اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (
أن  SSAC". وترى IANA"عقد وظائف  -) وفًقا لما ھو محدد في أحد العقود IANAاإلنترنت الُمخصصة (

نیتھا نقل الوظائف األساسیة عن  NTIAإتاحة ھذه المعلومات اآلن أمر ھام على وجھ الخصوص حیث أعلنت 
. یركز التقریر على الحالة ع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددینلوظائف أسماء نطاقات اإلنترنت إلى المجتم

الحالیة للشؤون، بھدف إقرار أساس لفھم المجتمع حول العالقات التعاقدیة الحالیة. وال تقدم نصائح خاصة حول 
 الترتیبات المستقبلیة. 

 
على األمور ذات الصلة بأمن وتكامل نظم تخصیص أسماء وعناوین اإلنترنت. وھذا األمر یتضمن  SSACوتركز 

األمور التشغیلیة (على سبیل المثال، األمور المتعلقة بالتشغیل الصحیح والموثوق لنظام نشر منطقة الجذر)، واألمور 
ین أرقام اإلنترنت)، وأمور التسجیل (على اإلداریة (على سبیل المثال، األمور المتعلقة بتخصیص العناوین وتعی
في نشاط متواصل لتقییم التھدیدات  SSACسبیل المثال، األمور المتعلقة بخدمات السجل وأمین السجل). تشترك 

 وتحلیل مخاطر خدمات التسمیة وتخصیص عناوین اإلنترنت للوقوف على مكمن التھدید الرئیسي الذي یواجھ االستقرار
بصالحیة التنظیم أو اإلنفاذ أو الحكم.  SSAC. وال تتمتع ICANNعلیھ، تقدم توصیاتھا إلى مجتمع واألمن، وبناًء 

 فھذه وظائف تتعلق بجھات أخرى، ویجب أن یتم تقییم المشورة المقدمة ھنا بناًء على مزایاھا. 
 

إلى مراجعة إلى السیر الذاتیة وفي نھایة ھذا التقریر یمكن العثور على قائمة بالمساھمین في ھذا التقریر باإلضافة 
 على النتائج أو التوصیات في ھذا التقریر.  SSACواإلفصاح عن المصالح، واعتراضات أعضاء  SSACألعضاء 
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 الملخص التنفیذي
) NTIAالعالقة بین اإلدارة الوطنیة لالتصاالت والمعلومات (في ھذا التقریر نواحي أساسیة في  SSACتحدد 

) وفًقا لما ھو محدد من خالل ICANNالتابعة للحكومة األمریكیة وھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة (
 ). IANAعقد وظائف ھیئة أرقام اإلنترنت الُمخصصة (

 
 أن:  SSACواستناًدا إلى معلومات التعاقد العام الحالیة، تجد 

 
 لجمیع المتطلبات المشار إلیھا داخل العقد.  IANAدور مدیر عقد وظائف  NTIAتؤدي  •

 
مدیر عملیة إدارة منطقة الجذر، یمكن تلخیص دورھا بأنھ "صالحیة االعتماد النھائیة"  NTIAوبصفة  •

للتغییرات على محتوى منطقة الجذر ومعلومات االتصال بالنسبة لعملیات تفویض المستوى األول. وھذا 
 .IANAوتعلق بأنشطة  NTIAھو أھم نشاط فني متعلق بالسیاسة یتم أداؤه بمعرفة 

 
، مثل إدارة سجالت أرقام اإلنترنت، وإدارة سجل معلمات البروتوكوالت، IANAطة فمن خالل أنش •

) INT.) باإلضافة إلى منظمات المعاھدات الدولیة (ARPA.وإدارة منطقة معلمات العناوین والتوجیھ (
بمراقبة ھذه األنشطة الخاصة بالعقود ولكن ال تلعب  NTIA)، تقوم TLDوإدارة نطاق المستوى األعلى (

 دوًرا نشًطا.
 

 . IANAالمحددة بموجب عقد وظائف  IANAفیما یخص وظائف  NTIAیلخص الجدول التالي دور 
 

 NTIAدور  األطراف المشاركة IANAوظائف 

 Verisign، وNTIA، وDNS ICANNإدارة منطقة جذر 
ومدیر عملیة  IANAمدیر عقود وظائف 
 إدارة منطقة الجذر

 إدارة سجل أرقام اإلنترنت
ICANN  بموجب صالحیة سجل

اإلنترنت اإلقلیمي والمجتمعات 
 الخاصة بھا

 IANAمدیر عقد وظائف 

إدارة سجل معلمات 
 البرتوكوالت

ICANN  بموجب صالحیة فریق
)/لجنة IETFعمل ھندسة اإلنترنت (

 )IABالھندسة المعماریة لإلنترنت (
 IANAمدیر عقد وظائف 

 ARPAإدارة كل من .
 INTو.

ICANN  بموجب صالحیة
IETF/IAB  والعملیات األخرى

 الحالیة
 IANAمدیر عقد وظائف 
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 مقدمة .1
 )DoC) بوزارة التجارة األمریكیة (NTIA، أعلنت اإلدارة الوطنیة للمعلومات واالتصاالت (2014مارس  14في 

 . وفي ذلك اإلعالن،]IANA ( ]12( یئة أرقام اإلنترنت الُمخصصةعن نیتھا في نقل دورھا الحالي فیما یتعلق بوظائف ھ
) إلى "تجمیع أصحاب المصلحة العالمیین من ICANNھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ( NTIAدعت 

". ]DNS ( ]12بالتنسیق مع نظام أسماء نطاقات اإلنترنت ( NTIAالحالي الذي تلعبھ  أجل وضع مقترح بنقل الدور
 أیًضا مجموعة من المعاییر التي یجب الوفاء بھا من خالل المقترح. NTIAكما حددت 

 
وخالل ھذه العملیة، ومع مناقشة وصیاغة مجتمعات أصحاب المصلحة توقعاتھا ومقترحاتھم لترتیب مع قبل وظائف 

IANA  لـNTIA،  سوف یكون من المھم فھم الدور الذي تلعبھNTIA  في الوقت الحالي فیما یخص وظائفIANA .
، "نظرة عامة على SAC067وھذا التقریر یوثق ھذا الدور باالستناد إلى معلومات التعاقد العام الحالیة. فھو یكمل 

في  NTIA، وذلك من خالل التركیز على وجھ الخصوص على الدور الذي تلعبھ ]3[ وتاریخھا"  IANAوظائف 
 .]ICANN  ]9و NTIAالمبرم ین  IANAالوقت الحالي في سیاق عقد وظائف 

 المصطلحات 1.1

منذ أن تم  2كمجموعة موحدة من األنشطة من خالل مؤسسات متعاقبة IANAتم تشغیل وظائف  :IANAوظائف  
" ال IANA). ففي حین یشار إلیھا بشكل عام بلفظ "]9[ من  4(الصفحة  DARPA/USCتنفیذھا كجزء من عقد 

 یوجد كیان مختلفوفرید یحمل ھذا االسم. 
 

إلى المجموعة الحالیة من الوظائف المحددة في اإلصدار األخیر من عقد  IANAوفي ھذا المستند، تشیر وظائف 
، أال وھو IANAویؤدیھا مشغل وظائف  NTIAبمعرفة إدارة  2012الصادر في یولیو  ]IANA  ]9وظائف 

ICANN:وھي كما یلي . 
 

اإلنترنت (والمشار إلیھا فیما یلي ھنا بلفظ "إدارة  تنسیق عملیات تخصیص المعلمات الفنیة لبروتوكوالت •
 سجل معلمات البروتوكوالت")؛

لإلنترنت (والمشار إلیھا فیما یلي ھنا بلفظ  DNSإدارة مسئولیات محددة مرتبطة بإدارة منطقة جذر  •
 ")؛DNS"إدارة منطقة جذر 

 رة سجل أرقام اإلنترنت")تخصیص موارد تسمیة اإلنترنت (والمشار إلیھا فیما یلي ھنا بلفظ "إدا •
) باإلضافة ARPA.باإلضافة إلى خدمات أخرى ذات صلة بإدارة "منطقة معلمات العناوین والتوجیھ" ( •

) (والمشار إلیھا فیما یلي TLD) من المستوى األعلى (INT.إلى نطاقات "منظمات المعاھدات الدولیة" (
 ").INTو ARPA. ھنا بلفظ "إدارة

 
". وفي ]3[  وتاریخھا IANA، "نظرة عامة على وظائف SAC067موصوف بالتفصیل في وكل من ھذه الوظائف 

، وإلى كل وظیفة على حدة وفًقا IANAإلى ھذه الوظائف األربعة جمیًعا بلفظ وظائف  SSACھذا التقریر، تشیر 
 .SAC067لما ھو محدد في 

 
 ICANNإلى  NTIAیشیر فقط إلى العقد الذي منحتھ  ھذه، SSACألغراض وثیقة ، IANAعقد وظائف  كما أن

 . IANA، من أجل أداء وظائف ]11[  2013وأبریل  ]10[  2012، والمعدل في أكتوبر ]9[  2012یولیو  2في 

                                            
 للتعرف على قائمة بالمؤسسات.  SAC067من  2راجع القسم  2
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 IANAنظرة عامة على عقد وظائف  .2
 : IANAیتضمن عقد وظائف 

 
صفحة، بیان العمل والسعر/التكلفة،  65. تحدد الوثیقة، تقریًبا بطول ]NTIA  ]9المنحة الصادرة من  •

 ومواد التسلیم وغیرھا من المعلومات اإلداریة والقانونیة للمنحة.
صفحة طوالً،  550. الوثیقة، حوالي ]8[ لتقدیم العروض  NTIAبالرد على طلب  ]ICANN  ]2مقترح  •

 ". ICANN، ومشار إلیھا في ھذه الوثیقة بلفظ "رد IANAة إلیھا كجزء من عقد وظائف مضمنة باإلشار
 . ]11[  2013وأبریل  ]10[  2012تعدیالن تم إجراؤھما في أكتوبر  •

 
. ]9[ من المنحة  8إلى ج. 1المتطلبات للمتعاقدین لتحقیقھا ھي القسم ج. NTIAالفقرات الرئیسیة التي حددت فیھا 

 وتلخص الفقرات التالیة العناصر األساسیة للعقد.
 

من المنحة یشترط على المتعاقد الحصول على عالقات بناءة قویة مع "األطراف المعنیة والمتأثرة"  1أوالً، القسم ج.
 مناسبة للعقد. وھي محددة كالتالي: 

 
ألطراف المعنیة والمتأثرة وتشمل على سبیل المثال ال الحصر، أصحاب المصلحة المتعددین، األطراف "ا

 ) والتي تمثلھا ھیئةDNSبقیادة القطاع الخاص، ونموذج وضع السیاسات المتكاملة لنظام أسماء النطاقات (
) وھیئة ھندسة IETF)؛ وفریق عمل ھندسة اإلنترنت (ICANNاإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة (

 )TLD)، ومشغلي/مدیري نطاقات المستوى األعلى (RIR)؛ وسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة (IABاإلنترنت (
 ]9(على سبیل المثال رموز الدول والرموز العام)؛ والحكومات ومجتمع مستخدمي اإلنترنت". [

 
قائمة أكثر شمولیة باألطراف المعنیة والمتأثرة باإلضافة إلى التحدید  1.1.1، یوفر القسم ]ICANN  ]2في رد 

بأنھا سوف  ICANNفي العدید من الحاالت. كما تقر  ICANNالواضح بأن ھذه الكیانات تعمل بشكل مستقل عن 
) المحررة مع فریق عمل ھندسة MOUتدیر السجالت بموجب التوجیھ والسیاسات المحددة في مذكرة التفاھم (

 ]NRO ( ]1، باإلضافة إلى منظمات موارد األرقام IAB ( ]4[ ]5[))، ومكتب ھندسة اإلنترنت (IETFاإلنترنت (
 لمعلمات البروتوكوالت المقابلة وسجالت األرقام. 

 
 القیام بھ بموجب العقد. كما یشتمل على متطلبات عامة مثل: ICANNمن المنحة المطلوب من  2یصف القسم ج.

 
االختصاص القضائي (على سبیل المثال، یكون المتعاقد "شركة أمریكیة مملوكة أو مدارة بالكامل أو  •

 والیة في الوالیات المتحدة أو مقاطعة كولومبیا"). 50كیة معتمدة أو كلیة تعمل في واحدة من جامعة أمری
 التكالیف والرسوم (عقد بدون رسوم) •
 فصل وضع السیاسات واألدوار التشغیلیة  •
 الشفافیة والمساءلة (العملیات المتاحة أمام الجمھور وتقاریر األداء)  •
 (المشاركة مع أصحاب المصلحة في تحدید وتنفیذ عملیات السیاسة)المسئولیة واحترام أصحاب المصلحة  •
 واإلبالغ عن المقاییس لتلك المعاییر) IANAمعاییر األداء (وضع ونشر معاییر األداء لكل ناحیة من وظائف  •

 
ي واألنشطة التي یتوجب على المتعاقد القیام بھا لتحقیق تلك الوظائف. ف IANAكما تغطي المنحة تعریف وظائف 

تفاصیل حول الطریقة التي سیتم بھا تنفیذ ھذه األنشطة فیما یقرب من  1.2، یوفر القسم ]ICANN  ]2رد 
 ICANNل الفنیة وتفاصیل العملیات لطریقة أداء صفحة من التفاصیل. ویحدد ھذا القسم كالً من التفاصی 180

 .IANAوسوف تواصل أداء وظائف 
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 من المنحة فئات متنوعة من المتطلبات. وھي تتضمن متطلبات حول  7إلى ج. 3ثالًثا، یصف القسم ج.
 ، ومعالجة الطلبات وتخزین البیانات)،IANAاألمن (أمن سجالت  •
 )، IANAمعاییر األداء (معاییر أداء مناسبة وإبالغ بالنسبة لكل من وظائف  •
 التدقیق (إعداد وتوافر مواد التدقیق حول جداول محددة وحسب الطلب)،  •
الذي یؤدي وظائف  ICANNقیاسیة للموظفین وإظھار أن فریق عمل  COIتضارب المصالح (سیاسة  •

IANA  ،(ملتزم بتلك السیاسة 
 ة (تطویر والحفاظ على خطة استمرار مناسبة للظروف غیر االعتیادیة)، تواصل العملی •
 ومتطلبات خاصة أخرى (االنتقال إلى تخطیط المتعاقد التالي).  •

 
للوفاء بكل من ھذه  ICANNتفاصیل تكمیلیة حول كیفیة تخطیط  1.7حتى  1.3م توفر األقسا ]ICANN  ]2رد 

 المتطلبات.
 

من أدائھا فیما یخص  ICANNمن المنحة اإلجراءات المحظورة بشكل خاص على  8وفي النھایة، یصف القسم ج.
خالل مؤسسات من السیاسات الموضوعة من  ICANNتغییرات محتوى منطقة الجذر، باإلضافة إلى القیود على 

تفاصیل تكمیلیة حول  ICANNمن رد  1.8والقسم  1.2.10). یشرح القسم NROو IABو IETFأخرى (مثل 
 : 1.2.10إلنجاز ھذه االلتزامات. وعلى وجھ الخصوص من القسم  ICANNالطریقة التي تخطط بھا 

 
 NTIAو ICANNبین بأن تنفیذ وظیفة إدارة منطقة الجذر من األعمال التعاونیة فیما  ICANN"تقر 

بفصل األدوار  ICANNوالجھة القائمة على منطقة الجذر وأنھ في أداء وظیفة منطقة الجذر، سوف تلتزم 
 والمسئولیات في أداء دورھا في إدارة الطلبات المقدمة إلجراء تغییرات على منطقة الجذر. 

 
بتنفیذ عملیات وإجراءات سوف  ICANN، سوف تقوم IANA"كما ھو الحال بالنسبة لجمیع وظائف 

وسجالت اإلنترنت  IETFتطبق السیاسات التي تضعھا الكیانات المختصة في وضع السیاسات لكل من 
بإجراء تغییرات على العملیات المقررة  ICANN. سوف تقوم ccNSOاإلقلیمیة ومنظمات دعم مثل 

 د. إلى أن تتلقى موافقة مسبقة من مسئول التعاق IANAألداء وظائف 
 

"لن یتم التنبؤ بأداء وظیفة منطقة الجذر في أي من االتفاقیات التي یتم التفاوض بشأنھا مع كل نطاق من 
نطاقات المستوى األعلى. إن أداء التحقق من أن كافة طلبات تغییر منطقة الجذر متسقة مع المعاییر المقرر 

بتحریر أیة  ICANNة الجذر. ولن تقوم وتواصل أداء وظیفتھا لمنطق ICANNھو الطریقة التي تؤدي بھا 
 ]IANA ." ]2بوظائف منطقة جذر  ICANNاتفاقیات مع أطراف أخرى قد یكون لھا تأثیر على التزام 

  IANAأنشطة تنفیذ عقد وظائف  .3
، IANAللعدید من وظائف  ICANNأنشطة التنفیذ وفًقا لما ھو محدد في مقترح  SSACفي ھذا القسم، تحدد 
 فیما یخص ھذه الوظائف.  NTIAباإلضافة إلى دور 

 إدارة سجل معلمات البرتوكوالت 3.1

تنفیذ الوظیفة األولى، "تنسیق تخصیص المعلمات الفنیة لبروتوكوالت اإلنترنت" مشروح بشكل أساسي في القسم 
 1.1.1.2خرى على تفاصیل حول األداء، مثل القسم . تنص العدید من األقسام األ]ICANN  ]2من رد  1.2.9.1

والذي یحدد بوضوح أن تنفیذ ھذه السجالت ووظائف معلومات البروتوكوالت اإلجمالیة سوف یكون متفًقا مع  ]2[ 
 ]. على وجھ الخصوص: 4،5رقم [ IETF/IABمع  MOUة التفاھم مذكر
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. حیث تحدد مذكرة التفاھم ھذه IETFالعمل بموجب مذكرة التفاھم الحالیة مع  ICANN"سوف تواصل 
في تخصیص وتسجیل معلمات بروتوكوالت  IANAالمتطلبات الفنیة التي یجب استخدامھا في أداء مھمة 

)، بما في RFCاإلنترنت فقط بما یتفق مع توجیھات المعاییر واإلجراءات المحددة في طلبات التعلیقات (
ذلك معاییر اإلنترنت المقترحة التمھیدیة والكاملة باإلضافة إلى الوثائق الخاصة بأفضل الممارسات الحالیة 

. وإذا لم تكن ھنا وثائق ألي IANAخرى التي تنادي بإجراءات من األ RFCوأي من طلبات التعلیق 
عندئذ تخصیص وتسجیل معلمات بروتوكوالت اإلنترنت التي تم  ICANNسجل حالي، فسوف تواصل 

بخالف ذلك.  IESGتسجیلھا باألساس، بعد الممارسات الماضیة والحالیة لھذه التخصیصات، ما لم توجھ 
وتتبع اإلرشاد الفني بشكل حصري من  ICANNنزاع فني، سوف تسعى  وفي حالة الشك أو في حالة

IESG ومتى ما كان مناسًبا، سوف تعین .IESG  خبیًرا لتوجیھ اإلرشادات إلىICANN وسوف تعمل .
ICANN  معIETF من أجل وضع أي من المعاییر أو اإلجراءات الناقصة بمرور الوقت، والتي ستعتمدھا 
ICANN لك من بمجرد التوجیھ بذIESG وفي حالة وقوع نزاع فني بین .ICANN وIESG یلتزم ،

 )]2[ من  15، على أن یكون قراره نھائًیا". (صفحة IABاالثنان بالسعي للحصول على اإلرشادات من 
 

القیام بما توجھ بھ تلك المجموعات بالمصادر التي  ICANNیوجھ بشكل خاص  IANAوبذلك، فإن عقد وظائف 
في إدارة سجل معلمات البروتوكوالت أحد التزامات مراقبة العقود.  NTIAیتحملون المسئولیة عنھا. تعتبر مشاركة 

 كما أنھا ال تلعب دوًرا فاعالً في اإلدارة الفعلیة للسجل. 

 DNSإدارة منطقة جذر  3.2

یتم تنسیق تنفیذ الوظائف اإلداریة المرتبطة بإدارة منطقة الجذر بموجب اتفاقیتین قانونیتین منفصلتین تتعلقان بـ 
ICANN  كمشغل لوظائفIANA  كم حالل عقد وظائفIANA وVerisign  بصفتھا القائم على صیانة منطقة

بصفتھا مدیر  NTIAمن وثیقة المنحة  1. یحدد الملحق 11التعاونیة رقم الجذر، وفًقا للصیاغة في تعدیل االتفاقیة 
 عملیة إدارة منطقة الجذر. 

 
وقد تطور بمرور الوقت. وباختصار، ھناك تبادل معلومات ھیكلي بین كل  ]14[ ]13[ باإلضافة إلى العقد، تم توثیق التنفیذ في 

) EPPالل (من خ Verisignطلب تغییر منطقة الجذر إلى  ICANN. حیث ترسل NTIA، وVerisign، وICANNمن 
مجموعة الفحوصات  Verisignمن أجل التوثیق. تجري  NTIA، تقوم بإرسال الطلب إلى Verisignوبعد تلقي اإلقرار من 

. وتتحقق Verisignو ICANNعلى التغییر، فإنھا ترسل رًدا إیجابًیا إلى كل من  NTIAالخاصة بھا. بعد موافقة 
Verisign  من أن ما تعتمدهNTIA لب الذي قدمتھ یتطابق مع الطICANN وتقوم .Verisign  باستخراج منطقة الجذر

، وتقوم بتحمیلھا إلى جھات التوزیع الرئیسیة، ومن ھنا یتم توزیعھا إلى خوادم DNSSECمرتین في الیوم وتوقع علیھا 
أدناه، تضمن أن  1 الجذر بصرف النظر عما إذا كانت ھناك تغییرات في المحتوى أم ال. وھذه العالقات، الموحدة في الشكل

جمیع تغییرات البیانات تظل متسقة بدًءا من تقدیم المستخدم وحتى التضمین النھائي في منطقة الجذر، والحد من فرص وقوع 
 .]ICANN  ]2من رد  1.2.9.1سلسلة التفویض كما ھو محدد في المنحة وفي القسم  1أخطاء. كما یحدد الشكل رقم 
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 DNS: تفاعالت التنفیذ وسلسلة التفویض في إدارة منطقة جذر 1الشكل 

 
 
 

وصًفا لبعض عملیات  ]2[  ICANNمن رد  1.1.1والقسم  ]9[ من المنحة  1.3باإلضافة إلى ذلك، یوفر القسم ج.
 مرتبطة بإدارة منطقة الجذر.إقرار السیاسات ال

 
أیًضا مجموعة محددة من المتطلبات إلجراء األنشطة المرتبطة باستخدام امتدادات أمن  NTIAوفي النھایة، تحدد 

DNS ) أوDNSSEC 16[ ]15[ . باإلضافة إلى العقد، فإن تفاصیل التنفیذ مشروع في ]7[ ) في منطقة الجذر[ . 
 

ة التفویض النھائیة" مدیر عملیة إدارة منطقة الجذر، یمكن تلخیص دورھا بأنھ "ھیئ NTIAوبذلك، وبصفة 
للتغییرات على محتوى منطقة الجذر ومعلومات االتصال بالنسبة لعملیات تفویض المستوى األول. وھذا ھو أھم 

 .IANAویتعلق بأنشطة  NTIAنشاط فني متعلق بالسیاسة یتم أداؤه بمعرفة 

 إدارة سجل أرقام اإلنترنت 3.3 

. باإلضافة ]ICANN  ]2من رد  1.2.9.3ل أساسي في القسم تنفیذ تخصیص موارد أرقام اإلنترنت مشروح بشك
، بوضوح على أن تنفیذ ھذه ]2[  1.1.1.2، مثل القسم ICANNإلى ذلك، تنص العدید من األقسام األخرى لرد 

 MOUالسجالت والوظائف اإلجمالیة "لتخصیص موارد أرقام اإلنترنت" سوف تكون بما یتفق مع مذكرة التفاھم 
 ]. على وجھ الخصوص:1رقم [ NROالمبرمة مع 

 
)، NROالعمل بموجب مذكرة التفاھم الحالیة مع منظمة موارد األرقام ( ICANN "سوف تواصل

في وضع السیاسة العامة،  NROكمجموعة تضم خمسة سجالت إنترنت إقلیمیة. وتحدد مذكر التفاھم دور 
سوف تنفذ الدور والمسئولیات  NROمع تقدیم اإلقرار للسجالت األخرى. كما أن مذكرة التفاھم تقر بأن 

حول  ICANN) في توجیھ اإلرشادات إلى مجلس إدارة ASOوظائف الخاصة بمنظمة دعم العناوین (وال
سیاسة تخصیص موارد أرقام اإلنترنت. وتضمن ھذه االتفاقیة أن یكون لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة، وأي 

 طرف معني أو متأثر، صوت مسموع في صیاغة السیاسة ذات الصلة".
 

مع إدارة سجل أرقام اإلنترنت أحد  NTIAإلدارة سجل معلمات البروتوكوالت، فإن مشاركة  وكما ھو الحال بالنسبة
 مھام مراقبة توافق العقود. كما أنھا ال تلعب دوًرا فاعالً في اإلدارة الفعلیة للسجل. 
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 موجز .4
 NTIAلجمیع المتطلبات المشار إلیھا داخل العقد. وفي ھذا الدور، تشر  IANAدور مدیر عقد وظائف  NTIAتؤدي 

 دوًرا نشًطا في عملیة إدارة منطقة الجذر. NTIA. باإلضافة إلى ذلك، تؤدي IANAعلى كافة جوانب عقد وظائف 
 

بصفتھا مدیر عملیة إدارة منطقة الجذر بأنھ "صالحیة االعتماد النھائیة" للتغییرات على  NTIAویمكن وصف دور
محتوى منطقة الجذر ومعلومات االتصال بالنسبة لعملیات تفویض المستوى األول في منطقة الجذر. ویشار إلى 

عیة". وھذا الدور ھو األخرى بلفظ "البیانات االجتما SSACمعلومات االتصال في بعض األحیان في منشورات 
في أنشطة  NTIA. ومشاركة IANAوتعلق بأنشطة  NTIAأھم نشاط فني متعلق بالسیاسة یتم أداؤه بمعرفة 

IANA  األخرى، مثل إدارة سجل أرقام اإلنترنت، وإدارة سجل معلمات البروتوكوالت، وإدارة.ARPA و.INT 
 لعب دوًرا فاعالً في اإلدارة الفعلیة لتلك األنشطة. ال ت NTIAواحدة من مھام مراقبة توافق العقود. كما أن 

 
بالنسبة إلدارة منطقة الجذر یتسق مع العقد، وھو ما ال یحدد أي من  ICANNو NTIAواإلقران المتین بین 

 IPفیما یخص معلومات البروتوكوالت وعناوین  ICANNاألطراف المسئولة األخرى. وفي التعاقد، تخضع أنشطة 
 .NRO، وIAB، وIETF، مثل NTIAوص علیھا في مذكرات التفاھم المبرمة مع مؤسسات غیر لألحكام المنص
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 اإلقرارات واإلفصاح عن المصلحة واالعتراضات واالنسحابات .5
. كما تسرد اإلقرارات SSACتحقیًقا لمبدأ الشفافیة، توفر ھذه المقاطع للقارئ معلومات حول أربعة جوانب لعملیة 

الذي شارك بشكل مباشر في ھذه الوثیقة الخاصة.  ICANN، والخبراء الخارجیین، وفریق عمل SSACأعضاء 
، والتي تفصح عن أیة مصالح قد تمثل SSACویشیر قسم اإلفصاح عن المصلحة إلى السیر الذاتیة لكل أعضاء 

م الرفض فیوفر مكاًنا لكل مع مشاركة العضو في إعداد ھذا التقریر. أما قس -حقیقي أو واضح أو محتمل  -تضارًبا 
 عضو من األعضاء لوصف أي من حاالت عدم االتفاق التي قد تحدث لھم في محتوى ھذه الوثیقة أو عملیة إعدادھا. ویحدد
 قسم االنسحابات األعضاء الفردیین الذین أنقذوا أنفسھم من مناقشة الموضوع الذي یعنى بھ ھذا التقریر. وباستثناء األعضاء

 .SSACقسم الرفض وقسم االنسحابات، حصلت ھذه الوثیقة على الموافقة باإلجماع من جمیع أعضاء  المدرجین في

 اإلقرارات 5.1

بالشرك إلى األعضاء والخبرات الخارجیین التالیة أسماؤھم نظیر ما قدموه من وقت ومساھمات  SSACتتوجھ 
 ومراجعة في وضع ھذا التقریر.

 
 SSACأعضاء 

 
 جریج آرون

 جو آبلي
 جاب أكیرھوس
 دون بلومینثال
 لیمان تشابین
 دیفید كونراد

 باتریك فالتسروم
 جیم جالفین

 مارك كوسترز
 جیسون لیفینغود

 داني ماك فیرسون
 رام موھان

 محرر -روس ماندي 
 سوزان وولف

 
 ICANNطاقم عمل 

 
 جولي ھیدلوند
 باتریك جونز

 باربرا روزمان
 ستیف تشینغ

 جوناثان سبرنج

 المصلحة اإلفصاح عن  5.2

على:  SSACتتوفر معلومات السیرة الذاتیة وبیانات اإلفصاح عن المصلحة ألعضاء 
https://www.icann.org/resources/pages/biographies-2014-10-08-en. 
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 الرفض 5.3

 ھناك حالتان رفض.

 االنسحابات 5.4

 لم یكن ھناك أیة انسحابات.

SAC068 

 



 IANAعقد وظائف حول  SSACتقریر 

 

 المراجع .6
) ASOمذكرة التفاھم بین منظمة دعم العناوین ( (2004). (ICANN)ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  ]1[

 29oct04.htm-mou-https://archive.icann.org/en/aso/aso. تمت االستعادة من: ICANNو
. مقترح صالحیة أرقام اإلنترنت (2012) .(ICANN)إلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة ھیئة ا ]2[

). تمت االستعادة من SA1301-12-RP-0043لألرقام  RFPعروض  (لطلب
proposal-publication/2012/icann-http://www.ntia.doc.gov/other 

) نظرة عامة على وظائف 2014( .ICANN) التابعة لـ SSACاللجنة االستشاریة لألمان واالستقرار ( ]3[
IANA  وتاریخھا (نشرةSSAC  تمت االستعادة من 067رقم .(

5050TUen.pdf-067-https://www.icann.org/en/system/files/files/sacUT  
). مذكرة تفاھم فیما یخص العمل الفني لھیئة أرقام اإلنترنت. IETF) .(2000فریق عمل ھندسة اإلنترنت ( ]4[

  MOU_2000.pdf-ICANN-http://iaoc.ietf.org/documents/IETFتمت االستعادة من: 
). اتفاقیة (اتفاقیات) تكمیلیة لمذكرة التفاھم بین IETF) .(2006-2014فریق عمل ھندسة اإلنترنت ( ]5[

IETF-ICANN :تمت االستعادة من .http://www.ietf.org/iana/iproc.html  
 Verisign). اتفاقیة 2012-1998اإلدارة القومیة لالتصاالت والمعلومات، وزارة التجارة األمریكیة. ( ]6[

). تمت االستعادة من: NCR 92-18742التعاونیة (رقم 
agreement-cooperative-http://www.ntia.doc.gov/page/verisign 

). متطلبات االختبار والتنفیذ للنشر 1999تصاالت والمعلومات، وزارة التجارة األمریكیة. (اإلدارة القومیة لال ]7[
في منطقة الجذر الرسمیة. تمت االستعادة من  DNSSECاألولي لـ 

.doc.gov/files/ntia/publications/dnssec_requirements_102909.pdfhttp://www.ntia  
طلب  -). ھیئة أرقام اإلنترنت 2012اإلدارة القومیة لالتصاالت والمعلومات، وزارة التجارة األمریكیة. ( ]8[

))، تمت االستعادة 2012أبریل،  SA1301-12-RP-0043 )16الحصول على مقترحات (رقم الطلب: 
rp-12-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sa1301-0043-من 

_final_04.16.2012.pdf  
. IANA). منحة عقد وظائف 2012اإلدارة القومیة لالتصاالت والمعلومات، وزارة التجارة األمریكیة. ( ]9[

، تمت االستعادة من SA1301-12-CN-0035)رقم  (عقد
-2-ia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1http://www.nt

final_award_and_sacs.pdf 
). تعدیل الطلب/تعدیل العقد 2012اإلدارة القومیة لالتصاالت والمعلومات، وزارة التجارة األمریكیة. ( ]10[

)، تمت االستعادة من SA1301-12-CN-0035(عقد رقم 
-cn-12-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sa1301

_deliverable_schedule.pdf-0035_mod_0001_ 
ل الطلب/تعدیل العقد ). تعدی2013اإلدارة القومیة لالتصاالت والمعلومات، وزارة التجارة األمریكیة. ( ]11[

)، تمت االستعادة من SA1301-12-CN-0035(عقد رقم 
0035001.pdf-cn-12-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sa1301 

عن نیتھا نقل  NTIA). تعلن 2014والمعلومات، وزارة التجارة األمریكیة. ( اإلدارة القومیة لالتصاالت ]12[
وظائف أسماء نطاقات إنترنت حیویة [إعالن صحفي]. تمت االستعادة من 

50-transition-intent-announces-release/2014/ntia-tp://www.ntia.doc.gov/presshtUT

50TUfunctions-name-domain-internet-key  
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http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sa1301-12-cn-0035_mod_0001_-_deliverable_schedule.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sa1301-12-cn-0035_mod_0001_-_deliverable_schedule.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sa1301-12-cn-0035001.pdf
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions


 IANAعقد وظائف حول  SSACتقریر 

لزیادة  DNSتقریر تأثیر ذلك على نظام الجذر  -). تدریج الجذر 2009فریق دراسة تحجیم الجذر. ( ]13[
الحجم وتقلب منطقة الجذر. تمت االستعادة من 

-31aug09-report-study-scaling-https://www.icann.org/en/system/files/files/root
en.pdf 

جذر أوصاف نموذج تحجیم  -). دراسة تحجیم الجذر 2009وتكنولوجیا االتصاالت. ( TNOمعلومات  ]14[
DNS :تمت االستعادة من .-scaling-https://www.icann.org/en/system/files/files/root

en.pdf-29sep09-description-model 
لمنطقة الجذر.  KSKلمشغل  DNSSEC). بیان ممارسات 2010الجذر. ( DNSSECفریق تصمیم  ]15[

 dps.txt-https://www.iana.org/dnssec/icannتمت االستعادة من: 
]16[ Verisign وICANN. (2010).  تقریر نھائي حول اختبار نشرDNSSEC ة والتقییم في منطق

الجذر. تمت االستعادة من: 
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/dnssec_05282010_0.pdf 
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https://www.icann.org/en/system/files/files/root-scaling-study-report-31aug09-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/root-scaling-study-report-31aug09-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/root-scaling-model-description-29sep09-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/root-scaling-model-description-29sep09-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/root-scaling-model-description-29sep09-en.pdf
https://www.iana.org/dnssec/icann-dps.txt
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/dnssec_05282010_0.pdf
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/dnssec_05282010_0.pdf
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