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 خلفية ومقدمة –أ 

 الخلفية

 1مارس  تعتبر المشاورة العامة هذه جزًءا من العملية المرتبطة بإعالن وزارة التجارة األمريكية الصادر في 
( أي هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة( IANA2الخاص بنيتها نقل الوظائف األساسية ألسماء نطاقات اإلنترنت )أو وظائف )

إلى المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين. تأتي هذه الوثيقة نتيجة األعمال التي قام بها مجتمع نظام أسماء النطاقات 
(DNS3 لتلبية )االحتياجات المرتبطة بعملية النقل هذه وفًقا لما حددته مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على ( )مجتمع األسماء

IANA  أو مجموعةICG)4(  للحصول على معلومات إضافية حول عملية النقل، برجاء االطالع على .
accountability-/stewardshiphttps://www.icann.org . 

IANA ( في الوقت الحالي هي اإلدارة الخاص بهيئة اإلنترنت لألرقام المخصصةICANN5 وهي مؤسسة أمريكية خاصة ،)
غير ربحية، وتقوم على اإلشراف على التخصيص العالمي ألرقام اإلنترنت، وتخصيص أرقام النظام المستقل، وإدارة منطقة 

، وأنواع الوسائط، باإلضافة إلى غير ذلك من الرموز واألرقام ذات الصلة (DNS)ماء النطاقات الجذر في نظام أس
 ببروتوكوالت اإلنترنت.

( في جامعة جنوب ISIتدار من خالل جون بوستال في معهد علوم المعلومات ) IANA، كانت ICANNقبل تأسيس 
مبرم مع وزارة الدفاع األمريكية،  USC/ISI، بموجب عقد ( الكائن في مارينا ديل راي )لوس أنجلوس(USCكاليفورنيا )

 .6المسئولية بموجب عقد وزارة التجارة األمريكية ICANNإلى أن تولت 

بنظام أسماء النطاقات العالمي لإلنترنت، بما في ذلك وضع سياسات التدويل  ICANNويتعلق غالبية األعمال الخاصة بـ 
، باإلضافة إلى تشغيل خوادم أسماء النطاقات. (TLD)ى أعلى عامة جديدة ، طرح نطاقات مستوDNSالخاصة بنظام 

، IPv6و IPv4مساحات عناوين بروتوكول اإلنترنت الخاصة بكل من  ICANNوتشمل تسهيالت الترقيم التي تديرها 
معرفات على رعاية السجالت الخاصة ب ICANNوتعيين مجموعات العناوين لسجالت اإلنترنت اإلقليمية. كما تقوم 

 بروتوكول اإلنترنت.

1 -name-domain-internet-key-ntransitio-intent-announces-release/2014/ntia-http://www.ntia.doc.gov/press
functions  

2 http://www.iana.org/  
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System  
4 group-https://www.icann.org/stewardship/coordination  
5 https://www.icann.org/  
6 http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ianacontract.pdf  

https://www.icann.org/stewardship-accountability
https://www.icann.org/stewardship-accountability
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
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
http://www.iana.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://www.icann.org/stewardship/coordination-group
https://www.icann.org/
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ianacontract.pdf
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 مقدمة

( حل الوظائف ذات الصلة بالتسمية، وهي واحدة CWGهذه الوثيقة بمثابة مسودة مقترح من مجموعة عمل المجتمعات )
(، كجزء من عملية ICG7أو مجموعة ) IANAالمجموعات الثالثة التي تقدم عرًضا إلى مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على 

، تحدث عملية نقل دور اإلشراف على CWGميثاق  الكامل. ووفًقا لما تمت اإلشارة إليه في IANAنقل دور اإلشراف على 
IANA  باإلضافة إلى عملية متوازية وذات صلة حول تعزيز مساءلةICANN. 

)وضع مقترح نقل للوظائف ذات الصلة باألسماء( المطلب الخاص بالمشاورات العامة حول مسودة  CWGتشمل خطة أعمال 
فتاح وشمول مجتمع اإلنترنت بالكامل. علًما بأن نشر مسودة المقترح مخصصة المقترح الخاصة بها كجزء من التزامنا بان

 ألغراض نشر مسودة المقترح في صورتها الحالية والسعي للحصول على التعقيبات حول مزيد من التطوير لمسودة المقترح. 

من العناصر الخاصة بالمقترح للحصول على نتائج من هذه المشاورة العامة حول أي  CWGوتتطلع مجموعة عمل المجتمعات 
المشكالت الحالي من أجل مساعدتها في إنهاء الجوانب األساسية لمقترح النقل الخاص بها، وأيًضا لتحقيق هذه الغاية، فإن بعض 

ة . وعلى الرغم من ذلك، بطرح مسودالنوعية المفتوحة تم التركيز عليها واألسئلة النوعية المطروحة فيما بعد في هذه المقدمة
 على وعي بأن هناك البعض ممن يرون بوجوب وضع بدائل )وليس تعديالت( CWGالمقترح في صورتها الحالية، فإن مجموعة 
 منفتحة على االستماع إلى وجهات النظر تلك. CWGلهذا المقترح في الحسبان. وتظل مجموعة 

 وتشمل التواريخ الرئيسية لخطة عمل مجموعة عمل المجتمعات ما يلي:

  أكتوبر: االجتماع األول لمجموعة عمل المجتمعات 

  ديسمبر: تاريخ نشر مسودة االقتراح للتعليق العام 

  يناير: تقديم المقترح النهائي لمجموعة عمل المجتمعات إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق 

  ة يناير: التقديم المجدول لمقترح مجموعة عمل المجتمعات النهائي إلى مجموعICG 

عضًوا، ويتم تعيينهم بمعرفة المنظمات القائمة  شخًصا، منظمين في صورة  تتألف مجموعة عمل المجتمعات من 
. ومجموعة عمل 8+ عضو يقومون بذلك كأفرادعلى وضع الميثاق ويتحملون المسئولية أمامها، باإلضافة إلى 
هتم بالعمل في مجموعة عمل المجتمعات االنضمام كمشارك. قد المجتمعات عبارة عن مجموعة منفتحة. ويمكن ألي شخص م

يكون المشاركون أفراًدا أو من إحدى المنظمات القائمة على وضع الميثاق، أو مجموعة من أصحاب المصلحة أو إحدى 
 .ICANNالمنظمات غير الممثلة في مجموعة عمل المجتمعات أو مجموعة غير نشطة داخل 

مجتمعات بوضع هيكل ألعمالها إلى سبع مجموعات فرعية استناًدا إلى األقسام الخاصة بطلب وقد قامت مجموعة عمل ال
ICG ( للحصول على المقترحاتRFP:وهي كما يلي .) 

IANAوصف استخدام المجتمع لوظائف 
(ICGأ من طلب تقديم العروض من مجموعة مصادر السياسات )القسم  -االتفاقيات الحالية لما قبل النقل 
(ICG ب من طلب تقديم العروض من مجموعةاإلشراف والمساءلة )القسم  -االتفاقيات الحالية لما قبل النقل 

الترتيبات المقترحة للرقابة والمساءلة بعد النقل
تأثير النقل
NTIAمتطلبات 

عملية المجتمع

التي تصف الموقف الحالي في اجتماع فرانكفورت في  .و ، وتم االنتهاء من المسودات النهائية لألقسام 
 .نوفمبر  

 المرفق بهذه الوثيقة 1الملحق  7
 المرفق بهذه الوثيقة 1الملحق  8

https://www.icann.org/stewardship
https://community.icann.org/download/attachments/48347144/CWG-DT%20Draft%20Charter%20-%2014%20August%202014%20Updated.doc?api=v2
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)الترتيبات المقترحة لما بعد النقل(، وهي صميم المقترح المقدم للنقل، عماًل قيد التنفيذ حيث لم تتم تسوية كافة  ال يزال القسم 
التفاصيل في تاريخ نشر هذه المسودة. وعلى الرغم من االفتقار إلى بعض من هذه التفاصيل، إال أن المعلومات المقدمة في 

 في لتسهيل تعليقات المجتمع حول كافة المكونات األساسية. هذا القسم مفصلة بما يك

 .قيد التطوير في الوقت الحالي وتعتمد بشكل مباشر على الخيارات النهائية التي سيتم تقديمها للقسم  ولقسم  والقسم  القسم 

. NTIAرات الخاصة بنقل إشراف التي يجب أن تؤيد وتدعم القرا CWGفي هذا المقترح مسودة مبادئ ومعايير  يمثل الملحق 
وعلى الرغم من عدم االنتهاء من هذه المبادئ حتى اآلن، يجب أن توفر للقارئ قدًرا من السياق فيما يخص الطريقة التي 

 تتطلب بها مجموعة عمل المجتمعات إلى تحقيق جميع أهدافها بشكل صحيح.

 الجوانب األساسية للعمل اإلضافي 

ت على علم ودراية بأن النقاط واألسئلة التالية يحب تحليلها وسوف تواصل العمل الخاص بها حول إن مجموعة عمل المجتمعا
 هذه األمور واألمور األخرى خالل المشاورة العامة:

  فيما يخص التنسيق مع مجموعة عمل المجتمعات ذات الصلة حول تعزيز مساءلةICANN مجموعة( 
CCWG-)المساءلة 
o والذي  نوفمبر  كون في مجموعة عمل المجتمعات تحديًثا للبيان في وقد أصدر الرؤساء المشار

 :9تناول هذه النقطة

نحن أيًضا نشير إلى جانب خاص من االهتمامات بالنسبة لمجموعة عمل المجتمعات أال وهو التأكيد ….
يل هذه . وفي سبICANNعلى التعاون الفعال مع العملية المتوازية ذات الصلة حول تعزيز مساءلة 

مع الرؤساء  نوفمبر  الغاية، اجتمع رؤساء مجموعة عمل المجتمعات المشاركون في 
( حول تعزيز مساءلة CCWGالمشاركين في فريق الصياغة حول مجموعة عمل المجتمعات )

ICANN وعلى األقل أحدهم )توماس ريكيت( نفهم أنه ال يزال رئيًسا مشارًكا في مجموعة ،CCWG 
. وبإدراك أن اثنتين من مجموعات عمل المجتمع عند نقاط مختلفة من ICANNمساءلة  حول تعزيز

العمل، تمت مناقشة موضوع إمكانية مشاركة مجموعة عمل المجتمعات حول الوظائف ذات الصلة 
باألسماء في مجموعة عمل المجتمعات حول المساءلة وذلك من خالل المساعدة في تحديد آليات المساءلة 

د شروًطا ضرورية لعملية نقل اإلشراف. ولتحقيق هذه الغاية، فإننا )الرؤساء المشاركين في التي تع
من أجل تحديد الشروط الالزمة لالنتقال  CWGمجموعة عمل المجتمعات( نخطط للعمل مع مجموعة 

مع  إلى مجموعة عمل المتجمعات حول المساءلة من أجل المساعدة في أعمالهم، وعالوة على ذلك للتنسيق
 الرؤساء المساعدين في مجموعة عمل المجتمعات حول المساءلة بصفة مستمرة.

o  من هذه الوثيقة هذه النقطة: كما يناقش القسم 

من المهم اإلشارة إلى أن العديد من العناصر في هذا المقترح متداخلة فيما بينها ومتوقفة على عملية 
ومن المتفق عليه بشكل عام أن عملية النقل  .CCWG-وبذلك تخضع لنتائج مساءلة ICANNمساءلة 

 يجب أن ال تتم حتى يتم ما يلي:

 ،تحديد آليات المساءلة المطلوبة من خالل مساءلة مجموعة العمل عبر المجتمعات 

 ،تنفيذ وإنفاذ آليات المساءلة وغيرها من التحسينات التي يقرر المجتمع أنها ضرورية لما قبل النقل 

  االتفاقيات وغيرها من الضمانات من أجل ضمان التنفيذ في الوقت المناسب لآلليات تنفيذ وإنفاذ
 التي يقرر فريق مساءلة مجموعة عمل المجتمعات إمكانية تنفيذها لما قبل النقل.

9 en-28-11-2014-uncementhttps://www.icann.org/news/anno  

https://www.icann.org/news/announcement-2014-11-28-en
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  فيما يخص العمل الخاص بمجموعة عمل المجتمعاتCWG 

o :وهذا سيتضمن 

  الحصول على النصيحة القانونية فيما يخص الجهةContract Co.  ومزيد من التنقيح على
 تفاصيل هذا الكيان

  النظر إلى تركيب وتشكيل كيانين أساسيين في الهيكل المقترح؛ وهما لجنة مواقف العمالء وفريق
 مراجعة أصحاب المصلحة المتعددين

 النظر في مشكالت التمويل 

  الحالي من خالل النظر فيما إذا كان من الواجب مواصلة أداء وظيفة االعتماد في الوقت
أم ال بعد عملية النقل وإن كان األمر  NTIAاإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات 

 كذلك، فكيف؟

  النظر فيما إذا من الواجب مطالبةIANA  بالتوثيق القانوني بأنها قد اتبعت السياسة بالنسبة
 ccTLDلتفويض وإعادة تفويض نطاقات 

 صة بآليات االستئناف بالنسبة إلجراءات النظر في التفاصيل الخاIANA وما تقوم به من إغفال 

  من طلب تقديم العروض الخاص بـ  و و إكمال المادةICG 

 

 نواحي محددة للتعقيبات خالل فترة التعليق العام

منها جاهدة إلى الحصول على التعقيبات من المعلقين على المقترح المقدم  CWGتسعى مجموعة عمل المجتمعات 
 بالكامل باإلضافة إلى الخيارات واألسئلة النوعية التالية:

o  من هذه الوثيقة( التعقيب على التعديالت المحتملة على المراجعة المستقلة إلجراءات مجلس اإلدارة )القسم 
ويمكن مواصلته  NTIAهذا اإلجراء مستقل عن وظائف اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  -

. تسري إجراءات المراجعة المستقلة لمجلس اإلدارة على كافة IANAفي وظائف  IANAبدون مشاركة 
وبهذا قد تكون خارج  DNSوالتي تشمل القرارات غير المتعلقة بنظام  ICANNإجراءات مجلس إدارة 

، NTIAومساءلة  . وعلى الرغم من ذلك، في غياب إشرافCWGنطاق هذا الميثاق الخاص بمجموعة 
فيما إذا كان من الواجب أن تكون هذه المراجعة ملزمة فيما يخص قرارات  CWGتنظر مجموعة 

أو وظائف  IANAالتفويض/إعادة التفويض، وربما فيما يتعلق بالقرارات األخرى المؤثرة بشكل مباشرة على 
IANA سوف تقترح مجموعة عمل المجتمعات .CWG  كافة إجراءات مشغل ترتيبات من أجل ضمان أن
 تخضع لنفس العملية. TLDذات الصلة بنطاقات  IANAوظائف 

 
o  التعقيبات على التعديل المقترح على مسئولياتNTIA  بصفتها مديًرا لعملية إدارة ملفات خوادم الجذر

في الوقت الحالي تقديم طلب لجميع التغييرات على  IANAيجب على  -من هذه الوثيقة(  )القسم 
الخاصة بمنطقة الجذر إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت  WHOISطقة الجذر أو قاعدة بيانات من

بتوثيق الطلب وبعد ذلك ترخص للقائم على حفظ منطقة الجذر إجراء  NTIA. تقوم NTIAوالمعلومات 
 العملية بما يلي: عملية التغيير. وتنظر مجموعة عمل المجتمعات فيما إذا كان من الممكن استبدال هذه 

  النشر العام لكافة طلبات تغييرIANA -  سوف تتم مطالبةIANA  بالنشر العام لكافة الطلبات
الخاصة بمنطقة الجذر  WHOISالخاصة بالتغييرات على ملف منطقة الجذر أو قاعدة بيانات 
ر تقارير التزامها بتقديم ونش IANAفي صورة إشعار بأن تغييًرا يجري إدخاله. وسوف تواصل 

 التفويض وإعادة التفويض.
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  تنظر مجموعة عمل المجتمعات في استبدال  -التوثيق المستقل لطلبات التفويض وإعادة التفويض
، برأي مكتوب من استشاري )مستقل ccTLDدور التفويض، على األقل فيما يخص نطاقات 

تطلبات السياسة ( بأن كل طلب من طلبات التفويض وإعادة التفويض مستوٍف لمICANNعن 
تنفذ  CWGالمشار إليها في التقارير المنشورة للجمهور. وال تزال مجموعة عمل المجتمعات 

في الوقت الحالي  NTIAعملية لمناقشة مسألة وجوب وكيفية استبدال دور التوثيق الذي تلعبه 
 . gTLDفيما يخص طلبات التفويض وإعادة التفويض، السيما الطلبات الخاصة بنطاقات 

o  من هذه الوثيقة(  من الذي يجب أن تكون لديه لجنة دائمة لدى هيئة الطعون المستقلة؟ )القسم- 
توصي مجموعة عمل المجتمعات بأن تكون سائر القرارات واإلجراءات )بما في ذلك اإلغفال المتعمد( من 

لمنطقة الجذر  WHOISوالتي تؤثر على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات  IANAجانب مشغل وظائف 
خاضعة لهيئة طعون مستقلة وملزمة. كما يجب أن تغطي آلية الطعون أية إجراءات لتنفيذ السياسات والتي 

لمنطقة الجذر وكيفية تطبيق السياسات  WHOISتؤثر على تنفيذ التغييرات على ملف منطقة الجذر أو ملف 
 ".IANAخص تنفيذ "السياسات ذات الصلة بـ ذات الصلة. في الحاالت التي تنشأ فيها نزاعات فيما ي

 
o  األحكام الرئيسية التي يجب أو تكون  يعرض المخطط الموجود في نهاية القسم  -األحكام الرئيسية للتعاقد

". ويأتي عدد من هذه األحكام .Contract Coوالكيان التعاقدي الجديد " ICANNفي العقد األول بين 
المقترح أن تظل في العقد الجديد، سواء في الصورة األصلية أو  الحالي ومن IANAمن عقد وظائف 

الصورة المعدلة. وتشمل العديد من هذه األحكام والشروط خيارات وأسئلة حول والتي تود مجموعة عمل 
 المجتمعات أيًضا الحصول على تعقيبات عليها.

 ( بديل ونوعيICANNالتعقيبات على حل )

تسعى مجموعة عمل المجتمعات أيًضا إلى الحصول على التعقيبات على خيار بديل محدد تم طرحه داخل مجموعة عمل 
. وسوف يتطلب هذا الخيار زيادة في مساءلة ICANNإلى  NTIAالمجتمعات نفسها ويصور هذا الخيار نقل كافة مسئوليات 

ICANN لب باعتماد آليات التحكيم الملزمة )قد تكون هذه التوصيات متجاوزة إلى المجتمعات المؤسسة فيها باإلضافة إلى المطا
وربما تكون بيد مساءلة مجموعة عمل المجتمعات أو مجموعات أخرى(. الحظ أن هذا الخيار المتكامل  CWGلنطاق مجموعة 

(. وعلى ICANNر آخر )غي IANAوالمضمن يمكن أن يؤثر على السهولة أو المقدرة المستقبلية على تحمل مشغل وظائف 
الرغم من ذلك، لضمان وجود اعتبار ودراسة مناسبة لهذا الخيار، فإن مجموعة عمل المجتمعات ترحب بالتعقيبات من المجتمع 

 فيما يخص الدعم أو ليس لهذا المفهوم. 

في  ر ديسمب تطلب مجموعة عمل المجتمعات من جميع األطراف المعنية التعليق على هذه المسودة بحلول موعد 
بالتوقيت العالمي المنسق، وذلك من خالل مربع التعليقات العامة والذي يمكن العثور عليه علي  تمام الساعة 

comments-https://www.icann.org/public . 

 جوناثان روبنسون وليز فير

 ( حول الوظائف ذات الصلة بالتسميةCWGي مجموعة عمل المجتمعات )الرؤساء المشاركين ف

 

https://www.icann.org/public-comments
https://www.icann.org/public-comments
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( حول مسودة عرض نقل للوظائف ذات الصلة CWGمجموعة عمل المجتمعات ) -ب 
 ICGبالتسمية تم وضعه بما يتفق مع متطلبات 

 

 مقدمة

، يضم مجتمع األسماء أكثر IANAعلى الرغم من عمل مجتمع واحد من المجتمعات التشغيلية الثالثة من خالل عقد وظائف 
 مجموعة معقدة ومركبة من القضايا والمتطلبات.

للتواجد الفعلي لها  IANAويعتمد عدد من الشركات والمنظمات الكبرى والنامية على الخدمات المقدمة من مشغل وظائف 
وبشكل إجمالي فإنها تمثل الرابط  على اإلنترنت. وبالنسبة للمنظمة الفردية، تعد هذه الخدمات ضرورية ونادرة رغم ذلك؛

 الوحيد األكثر أهمية بين الشبكة العالمية ومستخدمي اإلنترنت. 

وظيفة فحص لمجتمع األسماء. وغالبية األعمال تكون بطريقة رسمية. وعلى  IANAوفي الجزء األكبر، يؤدي مشغل وظائف 
لتي تحظى بمعاني متنوعة ونوعية من الناحية الثقافية، الرغم من ذلك، وبسبب الخصائص المعقدة المتأصلة في األسماء، وا

 فإن هذه الوظائف تنطبق تماًما على مجموعة القواعد العامة أو العمليات الصارمة. 

 IANAوهناك عدد من المجموعات الفرعية داخل مجتمع األسماء تشارك نفس المتطلبات العامة والعالقة مع مشغل وظائف 
يتوفر شرح للمجموعات الفرعية في (. وعلى الرغم من ذلك، هناك فروق واضحة فيما بين تلك المجموعات. ICANN)حالًيا 
 أدناه. 1القسم 

من المهم بالنسبة لالستقرار اإلجمالي لإلنترنت أن تكون كل مجموعة، بغض النظر عن حجمها، قادرة على التعامل مع 
 NTIAوبهذا، قام مجتمع األسماء بوضع مقترح من أجل نقل دور واستخدامها بالطريقة الخاصة بها.  IANAوظائف 

 الذي يقر باالحتياجات المتنوعة لهذه المجموعات. IANAباإلضافة إلى عقد وظائف 
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 IANAاستخدام المجتمع لوظائف  .0
 

هذه الفروق  يضم مجتمع األسماء عدًدا من المجموعات المختلفة، لكل منها االحتياجات والمتطلبات الخاصة بها. وتتميز
باألهمية الكافية داخل مجال نظام أسماء النطاقات، فلها الممثلين التابعين لها باإلضافة إلى المنظمات واالجتماعات وعمليات 

 السياسات ودائًما ما يشار إليها في الغالب بألقاب مختلفة. 

( باإلضافة إلى نطاقات المستوى ccTLD) ويأتي القسم األكثر أهمية في صورة نطاقات المستوى األعلى "لرموز البلدان"
 (. gTLDاألعلى "العامة" )

، التي تمثل دواًل ومناطق فردية كما يشير "رمز الدولة"، مستقلة على مستوى ccTLDوفي جانب كبير من ذلك، فإن نطاقات 
ل لوضع السياسات مؤه ccTLDهيئات اإلنترنت العالمي باإلضافة إلى المجموعة الخاصة بها. وكل نطاق من نطاقات 

تكون نوعية  ccTLDالخاصة به ونتيجة لذلك، فإن العديد من القرارات التي يتم اتخاذها حول عمل أي نطاق من نطاقات 
قاطعة في الدولة أو  ccTLDومن المطلوب كذلك أن تكون جهة االتصال اإلدارية الخاصة بنطاق على المستوى الثقافي. 

 .ccTLD10المنطقة المرتبطة بنطاق 

مختلفة: ففي العديد من الحاالت، فإن مشاركة المعلومات فيما بينهم قد أدى إلى  ccTLDوال يعني هذا القول أن سائر نطاقات 
اعتماد أعداد كبيرة ألساليب في التعامل مع عدد كبير من المشكالت المختلفة. وعلى الرغم من ذلك، سوف يصر كل نطاق 

ccTLD سلوب الخاص به.على حقه في تحديد وتطوير األ 

ملتزمون بال استثناء تقريًبا بمجموعة فردية من  gTLD. فمشغلي نطاقات gTLDوالوضع يختلف للغاية بالنسبة لنطاقات 
. كما أن حقوق أي مشغل ICANNالسياسات التي يتم وضعها بشكل جماعي من خالل عمليات لوضع السياسات الخاصة بـ 

 . ICANNخاص تتحدد من خالل  gTLDبالنسبة ألي نطاقات 

ولكن أيًضا  IANAتؤثر ليس فقط على استخدام وظائف  gTLDونطاقات  ccTLDوهذه الفروق األساسية فيما بين نطاقات 
. وفي الحاالت التي يكون من الممكن فيها ICANNوالمتعاقد الخاص بها أال وهو  IANAعلى العالقة والفهم األساسي لدور 

 IANA، ووظائف gTLDبالنظر إلى العالقة المحكمة بين مشغل نطاق  gTLDلنسبة لنطاقات تبسيط العمليات با
 . ICANNالذي رفض دائًما أية عالقات تعاقدية مع  ccTLD؛ فقد يكون هذا التبسيط ضاًرا بالنسبة لمجتمع ICANNو

هامة التي قد ال تتغير ، وهناك عدد من المجموعات الفرعية الgTLDو ccTLDوداخل المجموعات الخاصة بكل من 
 الخصائص الرئيسية الخاصة بك ومن ثم يجب النظر فيها بشكل متساٍو.

تم إنشاؤها في األساس من خالل الرجوع إلى المعيار الدولي الخاص بالمنظمة الدولية للتقييس  ccTLDوفي حين أن نطاقات 
(ISOلتمثيل تلك الدول من خالل حرفين )طرح عدد من نطاقات المستوى األعلى الجديدة والتي ، تم في األعوام األخيرة 11

ذات  ccTLDنطاقات ". وهذه األسماء "الدولية" أو 12تمثل إصدارات ذات لغات مخلية لمساحة أسماء الدول على اإلنترنت
يما األخرى )السيما ف ccTLD" اعتمدت على نطاق واسع نفس األسلوب القانون والفلسفي الذي انتهجته نطاقات IDNأسماء 

(. وعلى الرغم من ذلك، فقد تمثل مشكالت فريدة بسبب طبيعة ICANNو IANAيخص االستقالل عن مشغل وظائف 
 الحروف غير الالتينية الخاصة بها.

الخاص بالقارة  ccTLDيجب اإلشارة إلى عدم القدرة على تطبيق هذا المطلب بشكل متسق في جميع الحاالت. من األمثلة على ذلك هو نطاق  10
 القطبية الجنوبية على اعتبار عدم وجود سكان دائمين في هذه المنطقة.

11 1-ISO 3166" أمثلة على ذلك نطاق .DEبة أللمانيا )ألمانيا( و"" بالنسUS بالنسبة للواليات المتحدة. مالحظة: هناك أيًضا عدد من االستثناءات "
لالستخدام بالنسبة  UK" بالنسبة لبريطانيا العظمي )تم حجز اسم GB" بالنسبة للمملكة المتحدة، بداًل من "UKوالحاالت الغربية تاريخًيا مثل استخدام "

 (ISO3166-1الستخدام المعيار  IANAتم قبل اعتماد  GBفي مقابل  UKكما أن اختيار استخدام  ISO3166لمعيار لبريطانيا العظمي بموجب ا
وهو االسم األكثر شيوًعا  ،’Zhōngguóأو )‘ 中国السعودية )'وهي السعودية بالعربية، بالنسبة للمملكة العربية السعودية( و  أمثلة على ذلك 12

 بالنسبة للصين(
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، هناك أيًضا مجموعتان واسعتان من المشغلين: وهما المجموعة الخاصة بالمشاركة ألسباب ثقافية ccTLDوداخل نطاقات 
)سواء كأعضاء أو غير أعضاء(  ICANNالتابعة لـ  (ccNSOمة دعم أسماء رموز البلدان )منظوتاريخ في أنشطة 

 . 13ومجموعة ال تقوم بذلك

الحالية  IANAسوف يقبلون التغييرات على ترتيبات  ccTLDوبصرف النظر عن هذا الفارق، فإن غالبية مديري نطاقات 
 دون تشاور مناسب وضمانات مناسبة.

ناك فروق دقيقة قد يكون من الواجب أخذها بعين االعتبار. على سبيل المثال، في الجولة األولى من ، هgTLDوداخل مجتمع 
، كانت هناك مجموعتين من السالسل المطروحة، نطاقات مستوى أعلى 1441-1441الجديدة في عام  gTLDنطاقات 

باإلضافة إلى بعض  ICANNت التعاقدية مع "مدعومة" وأخرى "غير مدعومة"، وكان لكل منهما أنواع مختلفة من االتفاقيا
بموجب برنامج  gTLDاالختالفات والمتغيرات في عمليات تنفيذ السياسات. وبالمثل، في الموجة الحالية من إضافات نطاقات 

gTLD مات الجديدة، هناك عدد من الفئات المختلفة بشكل دقيق، بدًءا من الطلبات المستندة إلى المجتمع، إلى طلبات "العال
التجارية" التي ستمارس رقابة أكبر على النطاقات الخاصة بها، وصواًل إلى الطلبات التي وافقت على متطلبات تسجيل أكثر 

 14صرامة سواء بعد الضغط من الحكومات أو من أجل التفريق فيما بينها في األسواق.

اليومية، بسبب حقيقة أن مشغل  IANAى وظائف في حين أنه من غير المحتمل أن يكون للعديد من هذه المتغيرات تأثير عل
غالًبا ما يكون مطالًبا بالتحقق من التغييرات في مقابل السياسات المتفق عليها على وجه الخصوص، فإن أي  IANAوظائف 

 من االتفاقية االنتقالية من المفترض أن تضع في الحسبان هذه التعقيدات. 

(، فإن الهيئة المنظمة األساسية IDNذات أسماء  ccTLD)ال تشمل نطاقات  ccTLDنطاًقا من نطاقات  121على سبيل المثال، في حين أن هناك  13
بالمائة من جميع  24عضًوا )بأقل من  121، بها (ccNSO)، فإن منظمات دعم أسماء رموز البلدان ICANNداخل  ccTLDبالنسبة لنطاقات 

 [1412أكتوبر  12(. ]معلومات دقيقة في ccTLDنطاقات 
  tlds-www.iana.org/help/eligibleللحصول على القائمة الكاملة، راجع  14

http://www.iana.org/help/eligible-tlds
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 التي تستخدمها مجتمعات األسماء IANAوظائف  0.0.

في تحديد الوظائف والعمالء المباشرين، والتفريق بين مشغلي  IANA15تستخدم القائمة التالية جزًءا أساسًيا من عقد وظائف 
ccTLD وgTLD16: 

 التي تستخدمها مجتمعات األسماء IANAقائمة بوظائف  0.0.0.

 عات األسماءالتي تستخدمها مجتم IANA( قائمة بوظائف 1)ق 1القائمة 
 

 NTIA  

 العقد
 المرجع 

تستخدمها  الوظيفة
نطاقات 

ccTLD 

تستخدمها 
نطاقات 
gTLD 

أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة  1.2.1ج. 1-1ق
 الجذر

 نعم نعم

 نعم نعم إدارة طلبات تغيير ملفات منطقة الجذر .أ1.2.1ج. 2-1ق

" WHOISوقاعدة بيانات "إدارة طلبات تغيير  .ب1.2.1ج. 3-1ق
 لمنطقة الجذر

 نعم نعم

تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى  .ج1.2.1ج. 4-1ق
 (ccTLDلرموز الدول )

 الرقم نعم

تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى  .د1.2.1د. 5-1ق
 (gTLDالعامة )

 نعم الرقم

 نعم نعم أتمتة منطقة الجذر .هـ1.2.1ج. 6-1ق

إدارة مفاتيح امتدادات أمن نظام أسماء نطاقات  .و1.2.1ج. 7-1ق
 (DNSSECالجذر )

 نعم نعم

 نعم نعم (CSCRPعملية حل شكاوى خدمة العمالء ) .ز1.2.1ج. 8-1ق

 

: الجانب األساسي من حيث االستخدام في هذه القائمة هو أن هناك عمليات منفصلة بالنسبة الختيار أو تغيير مشغل مالحظة
ccTLD  أوgTLD .الذي يتم تطويره بسبب الفروق األساسية بين االثنين، وفًقا لما أوضحنا في السابق ، 

على:  ICANNو NTIAالمبرم بين  IANAيمكن العثور على عقد وظائف  15
final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1  

 من األهمية الكبيرة بمكان لكنهم غير مدرجين في القائمة من أجل حفظ المساحة. IANAومن المعترف به بشكل تام أن العمالء غير المباشرين لوظائف  16

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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ولكن تستخدمها مجتمعات األسماء. والجدول التالي  IANAهناك وظيفتان إضافيتان وخدمات غير مدرجة في عقد وظائف 
 يوضح ذلك: 

 IANA( الوظائف غير المدرجة في عقد وظائف 4)ق 4القائمة 

 ccTLD gTLDs الوظيفة 

 نعم نعم IDN17مخزون ممارسات  1-2ق

ذات التخصيص الملغى للمعيار  ccTLDإلغاء تفويض أكواد  2-2ق
ISO 3166-1 

 الرقم نعم

 

 وصف الوظائف 0.2.

 (أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر )ج. 0.2.0.

( وهي تسرد جميع نطاقات المستوى األعلى DNSالنطاقات )تعتبر "منطقة الجذر" هي المستوى األعلى لنظام أسماء 
 المتوفرة تحت هذا النظام، كاملة باإلضافة إلى التفاصيل الفنية ذات الصلة. 

، 18( الخاص بهTLDوهناك سلسلة من التفاصيل المختلفة التي يمكن لكل مشغل توفيرها فيما يخص نطاق المستوى األعلى )
، توفر تفاصيل إلى جميع النطاقات (NS)ا كحد أدنى مجرد توفير عنوانين اثنين لخادم االسم على الرغم من أنه يتوجب عليه

يمكن  IP( يوفر عنوان AAAAأو  A" وسجل لصق )example.comذلك، على سبيل المثال " TLDتحت نطاق 
 لألجهزة قراءته لنفس خوادم االسم. 

تفاصيل فيما يخص من الذي يجب االتصال به إذا كانت هناك مشكالت؛  TLDباإلضافة إلى ذلك، يوفر مشغلو نطاقات 
وتشمل هذه التفاصيل تفاصيل األمان مثل "مفاتيح التوقيع" التي يتم استخدامها للتحقق من أن البيانات ترد إليها من الشخص 

 الصحيح، باإلضافة إلى اسم )أسماء( المرخص لهم إجراء التغييرات على هذه التفاصيل. 

( عن تحديث هذه البيانات وإتاحة وتوفير 19المسئولية )من بين مهام منطقة الجذر األخرى IANAتولى مشغل وظائف ي
 األجزاء ذات الصلة بشكل مستمر. 

الحالية  TLDالجديدة إلى منطقة الجذر والتغييرات التي تتم على نطاقات  TLDالعملية التي يتم من خالل إضافة نطاقات 
من ثالث مراحل، وتتم إدارة كل مرحلة في الوقت الحالي من خالل كيان مختلف. في حالة رغبة أي مشغل عبارة عن عملية 

TLD 20في إجراء تغييرات، فهذه هي العملية المتبعة: 

(. وتم توثيق الطلب )هل هو مقدم من الشخص المناسب؟( ICANN)وهو  IANAوقد تم إرسالها إلى مشغل وظائف  .1
 ؟(. إذا كانت األمور على ما يرام، يتم إرسال الطلب إلى مدير منطقة الجذرTLDناسب مع سياسة وتم التحقق منه )هل يت

قد أدى مهمته بشكل  IANA( بمراجعة الطلب للتأكد من أن مشغل وظائف NTIAيقوم المدير )الحكومة األمريكية/ .1
 صحيح وبعد ذلك توثيقه. يتم بعد ذلك إرسال الطلب إلى الجهة القائمة على منطقة الجذر

( بفحص الطلب والتأكد من أنه صحيح من الناحية الفنية، على سبيل المثال أن VeriSignوتقوم الجهة القائمة ) .1
غير على منطقة الجذر نفسها. وحالما يتم االنتهاء من خادم االسم الجديد متصل بالشبكة بالفعل، وبعد ذلك إجراء الت

 ذلك، يتم إرسال إشعار إلى المشغل

  tables-https://www.iana.org/domains/idnراجع  17
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DNS_record_typesعلى  DNSراجع قائمة بأنواع سجالت  18
  https://www.iana.org/domains/root/filesيمكن العثور على الملفات العامة الرئيسية على  19
البياني الرسمي لإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات على  يمكن العثور على الرسم 20

http://www.ntia.doc.gov/legacy/DNS/CurrentProcessFlow.pdf  

https://www.iana.org/domains/idn-tables
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DNS_record_types
https://www.iana.org/domains/root/files
http://www.ntia.doc.gov/legacy/DNS/CurrentProcessFlow.pdf
http://www.ntia.doc.gov/legacy/DNS/CurrentProcessFlow.pdf
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 ويتم تنفيذ هذه العملية من خالل عقدين اثنين منفصلين: بين المشغل والمدير؛ وبين المدير والجهة القائمة على منطقة الجذر.

 .أ(إدارة طلبات تغيير ملفات منطقة الجذر )ج. 0.2.2.

في القائمة أعاله للحصول على  1ملية التي يتم من خاللها إجراء التغييرات على منطقة الجذر )راجع الوظيفة هذه هي الع
حالي، فإن غالبية الطلبات تأتي في صورة تحديد على المعلومات الحالية، مثل  TLDمزيد من التفاصيل(. وبالنسبة ألي نطاق 

"سجل الملصق" المقابل لها(. ويظهر ذلك جلًيا في "ملف منطقة الجذر" الذي  العنوان بالنسبة لخادم اسم جديد )باإلضافة إلى
 .TLDيسرد جميع نطاقات 

 وفي بعض األحيان، تكون هذه التغييرات للشخص المرخص له إجراء التغييرات المستقبلية، كما في حالة شخص ما يقوم بتغيير
. TLD21، والتي توفر تفاصيل االتصال لكل مشغل نطاق "S"WHOIالوظائف أو تغيير المسئوليات. وتظهر هذه في قوائم 

 .TLDوفي أحيان أخرى تكون هناك تغييرات فنية طفيفة، مثل عدد مرات تحديث ملفات 

وفي اآلونة األخيرة كانت اإلضافتين األكبر على ملف منطقة الجذر هي إنشاء "مفاتيح التوقيع" بالنسبة للسجالت الحالية بسبب 
جديدة بالكامل حيث  TLDالفردية، باإلضافة إلى إنشاء نطاقات  TLDعلى نطاقات  DNSSECاألمان تنفيذ بروتوكول 

نوفمبر(، تمت إضافة ما  11حتى اآلن )حتى  1412واقًعا. في عام  ICANNالجديدة الخاص بـ  gTLDأصبح برنامج 
 نطاًقا من نطاقات المستوى األعلى إلى منطقة الجذر. 224يقرب من 

 .ب(" لمنطقة الجذر )ج.WHOISقاعدة بيانات وطلبات تغيير "إدارة  0.2.1.

الحالي، لم تعد في واقع األمر بعد اآلن أكثر من جزء في  IANAعلى الرغم من إدراج ذلك كوظيفة منفصلة في عقد وظائف 
 . TLD: إدارة طلبات التغيير من مشغلي نطاقات 1الوظيفة 

وتاريخ اإلنشاء؛ وخوادم االسم األولية  TLD، بما في ذلك: اسم TLDتفاصيل االتصال لكل مشغل نطاق  WHOISوتضم 
والثانوية؛ واالسم والعنوان البريدي وعنوان البريد اإللكتروني، باإلضافة إلى أرقام الهاتف والفاكس لكل من جهات االتصال 

 اإلدارية والفنية وبعد ذلك موعد آخر تحديد للسجل.

 .ج(( )ج.ccTLDفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى لرموز الدول )ت 0.2.1.

 تعود في أكبر جانب منها إلى مجموعة من العوامل التاريخية IANAومشغل وظائف  ccTLDالعالقات فيما بين مشغلي نطاقات 
 ويتمثل ذلك في توقيعهم لعقد gTLDلديهم عالقة مع مشغلي نطاقات  ccTLDمشغلي نطاقات  22والفنية. هناك عدد صغير من

لديه اتفاقيات  23)ويطلق عليه في العادة اسم "اتفاقية الرعاية"(. وهناك عدد كبير IANAبصفة مشغل وظائف  ICANNمع 
 24( التي توصف بأنها إما "إطار عمل المساءلة" أو "تبادل الخطابات"IANA)مرة أخرى، كمشغل لوظائف  ICANNمع 

 .ICANNليس لديها اتفاقية رسمية مبرمة مع  ccTLDية القانونية. وفي النهاية، فإن غالبية نطاقات وهي ملزمة من الناح

، فإن "تفويض وإعادة تفويض" IANAومشغل وظائف  ccTLDوحيث إنه ال توجد في العادة عالقة تعاقدية بين أي نطاق 
. وبصياغة بسيطة، فإن يقصد بلفظ gTLD عملية منفصل بالكامل عن عملية تفويض وإعادة تفويض نطاق ccTLDنطاق 

محدد، باإلضافة إلى "إعادة التفويض" في  TLD"التفويض" تعريف مؤسسة أو فرد معين واإلقرار بأنه المسئول عن نطاق 
 حالة تغيير تلك المؤسسة أو الفرد. 

ت كذلك بين نطاقات بشكل كبير على مدار األعوام وقد تنوع ccTLDوقد تغيرت عملية تفويض/إعادة تفويض نطاق 
ccTLD بمعرفة  1222. وينبع األساس الخاص بها على الرغم من ذلك من مستندين: مجموعة من المبادئ المكتوب في عام

على  IANAالخاص بـ  WHOISمن خالل مربع بحث  هذه على اإلنترنت، سوء WHOISويمكن العثور على تفاصيل  21
https://www.iana.org/whois  أو ملف قاعدة بيانات الجذر الخاصة بها علىhttp://www.iana.org/domains/root/db  

 مذكرات تفاهم 2اتفاقيات رعاية باإلضافة إلى  1لترتيبات عبارة عن وهذه ا 22
 1412أكتوبر  11من هذه الترتيبات اعتباًرا من  22وهناك  23
  en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/cctldsتتوفر قائمة كاملة بذلك على  24

https://www.iana.org/whois
https://www.iana.org/whois
http://www.iana.org/domains/root/db
https://www.icann.org/resources/pages/cctlds-2012-02-25-en
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، والتي تم تحديثها فيما 1444، باإلضافة إلى قائمة أخرى بالمبادئ المقدمة في عام 25جون بوستل IANAأول مشغل لوظائف 
 . ICANN26( التابعة لـ GACة االستشارية الحكومية )، بمعرفة اللجن1442بعد في 

 ICANNالبدء في جهد من أجل إيجاد وضوح أكبر حول عملية التفويض وذلك من خالل المنظمة الداعمة لـ  1411تم في 
(. وتم نشر تقرير نهائي من مجموعة عمل إطار ccNSO)منظمة دعم أسماء رموز البلدان،  ccTLDبالنسبة لنطاقات 

 1412.27( في أكتوبر FOIWGالتفسير )

تحدد مجموعة واسعة من األطراف التي يمكن أو يجب التشاور معها إذا كان إطار  28الحالي على مادة IANAيحتوي عقد 
، ومشغلي RIR، وسجالت IAB، وIETF، وICANNعمل السياسات الحالي ال يغطي حالة محددة. وهذه األطراف هي: 

باإلضافة إلى الحكومات ومجتمع مستخدمي اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، تم إدراج "الجهات العامة نطاقات المستوى األعلى، 
ذات الصلة" كمجموعة يجب مشاورتها في حالة تقديم توصية فيما يخص التفويض/إعادة التفويض الذي "ال يكون في إطار أو 

 غير متسق مع إطار عمل حالي للسياسات". 

تراعي أية توصيات كذلك "األطر الوطنية ذات الصلة والقوانين المعمول بها ألي مكان يعمل فيه ومن المتوقع أيًضا أن 
 ".TLDسجل 

 والنتيجة عبارة عن عملية للتفويض/إعادة التفويض تكون مخصصة بشكل كبير على كل حالة خاصة.

 .د(( )ج.gTLDتفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى العامة ) 0.2.5.

، وفي الغالب األعم يكون ذلك gTLDعلى وضع القواعد واإلجراءات الخاصة باختيار أو تغيير مشغل نطاق  ICANNتقوم 
 . GNSOأو اختصاًرا  ICANNمن خالل منظمة الدعم ذات الصلة، وهي منظمة دعم األسماء العامة التابعة لـ 

 29وإعادة تفويض نطاق عام من المستوى األعلىوثائق المستخدم حول تفويض  IANA، نشر مشغل وظائف 1411في سبتمبر 
 .gTLD. ولم تكن هناك تعليقات ومن ثم يعد المستند هو الدليل الرئيسي لعملية التفويض بالنسبة لنطاقات 30للتعليق العام

مل بتوفير الوثائق التي تؤكد اتباعه إلطار ع IANAفي كل حالة من حاالت التفويض/إعادة التفويض، يلتزم مشغل وظائف 
السياسة المتفق عليه، ويشمل ذلك معلومات حول كيفية الدعوة للحصول على التعقيبات من "أصحاب المصلحة المعنيين" 

 .31وكيف أن القرار كان "داعًما للمصلحة العامة العالمية"

ساعد على الجديدة في منطقة الجذر في بضع شهور فقط،  gTLDالجديدة، والذي شهد طرح مئات من نطاقات  TLDبرنامج 
 تحسين وضبط معايير هذه العملية الخاصة بالتقارير.

 .هـ(أتمتة منطقة الجذر )ج. 0.2.1.

نظًرا ألن العديد من التغييرات المقدمة على منطقة الجذر رسمية بشكل فعال، كان هناك اندفاًعا ألكثر من عقد من الزمن من 
، وهو ما سمح 1441واكتمل في عام  1442في عام " eIANA. تم طرح نظام "32أجل تحقيق مستوى أعلى من األتمتة

25 RFC 1591،  هيكل نظام أسماء النطاقات والتفويض، وهو ما يمكن العثور عليه علىhttps://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt  
بالنسبة للتفويض وإدارة نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان على  1444م ويمكن العثور على مبادئ عا 26

23feb00.htm-cctldprinciples-http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac الحديث اللفظ  1442. أضاف إصدار
"إرشادات توجيهية" إلى العنوان وأكد على مبدأ "التبعة" أي أن يتم اتخاذ القرارات على المستوى المحلي، ويمكن العثور عليها على 

principles.htm-cctld-ttees/gac/gachttps://archive.icann.org/en/commi  
وإطار التفسير الخاص بالسياسات واإلرشادات الحالية ذات الصلة بتفويض وإعادة تفويض أسما نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان يمكن  27

  en.pdf-07oct14-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/foiالعثور عليه على 
 . 1.1القسم/الفقرة ج. 28
  en.pdf-10sep13-ui-drd-s/gtldhttps://www.icann.org/en/system/files/fileعلى  PDFيمكن تنزيله في صورة ملف  29
  en-10-09-2013-policy-ui-drd-comments/gtld-https://www.icann.org/publicتتوافر تفاصيل فترة التعليقات على اإلنترنت على:  30
هنا:  academy-dotالجديد  gTLDيمكن االطالع على أمثلة على هذه العملية قيد التنفيذ مع نطاق  31

academy-http://www.iana.org/reports/c.2.9.2.d/20131212،  :ويشمل ذلك "تقرير الجاهزية" هنا
51768.pdf-1336-1-readiness-http://www.iana.org/reports/2013/gtld  

https://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt
http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm
http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm
https://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctld-principles.htm
https://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctld-principles.htm
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-07oct14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/gtld-drd-ui-10sep13-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/gtld-drd-ui-policy-2013-09-10-en
http://www.iana.org/reports/c.2.9.2.d/20131212-academy
http://www.iana.org/reports/c.2.9.2.d/20131212-academy
http://www.iana.org/reports/2013/gtld-readiness-1-1336-51768.pdf
http://www.iana.org/reports/2013/gtld-readiness-1-1336-51768.pdf
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بإنشاء مجموعة من تعديالت منطقة الجذر التي سيتم تضمينها فيما بعد في ملف جديد لمنطقة الجذر باإلضافة  TLDلمشغلي 
 في القائمة( فقط بتدقيق العملية.  1إلى دور المدير )راجع الوظيفة 

، تم إجراء المزيد من التحسينات بما في ذلك واجهة ويب من أجل تقديم الطلبات والنقل التلقائي للبيانات فيما 1411وفي عام 
 .33والجهة القائمة على منطقة الجذر IANAبين مشغل وظائف 

والمعلومات مزيد واإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت  ICANNالمبرم بين  IANA، اشترط عقد وظائف 1411في عام 
إلدارة إدخاالت منطقة الجذر  TLDمن األتمتة بما في ذلك، كحد أدنى، نظام آمن لالتصاالت، وقدرة مشغلي نطاقات 

السجل الخاص بهم لطلبات التغيير. ال  TLDباإلضافة إلى قاعدة بيانات متوفرة على اإلنترنت أوضحت لمشغلي نطاقات 
 تزال مزيد من التحسينات جارية.

 .و(( )ج.DNSSECإدارة مفاتيح امتدادات أمن نظام أسماء نطاقات الجذر ) 0.2.1.

إنشاء وإدارة  DNSSECمن المكونات األساسية في األمن المتزايد في مستوى منطقة الجذر الذي حققه تقديم نظام أمن 
 IANAتولى مشغل وظائف وكل ثالثة أشهر تقريًبا بعد ذلك،  1414. منذ يونيو KSK34"مفتاح التوقيع الرئيسي" أو 

 TLD، وهو ما تم استخدامه بعد ذلك في توقيع منطقة الجذر رقمًيا وضمان أن نطاقات KSKالمسئولية عن استخراج ونشر 
 لها القدرة على التواصل بشكل آمن. 

أصقاع  شخًصا من جميع 14وقد تم إنشاء المفتاح في مراسم مفصلة استمرت لما يقرب من أربع ساعات وحضرها حوالي 
 . 35العالم ويلعبون جميًعا دوًرا في إنشاء المفتاح

 .ز(( )ج.CSCRPعملية حل شكاوى خدمة العمالء ) 0.2.1.

إرسال بريد إلكتروني إلى  IANAهذه هي العملية النموذجية لشكاوى العمالء حيث يمكن ألي شخص غير راٍض عن خدمات 
. ويتيح النظام إمكانية تصعيد الشكاوى من 36نظام لتقديم الشكاوى( ويتم إدخاله في escalation@iana.orgعنوان محدد )

 إذا لم يتحقق رضا العميل.  ICANNوفي النهاية إلى المدير التنفيذي في  ICANNإلى إدارة  IANAفريق مشغل وظائف 

  IDNإدارة مخزون ممارسات  0.2.9.

، " IDNمى أيضًا "سجل جداول لغات ، والذي يسIDNذات أسماء  TLDلممارسات نطاقات  IANAلقد تم إنشاء مخزون 
 .IDNمن أجل دعم تطوير تكنولوجيا 

 (":IDNوعلى وجه الخصوص، وفًقا لما هو مبين "إرشادات تنفيذ أسماء النطاقات الدولية )

ينشر السجل قائمة واحدة أو عدة قوائم بنطاق أكواد يونيكود المصرح لها التسجيل وعدم قبول تسجيل أي من 
حتوي على نقطة كود غير مدرجة. وتشير كل من هذه القوائم إلى النص أو اللغة )اللغات( التي تعتزم األسماء التي ت

دعمها. وإذا تعاملت سياسة السجل مع أي نقطة كود في قائمة كمتغير ألي من نطاقات األكواد األخرى، فإن طبيعة 
ح. وسوف يتم إدراج جميع هذه القوائم هذا التباين والسياسات المرتبطة به سوف يتم اإلفصاح عنها بشكل واض

وذلك في تنسيق جداول باإلضافة  IDNذات أسماء  TLDلممارسات  IANAالخاصة بنطاق األكواد في مستودع 
إلى أي من القواعد المطبقة على تسجيل األسماء التي تحتوي على نقاط األكواد تلك، قبل أن يتم قبول أي من 

 عمليات التسجيل هذه.

 :IANAأتمتة حديثة لوظائف  CENTRحيث يطلب رئيس  1442راجع على سبيل المثال هذا الخطاب من عام  32

en.pdf-19apr05-verhoef-to-https://www.icann.org/en/system/files/files/kane  
على  1411 في داكار في أكتوبر ICANN، كيم ديفيز في اجتماع IANAاستعرض العرض المقدم من الخدمات الفنية المقدمة من مدير  33

en.pdf-24oct11-davies-automation-zone-root-http://ccnso.icann.org/files/27465/presentation  
  https://www.iana.org/dnssecيتوفر المزيد من المعلومات على  34
  https://www.iana.org/dnssec/ceremoniesيتوفر المزيد من المعلومات حول احتفاليات توقيع المفتح على اإلنترنت على  35
  procedure-http://www.iana.org/help/escalationمزيد من المعلومات على العنوان  36

https://www.icann.org/en/system/files/files/kane-to-verhoef-19apr05-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/kane-to-verhoef-19apr05-en.pdf
http://ccnso.icann.org/files/27465/presentation-root-zone-automation-davies-24oct11-en.pdf
http://ccnso.icann.org/files/27465/presentation-root-zone-automation-davies-24oct11-en.pdf
https://www.iana.org/dnssec
https://www.iana.org/dnssec/ceremonies
http://www.iana.org/help/escalation-procedure
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تلك تسجيل  TLD، يحق لسجالت TLDبشكل علني على المواقع اإللكترونية لسجالت  IDNباإلضافة إلى توفير جداول 
 ، والذي يعرضها بدوره عبر اإلنترنت للوصول العام إليها.IANA37لدى مشغل وظائف  IDNجداول 

  ISO 3166-1ذات التخصيص الملغى للمعيار  ccTLDإلغاء تفويض أكواد  0.2.01.

عن قائمة ديناميكية تتبع التغييرات السياسية الدولية فيما يخص أسماء المناطق والمقاطعات التي  38عبارة 3166ISO-1قائمة 
، من 1221يناير  1تتم إضافتها أو تعديل أو التي يجري إلغاؤها. على سبيل المثال كان حل دولة تشيكوسلوفاكيا، وهو ما تم في 

ون تشيكوسلوفاكيا الفيدرالية إلى كل من جمهورية التشيك وسلوفاكيا. وعلى هذا النحو، األحداث التي شهدت االنفصال الذاتي لد
 ICANNمن االستخدام النشط )على الرغم من أنه ال توجد حالًيا سياسة رسمية لـ  CS.إلغاء رمز الدولة  IANAفقد شهدت 

 (.ICANN، فقد تم القيام بهذا اإلجراء استناًدا إلى إجراء خاص من مجلس إدارة ccTLDإللغاء نطاقات 

 السجالت المشاركة في توفير الوظائف 0.1.
 لمنطقة الجذر. WHOISالسجالت المشاركة في توفير الوظائف هي: ملف منطقة الجذر باإلضافة إلى قائمة بيانات 

 الوظائف األخرى لمجتمع العمالء.و IANAأشكال التداخل أو التشابك فيما بين متطلبات  0.1.
( من سجالت العناوين باإلضافة إلى تقديم خدماتها IPv6و IPv4العمل )كل من  IPمن عناوين  DNSيتطلب نظام 

 .IETFباالستناد إلى عدد كبير من البروتوكوالت التي يتم تطويرها وصيانتها من خالل فريق عمل هندسة اإلنترنت 

 procedure-repository-/help/idnhttp://www.iana.orgالمزيد من المعلومات على  37
38 ISO 3166  قائمة أبجدية بأسماء الدول باللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى عناصر األكواد الخاصة بها –القائمة واحد 

http://www.iana.org/help/idn-repository-procedure
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أ من طلب تقديم العروض لمجموعة 2مصادر السياسات ذات الصلة )القسم  -االتفاقيات الحالية لما قبل النقل  2.0.
ICG) 

 ccTLDالحالية. ويتأكد الفارق فيما بين نطاقات  IANAهناك عدد من المستندات الرئيسية التي تحدد كيفية تنفيذ وظائف 
من خالل الحقيقة التي مفادها أن كل مجموعة تستخدم وثائق مختلفة كمصادر رئيسية للسياسات الخاصة  gTLDونطاقات 

، ال يجود ثمة مستندة واحد للمصدر" فالسياسة مستمدة من طلبات ccTLDبها. وفيما يخص تفويض وإعادة تفويض نطاقات 
 الحصول على التعليقات واإلرشادات وغيرها من الوثائق.

 ذات الصلة للسياساتالمصادر  2.0.0.

 ( المصادر ذات الصلة للسياسات3)ق 3القائمة 

تاريخ اإلنشاء  إعداد الوصف العنوان 
 األصلي

األول جون  IANAتم اإلنشاء من خالل مشغل  39RFC1591 1-3ق
بوستال من أجل وصف الطريقة التي تدار بها 

 .IANAوظائف 

IETF  1222مارس 

 ICANNلوائح  2-3ق
 40الداخلية

القواعد المحيط بالتطوير، األنشطة  تلخص
ووضع السياسات لهيئة اإلنترنت لألرقام 

 (. ICANNواألسماء الُمخصصة )

ICANN  1221نوفمبر 
)مراجعات 

 متعددة(

)المصدر أ(  RFC1591إصدار جديد للمصدر  ICP41-1 3-3ق
حول كيفية إدارة وظائف  ICANNمن خالل 

IANA. 

ICANN  1222مايو 

التفويض مبادئ  4-3ق
وإدارة نطاقات 

المستوى األعلى 
 42لرموز البلدان

من الجهود التي تقوم بها اللجنة االستشارية 
من أجل  ICANN( التابعة لـ GACالحكومية )

توضيح القواعد حول عمليات تفويض وإعادة 
 ccTLDتفويض نطاقات 

GAC  1444فبراير 

عملية وضع السياسات  5-3ق
أو  GNSOلـ 

GNSO PDP)(43 

إطار عمل من أجل تحديد الطريقة التي تضع من 
( GNSOخاللها منظمة دعم األسماء العامة )

السياسات وتوصي بها إلى  ICANNالتابعة لـ 
. الملحق أ المرفق بلوائح ICANNمجلس إدارة 

ICANN .)الداخلية )المصدر ب 

GNSO  1441ديسمبر 
)المراجعات 

 العرضية(

عملية وضع  6-3ق
السياسات لمنظمة 

ccNSO  أو
ccPDP)(44 

إطار عمل من أجل تحديد الطريقة التي تضع من 
خاللها منظمة دعم أسماء رموز البلدان 

(ccNSO التابعة لـ )ICANN  توصيات
ccNSO  وطرحها على مجلس إدارة
ICANN الملحق ب المرفق بلوائح .ICANN 

 الداخلية )المصدر ب(.

ccNSO  1441يوليو 
)االستخدام 

والمراجعات 
 غير المتكررة(

39 https://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt  
  en-25-02-2012-bc-https://www.icann.org/resources/pages/archiveأرشيف على  40
41 en-25-02-2012-es/delegationhttps://www.icann.org/resources/pag  
42 23feb00.htm-cctldprinciples-http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac  
  en#AnnexA-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/bylawsأحدث إصدار على  43
  en#AnnexB-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/bylawsأحدث إصدار على  44

https://www.ietf.org/rfc/rfc1591.txt
https://www.icann.org/resources/pages/archive-bc-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/delegation-2012-02-25-en
http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexB
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تاريخ اإلنشاء  إعداد الوصف العنوان 
 األصلي

المبادئ والخطوط  7-3ق
اإلرشادية للتفويض 

وإدارة نطاقات 
المستوى األعلى 

 45لرموز البلدان

نسخة مراجعة وناسخة لما قبلها من المصدر ج 
من أجل توضيح القواعد حول  GACعن طريق 

 . ccTLDعمليات تفويض وإعادة تفويض نطاقات 

GAC  1442إبريل 

دليل عملية وضع  8-3ق
السياسات لـ 

GNSO46 

من أجل  GNSOدليل بالعملية التي تتبعها 
تطوير أو مراجعة توصيات السياسات ذات 

)المصدر هـ(. الملحق  gTLDالصلة بنطاقات 
 .GNSOعلى إجراءات تشغيل  1رقم 

GNSO  1411ديسمبر 
)مراجعات 

 عرضية(

إرشادات مجموعة  9-3ق
 GNSO47عمل 

، وهو التنسيق GNSOدليل لمجموعة عمل 
الحالي المستخدم في وضع توصيات السياسات 

على وثيقة  1الجديدة أو المراجعة. الملحق رقم 
 .GNSOإجراءات تشغيل 

المنظمة 
الداعمة 
لألسماء 

العامة 
GNSO 

 1411أبريل 
)مراجعات 

 عرضية(

دليل مقدم طلب نطاق  10-3ق
gTLD 48الجديدة 

القواعد التي تحيط بالتقدم للحصول على نطاقات 
المستوى األعلى العامة الجديدة وتقييم تلك 

 الطلبات. 

ICANN  1411يونيو 

عقد وظائف  11-3ق
IANA49 

واإلدارة  ICANNأحدث عقد تم إبرامه فيما بين 
( IANAالوطنية لالتصاالت والمعلومات )

 .ICANNإلدارة وظائف 

NTIA  1411أكتوبر 

إطار عمل تفسير من  12-3ق
أجل السياسات 

واإلرشادات التوجيهية 
الحالية ذات الصلة 

بتفويض وإعادة 
تفويض أسماء نطاقات 

المستوى األعلى 
 50لرموز الدول

مراجعة للسياسات الحالية في مجال تفويض 
. توفر ccTLDوإعادة تفويض نطاقات 

 اإلرشادات والتوصيات التباع السياسات الحالية.

ccNSO  1412أكتوبر 

التتبع السريع  13-3ق
 ccTLD)لنطاقات 

 (IDNذات أسماء 

آليات تستخدم لتقديم عدد محدود من نطاقات 
ccTLD  ذات أسماءIDN  ،غير المتنازع عليها

 ISO 3166-1والمرتبطة برموز المعيار 
ثنائية األحرف، للوفاء بالمطلب في األجل 

 ية.القريب، في نفس وقت وضع السياسة اإلجمال

ccNSO  1442نوفمبر 

 وصف مستندات السياسات األساسية 2.0.2.

45 principles.htm-cctld-https://archive.icann.org/en/committees/gac/gac  
  en.pdf-26mar14-manual-pdp-2-http://gnso.icann.org/en/council/annexأحدث إصدار على  46
  en.pdf-26mar14-manual-pdp-2-http://gnso.icann.org/en/council/annexأحدث إصدار على  47
48 http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb  
49 final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1  
50 .pdfen-07oct14-final-http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi  

https://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctld-principles.htm
http://gnso.icann.org/en/council/annex-2-pdp-manual-26mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-26mar14-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-07oct14-en.pdf
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 لتوفير سياق وفهم أوسع، هناك تفاصيل إضافية حول العديد من مستندات السياسات األساسية.

1.2.1.2. RFC1591 

( من خالل مشغل RFCتمت كتابة هذا المستند في األيام األولى لإلنترنت في شكل "طلبات للحصول على التعليقات" )
األصلي جون بوستال. وهو عبارة عن مستند قصير الهدف منه توضيح كيفية طرح وتقديم نظام أسماء  IANAوظائف 

النطاقات في ذلك الوقت باإلضافة إلى طبيعة القواعد المعمول بها من أجل تحديد مسألة توسيعه. ويوضح الجزء األكبر منه 
 و المتوقع في ذلك الوقت من هذا المدير. جديد وما ه TLDمعايير االختيار بالنسبة للمدير في نطاق 

واحد من بين عدد صغير من المستندات الهامة اتلي ساعدت في توجيه تطوير اإلنترنت ونتيجة لذلك  RFC1591المستند 
، فإن المستند مقبول ICANNفهو يحظى باهتمام كبير من جانب المجتمع الفني. ومنذ إنشائه منذ عدة أعوام مضت قبل إنشاء 

 .ICANN، والغالبية منها ليس لديه عالقة تعاقدية مع ccTLDاًل عاًما باعتباره أساًسا للسياسات بالنسبة إلدارة نطاقات قبو

أم ال )المصدر و(  ICANNداخل  ccNSOبصرف النظر عما إذا كانوا أعضاء في منظمة  ccTLD،51وجميع نطاقات 
 ساسية الحاكمة.ألن يكون من المستندات األ RFC1591فيما يخص المستند 

، مثل العالقة بين أسماء IANAومشغل  ccTLDهو األساس بالنسبة للعالقة فيما بين نطاقات  RFC 1591ويظل المستند 
ccTLD52  والمعيار الدوليISO 3166 وتظل السياسات المنصوص عليها في المستند سارية بشكل مباشرة على كل من .

 . DNSSECوبروتوكول األمان  IDNذات أسماء  ccTLDات ملحوظة لكل من نطاقات الخدمات الجديدة والحالية، مع استثناء

تقريًبا مرتبطة  gTLD، فإن تأثيره أقل أهمية ألن جميع مديري gTLDعلى الرغم من المستند ال يزال هاًما بالنسبة لنطاقات 
على مدار الوقت بداية بالجولة  IANAوتمت مراجعة العديد من السياسات المطبقة بمعرفة مشغل  ICANNتعاقدًيا مع 

)المصدر هـ( وعمليات وضع  GNSO، من خالل عملية تطوير سياسات -الجديدة في  gTLDاألولى من نطاقات 
 .GNSOالسياسات األخرى لـ 

1.2.1.1. ICP-1 

كان واحًدا من ثالثة أعمال تم القيام بها سريًعا بعد  ICANNهذا المستند من مجموعة "سياسة تنسيق اإلنترنت" التابعة لـ 
والطريقة  DNSوالتي حاولت توضيح التفاصيل األساسية حول كيفية تركيب وهيكلة نظام أسماء النطاقات  ICANNإنشاء 

 التي يجب أن يدار بها.

منظمة دعم أسماء رموز  وقد تم وضعها قبل إنشاء ccTLDيتناول المستند على وجه الخصوص إدارة وتفويض نطاقات 
(. وفي حين أنه يؤكد على أنه ال يمثل تغييًرا في السياسات، فقد أثبت أنه مثير للخالفات مع مديري نطاقات ccNSOالبلدان )

ccTLD  الذين نظروا إليه باعتباره إقراًرا من جانب واحد للمستندRFC1591  بمعرفةICANN . 

كان هناك مطلب خاص بأن على مقدمي الطلبات الراغبين في أن يكون  ccTLDوفي صميم اهتمامات مديري نطاقات 
 .ccTLDقبل تفويض أو إعادة تفويض نطاق  ICANNإبرام اتفاقية تعاقدية مع  ccTLDمديرين لنطاقات 

 فيما بعد المستند رسمًيا )زاعمة في حالة واحدة أنه "غير متسق مع القواعد والممارسات الحالية في ccNSOوقد رفضت 
 . ccTLD54قبل ذلك بعامين وتعارض مديري نطاقات  IANA(. كما أن هناك مستند مماثل قدمته هيئة 53العديد من النواحي"

. وتظل ccNSOنطاًقا عضًوا في منظمة  121(، هناك IDNذات أسماء  ccTLD)ال يشمل ذلك نطاقات  121وعددها  ccTLDمن بين نطاقات  51
 .ICANNالبقية خارج منظومة 

 " بالنسبة للواليات المتحدة.US" بالنسبة أللمانيا )ألمانيا( و"DEأمثلة على ذلك نطاق " 52
( على: 1411)عام  ccNSOراجع التقرير النهائي لمجموعة عمل التفويض وإعادة التفويض واإللغاء التابعة لمنظمة  53

en.pdf-1117feb-wg-drd-report-http://ccnso.icann.org/workinggroups/final  

http://ccnso.icann.org/workinggroups/final-report-drd-wg-17feb11-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/final-report-drd-wg-17feb11-en.pdf
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)المصدر أ( بدون التشاور الكامل مع مديري نطاقات  RFC1591كانت هذه العمليات الخاصة بإعادة إصدار المستند 
ccTLD  مصدًرا للتوتر فيما بينICANN  ومديري نطاقاتccTLD  وكان بمثابة تركيز على العالقة المختلفة للغاية فيما

تطبق  ICANN. ولم تعد IANAعندما يتطرق األمر إلى وظائف  gTLDومديري نطاقات  ccTLDبين مديري نطاقات 
 .ICP55-1بعد اآلن العناصر الخالفية في 

 ccNSOعملية وضع سياسة  .1.2.1.2

، كما ICANN( التي وضعتها PDPبعملية وضع السياسات ) ccNSOء رموز البلدان جميع األعضاء في منظمة دعم أسما
منفتحة على العملية. وعلى العكس من ذلك، فإن أعضاء  ccTLDأن كافة الخدمات واألنشطة الخاصة بمديري نطاقات 

 وحدهم هو الملتزمون بنتائج أي من عمليات السياسة. ccNSOمنظمة 

 وقد خضعت للعديد من عمليات التأكيد. ومن حيث الجوهر، فإنها تضم العناصر التالية:  56ها بشكل جيدوقد تم وضع السياسة وتوثيق

  تعقد المشاورات مع كافة األجزاء ذات الصلة في هيكلICANN باإلضافة إلى مديري نطاقات ،ccTLD  ومع
  57اإلقليمية ccTLDمنظمات 

 وقد تم نشر المقترح للتعليق العام 

  إذا كان هناك دعم عام، فسوف يجري مجلسccNSO  تصويًتا على إمكانية طرحه لتصويت أوسع لموافقة
 األعضاء عليه أم ال

  بالمائة منهم يؤيدون ذلك، فسوف  بالمائة على األقل من األعضاء وعلى األقل نسبة  في حالة تصويت نسبة
 يتم قبوله

 قوم مجلس وفي حالة الوصول إلى عتبة التصويت، سوف يccNSO  بالتصويت إلرسال السياسة إلى مجلس إدارة
ICANN من أجل اعتمادها 

لديها عمليات سياسة معدة بشكل جيد وخاصة بها في المستوى المحلي، وحيث إن غالبية  ccTLDوحيث إن غالبية نطاقات 
يتم  ccNSOبة لمنظمة ، فإن عملية وضع السياسات بالنسICANNليس لديها عالقة تعاقدية مع  ccTLDنطاقات 

استخدامها بشكل غير متكرر. خالل العقد الماضي، تم وضع سياسة واحدة فقط تماًما حتى اإلكمال )وقد غطت إنشاء ما يسمى 
 58واستغرق إكمالها عدة سنوات(. IDNذات أسماء  ccTLDبنطاقات 

ألي سبب من األسباب إكمال أي  ICANNوأحد الجوانب الهامة التي يجب مالحظتها هو أنه في حالة رفض مجلس إدارة 
 وضع سياسة حول هذا الموضوع. ICANN، يحظر على مجلس إدارة ccNSOسياسة تقررت من خالل عملية 

. الحظ أن العديد 59(IRP)إلى التوصية أو عملية مراجعة مستقلة  ICANNوقد يخضع هذا الرفض من جانب مجلس إدارة 
 .IANAمنازعات السياسات لكنها واقعة خارج نطاق عملية نقل إشراف  لها عملية محلية لفض ccTLDمن نطاقات 

 

  oct1997.html-news-https://www.iana.org/reports/1997/cctld(: 1222) 1رقم  ccTLDمذكرة أخبار  54
 .CPI-1وال يشير إلى  RFC1591سوى المستند  NTIAالتابعة لـ  IANAال يذكر عقد وظائف  55
  en.pdf-15jan13-http://ccnso.icann.org/policy/pdpيتوفر عرض تصويري للعملية هنا:  56
ورابطة نطاقات  ،(AfTLD)فريقية رابطة نطاقات المستوى األعلى األوفًقا لما يشار إليها به باستمرار، هي  RO ،اإلقليمية، أ ccTLDمنظمات  57

( باإلضافة إلى رابطة نطاقات المستوى األعلى ألمريكا CENTRلرموز البلدان األوروبية ) TLDومنظمة  ،(APTLD) المستوى األعلى اآلسيوية
التابعة لـ  ccNSOالعديد من األعضاء في هذه المنظمات هو أعضاء أيًضا في منظمة دعم أسماء رموز البلدان  (.LACTLDالالتينية والكاريبي )

ICANN  وبالعكس العديد من أعضاء منظمةccNSO  التابعة لـICANN .هم أيًضا أعضاء في واحدة أو أكثر من منظمات الدعم 
. والرابط الموصل charter.htm-http://ccnso.icann.org/workinggroups/idncعلى  IDNCويمكن العثور على مجموعة عمل  58

هو  1442في نوفمبر  IDNCالذي يعتمد التوصيات المقدمة من مجموعة عمل  ICANNإلى قرار مجلس إدارة 
en#2-30-10-2009-material/resolutions-https://www.icann.org/resources/board. 

  en-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/irpعلى  IRPتتوفر معلومات حول عملية المراجعة المستقلة  59

https://www.iana.org/reports/1997/cctld-news-oct1997.html
http://ccnso.icann.org/policy/pdp-15jan13-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/idnc-charter.htm
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2009-10-30-en#2
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2009-10-30-en#2
https://www.icann.org/resources/pages/irp-2012-02-25-en
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 المبادئ والخطوط اإلرشادية للتفويض وإدارة نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان .1.2.1.2

" إلعادة تفويض وإدارة نطاقات المستوى األعلى لرموز البلدان GACفي هذه الفئة يجب علينا أن ننظر في "مبادئ وإرشادات 
 ICANN"نصيحة" رسمية إلى مجلس إدارة  GAC(، والتي تعتبرها لسنة  GAC)والمعروفة كذلك بلفظ مبادئ 

 . () 60وبهذا فإنها خاضعة لألحكام المنصوص عليها في اللوائح الداخلية فيما يخص هذه النصيحة في وقت تقديمها

وتمت مراجعتها  ولى من هذه المبادئ في عام وتم نشر النسخة األ GACتم وضع هذه السياسة بشكل خاص بمعرفة 
 .فيما بعد من أجل تقديم إصدار سنة 

 ccTLDمن هذه الوثيقة الضوء على واحد من المبادئ األساسية بالنسبة للحكومات فيما يخص إدارة نطاقات  يلقي القسم 
 ذات الصلة برمز الدولة أو المنطقة الخاصة بهم:

على المستوى المحلي، ما لم يكن في اإلمكان  ccTLDسي هو مبدأ التبعية. حيث يجب وضع سياسات . المبدأ األسا1.1
محلية  ccTLDتوضيح أن المشكلة لها تأثير عالمي وبحاجة إلى الحل في إطار عمل دولي. وغالبية مشكالت سياسات 
  في طبيعتها ومن ثم يجب التعامل معها من خالل مجتمع اإلنترنت المحلي، بما يتفق مع القانون الوطني.

 :ccTLDمن هذه الوثيقة مرتبط بشكل مباشر بعملية تفويض وإعادة تفويض نطاقات  كما قد يكون القسم 

 . المبدأ 

لها على المستوى الوطني وبما يتفق مع القوانين الوطنية، التفويض وإعادة التفويض مسألة وطنية ومن ثم يجب ح
الحالي. وبمجرد  ccTLDمع األخذ في االعتبار وجهات نظر جميع أصحاب المصلحة المحليين وحقوق سجل 

التصرف على الفور من أجل البدء في عملية تفويض وإعادة  ICANNالتوصل إلى قرار رسمي نهائي، يجب على 
 ع التعليمات الرسمية التي توضح األساس بالنسبة لهذا القرار.تفويض بما يتوازى م

( للسياسات واإلرشادات التوجيهية الحالية ذات الصلة بتفويض وإعادة تفويض FOIإطار عمل تفسير ) .1.2.1.2
 .ccTLDأسماء نطاقات 

 بتوجيه واضح في تفسير ICANNومجلس إدارة IANAهو تزويد فريق عمل  FOIWGيتمثل هدف مجموعة العمل 
، من أجل توضيح السياسات الحالية وتسهيل التطبيق المتسق والقابل للتنبؤ لهذه السياسات المعمول بها RFC1591المستند 

 .ccTLDعلى كل من عمليات تفويض وإعادة تفويض نطاقات 

ى أعضاء باإلضافة إل 61بعناية لمدة ثالثة أعوام من أجل إكمال مهمتها واختصاصها، FOIWGوقد عملت مجموعة العمل 
مسودة تقارير بالوضع،  FOIWGوآخرين. وفي ذلك الوقت قدمت مجموعة  و، GAC، وccNSOيمثلون كل من 

، وأنهت تقارير فردية حول كافة GACو ccNSOوعقد مشاورات عام، وقدمت تقرير حالة بشكل دوري إلى كل من 
 .الموضوعات سالفة الذكر

 (IDNذات أسماء  ccTLDالتتبع السريع )لنطاقات  .1.2.1.2

 ccNSOالتابعة لـ  IDNCبمعرفة مجموعة عمل  IDNذات أسماء  ccTLDتم تطوير عملية التتبع السريع لنطاقات 
( والتي كانت النموذج األولي لمجموعات العمل المكونة من قطاعات IDNذات أسماء  ccTLD)صورة مصغرة من نطاقات 

 .ICANNالمجتمع داخل 

  en#XI-25-02-2012-ources/pages/bylawshttps://www.icann.org/resالتفاصيل على  60
الذي ينتظر في الوقت الحالي الحصول على الموافقة على  FOIWGيمكن العثور على التقرير النهائي لمجموعة  61

en.pdf-07oct14-final-oihttp://ccnso.icann.org/workinggroups/f  

https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#XI
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-07oct14-en.pdf
http://ccnso.icann.org/workinggroups/foi-final-07oct14-en.pdf
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غير المتنازع عليها والمرتبطة برموز  IDNذات أسماء  ccTLDع هو تقديم عدد محدود من نطاقات وكان هدف التتبع السري
ISO 3166-1  ثنائية األحرف في إطار زمني قصير للوفاء بالطلبات على المدى القريب. وكان نطاق عمل مجموعة عمل

IDNC  لتقديم عدد محدود من نطاقات( مقتصًرا على تطوير الوسائل المالئمةccTLD  ذات أسماءIDN التي ال تستحوذ )
 . IDN ccPDPعلى نتائج السياسة الخاصة بعملية 

 في الجذر. IDNذات أسماء  ccTLDنطاًقا من نطاقات  وحتى يومنا هذا، تم إدراج عدد 

لهذه ، واالستخدام األول ccNSOلـ  PDPمن خالل عملية  IDNذات أسماء  ccTLDالسياسة الرسمية فيما يخص نطاقات 
 .العملية، يجب االنتهاء منه في بداية عام 
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 الترتيبات الحالية  2.0.1.

، إلى مجتمع IANA، في أدائها لوظائف ICANNوعلى نطاق أوسع، هناك مجموعتان من الخدمات األساسية التي تقدمها 
المستوى األعلى(؛ والتغييرات على األسماء: التفويض وإعادة التفويض )أو أبسط من ذلك، الذي يدير نطاًقا محدًدا من نطاقات 

 منطقة الجذر. وهي مقسمة هنا حسب أعداد الوظائف ومستندات مصادر السياسات.

 على موارد السياسات IANAتخطيط وظائف  .1.2.2.2
 

 على موارد السياسات IANAتخطيط وظائف  -( 2)ق 2القائمة 

أرقام  الخدمة
 62الوظائف

مصادر 
ccTLD 
 )رئيسي(

 ccTLDمصادر 
 )تكميلي(

 gTLDمصادر 
 )رئيسي(

 gTLDمصادر 
 )تكميلي(

التفويض وإعادة 
 التفويض

، 1-3ق 5-1، ق4-1ق
 م-3ق

 ، 4-3، ق3-3ق
 ، 7-3، ق6-3ق
 12-3ق

 ، 2-3أ، ق-3ق 11-3، ق10-3ق
 5-3ق

التغييرات على منطقة 
 الجذر

، 1-1ق
-1، ق2-1ق
، 6-1، ق3
-1، ق7-1ق
 2-2، ق8

، 1-3ق
 ك-3ق

، 6-3، ق3-3ق
 7-3ق

 ، 8-3، ق5-3ق 11-3، ق10-3ق
 9-3ق

دوًرا حيوًيا في التشغيل الصحيح لنظام أسماء النطاقات، من المهم اإلشارة إلى دور كل من  IANAفي حين تلعب وظائف 
 ( ليس إال مجرد جزء واحد من عملية أوسع.NTIA)وهي  IANAوالموفر الحالي لعقد وظائف  IANAمشغل وظائف 

 مختلفة تماًما، فقد قمنا بفصلهما. gTLDو ccTLDض بالنسبة لنطاقات حيث إن عمليات التفويض/إعادة التفوي

  تفويض وإعادة تفويض نطاقاتccTLD 

  تفويض وإعادة تفويض نطاقاتgTLD 

 التغييرات على منطقة الجذر 

والتي تشارك فيها  األخضرمظللة باللون  IANAفي القوائم التالية، فإن خطوات العملية التي يشارك فيها مشغل وظائف 
NTIA  األزرقمظللة باللون. 

 ccTLDتفويض وإعادة تفويض نطاقات  2.0.1.

 المعلومات الواردة في هذا القسم مقدمة في ثالثة قوائم على النحو التالي:

 RFC1591بموجب  ccTLDتفويض وإعادة تفويض نطاقات  .1

دارة حول عملية التعقب السريعة لنطاقات حسب قرار مجلس اإل IDNذات أسماء  ccTLDطلب للحصول على سلسة لنطاق   .1
ccTLD  ذات أسماءIDN )وليس التفويض( 

 ccNSOوصف عملية وضع السياسات لـ  .1

 المستخدمة بمعرفة مجتمعات األسماء". IANA.أ للتعرف على "قائمة وظائف 1راجع القسم  62
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 RFC1591بموجب  ccTLDتفويض وإعادة تفويض نطاقات  .1.2.2.2

 RFC1591بموجب  ccTLDتفويض وإعادة تفويض نطاقات  -( 5)ق 5القائمة 

 المراجع تمت بمعرفة: العمليةوصف خطوات  الخطوة 

فريق عمل   
ICANN 

مجلس إدارة 
ICANN 

ccNSO 
مشغل 
 السجل

الحكومة الوطنية 
 أو اإلدارة اإلقليمية 

NTIA IANA 
إدارة ملفات 
 63خوادم الجذر

 

تقديم طلب التفويض أو  1-5ق
 x    إعادة التفويض

 

  

 (1.2، 1.2، 1.1) 1-3ق 
 .ج(1.2.1)ج. 11-3ق
 

طلب إلعادة التفويض تقديم  2-5ق
منت خالل حكومة وطنية أو 

 إدارة إقليمية

    
 
 
X 

  

 (1.2) 7-3ق 
 .ج(1.2.1)ج. 11-3ق
 

توثيق صحن طلب التفويض  3-5ق
 أو إعادة التفويض

    
 

 x 
  

- 

توثيق التوافق مع السياسات  4-5ق
واإلجراءات والمتطلبات 

المقرر باإلضافة إلى 
المساعدة المقدمة إلى مقدمي 

 الطلبات

    

 

 x 

 (1.2، 1.2، 1.1) 1-3ق 
 (1.2) 7-3ق
 .ج(1.2.1)ج. 1 1-3ق
 12-3ق
 13-3ق

إجراءات من جانب مجلس  5-5ق
 ICANNإدارة 

 x   
 

  
 - 

التوثيق بأن الطلب متوافق  6-5ق
مع السياسات واالعتماد 

 المقرر

    

 

x  

 (1.2، 1.2، 1.1) 1-3ق 
، 11-1(، ق1.2) 7-3ق
 13-3ق

التعديل في ملف منطقة  تنفيذ 7-5ق
 الجذر إذا انطبق ذلك

    
 

  
 

x 

 
- 

لمنطقة  WHOISتحديث  8-5ق
 الجذر

    
 

 x 
 .ب(1.2.1)ج. 11-3ق 

 

 

 إدارة ملفات خوادم الجذر = مشرف الصيانة على منطقة الجذر 63
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ذات أسماء  ccTLDحسب قرار مجلس اإلدارة حول عملية التعقب السريعة لنطاقات  IDNذات أسماء  ccTLDطلب للحصول على سلسة لنطاق  .1.2.2.1
IDN )وليس التفويض( 

 

ذات أسماء  ccTLDحسب قرار مجلس اإلدارة حول عملية التعقب السريعة لنطاقات  IDNذات أسماء  ccTLDطلب للحصول على سلسة لنطاق  -( 6)ق 6القائمة 
IDN )وليس التفويض( 

 المراجع تمت بمعرفة: وصف خطوات العملية الخطوة 

فريق عمل   
ICANN 

مجلس إدارة 
ICANN 

ccNSO 
مشغل 
 السجل

الحكومة الوطنية أو 
 اإلدارة اإلقليمية 

NTIA IANA 
 خارجي
 المقيِّمين

 

طلب الحصول على  1-6ق
سلسلة من نطاقات 

ccTLD  ذات أسماء
IDN  حسب متطلبات

 التتبع السريع

   x 

 
 
x   

  
 13-3ق

مراجعة المتطلبات  2-6ق
الخاصة بطلب الحصول 

 ccTLDعلى نطاقات 
 IDNذات أسماء 

x    

 

  

x 13-3ق 

في حالة اعتماد السلسلة  أ2-6ق
المطلوبة، يجوز لمشغل 
السجل مواصلة تفويض 

الطلب حسب العملية 
 القياسية

    

 

  

  
 
 

 13-3ق

في حالة رفض السلسلة  ب2-6ق
المطلوبة ألنها تعتبر 

مشابهة بشكل مربك، 
فيجوز لمقدم الطلب 

 EPSRPطلب تقييم 
 1-من الفئة ب

    

 

  

  
 
 

 13-3ق

لم تحقق السلسلة  وإذا ج2-6ق
المطلوبة المعايير 

األخرى، يتم رفض 
 الطلب.

    

 

  

  
 

 13-3ق



  

28 
 

 

 

تقييم هيئة مراجعة  3-6ق
 تشابه العملية الممتدة

    
 

  
 

x 

 
 13-3ق

تجد الهيئة أن كل من  أ3-6ق
اإلصدارين باألحرف 

الكبيرة واألحرف 
الصغيرة للسلسلة 

المطلوبة غير متشابهين 
بشكل مربك مع 

 .ISO3166إدخاالت 
)يجب المتابعة في 

 عملية التفويض(

    

 

  

 
 

 
 
 

 13-3ق

تجد الهيئة أن أي من  ب3-6ق
اإلصدارين باألحرف 

الكبيرة أو األحرف 
الصغيرة للسلسلة 

المطلوبة متشابهين 
بشكل مربك مع 

 .ISO3166إدخاالت 
 ICANN)قرار 

بمواصلة أو عدم 
مواصلة عملية 

 التفويض(

    

 

  

  
 
 

 13-3ق

تجد الهيئة أن كل من  ج3-6ق
اإلصدارين باألحرف 

الكبيرة واألحرف 
الصغيرة للسلسلة 

المطلوبة متشابهين 
بشكل مربك مع 

 .ISO3166إدخاالت 
)ال يجب المتابعة في 

 عملية التفويض(

    

 

  

  
 
 

 13-3ق

تفويض وإعادة تفويض  4-6ق
ذات  ccTLDنطاقات 

بما يتفق  IDNأسماء 
 .T5مع 

    

 

  

  



  

29 
 

 ccNSOوصف عملية وضع السياسات لـ  .1.2.2.2
 

 ccNSO( وصف عملية وضع السياسات لـ 7)ق 7القائمة 

 المراجع تمت بمعرفة: وصف خطوات العملية الخطوة 

فريق   
عمل 

ICANN 

مجلس 
إدارة 

ICANN 

مجلس 
ccNSO 

مدير 
 مشكالت

أعضاء 
ccNSO GAC IANA NTIA 

 

)قد يكون طلب تقرير مشكالت  1-7ق
 مقدمو الطلبات(:

  مجلسccNSO 

  مجلس إدارة
ICANN 

  واحدة أو أكثر من
 المنظمات اإلقليمية

  أحد المنظمات
الداعمة أو اللجان 

االستشارية التابعة 
 ICANNلـ 

  أعضاء في
ccNSO  على(

 أعضاء( 14األقل 

    

 
 

  

  
 (1) 6-3ق

 (2) 6-3ق      x   تعيين مدير مشكالت 2-7ق

مدير المشكالت يقدم تقرير  3-7ق
مشكالت + توصية في حالة 

 PDPطلب 

   x 

 

  

 (2) 6-3ق 

العام  ICANNيقدم مجلس  4-7ق
تقارير أو يقرر مجلس 

ccNSO  بأغلبية كبيرة في
حال كانت المشكلة في نطاق 

ICANN  وفي نطاق عملية
 ccNSOوضع السياسات لـ 

x  x  

 

  

 
 

 

 (1) 2-1ق

 و 
 الملحق ج

يصوت على  ccNSOمجلس  5-7ق
أم ال.  PDPالبدء في عملية 

 11إن لم يكن فالخطوة 

  x  

 

  
 
 

 (3) 6-3ق

في حالة تصويت مجلس  6-7ق
ccNSO  لصالح البدء في عملية

وضع السياسات، يقوم بتعيين قوة 
مهام )أو آلية بديلة حسب قرار 
المجلس( من أجل تنفيذ العمل 

 PDPالخاص بعملية 

  x  

 

  

 
 

 
 6-3ق

(2،2،2،1) 

إشعار عام بالبدء في عملية  7-7ق
PDP  من أجل التعليقات )بما في

 GACذلك إشعار مباشر من 
 (ccNSOبمعرفة مجلس 

   x 

 

  

 (6) 6-3ق 

تقدم قوة المهام )أو آلية بديلة(  8-7ق
تقرير أولي حول المشكلة من 

 أجل التشاور العام.

   x 

 

  

 6-3ق 
(2،1،2) 
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قد تكون هذه مهمة  -مالحظة 
وقد تمتد بسهولة معقدة للغاية 

ألعوام عدة ولها عتبات مركبة 
 من الموافقات.

تقدم قوة المهام )أو آلية بديلة(  9-7ق
تقريًرا نهائًيا مع األخذ في 

 االعتبار المشاورات العامة 

   x 

 

  

 (9) 6-3ق 

 (10) 6-3ق   GAC      xرأي أو مشورة  10-7ق

نظر وتصويت مجلس  11-7ق
ccNSO إذا لم يتم االعتماد من .

عضًوا على األقل من  12خالل 
 (14المجلس فالخطوة رقم 

  x  

 

  

 
 

 

 6-3ق
(14،11،11) 

يصوت األعضاء على قبول  12-7ق
التقرير النهائي. )الحد األدنى 

لجميع  %24للجولة األولى 
األعضاء المصوتين بنسبة 

لصالح القرار، والجولة  22%
من جميع  %22الثانية بنسبة 

 األصوات(

    

 
 
 
x   

 
 
 

 

 (11) 6-3ق

يقوم مدير المشكالت بإعداد  13-7ق
 ICANNتقرير لمجلس إدارة 

 في حالة قبول األعضاء

   x 

 

  

 (14) 6-3ق 

 ccNSOيراجع مجلس  14-7ق
ويعتمد التقرير من أجل إرساله 

 ICANNإلى مجلس إدارة 

  x  

 

  

 (14) 6-3ق 

 ICANNيصوت مجلس إدارة  15-7ق
على اعتماد التقرير ]ال يقبل إذا 

 %22كانت األغلبية العظمى )
من أعضاء مجلس اإلدارة( 

 يصوتون ضده.[ 

 x   

 

  

 (15) 6-3ق 

في حالة موافقة مجلس اإلدارة  15-7ق
على التقرير فإنه يصبح سياسة، 

مع توجيه مجلس اإلدارة إلى 
 (11تنفيذ )التنفيذ، راجع الخطوة 

 x   

 

  

 (16) 6-3ق 

في حالة الرفض إعادة  ب15-7ق
التوصيات إلى مجلس 

ccNSO من أجل التعديالت 

 x   

 

  

 (15) 6-3ق 

في حالة إرسال التقرير مرة  16-7ق
. ccNSOأخرى إلى مجلس 

في  ccNSOينظر مجلس 
 مسألة إجراء تغييرات

  x  

 

  

 (15) 6-3ق 

على  ccNSOصوت مجلس ي 17-7ق
إرسال التقرير )بتعديل أو بدون 

تعديل( إلى مجلس إدارة 
ICANN .من أجل الموافقة عليه 

  x  

 

  

 
 

 

 (15) 6-3ق

يقدم مدير المشكالت التقرير  18-7ق
 ICANNإلى مجلس إدارة 

باإلضافة إلى المعلومات ذات 
 الصلة.

   x 

 

  

 (15) 6-3ق 
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 ICANNيصوت مجلس إدارة  19-7ق
 على قبول التقرير

 x   
 

  
 

 
 (15) 6-3ق

في حالة موافقة مجلس اإلدارة  أ19-7ق
 على التقرير فإنه يصبح سياسة.

 x   
 

  
 (15) 6-3ق 

في حالة رفض مجلس اإلدارة  ب19-7ق
الطلب تتم إعادة الطلب: ال 

 ICANNيمكن لمجلس إدارة 
اعتماد أية سياسات فيما يخص 
 المشكالت الواردة في التقرير. 

 x   

 

  

 
 
 
 

 

 (15) 6-3ق
(15) 

 PDPإنهاء عملية  20-7ق
 x x  

x 
  

 (15) 6-3ق 
(3، 11، 13، 

15) 

في حالة السياسة، التنفيذ وفًقا  21-7ق
 لتوجيه مجلس اإلدارة

x    
 

  
 (15) 6-3ق 

(16) 
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 gTLDتفويض وإعادة تفويض نطاقات  2.0.5.

 gTLDخطوات العملية من أجل تفويض وإعادة تفويض نطاقات  .1.2.2.2
 

 gTLDخطوات العملية من أجل تفويض وإعادة تفويض نطاقات  -( 8)ق 8القائمة 

 64الوظيفة تمت بمعرفة: وصف خطوات العملية الخطوة 

  

فريق عمل 
ICANN 

مجلس إدارة 
ICANN 

المنظمة 
الداعمة 
لألسماء 
العامة 
GNSO 

 NTIA IANA مشغل السجل

إدارة ملفات 
خوادم 
 65الجذر

 

      x   وضع سياسات اإلجماع  1-8ق

       x  اعتماد سياسات اإلجماع  2-8ق

      x  x تنفيذ سياسات اإلجماع بما في ذلك: 3-8ق

      x x x إنهاء اتفاقية السجل أ3-8ق

        x للتفويض gTLDاعتماد نطاق  ب3-8ق

     x   x تحرير اتفاقيات السجل ج3-8ق

     x   x اختبار ما قبل التفويض  4-8ق

طلب الحصول على التفويض من  5-8ق
خالل مشغلي السجالت أو عن 

في حالة إجراءات  ICANNطريق 
EBERO 

x   x   

  

توثيق العملية، فحص السياسات  6-8ق
 x X     وعمليات الفحص الفني 

، 5-1، ق2-1ق 
، 7-1، ق6-1ق
  1-8ق

    gTLD     xاعتماد تفويض نطاق  7-8ق

  x       التغيير في الجذر 8-8ق

 لمنطقة الجذر WHOISتحديث  9-8ق
     X 

، 6-1، ق3-1ق 
  1-8ق

 

 ".المستخدمة بمعرفة مجتمعات األسماء IANA"قائمة وظائف .أ للتعرف على 1راجع القسم  64
 إدارة ملفات خوادم الجذر = مشرف الصيانة على منطقة الجذر 65



  

33 
 

 gTLDو ccTLDتعديل ملف منطقة الجذر لكل من نطاقات  2.0.1.

 gTLDو ccTLDالعملية لتعديل ملف منطقة الجذر لكل من نطاقات  خطوات .1.2.2.2
 

 gTLDو ccTLDخطوات العملية لتعديل ملف منطقة الجذر لكل من نطاقات  -( 9)ق 9القائمة 

رقم 
 الخطوة

 66IANAوظائف  تتم حالًيا بمعرفة وصف خطوات العملية

  gTLDأو مشغل سجل  ccTLDمدير نطاق  تقديم طلب تعديل 1-9ق

  ICANNفريق عمل  توثيق طلب التغيير 2-9ق

 8-1، ق6-1، ق3-1ق NTIAو IANA التوثيق التوافق مع السياسات واإلجراءات المقررة 3-9ق

  مشرف الصيانة على منطقة الجذر تنفيذ التعديل في ملف منطقة الجذر إذا انطبق ذلك 4-9ق

 1-8، ق1-6، ق1-3ق IANA لمنطقة الجذر WHOISتحديث  5-9ق

 وخطوات عملية التنفيذ gTLDوصف عملية وضع السياسات لنطاقات  2.0.1.

إلى تلك  URLتسرد القائمة التالية المستندات التي توفر أوصاًفا لكل من خطوات العملية السابقة باإلضافة إلى روابط 
الجديدة. الحظ أيًضا أن  gTLDخاصة بالجولة الحالية من نطاقات  gTLDالمستندات. الحظ أن اإلشارات إلى تنفيذ سياسات 

تعمل في الوقت الحالي فيما يخص السياسة والتنفيذ، وهو ما قد يؤثر على العملية الخاصة بتنفيذ  GNSOمجموعة عمل 
 67توصيات السياسة في المستقبل.

 وخطوات عملية التنفيذ gTLDوصف عملية وضع السياسات لنطاقات  .1.2.1.2
 

 وخطوات عملية التنفيذ gTLDوصف عملية وضع السياسات لنطاقات  -( 11)ق 11ئمة القا

 URLرابط  المرجع )المراجع( وصف خطوات العملية رقم الخطوة

وضع سياسات اإلجماع لنطاقات  1-أ-10ق
gTLD 

  لوائحICANNالملحق أ ، 

  رسم بياني مرئي لعملية
 GNSOوضع سياسات 

 -https://www.icann.org/resources/pages/
en#AnnexA-25-02-A-2012-bylaws 

 -tp://gnso.icann.org/en/basics/policyht
en.pdf-10jul14-flow-process-development 

الموافقة على سياسات اإلجماع  2-أ-10ق
 gTLDلنطاقات 

، ICANNمن لوائح  2القسم 

 الملحق أ

 راجع الرابط أعاله

تنفيذ سياسات اإلجماع لنطاقات  3-أ-10ق
gTLD :بما في ذلك 

من لوائح  14القسم 

ICANNالملحق أ ، 

 راجع الرابط أعاله

االنتهاء من اتفاقية السجل، بما في  أ3-أ-10ق
ذلك الشروط الخاصة بالتفويض، 

وإعادة التفويض وتعديل خادم 
االسم ومعلومات االتصال بالنسبة 

 gTLDلنطاقات 

دليل مقدمي الطلبات، الوحدة 
 2.1، القسم 2

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb  

 gTLDاعتماد نطاقات  ب3-أ-10ق
 للتفويض

ينطبق نفس الشيء على 
 1.ج.1

 أ3-أ-10ينطبق نفس الشيء على ق

ينطبق نفس الشيء على  تحرير اتفاقيات السجل ج3-أ-10ق
 1.ج.1

 أ3-أ-10ينطبق نفس الشيء على ق

اختبار ما قبل التفويض لنطاقات  4-أ-10ق
gTLD  المعتمدة باإلضافة إلى

 اتفاقية محررة

دليل مقدمي الطلبات، الوحدة 
 2.1، القسم 2

 أ3-أ -10ينطبق نفس الشيء على ق

 المستخدمة بمعرفة مجتمعات األسماء". IANA.أ للتعرف على "قائمة وظائف 1راجع القسم  66
 تتوفر صفحة ويكي الخاصة بمجموعة عمل السياسات والتنفيذ على 67

https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41899467  

https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-A-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-A-02-25-en#AnnexA
http://gnso.icann.org/en/basics/policy-development-process-flow-10jul14-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/basics/policy-development-process-flow-10jul14-en.pdf
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41899467
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41899467


  

34 
 

 URLرابط  المرجع )المراجع( وصف خطوات العملية رقم الخطوة

طلب الحصول على التفويض من  5-أ-10ق
خالل مشغلي السجالت أو عن 

في حالة  ICANNطريق 
 EBEROإجراءات 

دليل مقدمي الطلبات، الوحدة 
 2.1، القسم 2

 أ3-أ-10ينطبق نفس الشيء على ق

حققت عملية توثيق تلك العملية،  6-أ-10ق
وعمليات فحص السياسات 

 وعمليات الفحص الفني النجاح

  عقد وظائفIANA 
، 1.2.1األقسام ج.

.أ، و 1.2.1ج.

 .د1.2.1ج.

 SAC067  نظرة عامة
 IANAوتاريخ وظائف 

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

 
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/sa
en.pdf-067-c 

القسم  IANAعقد وظائف  gTLDاعتماد تفويض نطاقات  7-أ-10ق
 .د1.2.1ج.

 -6أ10-نفس البند ق

تفويض/إعادة تفويض نطاقات  8-أ-10ق
gTLD إلى الجذر 

القسم  IANAعقد وظائف 
.د وأيًضا 1.2.1ج.
 .و1.2.1ج.

 6-أ-10نفس البند ق

القسم  IANAعقد وظائف  لمنطقة الجذر WHOISتحديث  9-أ-10ق
 .ب1.2.1ج.

 -6أ10-نفس البند ق

األقسام  IANAعقد وظائف  تقديم طلب تعديل 1-ب-10ق
.أ، 1.2.1، ج.1.2.1ج.

 .ب 1.2.1وأيًضا ج.

 6-أ-10نفس البند ق

القسم  IANAعقد وظائف  توثيق طلب التغيير 2-ب-10ق
 .ب1.2.1ج.

 6-أ -10قنفس البند 

التوثيق التوافق مع السياسات  3-ب-10ق
 واإلجراءات المقررة

القسم  IANAعقد وظائف 
 .ب1.2.1ج.

 -6أ10-نفس البند ق

تنفيذ التعديل في ملف منطقة الجذر  4-ب-10ق
 إذا انطبق ذلك

القسم  IANAعقد وظائف 
 .ب1.2.1ج.

 6-أ-10نفس البند ق

القسم  IANAعقد وظائف  لمنطقة الجذر WHOISتحديث  5-ب-10ق
 .ب1.2.1ج.

 -6أ10-نفس البند ق

 

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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 وصف عمليات فض منازعات السياسات 2.0.1.

 في بداية القسم ccTLDهذه المسألة مضمنة في الجزء الخاص بـ  - ccTLDنطاقات  .1.2.1.2

 .gTLDوصف عمليات فض منازعات سياسات نطاقات  - gTLDنطاقات  .1.2.1.1

 إذا انطبق ذلك.  URLباإلضافة إلى روابط  gTLDتسرد القائمة التالية عمليات فض المنازعات لكل من خطوات العملية لنطاقات 

 gTLDوصف عمليات فض منازعات سياسات نطاقات  -( 11)ق 11القائمة 

 URLعنوان )عناوين( الوثيقة ورابط )روابط(  (DRPعملية فض النزاعات ) وصف خطوات العملية رقم الخطوة

وضع سياسات اإلجماع لنطاقات  1-أ-11ق

gTLD68 

داخل عملية وضع  DRPال توجد عملية 
لكن  GNSO( الخاصة بـ DRPالسياسات )

 GNSOمن إرشادات مجموعة عمل  1.2القسم 
طريقة قياسية في اتخاذ القرارات يحتوي على 
 للطعون.على عملية  1.2وينص القسم 

 :GNSOدليل عملية وضع السياسات لـ 
http://gnso.icann.org/council/annex

en.pdf-26mar14-manual-pdp-2-  
 

 :GNSOإرشادات مجموعة عمل 
http://gnso.icann.org/council/annex

-26mar14-guidelines-wg-gnso-1-
en.pdf 

الموافقة على سياسات اإلجماع  2-أ-11ق
 gTLDلنطاقات 

في حالة رفض مجلس اإلدارة توصيات  •
التي يتم اعتمادها من  GNSOسياسة 

، فال تكون هناك 69خالل أغلبية بسيطة
 .DRPعملية 

في حالة رفض مجلس اإلدارة توصيات  •
التي يتم اعتمادها من  GNSOسياسة 

 :70خالل أغلبية بسيطة
 ومجلس اإلدارة GNSOمناقشة  -
التوصية التكميلية المحتملة لـ  -

GNSO 
 1/1تصويت مجلس اإلدارة بنسبة  -

الزمة من أجل رفض سياسة 
معتمدة من خالل أغلبية كبرى 

 س.للمجل
وفي كلتا الحالتين أعاله، فإن األشخاص أو  •

الكيانات المتأثرين بشكل عكسي بإمكانهم 
 طلب إعادة النظر من خالل مجلس اإلدارة.

وألن مجلس اإلدارة يتخذ القرارات فيما  •
يخص الموافقة على سياسات اإلجماع، يمكن 
ألي طرف متضرر بشكل مادي طلب إجراء 

 مراجعة مستقلة.

 PDPالداخلية، الملحق أ، عملية  ICANNلوائح 
 :2، القسم GNSOلـ 
-https://www.icann.org/resources/
-25-02-2012-pages/bylaws

en#AnnexA 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة النظر
 :1 ، المادة الرابعة، القسمICANNلوائح 

-https://www.icann.org/resources/
en#IV-25-02-2012-pages/bylaws 

 
 المراجعة المستقلة

 :1، المادة الرابعة، القسم ICANNلوائح 
-https://www.icann.org/resources/

en#IV-25-02-2012-pages/bylaws 

الجديدة من  gTLDء باإلضافة إلى أسما gTLDبوضع سياسة من أجل أسماء المستوى الثاني لنطاقات  GNSOتقوم منظمة دعم األسماء العامة  68
دليل عمليات وضع سياسة الداخلية باإلضافة إلى  ICANN( في الملحق أ من لوائح PDPالمستوى األعلى بما يتفق مع عملية وضع السياسات )

GNSO  إرشادات مجموعة عمل وأيًضاGNSOونموذج مجموعة العمل هو الوسيلة المستخدمة في سياسة التطوير؛ حيث يتم التشجيع على . 
. ICANNوالدوائر ومن خالل اللجان االستشارية ومنظمات الدعم التابعة لـ  GNSOالمشاركة من خالل جميع مجموعات أصحاب المصلحة في 

 من إرشادات مجموعة العمل على أن مجموعات العمل "يجب عليها إظهار التنوع وإمكانية تمثيل المجتمع". 1.1يؤكد القسم 
، وغرفة األطراف المتعاقدة وغرفة األطراف GNSOفي كل من غرفتي مجلس  %24بأنها أعلى من  GNSOطة في يتم تعريف األغلبية البسي 69

 غير المتعاقدة.
( من غرفة واحدة 1/2( من أعضاء المجلس عن كل غرفة، أو )ب( ثالثة أرباع )1/1)أ( ثلثي )بواحدة مما يلي:  GNSOتعرف األغلبية العليا في  70

 وغالبية غرفة أخرى.

http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-26mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-2-pdp-manual-26mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-26mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-26mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-26mar14-en.pdf
http://gnso.icann.org/council/annex-1-gnso-wg-guidelines-26mar14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
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 URLعنوان )عناوين( الوثيقة ورابط )روابط(  (DRPعملية فض النزاعات ) وصف خطوات العملية رقم الخطوة

تنفيذ سياسات اإلجماع لنطاقات  3-أ-11ق
gTLD :بما في ذلك 

باإلضافة إلى ذكر التشكيل المحتمل لفريق 
بأنه "في حالة  PDPمراجعة تنفيذ، يتنبأ دليل 

اعتبار التنفيذ المقترح غير متسق مع توصيات 
 GNSO، يجوز لمجلس  GNSOمجلس 

إخطار مجلس اإلدارة والمطالبة بأن يقوم 
مجلس اإلدارة بمراجعة التنفيذ المقترح. وإلى 

أن ينظر مجلس اإلدارة في طلب مجلس 
GNSO يتعين على فريق عمل ،ICANN 

سة، على الرغم من اإلحجام عن تنفيذ هذه السيا
أنه قد يواصل عملية وضع التفاصيل الخاصة 

بالتنفيذ المقترح في الوقت الذي يقوم فيه مجلس 
". GNSOاإلدارة بالنظر في طلب مجلس

حول السياسات  GNSOمجموعة عمل 
والتنفيذ تعمل في الوقت الحالي ومن المتوقع أن 
تقدم توصيات تحدد أكثر عمليات التنفيذ بما في 

اإلجراءات اإلضافية للتعامل مع النزاعات ذلك 
 التي قد تنشأ.

 PDPالداخلية، الملحق أ، عملية  ICANNلوائح 
: 14، القسم GNSOلـ 
-https://www.icann.org/resources/
-52-02-2012-pages/bylaws

en#AnnexA  
 

صفحة ويكي الخاصة بمجموعة عمل السياسات 
 والتنفيذ:

https://community.icann.org/pages/
viewpage.action?pageId=41899467  

 
 :GNSOصفحة مشروع 

-http://gnso.icann.org/en/group
-activities/active/policy

implementation  

االنتهاء من اتفاقية السجل، بما  أ3-أ-11ق
في ذلك الشروط الخاصة 

بالتفويض، وإعادة التفويض 
وتعديل خادم االسم ومعلومات 

االتصال بالنسبة لنطاقات 
gTLD 

 gTLDبالنسبة للجولة الحالية من نطاقات 
.ج 1الجديدة، يحدث ذلك كجزء من الخطوة 

 2أعاله. وتظهر النتائج في أغلبها في الوحدة 

 gTLDيل مقدمي طلبات نطاقات من دل
الجديدة، وهو ما يشتمل على اتفاقية السجل 

الرئيسية باإلضافة إلى عمليات فض المنازعات 
التالية: التعليق السريع الموحد، عمليات فض 

منازعات ما بعد التفويض وعملية فض 
منازعات تقييد السجل باإلضافة إلى عملية فض 

 71ة.منازعات التزامات المصلحة العام
 

وألن مجلس اإلدارة يتخذ القرارات فيما يخص 
الموافقة على اتفاقية السجل، يمكن ألي طرف 

 متضرر بشكل مادي طلب إجراء مراجعة مستقلة.

 (:AGالجديدة ) gTLDدليل مقدم طلب نطاق 
-http://newgtlds.icann.org/en/

applicants/agb  
 
 
 
 
 
 
 

 المراجعة المستقلة
 :1، المادة الرابعة، القسم ICANNلوائح 

https://www.icann.org/resources/p
en#IV-25-02-2012-ages/bylaws 

 gTLDاعتماد نطاقات  ب3-أ-11ق
 للتفويض

، gTLDبالنسبة للجولة الحالية من نطاقات 
( AGمن دليل مقدم الطلب ) 1يوفر النموذج 

نظرة عامة على الشروط الالزمة للموافقة على 
التفويض وتوفر النماذج التالية تفاصيل تلك 

من دليل مقدم  1الشروط. ويحتوي النموذج 

( على إجراءات االعتراض AGالطلب )
اءات فض المنازعات؛ باإلضافة إلى إجر

 على إجراءات تنافس السلسلة. 2ويحتوي النموذج 

 
وأي مقدم طلب لم تتم الموافقة على سلسة 

gTLD  الخاصة به للتفويض بإمكانه طلب
 إعادة النظر من جانب مجلس اإلدارة.

 (:AGالجديدة ) gTLDدليل مقدم طلب نطاق 
-http://newgtlds.icann.org/en/

applicants/agb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة النظر
 :1، المادة الرابعة، القسم ICANNلوائح 

-https://www.icann.org/resources/
en#IV-25-02-2012-pages/bylaws 

، gTLDبالنسبة للجولة الحالية من نطاقات  تحرير اتفاقيات السجل ج3-أ-11ق
من دليل مقدم الطلب  2.1و 1.1.2يغطي القسم 

(AG تنفيذ اتفاقية السجل. وال تسري عملية )
 فض منازعات في هذه الخطوة.

 (:AGالجديدة ) gTLDدليل مقدم طلب نطاق 
-http://newgtlds.icann.org/en/

applicants/agb  
 

والتي تنطبق فقط على  RRDRPبعد عملية التفويض، باستثناء  gTLDتسري هذه اإلجراءات الخاصة بفض المنازعات على سائر نطاقات  71
 المستندة إلى المجتمع. وليس هناك مصاعب في الموافقة على اتفاقية السجل في حد ذاتها.  gTLDنطاقات 

https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#AnnexA
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41899467
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=41899467
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/policy-implementation
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/policy-implementation
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/policy-implementation
http://gnso.icann.org/en/group-activities/active/policy-implementation
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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 URLعنوان )عناوين( الوثيقة ورابط )روابط(  (DRPعملية فض النزاعات ) وصف خطوات العملية رقم الخطوة

اختبار ما قبل التفويض لنطاقات  4-أ-11ق
gTLD  المعتمدة باإلضافة إلى

 اتفاقية محررة

 gTLDت بالنسبة للجولة الحالية من نطاقا
اختبار ما قبل  2.1الجديدة، يغطي الجزء 

(. كما أنه يصف اإلجراءات PDTالتفويض )
التي يمكن لمقدم الطلب القيام به في حالة عدم 

 .PDTاجتيازه لعناصر عملية 

 (:AGالجديدة ) gTLDدليل مقدم طلب نطاق 
-http://newgtlds.icann.org/en/

applicants/agb  
 

طلب الحصول على التفويض من  5-أ-11ق
خالل مشغلي السجالت أو عن 

في حالة  ICANNطريق 
إجراءات المشغل الطارئ 

 (EBEROواالحتياطي للسجل )

، gTLDبالنسبة للجولة الحالية من نطاقات 
عملية التفويض؛ فهو يحيل  2.1يصف القسم 

من أجل  IANAمقدمي الطلبات إلى موقع 
 الحصول على معلومات التفويض.

 
عند تقدم مقدم الطلب للحصول على سلسلة 

gTLD  فإنها يوافق على الشروط المدرجة في
من دليل مقدم الطلب التي تنص  2النموذج 

ا بالكامل وفًق ICANNعلى أن "الموافقة بيد 
لتقديرها" كما يوافق مقدم الطلب على "عدم 

الطعن، أمام أية محكمة أو جهة قضائية أخرى، 
فيما  ICANNفي أي قرار نهائي يصدر عن 

يتعلق بالطلب، ويتنازل بما ال يمكن الرجوع 
أو رفع  ICANNعنه عن أي حق في مقاضاة 

دعاوى قضائية في أي جهة قضائية أخرى 
على أساس أي من الدعاوى القضائية األخرى 

أو ضد الجهات التابعة لها فيما  ICANNضد 
يتعلق بهذا الطلب." لذا ليس ثمة إجراءات 

DRP .لهذه الخطوة 
 

يتم تنشيط مشغلو الطوارئ االحتياطيين للسجل 
(EBERO بشكل مؤقت في حالة تعرض )

 للخطر أو فشله. TLDسجل مشغل 

 (:AGالجديدة ) gTLDدليل مقدم طلب نطاق 
-http://newgtlds.icann.org/en/

applicants/agb 
 

 :IANAعمليات 
http://www.iana.org/domains/root  

 
، الرجاء EBEROلمزيد من المعلومات، حول 

 زيارة:
-https://www.icann.org/resources/

en-02-04-2013-pages/ebero  

حققت عملية توثيق تلك العملية،  6-أ-11ق
وعمليات فحص السياسات 

 وعمليات الفحص الفني النجاح

وكما أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه 
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشغل 

واإلدارة الوطنية األمريكية  IANAوظائف 
. ويتم التعامل NTIAلالتصاالت والمعلومات 

مع أية نزاعات بما يتفق مع األحكام والشروط 
 .IANAالمنصوص عليها في عقد وظائف 

 :IANAعقد وظائف 
-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
-2-/sf_26_pg_1publications

final_award_and_sacs.pdf  

وكما أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه  gTLDاعتماد تفويض نطاقات  7-أ-11ق
الخطوة في الوقت الحالي من خالل اإلدارة 
الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات 

NTIA ويتم التعامل مع أية نزاعات بما يتفق .
مع األحكام والشروط المنصوص عليها في عقد 

 .IANAوظائف 

 :IANAعقد وظائف 
-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
-2-/sf_26_pg_1publications

final_award_and_sacs.pdf 

تفويض/إعادة تفويض نطاقات  8-أ-11ق
gTLD إلى الجذر 

وكما أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه 
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشرف 

الصيانة على منطقة الجذر. ويتم التعامل مع أية 
نزاعات فيما يخص هذه الخطوة بما يتفق مع 

حكام والشروط المنصوص عليها في األ
 NTIAاالتفاقية التعاونية المبرمة فيما بين 

 ومشرف الصيانة على منطقة الجذر.

 :VeriSignالتعاونية مع شركة  NTIAاتفاقية 
-http://www.ntia.doc.gov/page/

agreement-cooperative-verisign  

أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه وكما  لمنطقة الجذر WHOISتحديث  9-أ-11ق
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشغل 

. ويتم التعامل مع أية نزاعات IANAوظائف 
عقد بما يتفق مع األحكام المنصوص عليها في 

 .IANAوظائف 

 :IANAعقد وظائف 
-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
-2-publications/sf_26_pg_1

final_award_and_sacs.pdf 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb
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http://www.iana.org/domains/root
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 URLعنوان )عناوين( الوثيقة ورابط )روابط(  (DRPعملية فض النزاعات ) وصف خطوات العملية رقم الخطوة

أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه وكما  تقديم طلب تعديل 1-ب-11ق
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشغل 

 .TLDالسجل لنطاق 

 :IANAعمليات 
http://www.iana.org/domains/root  

وكما أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه  توثيق طلب التغيير 2-ب-11ق
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشغل 

واإلدارة الوطنية األمريكية  IANAوظائف 
. ويتم التعامل NTIAلالتصاالت والمعلومات 

مع أية نزاعات بما يتفق مع األحكام 
 .IANAعقد وظائف المنصوص عليها في 

 :IANAعقد وظائف 
-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
-2-publications/sf_26_pg_1

final_award_and_sacs.pdf 

التوثيق التوافق مع السياسات  3-ب-11ق
 واإلجراءات المقررة

وكما أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه 
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشغل 

واإلدارة الوطنية األمريكية  IANAوظائف 
. ويتم التعامل NTIAلالتصاالت والمعلومات 

مع أية نزاعات بما يتفق مع األحكام والشروط 
 .IANAالمنصوص عليها في عقد وظائف 

 :IANAعقد وظائف 
-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
-2-publications/sf_26_pg_1

final_award_and_sacs.pdf 

تنفيذ التعديل في ملف منطقة  4-ب-11ق
 الجذر إذا انطبق ذلك

ابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه وكما أوضحنا س
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشرف 

الصيانة على منطقة الجذر. ويتم التعامل مع أية 
نزاعات بما يتفق مع األحكام والشروط 

 .IANAالمنصوص عليها في عقد وظائف 

 :VeriSignالتعاونية مع شركة  NTIAاتفاقية 
-http://www.ntia.doc.gov/page/

agreement-cooperative-verisign 

أوضحنا سابًقا في هذا القسم، يتم أداء هذه وكما  لمنطقة الجذر WHOISتحديث  5-ب-11ق
الخطوة في الوقت الحالي من خالل مشغل 

. ويتم التعامل مع أية نزاعات IANA وظائف
عقد بما يتفق مع األحكام المنصوص عليها في 

 .IANAوظائف 

 :IANAعقد وظائف 
-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/
-2-publications/sf_26_pg_1

final_award_and_sacs.pdf 
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 (ICGب من طلب تقديم العروض من مجموعة 2اإلشراف والمساءلة )القسم  -االتفاقيات الحالية لما قبل النقل  2.2.

 تعريفات الرقابة والمساءلة 2.2.0.

إلى اإلشراف والمساءلة المستقلة. وعلى وجه  IANAألغراض هذا القسم، يشير اإلشراف والمساءلة بالنسبة لمشغل وظائف 
 الخصوص، يتم تعريف اإلشراف والمساءلة على النحو التالي: 

  على مشغل وظائف( اإلشرافIANA  الذي يؤدي إجراءات وأنشطةDNS )-  يتم إجراء اإلشراف من خالل كيان مستقل عن
 أو اعتماد اإلجراءات واألنشطة التي يتم اإلشراف عليها المشغل وله وصول إلى كافة المعلومات ذات الصلة من أجل مراقبة

  توفر المساءلة القدرة ألي كيان مستقل على فرض العواقب الملزمة من أجل ضمان تحقيق مشغل وظائف  -المساءلةIANA 
 لالتفاقيات والمعايير والمتوقعات الموثقة والمقبولة رسمًيا

  

 gTLDونطاقات  ccTLDذات الصلة بكل من نطاقات  IANAوظائف اإلشراف والمساءلة ألنشطة لخدمات وأنشطة  2.2.2.

من اإلشراف والمساءلة المقدمة من اإلدارة الوطنية األمريكية  gTLDونطاقات  ccTLDحيث تستفيد كل من نطاقات 
 ر.باإلضافة إلى مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذ IANAودورها كمدير لعقد وظائف  NTIAلالتصاالت والمعلومات 

 TLDللخدمات واألنشطة المدرجة في القسم األول بالنسبة لنطاقات  IANAبالنسبة لإلشراف العام على توفير مشغل وظائف 
، باإلضافة إلى gTLDومشغلي سجالت  ccTLDفيتم إجراؤه من خالل المستقبلين المباشرين للخدمات، أي مديري نطاقات 

. يؤدي مشغلو السجالت ومديرو IANAلومات بصفتها المتعاقد على عقد وظائف اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمع
التي يقدمونها. تؤدي اإلدارة الوطنية األمريكية  IANAعملية اإلشراف من خالل مراقبة معالجة طلبات  TLDنطاقات 

ن العملية والسياسة وعمليات لالتصاالت والمعلومات بصفتها مدير عملية منطقة الجذر عملية اإلشراف من خالل التحقق من أ
، الذي تمت مناقشتها في مكان آخر في هذا IANAالفحص الفنية قد تأكدت بشكل ناجح وأيًضا من خالل إدارة عقد وظائف 

بإجراء عملية إشراف محدودة عند محاولتهم استخدام أسماء  TLDالقسم. ومن ثم يقوم المسجلون ومستخدمو نطاقات 
 ثاني.النطاقات من المستوى ال

والتي تؤثر على  ICANNوفًقا لما أوضحنا في األقسام السابقة، فإن هناك عدد ضئيل للغاية من السياسات التشغيلية لـ 
بصفتها  NTIAفي جزء كبير على تصرف  ccTLD. وبهذا، تعتمد نطاقات RFC1591بما يتجاوز  ccTLDنطاقات 

 المشرف والمدير من أجل ضمان اإلشراف والمساءلة المستقلة )وفًقا لما هو محدد أعاله( للمشغل بالنسبة إلجراءاته وأنشطته.
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.2.2.1 NTIA  تتصرف باعتبار مدير العقود بالنسبة لعقد وظائفIANA  نطاقات(ccTLD  ونطاقاتgTLD) 

بصفتها مدير العقد  NTIAلكي تتصرف  NTIAالخاصة بـ  IANAمن وظائف  IANAآليات دعم إشراف  .1.1.2.2
 والمشرف عليه

 IANAفي عقد وظائف  IANAقائمة بآليات دعم إشراف  –( 14)ق 14القائمة 

 

 االلتزامات األولية لمرة واحدة

o .( أشهر من الترسية، يلتزم المتعاقد، بالتعاون مع سائر األطراف المتعاقدة 2في غضون ستة ) --الشفافية والمساءلة  1.2ج
، بوضع إجراءات للمستخدمين بما في ذلك المتطلبات الفنية لكل من وظائف 1.1والمتأثرة وفًقا لما هو موضع في القسم ج.

IANA  مواقع الويب.المقابلة ونشر ذلك من خالل أحد 

o .( أشهر من الترسية، يلتزم المتعاقد، بالتعاون مع سائر 2في غضون ستة ) --المسئولية واحترام أصحاب المصلحة  1.2ج
عملية لتوثيق  IANA، بأن يضع لكل وظيفة من وظائف 1.1األطراف المتعاقدة والمتأثرة وفًقا لما هو موضع في القسم ج.

المقابلة ونشر ذلك من  IANAفية تطبيقها للسياسات واإلجراءات ذات الصلة بالنسبة لوظيفة مصدر السياسات واإلجراءات وكي
 خالل أحد مواقع الويب.

o .( أشهر من الترسية، يلتزم المتعاقد، بالتعاون مع سائر األطراف المتعاقدة والمتأثرة 2في غضون ستة ) --معايير األداء  1.1ج
وفًقا لما هو منصوص عليه  IANAبوضع معايير لألداء بالنسبة لكل وظيفة من وظائف  ،1.1وفًقا لما هو موضع في القسم ج.

 تقرير سير األداء الشهري 2.1ونشر ذلك على أحد مواقع الويب. ج. 1.2.2إلى ج. 1.2في ج.

o .ب طلب تغيير وإدارة قاعدة بيانات "1.2.1ج.WHOIS وإتاحة وصول يلتزم المتعاقد بالحفاظ على وتحديث  --" لمنطقة الجذر

. TLD" لمنطقة الجذر من خالل معلومات اتصال حالية وموثقة لسائر مشغلي سجالت WHOISالجمهور إلى قاعدة بيانات "
لخادم االسم الرئيسي وخادم االسم  IP، وعنوان TLD" لمنطقة الجذر، على األقل من اسم نطاق WHOISوتتألف قاعدة بيانات "

لمقابلة لخوادم االسم تلك؛ وعنوان بريد إلكتروني باإلضافة إلى رقم هاتف ورقم فاكس لمشغل ؛ واألسماء اTLDالثانوي لنطاق 
؛ واالسم والعنوان البريد وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف والفاكس لجهة االتصال الفنية بالنسبة لمشغل سجل TLDسجل 
TLDإللكتروني ورقم الهاتف والفاكس لجهة االتصال اإلدارة الخاصة ؛ باإلضافة إلى االسم والعنوان البريدي وعنوان البريد ا

يطلبها مشغل  TLD؛ والتقارير؛ وآخر تاريخ لتحديث السجل؛ وأي من المعلومات األخرى ذات الصلة بنطاق TLDبمشغل سجل 
 .TLD" لمنطقة الجذر ويتناولها بالنسبة لنطاقات WHOIS. يتلقى المتعاقد طلبات تغيير "TLDسجل 

o .يعمل المتعاقد مع اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  --.هـ أتمتة منطقة الجذر 1.2.1جNTIA  باإلضافة إلى
، في وضع 1.1مشرف الصيانة على منطقة الجذر، ويتعام مع سائر األطراف المعنية والمتأثرة وفًقا لما هو موضح في القسم ج.

( أشهًرا اعتباًرا من تاريخ ترسية العقد. يجب أن يحتوي 2نطقة الجذر في غضون تسعة )نظام أوتوماتيكي بالكامل إلدارة م

النظام األوتوماتيكي بالكامل على األقل على نظام آمن )مشفر( التصاالت العمالء؛ وبروتوكول توريد أوتوماتيكي يسمح للعمالء 
بيانات على اإلنترنت تضم طلبات التغيير واإلجراءات التالية  إدارة التفاعالت مع نظام إدارة منطقة الجذر؛ باإلضافة إلى قاعدة

بحيث يمكن لكل عميل االطالع على سجل للطلبات السابقة واإلحاطة بسير الطلبات الحالية الخاصة به؛ ونظام اختبار يمكن 
راء االتصاالت اآلمنة بين للعمالء استخدامه لتحقيق المتطلبات الفنية الخاصة بأي طلب تغيير، فضاًل عن واجهة داخلية إلج

 مشرف الصيانة على منطقة الجذر والمدير ومشرف الصيانة على منطقة الجذر.

 االلتزامات الدائمة

o .أ مدير برامج. يلتزم المتعاقد بتوفير فريق عمل فني مدرب وواسع المعرفة بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها 1.11ج.

في هذا العقد. يجب على جميع أعضاء فريق العمل لدى المتعاقد ممن يتعاملون مع مسئول التعاقد وممثل مسئول التعاقد التمتع 
لممتازة. يمكن تعريف "مهارات التواصل الشفهية والمكتوبة الممتازة" بأنها القدرة على بمهارات تواصل شفهية والمكتوبة ا

بتنظيم وتخيط  IANAالتحاور بطالقة، والتواصل بفاعلية، والكتابة بشكل واضح باللغة اإلنجليزية. يقوم مدير برنامج وظائف 
ى إدارة أنشطة التعاقد والتعاقد من الباطن بصفته مسئول وتوجيه وإعداد فريق وتنسيق جهود البرنامج اإلجمالية، باإلضافة إل

التعاقد وممثل مسئول التعاقد وضمان التوافق وااللتزام بالقوانين واألنظمة الفيدرالية ويتحمل التواصل المرخص مع مسئول 
 …المسئولية عما يلي:

o .الميدانية بصفة سنوية.تتم مراجعات البرنامج باإلضافة إلى الزيارات  --االجتماعات  2.1ج 

o .يلتزم المتعاقد بإعداد تقرير حول األداء كل شهر وإرساله إلى ممثل مسئول  --التقرير الشهري لمستوى تقدم األداء  2.1ج
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يوم عمل رسمًيا بعد نهاية كل شهر( بحيث يحتوي هذا التقرير على معلومات إحصائية وسردية  12التعاقد )في موعد أقصاه 

)أي، تخصيص معلمات البروتوكوالت الفنية؛ والوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر؛  IANAئف حول أداء وظا
وتخصيص موارد أرقام اإلنترنت( خالل الشهر التقويمي السابق. ويجب أن يتضمن التقرير ملخًصا سردًيا للعمل الذي تم في كل 

صف التقرير أيًضا األحداث الرئيسية والمشكالت التي تتم مواجهتها وظيفة مع توضيح دقيق ومناسب للتفاصيل. كما يجب أن ي
 .1.2.2إلى ج. 1.2وأي تغييرات رئيسية متوقعة، إن وجدت، فيما يتعلق بأداء المتطلبات الموضحة في القسم ج.

o .يلتزم المتعاقد بالعمل بالتعاون مع  --لوحة إدارة ملفات خوادم الجذر  2.1جNTIA منطقة الجذر، وكافة  ومشرف الصيانة على
، على وضع ونشر لوحة تحكم من أجل تعقب سير 1.1األطراف المتعاقدة والمتأثرة وفًقا لما هو منصوص عليه في القسم ج.

( أشهر اعتباًرا من تاريخ ترسية 2العمليات بالنسبة إلدارة منطقة الجذر وإتاحة ذلك عن طريق موقع ويب في غضون تسعة )

 العقد.

o .يلتزم المتعاقد بوضع ونشر تقارير لكل وظيفة منفصلة من وظائف  --ر معايير األداء تقاري 2.2جIANA  بما يتفق مع القسم
يوًما تقويمًيا بعد نهاية  12. يتم نشر تقارير مقاييس معايير األداء من خالل أحد مواقع الويب كل شهر )في موعد أقصاه 1.1ج.

 شهر من تاريخ ترسية العقد.( أ2كل الشهر( بدًءا من موعد أقصاه ستة )

o .2.2ج ( استطالع خدمة العمالءCSS )--  يلتزم المتعاقد بالتعاون مع اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات
NTIA  في وضع وإجراء استطالع سنوي لخدمة العمالء بما يتفق مع معايير األداء لكل من وظائفIANA  المنفصلة. ويجب

إلى ممثل مسئول  CSSمنفصلة. ويلتزم المتعاقد بأن يقدم تقرير  IANAطالع قسًما للتعليقات لكل وظيفة أن يتضمن االست
 يوًما اعتباًرا من االنتهاء من االستطالع. 14التعاقد في موعد أقصاه 

o .يلتزم المتعاقد بإصدار بيانات سجل تدقيق عملية األمان واالحتفاظ بتلك البيانات لمدة عام واحد وتقديم  --بيانات التدقيق  2.1ج

تقرير تدقيق سنوي إلى مسئول التعاقد وممثل مسئول التعاقد. يجب تضمين جميع عمليات إدارة منطقة الجذر في المراجعة 
. 2-52.215ر ملف منطقة الجذر. ويحتفظ المتعاقد بهذه السجالت بما يتفق مع أحم الفقرة في والسجالت الخاصة بطلبات تغيي

 يلتزم المتعاقد بتقديم بيانات سجالت التدقيق المحددة إلى مسئول التعاقد وممثل مسئول التعاقد عند طلبه.

o .رير تدقيق شهري ونشره على موقع ويب باالستناد يلتزم المتعاقد باستخراج تق --بيانات تدقيق إدارة ملفات خوادم الجذر  2.1ج
ز( أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر. ويجب أن يحدد تقرير -)أ 2.1إلى المعلومات الوارد في أداء الحكم ج.

لى السياسة ذات " لمنطقة الجذر باإلضافة إWHOISالتدقيق كل ملف لمنطقة الجذر باإلضافة إلى طلب تغيير قاعدة بيانات "
الصلة التي تم إجراء التغيير بموجبها فضاًل عن تحديد حاالت رفض التغيير والسياسة ذات الصلة التي تم بموجبها رفض طلب 

( أشهر اعتباًرا من تاريخ ترسية العقد وبعد تلك الفترة يكون مستحًقا إلى 2التغيير. على أن يبدأ التقرير في موعد أقصاه تسعة )
 يوًما تقويمًيا اعتباًرا من نهاية كل شهر. 12ل التعاقد في موعد أقصاه ممثل مسئو

o .يجري المتعاقد عملية تدقيق التزام خارجي مستقل ومخصص على أن يتم إجراؤها سنوًيا وأن يكون  --المدقق الخارجي  2.1ج
 من هذا العقد. 1ج.وأحكام الضمان في مقابل أفضل الممارسات الحالية والقسم  IANAتدقيقا لكافة وظائف 

 

 المتأثرة بوظائف اإلشراف IANAوظائف  .1.1.2.1

بوظائف اإلشراف التي يؤديها مشغلو السجالت أو  IANAتتأثر الخدمات التالية المدرجة في القسم األول من عقد وظائف 
 واإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات: TLDمديري نطاقات 

 المتأثرة بوظائف اإلشراف IANAوظائف  -( 13)ق 13القائمة 

 أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر 1.2.1ج. (أ

 .أ إدارة طلبات تغيير ملفات منطقة الجذر1.2.1ج. (ب

 " لمنطقة الجذرWHOIS.ب إدارة طلبات تغيير وقاعدة بيانات "1.2.1ج. (ج

 (ccTLDالدول ).ج تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى لرموز 1.2.1ج. (د

 ( gTLD.د تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى العامة )1.2.1ج. (ه

 .هـ أتمتة منطقة الجذر1.2.1ج. (و

 (DNSSEC.و إدارة مفاتيح امتدادات أمن نظام أسماء نطاقات الجذر )1.2.1ج. (ز

 ( CSCRP.ز عملية حل شكاوى خدمة العمالء )1.2.1ج. (ح
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بوظائف اإلشراف التي يقوم بها مشغلو  IANAسم األول التي ال تعد جزًءا من عقد وظائف تتأثر الخدمات التالية من الق
 :NTIAواألخير يتأثر أيًضا بوظائف اإلشراف التي تؤديها إدارة  TLDالسجالت أو مديري نطاقات 

 الوظائف األخرى المتأثرة بوظائف اإلشراف -( 12)ق 12القائمة 

 IDNإدارة مخزون ممارسات  (ط
 ccTLDإلغاء أكواد  (ي

 

 قد تتأثر الخدمات ب(، ج(، د(، هـ(، ي( بعملية اإلشراف التي يقوم بها المسجلون والمستخدمون.

 المسئولية؟ IANAكيف يتم تحميل مشغل وظائف  .1.1.2.2

 المسئولية في الوقت الحالي عن توفير الخدمات من القسم األول: IANAثمة طرق يتم من خالل تحميل مشغل وظائف 

 المسئولية IANA( طرق تحميل مشغل وظائف 15)ق 15القائمة 

، باإلضافة إلى احتمالية إعادة التنافس، يوفر حافًزا لألداء الجيد. من النتائج المحتملة IANAالبند المحدود في عقد وظائف  .أ
 والترسية المحتملة للعقد لجهة أخرى. RFPلضعف األداء هو إصدار طلب تقديم عروض 

تمت  IANAبأن العملية والسياسة والفحوصات الفنية التي تأكدت بنجاح توفر فحًصا بأن وظائف  NTIAالتوثيق من جانب  .ب
المطلوب. والفشل المتكرر من جانب  IANAتأديتها بشكل صحيح. وفي حالة عدم توثيق عمليات الفحص، فلن يتم اعتماد تغيير 

 ل صحيح قد تؤدي إلى عدم تجديد العقد.في أداء عمليات الفحص بشك IANAمشغل وظائف 

مقاييس موضوعية لتقييم األداء. وعدم تحقيق متطلبات مستوى الخدمة  IANAتوفر متطلبات مستوى الخدمة في عقد وظائف  .ج
وربما يؤثر سلًبا  NTIAوالفشل المتكرر قد يؤدي إلى تحذيرات من جانب  NTIAبنجاح ربما يؤدي إلى تحذيرات من جانب 

 انية تجديد العقد.على إمك

بيانات لتقييم األداء وااللتزام بمتطلبات مستوى الخدمة. قد تؤدي  NTIAإلى  IANAتوفر التقارير المقدمة من متعهد وظائف  .د
 وربما تؤثر سلًبا على إمكانية تجديد العقد. NTIAالتقارير المتكررة التي توضح ضعف في األداء إلى تحذيرات من جانب 

وسيلة لحل المشكالت بما في ذلك المشكالت  IANAمنازعات شكاوى خدمة العمالء المشمولة في عقد وظائف توفر عملية فض  .ه
 .IANAالتي ربما تحدث بسبب مشغل وظائف 

يؤدي مشرف الصيانة على منطقة الجذر عمليات فحص فنية مستقلة من أجل دعم عمليات الفحص التي يقوم بها متعهد وظائف  .و
IANA  وأيًضاNTIA يتم اإلخطار بعمليات الفحص الصعبة إلى .NTIA  وإلى مشغل وظائفIANA. 

 

 االختصاص القضائي .1.1.2.2

 هو الواليات المتحدة. IANAمحل االختصاص القضائي إلنفاذ عقد وظائف 

 (.gTLDونطاقات  ccTLDمراجعة مستقلة إلجراءات مجلس اإلدارة )نطاقات  2.2.1.

 ICANNلمستقلة إلجراءات مجلس إدارة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة ا ICANNلوائح  .1.1.2.2

 
الداخلية على إجراء مراجعة مستقلة إلجراءات مجلس اإلدارة )وهو ما يسري على تفويض وإعادة  ICANNتنص لوائح 

قبل تقديمها إلى  ICANNالتي تتطلب الحصول على موافقة مجلس إدارة  gTLDونطاقات  ccTLDتفويض نطاقات 
 من الالئحة الداخلية: القسم التالي من المادة الرابعة، القسم  NTIA.)72اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات 

 en#IV-25-02-2012-https://www.icann.org/resources/pages/bylawsاخلية على من اللوائح الد 1راجع المادة الرابعة، القسم  72

https://www.icann.org/resources/pages/bylaws-2012-02-25-en#IV
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 .ICANNالداخلية ذات الصلة بالمراجعة المستقلة إلجراءات مجلس إدارة  ICANNلوائح  -( 16)ق 16القائمة 

 

 1 من هذه المادة، تلتزم  1. باإلضافة إلى عملية إعادة النظر المشار إليها في القسمICANN  بإجراء وإنفاذ عملية

منفصلة إلجراء مراجعة مستقلة من جهة أخرى إلجراءات مجلس اإلدارة التي يدعي أي طرف متضرر بأنها غير 
 متسقة مع النظام األساسي أو الالئحة الداخلية.

 1ي شخص متضرر بشكل مادي من أي قرار أو إجراء من جانب مجلس اإلدارة ويؤكد أنه غير متسق . يجوز أل

مع النظام األساسي أو الالئحة الداخلية تقديم طلب إلجراء مراجعة مستقلة لذلك القرار أو اإلجراء. ولكي يكون أي 
عرضًيا بمخالفة مزعومة من شخص متضرًرا بشكل مادي، يجب أن يعاني من إصابة أو ضرر يرتبط مباشرة أو 

جانب مجلس اإلدارة لالئحة الداخلية أو النظام األساسي، وليس نتيجة لتصرف جهات أخرى بما يتوازى مع 
 إجراءات مجلس اإلدارة.

 11 تكون لهيئة المراجعة المستقلة .IRP :الصالحيات التالية 

o أو التي تتسم بالتفاهة أو الشطط؛ رفض الطلبات سريًعا المقدمة بدون موقف، والتي ينقصها المادة 

o  طلب مزيد من الطلبات اإلضافية المكتوبة من الطرف الذي يطلب إجراء مراجعة، أو مجلس اإلدارة، أو
 منظمات الدعم أو من األطراف األخرى؛

o  اإلعالن عن مدى توافق أو عدم توافق قرارات المجلس مع مواد التأسيس واللوائح 

o عن أي إجراء أو قرار أو أن يتخذ المجلس إجراءات مؤقتة حتى يتم توفير الوقت  التوصية ببقاء المجلس
 ؛IRPلمراجعات المجلس والعمل حسب رأي هيئة المراجعة المستقلة 

o وتضمين الطلبات الخاصة بالمراجعة المستقلة إذا كانت الحقائق والظروف مشابهة بما يكفي 

o .وتقرير التوقيت الخاص بكل إجراء 

 11 يجب أن تسعى هيئة المراجعة المستقلة .IRP  إلى إصدار إعالن مكتوب بما ال يزيد عن ستة أشهر اعتبارًَا من

إعالن قرارها النهائي استناًدا فقط إلى  IRPتقديم طلب إجراء مراجعة مستقلة. تقدم هيئة المراجعة المستقلة 
وتحدد في إعالنها الطرف المحكوم له على وجه التحديد.  الوثائق والمواد الداعمة والبراهين المقدمة من الطرفين،

، ولكن في حاالت استثنائية، IRPوفي العادة يظل الطرف المحكوم له هو المسئول عن تحمل جميع تكاليف موفر 
إلى الطرف  IRPفي إعالنها ما يصل إلى نصف تكاليف موفر  IRPيجوز أن تخصص هيئة المراجعة المستقلة 

ا إلى الظروف، بما في ذلك النظر في مدى معقولية مواقف األطراف ومساهماتها في المصلحة السائد استناًد
 الخاصة به. IRPالعامة. يتعين على كل طرف تحمل نفقات دعوى 

 11 وحيثما كان ذلك ممكًنا، يجب أن ينظر مجلس اإلدارة في إعالن .IRP  .في االجتماع المقبل لمجلس اإلدارة

، واإلجراء الذي يلي ذلك من جانب مجلس اإلدارة حول تلك IRPمن هيئة المراجعة المستقلة  واإلعالنات المقدمة
 اإلعالنات، تعتبر نهائية وذات أولوية من حيث القيمة.

 73هو المركز الدولي لفض المنازعات. IRPالحالي لعملية المراجعات المستقلة  ICANNمزود 

وأن بإمكان هيئة المراجعة المستقلة  بالحاجة إلى إجراء فض منازعات في القسم  RFC1591مالحظة: تنبأ التقرير
IRP .استيفاء هذا المطلب فيما يخص التفويض وإعادة التفويض 

 المتأثرة بوظائف اإلشراف: IANAوظائف  .1.1.2.1

  www.icdr.orgالتفاصيل على  73

http://www.icdr.org/
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ها مشغلو السجالت أو بوظائف اإلشراف التي يؤدي IANAتتأثر الخدمات التالية المدرجة في القسم األول من عقد وظائف 
 واإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات: TLDمديري نطاقات 

 .ج( ج تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى لرموز الدول.ccTLD) 

 .ج( د تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى العامة.gTLD) 

ال تتأثر بوظائف اإلشراف التي يقوم بها مشغلو  IANAتعد جزًءا من عقد وظائف  الخدمات التالية من القسم األول التي ال
 :NTIAواألخير يتأثر أيًضا بوظائف اإلشراف التي تؤديها إدارة  TLDالسجالت أو مديري نطاقات 

  إلغاء أكوادccTLD 

، ليست المسألة أنها تتأثر باإلشراف المشار إليه أعاله ولكن باألحرى 1.1فيما يخص مصادر السياسات المشار إليها في القسم 
. على سبيل المثال، فإن IANAأن السياسة التي تم وضعها وتنفيذها تؤثر على الخدمات المقدمة بمعرفة مشغل وظائف 

أو تنفيذ تلك السياسات، ولكن السياسات وتنفيذها هو الذي يحدد  TLDالذي يتم تنفيذه ال يؤثر على سياسات  IANAإشراف 
 المسموح بها في منطقة الجذر. TLDما هي نطاقات 

 المسئولية؟ IANAكيف يتم تحميل مشغل وظائف  .1.1.2.2

و قرار أو أن يتخذ المجلس إجراءات مؤقتة "تكون لهيئة المراجعة المستقلة صالحية التوصية ببقاء المجلس عن أي إجراء أ
 PRP."74حتى يتم توفير الوقت لمراجعات المجلس والعمل حسب رأي هيئة المراجعة المستقلة 

 االختصاص القضائي .1.1.2.2

 هو الواليات المتحدة. IANAمحل االختصاص القضائي إلنفاذ عقد وظائف 

 (.gTLDونطاقات  ccTLDاقات بصفتها مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر )نط NTIAتعمل  2.2.5.

 اإلشراف بصفتها مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر .1.1.2.2

"وبصفة  75بصفتها مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر: NTIAلدينا التعريف التالي لدور  رقم  SSACمن مستند 
NTIA نهائية" للتغييرات على محتوى منطقة مدير عملية إدارة منطقة الجذر، يمكن تلخيص دورها بأنه "صالحية االعتماد ال

الجذر ومعلومات االتصال بالنسبة لعمليات تفويض المستوى األول. وهذا هو أهم نشاط فني متعلق بالسياسة يتم أداؤه بمعرفة 
NTIA  وتعلق بأنشطةIANA." 

 فيما يلي آليات دعم اإلشراف لهذه الوظيفة الخاصة باإلشراف:

 IANAآليات دعم اإلشراف في عقد وظائف  –( 17)ق 17القائمة 

o  عقد وظائفIANA - .نطاقات 1.2.1ج( ج التفويض وإعادة التفويض لنطاقات المستوى األعلى لرموز الدول.ccTLD )-- 

يلتزم المتعاقد بتطبيق أطر السياسات الحالية في التعامل مع الطلبات ذات الصلة بعملية التفويض وإعادة التفويض لنطاقات 
ccTLD مثل طلب الحصول على التعليقات ،RFC  هيكل وتفويض نظام أسماء النطاقات، ومبادئ اللجنة  1221رقم

ة بتفويض وإدارة نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول، وأي من ( واإلرشادات الخاصGACاالستشارية الحكومية )
. وفي حالة عدم 1.1التوضيحات على هذه السياسات من خالل األطراف المعنية أو المتأثرة وفًقا لما هو موضح في القسم ج.

ثرة، وفًقا لما هو موضح في وجود إطار عمل للسياسة يغطي حالة محددة، يلتزم المتعاقد بالتشاور مع األطراف المعنية والمتأ
؛ والجهات العامة المعنية؛ والحكومات حول أية توصية غير موجودة في إطار السياسة الحالي أو غير متسق معها. 1.1القسم ج.

 د11، القسم الفرعي 1: المساءلة والمراجعة، القسم ، المادة الرابعةICANNلوائح  74
  en.pdf-068-https://www.icann.org/en/system/files/files/sacالمستند متوفر على  75

https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-068-en.pdf
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 وعند تقديم المتعاقد لتوصياته، يلتزم بمراعاة أطر العمل الوطنية ذات الصلة والقوانين المعمول بها في المنطقة ذات االختصاص
. ويلتزم المتعاقد بتقديم توصياته إلى ممثل مسئول التعاقد من خالل تقرير التفويض وإعادة TLDالقضائي التي يعمل بها سجل 

 التفويض.

o  عقد وظائفIANA - .1.2.1ج( د التفويض وإعادة التفويض لنطاقات المستوى األعلى العامةgTLD )--  يلتزم المتعاقد

متسقة مع اإلجراءات التي تضعها  gTLDذات الصلة بعملية تفويض وإعادة تفويض نطاقات بالتحقق من أن كافة الطلبات 
ICANN وعند تقديم توصية بتفويض وإعادة تفويض، يتعين على المتعاقد تقديم الوثائق التي تثبت أن .ICANN  قد اتبعت

فير العملية لفرصة الحصول على التعقيبات إطار عمل السياسات الخاص بها، ويشمل ذلك الوثائق الخاصة التي توضح كيفية تو
من أصحاب المصلحة المعنيين وأنها كانت داعمة ومؤيدة للمصلحة العامة العالمية. ويلتزم المتعاقد بتقديم توصياته إلى ممثل 

 مسئول التعاقد من خالل تقرير التفويض وإعادة التفويض.

o  1-لدينا ) 1من المقترح الفني للمشغل المجلد-i-https://www.icann.org/en/system/files/files/contract

en.pdf-31may12 -  التغييرات على ملف منطقة الجذر لنظامDNS باإلضافة إلى التغييرات على قاعدة بيانات ،
WHOIS ام أسماء النطاقات لمنطقة جذر نظDNS فقد تم تحويلها إلى المشرف من أجل اعتمادها. وال يمكن اعتماد هذه ،

التغييرات دون الحصول على الترخيص اإليجابي الصريح من المشرف. وبمجرد اجتياز الطلب لعملية المراجعة وبعد أن يصبح 
ثيل طلب تغيير في النظام الخاص بمشرف الصيانة على جاهًزا إلرساله إلى المشرق من أجل اعتماده، سوف يقوم النظام بتم

. وفي هذه المرحلة من العملية، سوف يقوم نظام مشرف EPPمنطقة الجذر من خالل استخدام بروتوكول التزويد المرن 
 الصيانة على منطقة الجذر بحجز الطلب في وضع انتظار إلى أن يحصل على الترخيص المناسب من المشرف.

 

 المتأثرة بوظائف اإلشراف IANAوظائف  .1.1.2.1
 

بوظائف اإلشراف التي يؤديها مشغلو السجالت أو  IANAتتأثر الخدمات التالية المدرجة في القسم األول من عقد وظائف 
 واإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات: TLDمديري نطاقات 

 التي تتصرف بصفتها مدير عملية إدارة منطقة الجذر NTIAالمتأثرة بـ  IANA( وظائف 18)ق 18القائمة 

 أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر 1.2.1ج. (أ

 .أ إدارة طلبات تغيير ملفات منطقة الجذر1.2.1ج. (ب

 " لمنطقة الجذرWHOIS.ب إدارة طلبات تغيير وقاعدة بيانات "1.2.1ج. (ج

 (ccTLDتوى األعلى لرموز الدول ).ج تفويض وإعادة تفويض نطاق المس1.2.1ج. (د

 ( gTLD.د تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى العامة )1.2.1ج. (ه

 .هـ أتمتة منطقة الجذر1.2.1ج. (و

 (DNSSEC.و إدارة مفاتيح امتدادات أمن نظام أسماء نطاقات الجذر )1.2.1ج. (ز

 ( CSCRP.ز عملية حل شكاوى خدمة العمالء )1.2.1ج. (ح

 

رغم ذلك بوظائف اإلشراف التي يقوم بها  IANAتتأثر الخدمات التالية من القسم األول التي ال تعد جزًءا من عقد وظائف 
 :NTIAواألخير يتأثر أيًضا بوظائف اإلشراف التي تؤديها إدارة  TLDمشغلو السجالت أو مديري نطاقات 

 ccTLDإلغاء أكواد  (ط

 ، هـ(، ط( بعملية اإلشراف التي يقوم بها المسجلون والمستخدمون.قد تتأثر الخدمات ب(، ج(، د(

، ليست المسألة أنها تتأثر باإلشراف المشار إليه أعاله ولكن باألحرى فيما يخص مصادر السياسات المشار إليها في القسم 
. على سبيل المثال، فإن IANAأن السياسة التي تم وضعها وتنفيذها تؤثر على الخدمات المقدمة بمعرفة مشغل وظائف 

أو تنفيذ تلك السياسات، ولكن السياسات وتنفيذها هو الذي يحدد  TLDالذي يتم تنفيذه ال يؤثر على سياسات  IANAإشراف 
 المسموح بها في منطقة الجذر. TLDما هي نطاقات 

https://www.icann.org/en/system/files/files/contract-i-1-31may12-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contract-i-1-31may12-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contract-i-1-31may12-en.pdf
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 المسئولية؟ IANAكيف يتم تحميل مشغل وظائف  .1.1.2.2

 المسئولية في الوقت الحالي عن توفير هذه الخدمات: IANAثمة طرق يتم من خالل تحميل مشغل وظائف 

 لن تتم الموافقة على التغييرات المقترحة أو تنفيذها وإعادتها إلى المشغل من أجل إجراء مزيد من النظر فيها والتوصية. .أ
 

 االختصاص القضائي .1.1.2.2
 هو الواليات المتحدة. IANAمحل االختصاص القضائي إلنفاذ عقد وظائف 

 

 

المرتبطة بدولة أو  ccTLDلنطاقات  IANAإمكانية تطبيق القانون المحلي على اإلدارة من خالل مشغل وظائف  2.2.1.
 (ccTLDمنطقة محددة )نطاقات 

 نظرة عامة .1.1.2.2

 :ccTLDفي مسألة تفويض وإعادة تفويض نطاقات  لسنة  GACبوضوح أهمية مبادئ  IANAيحدد عقد وظائف 

لتفويض وإعادة التفويض لنطاقات المستوى األعلى لرموز الدول )نطاقات .ج اج. - IANAعقد وظائف 
ccTLD )--  يلتزم المتعاقد بتطبيق أطر السياسات الحالية في التعامل مع الطلبات ذات الصلة بعملية التفويض

هيكل وتفويض نظام  رقم  RFC، مثل طلب الحصول على التعليقات ccTLDوإعادة التفويض لنطاقات 
( واإلرشادات الخاصة بتفويض وإدارة نطاقات GACماء النطاقات، ومبادئ اللجنة االستشارية الحكومية )أس

المستوى األعلى لرموز الدول، وأي من التوضيحات على هذه السياسات من خالل األطراف المعنية أو المتأثرة وفًقا 
اسة يغطي حالة محددة، يلتزم المتعاقد . وفي حالة عدم وجود إطار عمل للسيلما هو موضح في القسم ج.

؛ والجهات العامة المعنية؛ بالتشاور مع األطراف المعنية والمتأثرة، وفًقا لما هو موضح في القسم ج.
والحكومات حول أية توصية غير موجودة في إطار السياسة الحالي أو غير متسق معها. وعند تقديم المتعاقد 

العمل الوطنية ذات الصلة والقوانين المعمول بها في المنطقة ذات االختصاص  لتوصياته، يلتزم بمراعاة أطر
. ويلتزم المتعاقد بتقديم توصياته إلى ممثل مسئول التعاقد من خالل تقرير TLDالقضائي التي يعمل بها سجل 

 التفويض وإعادة التفويض.

 بالنسبة لإلشراف من جانب الحكومات:يحدد بوضوح المرحلة  لسنة  GACمن مبادئ  وبهذا فإن القسم 

تدعو "الحكومات إلى إدارة أو اإلشراف، حسب  اإلجرائية لشهر ديسمبر  WSIS. لقد تذكرنا بأن خطة 
ما يناسب، على أسماء نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول الخاصة بكل منها". وأي من هذه المشاركات يجب أن 

سياسات وطنية مناسبة. ومن الموصى به أنه يجب على الحكومات العمل مع مجتمع يكون مستنًدا إلى قوانين و
 .ccTLDاإلنترنت المحلي في تحديد طريقة العمل مع سجل 

 من نفس الوثيقة: وفي السياق المقدم في القسم 

على المستوى المحلي، ما لم يكن في اإلمكان  ccTLD. المبدأ األساسي هو مبدأ التبعية. حيث يجب وضع سياسات 
محلية  ccTLDتوضيح أن المشكلة لها تأثير عالمي وبحاجة إلى الحل في إطار عمل دولي. وغالبية مشكالت سياسات 
 في طبيعتها ومن ثم يجب التعامل معها من خالل مجتمع اإلنترنت المحلي، بما يتفق مع القانون الوطني.
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يسعى في الوقت الحالي للحصول على موافقة الحكومة على كافة عمليات التفويض وإعادة  IANAلما كان مشغل وظائف 
، غالًبا ما تحدد الحكومات استخدام صالحيتها في هذه األمور على حاالت إعادة التفويض حيث ccTLDالتفويض لنطاقات 

 دير الحالي. وهو ما ال يدعمه الم ccTLDتطلب الحكومة المحلية إجراء تغيير على مدير 

 المتأثرة بوظائف اإلشراف للقانون المحلي: IANAوظائف  .1.1.2.1

بوظائف اإلشراف التي يؤديها مشغلو السجالت أو  IANAتتأثر الخدمات التالية المدرجة في القسم األول من عقد وظائف 
 واإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات: TLDمديري نطاقات 

 المتأثرة بوظائف اإلشراف للقانون المحلي IANAوظائف  -( 19)ق 19القائمة 

 أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر 1.2.1ج. (أ

 .أ إدارة طلبات تغيير ملفات منطقة الجذر1.2.1ج. (ب

 " لمنطقة الجذرWHOIS.ب إدارة طلبات تغيير وقاعدة بيانات "1.2.1ج. (ج

 (ccTLDمستوى األعلى لرموز الدول ).ج تفويض وإعادة تفويض نطاق ال1.2.1ج. (د

 .هـ أتمتة منطقة الجذر1.2.1ج. (ه

 (DNSSEC.و إدارة مفاتيح امتدادات أمن نظام أسماء نطاقات الجذر )1.2.1ج. (و

 ( CSCRP.ز عملية حل شكاوى خدمة العمالء )1.2.1ج. (ز

 

 المسئولية؟ IANAكيف يتم تحميل مشغل وظائف  .1.1.2.2

 المسئولية في الوقت الحالي عن توفير هذه الخدمات: IANAثمة طرق يتم من خالل تحميل مشغل وظائف 

 تسري القوانين الوطنية ما لم يتضح أن المسألة ذات بعد عالمي. (أ

 االختصاص القضائي .1.1.2.2

 محل االختصاص القضائي محدد حسب الدولة والمنطقة.

 ccTLDمصادر إضافية للمساءلة بالنسبة لعدد محدود من نطاقات  2.2.1.

 الوصف .1.1.1.2

التي لديها اتفاقية إشراف رسمية أو أطر عمل للمساءلة  ccTLD76هناك مصادر إضافية للمساءلة بالنسبة لعدد محدود من نطاقات 
. تحتوي هذه األنواع من االتفاقية على مواد خاصة بفض المنازعات من أجل تسوية الخالفات فيما بين األطراف ICANNمع 

 . فيما يلي مثال على كل منه هذه األنواع:ccTLDوالتي تتعلق بجميع اإلجراءات واألنشطة من جانب مشغل نطاقات 

 . توفر اتفاقية الرعايةau للغة المستخدمة في فض المنازعات في هذه االتفاقيات )أستراليا( مثااًل جيًدا على ا
(-2001-agmt-sponsorship-pages/proposed-https://www.icann.org/resources/unthemed

en-04-09:) 
 

 مذكرات تفاهم 2ة إلى اتفاقيات رعاية باإلضاف 1وهذه االتفاقية عبارة عن  76

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/proposed-sponsorship-agmt-2001-09-04-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/proposed-sponsorship-agmt-2001-09-04-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/proposed-sponsorship-agmt-2001-09-04-en
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o 2.2 نازعات. يتم تسوية كافة المنازعات التي تنشأ بسبب أو فيما يتصل باالتفاقية الحالية وبشكل نهائي فض الم

"( عن طريق ثالثة محكمين يتم تعيينهم بما يتفق مع تلك ICC)" 77بموجب قوانين التحكيم في غرفة التجارة الدولية
هذه اللغة اإلنجليزية. وتتم عملية التحكيم في موقع القواعد وتعديالتها في هذه االتفاقية. على أن تكون لغة التحكيم 

يتفق عليه الطرفين، أو في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فيكون المكان في مدينة نيويورك، بوالية نيويورك، في 
الواليات المتحدة األمريكية. يسمي كل طرف محكًما واحًدا، على أن يقوم المحكمين االثنين اللذين تمت تسميتهما 

يوًما من تأكيد تعيينهما، بتعيين المحكم الثالث ويكون هذا المحكم الثالث رئيًسا  14لى هذا النحو وفي غضون مدة ع

ومنظمة الدعم تكاليف التحكيم بحصص متساوية، مع مراعاة حق المحكمين في  ICANNلهيئة التحكيم. تتحمل 
لمنصوص عليه في قواعد غرفة التجارة الدولية. ويتحمل إعادة توزيع التكاليف في المكافأة المقدمة لهم على النحو ا

الطرفان أتعاب المحاماة فيما يتصل بالتحكيم، ويجوز للمحكمين إعادة تخصيص أتعاب المحاماة باإلضافة إلى 
المكافأة الخاصة بهم. يعلن المحكمون قرارهم في غضون تسعين يوًما من انتهاء جلسات استماع التحكيم. ألغراض 

ودعم التحكيم و/أو حفظ حقوق الطرفين خالل فترة الفصل في التحكيم، يكون للطرفين الحق في التماس مساعدة 
أمر وقف مؤقت أو أمر مبدئي من هيئة التحكيم أو في محكمة كائنة في لوس أنجلوس، بوالية كاليفورنيا ، في 

 ICANNكيم هذا. وفي أي تقاضي يشمل الواليات المتحدة األمريكية، وال يكون ذلك بمثابة تنازل عن اتفاق التح
بخصوص هذه االتفاقية، ستكون دائرة االختصاص ومكان إقامة الدعوى المخصص لهذا اإلدعاء في محكمة واقعة 
في مقاطعة لوس أنجلوس، بوالية كاليفورنيا، في الواليات المتحدة األمريكية، ومع ذلك، يكون لألطراف الحق في 

 محكمة لها دائرة اختصاص ذات أهلية.تنفيذ حكم المحكمة في أية 

o 2.2  اختيار القانون. ُتحل المشكالت القانونية التي تنشأ فيما يتصل بتفسير هذه االتفاقية عن طريق )أ( القواعد القانونية

المقرر من خالل تضارب قواعد القانون والتي ترى هيئة التحكيم أنها منطبقة وسارية و)ب( القواعد الواردة في 
ن الدولي مما تراه هيئة التحكيم مناسًبا وسارًيا، شريطة أن يتم الحكم على صحة وتفسير ونفاذ تصرفات الهيئة القانو

الحكومية ومنظمة الدعم بما يتفق مع القوانين المعمول بها في أستراليات وأن يتم الحكم على سريان وتفسير ونفاذ 
 والية كاليفورنيا، بالواليات المتحدة األمريكية.بما يتفق مع القوانين المعمول بها في  ICANNتصرفات 

 

 . يوفر إطار عمل المساءلة الخاص بنطاقaz  أذربيجان( مثااًل جيًدا على اللغة المستخدمة في لفض المنازعات في تلك(
 (:en.pdf-15feb08-af-icann-https://www.icann.org/en/system/files/files/azاالتفاقيات )

 

o 1 جميع النزاعات والمخالفة )المخالفات( المزعومة لهذه االتفاقية والتي يتعذر تسويتها فيما بين الطرفين أو .
تحال إلى بمعرفة أي من ( يوًما إلى الطرف المخالف فإنها 14تصحيحها بعد تقديم إشعار خطي مدته ثالثون )

( من أجل التسوية النهائية بموجب قوانين التحكيم في غرفة التجارة ICCالطرفين إلى غرفة التجارة الدولية )
 ( من خالل ثالثة محكمين.ICCالدولية )

o 1صل إلى . وتتم عملية التحكيم باللغة اإلنجليزية على أن تتم في موقع يوافق عليه الطرفين، أو في حالة عدم التو

 اتفاق، يكون المكان هو باريس.

o 1 ويكون هناك ثالثة محكمين: يختار كل طرف محكًما واحًدا، وأن يتم اختيار المحكم الثالث بمعرفة المحكمين .
االثنين من اختيار الطرفين من بين قائمة المحكمين لغرفة التجارة الدولية. إذا تعذر على المحكمين اختيار محكم 

يار ذلك المحكم الثالث بما يتفق مع قواعد غرفة التجارة الدولية. يتحمل الطرفان تكاليف التحكيم ثالث، فيتم اخت
بحصص متساوية، مع مراعاة حق المحكمين في إعادة توزيع التكاليف في مكافأتهم على النحو المنصوص عليه في 

بالتحكيم، ويجوز للمحكمين إعادة  قواعد غرفة التجارة الدولية. ويتحمل الطرفان أتعاب المحاماة فيما يتصل
 تخصيص أتعاب المحاماة باإلضافة إلى المكافأة الخاصة بهم.

o 2 ُتحل المشكالت القانونية التي تنشأ فيما يتصل بتفسير هذه االتفاقية من خالل قواعد القوانين التي يرى المحكمون .

م على صحة وتفسير ونفاذ تصرفات أنها تنطبق بشكل مناسب أكثر في جميع الظروف؛ شريطة أن يتم الحك
IntraNS  ووضعها القانوني في بداية النزاع بما يتفق مع القوانين المعمول بها في أذربيجان وأن يتم الحكم على

 ووضعها القانوني بما يتفق مع القوانين المعمول بها في والية كاليفورنيا. ICANNصحة وتفسير ونفاذ تصرفات 

 ائف اإلشراف:المتأثرة بوظ IANAوظائف  .1.1.1.1

 /http://www.iccwbo.org( في فض المنازعات على ICCيمكن العثور على معلومات حول خدمات غرفة التجارة الدولية ) 77

https://www.icann.org/en/system/files/files/az-icann-af-15feb08-en.pdf
http://www.iccwbo.org/
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بوظائف اإلشراف التي يؤديها مشغلو السجالت أو  IANAتتأثر الخدمات التالية المدرجة في القسم األول من عقد وظائف 
 واإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات: TLDمديري نطاقات 

 المتأثرة بوظائف اإلشراف )مصادر إضافية( IANAوظائف  -( 41)ق 41القائمة 

 أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر 1.2.1.ج (أ

 .أ إدارة طلبات تغيير ملفات منطقة الجذر1.2.1ج. (ب

 " لمنطقة الجذرWHOIS.ب إدارة طلبات تغيير وقاعدة بيانات "1.2.1ج. (ج

 (ccTLD.ج تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى لرموز الدول )1.2.1ج. (د

 ( gTLDوإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى العامة ).د تفويض 1.2.1ج. (ه

 .هـ أتمتة منطقة الجذر1.2.1ج. (و

 (DNSSEC.و إدارة مفاتيح امتدادات أمن نظام أسماء نطاقات الجذر )1.2.1ج. (ز

 ( CSCRP.ز عملية حل شكاوى خدمة العمالء )1.2.1ج. (ح

بوظائف اإلشراف التي يقوم بها مشغلو  IANAقد وظائف تتأثر الخدمات التالية من القسم األول التي ال تعد جزًءا من ع
 :NTIAواألخير يتأثر أيًضا بوظائف اإلشراف التي تؤديها إدارة  TLDالسجالت أو مديري نطاقات 

 IDNإدارة مخزون ممارسات  (ط
 ccTLDإلغاء أكواد  (ي

 المسجلون والمستخدمون.قد تتأثر الخدمات ب(، ج(، د(، هـ(، ي( بعملية اإلشراف التي يقوم بها 

أ، ليست المسألة أنها تتأثر باإلشراف المشار إليه أعاله ولكن باألحرى فيما يخص مصادر السياسات المشار إليها في القسم 
. على سبيل المثال، فإن IANAأن السياسة التي تم وضعها وتنفيذها تؤثر على الخدمات المقدمة بمعرفة مشغل وظائف 

أو تنفيذ تلك السياسات، ولكن السياسات وتنفيذها هو الذي يحدد  TLDيتم تنفيذه ال يؤثر على سياسات الذي  IANAإشراف 
 المسموح بها في منطقة الجذر. TLDما هي نطاقات 

 المسئولية؟ IANAكيف يتم تحميل مشغل وظائف  .1.1.1.2

 المسئولية في الوقت الحالي عن توفير هذه الخدمات: IANAثمة طرق يتم من خالل تحميل مشغل وظائف 

 يكون قرار غرفة التجارة الدولية ملزًما على المشغل. (أ

 االختصاص القضائي .1.1.1.2

 يكون محل االختصاص القضائي لإلنفاذ حسب االتفاقيات الخاصة.
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 الترتيبات المقترحة للرقابة والمساءلة بعد النقل  .1
 

 مقدمة 1.0.

 ، تم دعم بضعة عناصر فيما يخص النقل بشكل واسع:CWGفي مناقشات مجموعة عمل المجتمعات 

  األداء التشغيلي الحالي لوظائف تسميةIANA  مرضي بشكل عام بالنسبة لعمالئها المباشرين، ويرى المجتمع بشكل
في ذلك الدور.  IANAالحالية كانت ناجحة في ضمان مساءلة مشغل وظائف  NTIAعام أن ترتيبات إشراف 

في التنفيذ  NTIAوعلى هذا النحو، فإن هدف مجموعة عمل المجتمعات بشكل عام هو تكرار األدوار التي تلعبها 
بصدق وأمانة قدر اإلمكان، في حين االعتراف بالحاجة إلى إجراء تغييرات  IANAواإلشراف على وظائف تسمية 

 الخصوصية بالنسبة للعقود المبرمة مع الحكومة األمريكية.  محددة على الشروط والترتيبات التعاقدية ذات

  وال ترى مجموعة عمل المجتمعات أن ثمة سبب يدعو لنقل وظائف تسميةIANA  خارجICANN  تزامًنا مع نقل
. واإلبقاء على هذا الجزء من الوضع الراهن ينطوي على أن الترتيبات الجديد لما بعد النقل يجب أن IANAإشراف 

في تاريخ الحق، ويشمل على عن طريق طلب  IANAباعتبارها مشغل وظائف  ICANNإمكانية استبدال توفر 
 ( أو غير ذلك من عمليات تقديم العطاءات.RFPتقديم العروض )

  يجب أن ال يسعى حل االستبدال المقترح إلى إنشاء هيكل آخر مثلICANN .بما يشمله ذلك من تكاليف وتعقيدات 

  العرض المقدم إلى استبدال دور مجتمع أصحاب المصلحة في ويجب أن ال يسعىICANN  فيما يخص وضع السياسات
 .IANAالحالية أو كيفية تطبيقها في الوقت الحالي بمعرفة مشغل وظائف  TLDلمجتمع األسماء، وال التأثير على سياسات 

  فالفصل الحالي فيما بينICANN بصفتها هيئة مختصة بوضع السياسات وICANN  باعتبارها مشغل وظائف
IANA .بحاجة إلى تأكيد وتقوية 

ومن المهم اإلشارة إلى أن العديد من العناصر في هذا المقترح متداخلة فيما بينها ومتشابكة مع عملية تعزيز مساءلة 
ICANN  ومن ثم فهي تخضع لنتائج مجموعة عمل المجتمعات حول تعزيز مساءلةICANN مساءلة"(-CCWG ومن .)"

 المتفق عليه بشكل عام أن عملية النقل يجب أن ال تتم حتى يتم ما يلي:

 ،تحديد آليات المساءلة المطلوبة من خالل مساءلة مجموعة العمل عبر المجتمعات 

 ،تنفيذ وإنفاذ آليات المساءلة وغيرها من التحسينات التي يقرر المجتمع أنها ضرورية لما قبل النقل 

  وغيرها من الضمانات من أجل ضمان التنفيذ في الوقت المناسب لآلليات التي يقرر فريق تنفيذ وإنفاذ االتفاقيات
 مساءلة مجموعة عمل المجتمعات إمكانية تنفيذها لما قبل النقل.

 ويستند مقترح النقل التالي إلى هذه العناصر. 

 ملخص مقترح النقل 1.2.

في تنفيذ وظائف تسمية  NTIAبدال دور اإلشراف من جانب يسعى هذا المقترح في مستوى رفيع إلى إنشاء أربعة هياكل الست
IANA بعض الجوانب األساسية في الدور الحالي إلدارة .NTIA مثل دورها في اعتماد التغييرات على منطقة الجذر ،

 رح. ودورها كنقطة تنبيه، ال يزال قيد النظر فيه بمعرفة مجموعة عمل المجتمعات وقد يؤدي إلى إضافات على هذا المقت

 Contract Co. –  الوظيفة الرئيسية لهذا الكيان )ربما يكون كياًنا غير هادف للربح( هو أن تكون المرخص له
. ويجب أن يكون هذا الكيان خفيف الوزن ولديه فريق عمل IANAبالتوقيع على العقد المبرم مع مشغل وظائف 

 بسيط أو بدون فريق عمل. 
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 فريق مراجعة أصحاب المصلحة المتع( ددينMRT) -  من المقرر أن يكونMRT  هيئة مكونة من أصحاب
المصلحة المتعددين باإلضافة إلى ممثلين يتم اختيارهم بشكل رسمي من جميع المجتمعات ذات الصلة )التشكيل 

سوف يستند إلى مفهوم الحد األقصى من الشفافية العامة. وسوف  MRTالفعلي يقرر فيما بعد(. كما أن تشغيل 
 ما يلي: MRTسئوليات فريق تشمل م

o  وضع شروط تعاقدية تفصيلية لالتفاقية المبرمة بين هيئةContract Co.  ومشغل وظائفIANA ،
 1استناًدا إلى بنود التعاقد الرئيسية المقترحة كجزء من هذا المقترح والمدرجة تحت مسمى الملحق 

o  اتخاذ قرارات رئيسية بالنسبة لهيئةContract Co.  على سبيل المثال، هل يجب الدخول في عملية(
 (IANA( أم ال من أجل تشغيل وظائف تسمية RFPإعادة تقديم العطاءات )

o  إجراء مراجعة لميزانية مشغل وظائفIANA 

o ( التعامل مع أي من مشكالت التصعيد التي تطرحها اللجنة الدائمة للعمالءCSC بما في ذلك إمكانية )
 المشاركة في اإلنفاذ

o  أداء بعض العناصر في اإلدارة )بما في ذلك مراجعات دورية لألداء( والمنصوص عليها في الوقت الحالي
ويجري تنفيذها في الوقت الحالي بمعرفة اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت  IANAفي عقد وظائف 

 NTIAوالمعلومات 

o ( إدارة عملية إعادة تعاقد أو إعادة تقديم العروضRFPمن أ ) جل تشغيل وظائفIANA كخيار لإلنفاذ ،
 وأيًضا كجزء من اإلجراءات االعتيادية لتقديم العروض 

ويرتبط  MRTوتجري مجموعة عمل المجتمعات اآلن عملية لمناقشة ما إذا كان هناك دور إنفاذ إضافي أم ال بالنسبة لفريق 
القدرة على البدء  MRTيجب أن يكون لفريق ؛ وعلى وجه الخصوص، هل IANAبتنفيذ السياسات من جانب مشغل وظائف 

 في إجراءات أما هيئة طعون مستقلة أم ال. 

 ( اللجة الدائمة للعمالءCSC) -  في حين أن التشكيل الحالي ال يتم تحديده حتى اآلن، فسوف تتشكل لجنةCSC 
. سوف يتم استخدام gTLDو ccTLDباألساس من عدد من الممثلين لمشغلي السجالت، بما في ذلك سجالت 

أيًضا  CSC. ومن المحتمل أن تشتمل لجنة MRTلالستفادة بها في أعمال فريق  CSCالتعقيبات المقدمة من لجنة 
على أفراد إضافيين من أصحاب الخبرات ذات الصلة و/أو منسقي العالقة )أو الممثلين( من منظمات الدعم/اللجان 

 بما يلي:  CSCاالستشارية األخرى. وسوف تقوم لجنة 

o  العمل مع فريقMRT  على وضع وإقرار مستويات الخدمة باإلضافة إلى مؤشرات األداء بالنسبة ألداء
 IANAوظائف تسمية 

o   استالم التقارير من مشغل وظائفIANAبما في ذلك تقارير األداء االعتيادية 

o لمشكالت الكبيرة إلى مراجعة هذه التقارير فيما مقابل مستويات الخدمات المقررة وتصعيد أي من ا
 MRT فريق

 

 ( هيئة الطعون المستقلةIAP) - The  توصي مجموعة عمل المجتمعاتCWG  بأن تكون جميع إجراءات
IANA  التي تؤثر على منطقة الجذر أو قاعدة بياناتWHOIS  لمنطقة الجذر خاضعة لهيئة طعون مستقلة

فيذ السياسات والتي تؤثر على تنفيذ التغييرات على ملف وملزمة. كما يجب أن تغطي آلية الطعون أية إجراءات لتن
لمنطقة الجذر وكيفية تطبيق السياسات ذات الصلة. وال يجب أن تكون هذه هيئة  WHOISمنطقة الجذر أو ملف 

دائمة، ولكن باألحرى يمكن التعامل مع ذلك بنفس طريقة حل النزاعات التجارية، أي من خالل استخدام عملية 
، أو ICDRة باالستعانة بمؤسسة تحكيم مستقلة )على سبيل المثال المركز الدولي لفض المنازعات تحكيم ملزم

( أو قائمة حالية باألشخاص المؤهلين بموجب AAA، أو الهيئة األمريكية للتحكيم ICCغرفة التجارة الدولية 
 القوانين المعممة من خالل هذه المؤسسة. 
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 ملخص الترتيبات الحالية 1.1.

ملخص لترتيبات اإلشراف والمساءلة المعمول بها في الوقت الحالي. تمت مناقشة هذه األمور بمزيد من التفصيل في فيما يلي 
 ب:القسم 

 NTIA  تعمل بصفتها مدير عقد وظائفIANA ألغراض هذا القسم، فإن الترتيبات المرتبطة بهذه الوظيفة .
 منقسمة أيًضا إلى:

 

o  وهي تشمل تجديد العقود، وإصدار طلبات تقديم العروض، وتعريف مواصفات العقود،  -وظائف التعاقد
 IANAواختيار مشغل وظائف 

o  ويشمل ذلك كافة الوظائف األخرى ذات الصلة بإدارة عقد مشغل وظائف  -وظائف اإلدارةIANA  مثل
 .IANA( في عقد وظائف SLAإدارة مكون اتفاقيات مستوى الخدمة )

 تنص لوائح  – المراجعة المستقلة إلجراءات مجلس اإلدارةICANN  الداخلية على إجراء مراجعة محدودة
، والتي تتطلب الحصول على ccTLDإلجراءات مجلس اإلدارة. يسري ذلك على تفويض وإعادة تفويض نطاقات 

. كما NTIAاالت والمعلومات قبل تقديمها إلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتص ICANNموافقة مجلس إدارة 
مثل الموافقة  gTLDعلى إجراءات مجلس اإلدارة فيما يخص نطاقات  IRPتسري المراجعة المستقلة لإلجراءات 

 على السياسة واعتماد خطة التنفيذ.

 NTIA يمكن وصف هذا الدور بأنه "صالحية  – تتصرف باعتبارها مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر
الخاص بمنطقة الجذر لتفويضات  WHOISهائية" للتغييرات على ملف منطقة الجذر باإلضافة إلى التفويض الن

 المستوى األعلى. 

  إمكانية تطبيق القانون المحلي على اإلدارة من خالل مشغل وظائفIANA  لنطاقاتccTLD  المرتبطة بدولة أو
سألة بشكل جيد: "المبدأ األساسي هو مبدأ يصف هذه الم 1442لسنة  GACمن مبادئ  1.1القسم  – منطقة محددة

على المستوى المحلي، ما لم يكن في اإلمكان توضيح أن المشكلة لها  ccTLDالتبعية. حيث يجب وضع سياسات 
محلية في طبيعتها ومن ثم  ccTLDتأثير عالمي وبحاجة إلى الحل في إطار عمل دولي. وغالبية مشكالت سياسات 

 يجب التعامل معها من خالل مجتمع اإلنترنت المحلي، بما يتفق مع القانون الوطني".

  مصادر إضافية للمساءلة بالنسبة لعدد محدد من نطاقاتccTLD -  هناك مصادر إضافية للمساءلة بالنسبة لعدد
. تحتوي هذه ICANNأطر عمل للمساءلة مع التي لديها اتفاقية إشراف رسمية أو  ccTLDمحدود من نطاقات 

"( من ICCاألنواع من االتفاقيات على فقرات مستقلة خاصة بفض النزاعات باإلحالة إلى غرفة التجارة الدولية )"
أجل تسوية الخالفات فيما بين األطراف والتي تسري على سائر القرارات أو اإلجراءات أو حاالت اإلغفال من 

 تلك. ccTLDفيما يخص نطاقات  IANAجانب مشغل وظائف 

 مواصلة الترتيبات الحالية 3.3

  قد تقترح مجموعة عمل المجتمعات بأن يكون ذلك ملزًما في بعض  -مراجعة مستقلة إلجراءات مجلس اإلدارة
 ؛ وال يتم اقتراح أية تغييرات أخرى.IANAالحاالت المرتبطة بشكل مباشر بـ 

 

o رة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات هذا اإلجراء مستقل عن وظائف اإلداNTIA  ويمكن
. تسري إجراءات المراجعة المستقلة لمجلس اإلدارة IANAفي وظائف  IANAمواصلته بدون مشاركة 

وبهذا قد  DNSوالتي تشمل القرارات غير المتعلقة بنظام  ICANNعلى كافة إجراءات مجلس إدارة 
. وعلى الرغم من ذلك، في غياب إشراف CWGبمجموعة  تكون خارج نطاق هذا الميثاق الخاص

فيما إذا كان من الواجب أن تكون هذه المراجعة ملزمة فيما  CWG، تنظر مجموعة NTIAومساءلة 
يخص قرارات التفويض/إعادة التفويض، وربما فيما يتعلق بالقرارات األخرى المؤثرة بشكل مباشرة على 
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IANA  أو وظائفIANAموعة عمل المجتمعات . سوف تقترح مجCWG  ترتيبات من أجل ضمان أن
 تخضع لنفس العملية. TLDذات الصلة بنطاقات  IANAكافة إجراءات مشغل وظائف 

 

  إمكانية تطبيق القانون المحلي على اإلدارة من خالل مشغل وظائفIANA  لنطاقاتccTLD  المرتبطة بدولة أو
 لم يتم اقتراح أية تغييرات. -منطقة محددة 

 

o  هذا اإلجراء مستقل عن وظائف اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلوماتNTIA  ويمكن مواصلته
. كما أنها تتجاوز نطاق ميثاق مجموعة عمل المجتمعات القتراح IANAفي وظائف  IANAبدون مشاركة 

 .IANAبمعرفة مشغل وظائف  ccTLDالتعديالت على السياسات المنطبقة على نطاقات 

 

 صادر إضافية للمساءلة بالنسبة لعدد محدود من نطاقات مccTLD - .لم يتم اقتراح تغييرات 

 

o  هذا اإلجراء مستقل عن وظائف اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلوماتNTIA  ويمكن
. تعتبر هذه المصادر اإلضافية للمساءلة جزًءا من IANAفي وظائف  IANAمواصلته بدون مشاركة 

ومن ثم فإنها تتجاوز  ICANNالمحدد و ccTLDتيبات الرسمية من النوع التعاقدي بين نطاقات التر
نطاق ميثاق مجموعة عمل المجتمعات. وكما هو مذكور في المراجعة المستقلة إلجراءات مجلس اإلدارة، 

مشابهة سوف تقترح مجموعة عمل المجتمعات تغييرات على الترتيبات الحالية من أجل توفير ترتيبات 
 .TLDمثل المصادر اإلضافية للمساءلة بالنسبة لجميع نطاقات 

 التغييرات على الترتيبات الحالية 1.1.

التغييرات المقترحة من جانب مجموعة عمل المجتمعات على الترتيبات الحالية لكل من اإلشراف والمساءلة والتي تؤديها 
ستند إلى المفهوم القائل بأن الترتيبات الفردية ال يجب تنفيذها ت NTIAاإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات 

في هذه األمور. وباألحرى، فإننا نتصور بأن مجموعة أو كياًنا  NTIAبالكامل من خالل كيان فريد يكون بدياًل بالكامل إلدارة 
ه المجموعات أو الكيانات . وسوف يكون لكل من هذNTIAمختلًفا سوف يقوم بتنفيذ كل ترتيب على حدة، بما يحل محل 

اختصاًصا محدًدا ومعرًفا بوضوح وسوف يكون متداخاًل في المستوى الوظيفي حيث إن الهدف اإلجمالي هو ضمان االستبدال 
. ICANN، مع تقييد احتمالية التقاط أو تكرار األدوار الخاصة بنموذج أصحاب المصلحة الحاليين في NTIAالفعل إلدارة 

 وكيان مستقل.  ICANNبعقد يبرم بين  NTIAو ICANNالمبرم بين  IANAوسوف يتم استبدال عقد وظائف 

.1.1.0  NTIA  تعمل بصفتها مدير عقد وظائفIANA - وظائف التعاقد 

 ICANN)وهو  IANAتقترح مجموعة عمل المجتمعات تكرار الترتيب الحالي، من خالل عقد رسمي بين مشغل وظائف 
في الوقت الحالي( وكيان مستقل )وهو في الوقت الحالي وزارة التجارة األمريكية/اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت 

، فسوف يتم استبدالها بكيان آخر IANAلن تكون بعد اآلن مدير عقد وظائف  NTIA(. وحيث إن NTIAوالمعلومات 
وعة عمل المجتمعات بأن هذا الكيان من المحتمل أن يتم . وتقترح مجمIANAكطرف في عقد يبرم مع مشغل وظائف 

"(. والوظيفة األساسية لهذه الهيئة الجديدة هو .Contract Coاستبداله من خالل مؤسسة مشكلة حديًثا وغير ربحية )"هيئة 
إلى  بحاجة .Contract Co. وعلى هذا النحو، فإن هيئة IANAمن أجل وظائف  IANAإبرام العقود مع مشغل وظائف 

أيًضا كوسيلة إلنفاذ األحكام المنصوص  .Contract Coكيان اعتباري قادر على إبرام العقود. ويمكن أيًضا استخدام هيئة 
إذا كانت هناك توصية بالقيام بذلك من خالل فريق مراجعة أصحاب  IANAعليها في العقد الخاص بها مع مشغل وظائف 

أن يكون هذا الكيان خفيف الثقل، وليس به فريق عمل كبير أو بدون فريق عمل،  المصلحة المتعددين )انظر أدناه(. ويفترض
وأن يتولى التقدير الذاتي في جميع المسائل بشكل حصري من فريق مراجعة أصحاب المصلحة المتعددين، والمشار إليه في 

اإلدارية وتنفيذ التعليمات المقدمة من  القسم التالي. ودور هذا الفريق )إن وجد( سوف يكون مقتصًرا على االهتمام بالوظائف
)على سبيل المثال؛ النظام األساسي، الالئحة الداخلية( سوف تقّيد  .Contract Co. المستندات التنظيمية لهيئة MRTفريق 
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 .Contract Coوتحد من غرض ونطاق الشركة والصالحيات الممنوحة لمجلس اإلدارة، من أجل الحد من إمكانية "التقاط" هيئة 
 بما يتجاوز نطاقها المحدد. .Contract Coأو اإلجراءات من جانب هيئة 

.1.1.2 NTIA  تعمل بصفتها مدير عقد وظائفIANA - .وظائف اإلدارة  

( وفريق مراجعة أصحاب CSCسوف يتم تقيم هذا الترتيب إلى جزأين آخرين، يتم تنفيذهما من خالل اللجنة الدائمة للعمالء )
 (.MRTالمصلحة )

 العمالء الدائمة  .2.2.1.2

 NTIAمسئوليات اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  CSCتقترح مجموعة عمل المجتمعات أن تتولى لجنة 
بعض المهام التي يؤديها في الوقت  CSCحول األداء. وسوف تتولى لجنة  IANAفيما يخص إدارة تقارير مشغل وظائف 

. سوف تتألف IANAمع مشغل وظائف  NTIA( حسب عقد CORثل مسئول التعاقد )( أو ممCOالحالي مسئول التعاقد )
في األساس من عدد من الممثلين لمشغلي السجالت؛ ومن المحتمل أن يمثل منسقو عالقات أو ممثلين من  CSCلجنة 

 CSCمنظمات الدعم/اللجان االستشارية األخرى، باإلضافة إلى أفراد آخرين ذوي خبرات ذات صلة جزًءا من لجنة 
لالستفادة بها في  CSCالتعقيبات المقدمة من لجنة )التشكيل الفعلي وطريقة االختيار تقرر فيما بعد(. سوف يتم استخدام 

وتراجعها مع تصعيد أي من المشكالت  IANAالتقارير من مشغل وظائف  CSC. وسوف تتلقى لجنة MRTأعمال فريق 
المهام التي يؤديها في الوقت الحالي مسئول  CSC. وعلى وجه الخصوص، سوف تتولى لجنة MRTالكبيرة إلى فريق 

ومن المتوقع أن يشترطها عقد  NTIAثل مسئول التعاقد بالنسبة للبنود التالي التي يشترطها في الوقت الحالي عقد التعاقد أو مم
 لما بعد النقل: IANAوظائف 

 .ج )استالم ومراجعة( تقارير تفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى لرموز 1.2.1ج.
 (ccTLDالدول )

 .د )استالم ومراجعة( تقارير1.2.1ج. ( تفويض وإعادة تفويض نطاقات المستوى العامةgTLD) 
 .استالم ومراجعة( تقرير تقدم األداء الشهري 2.1ج( 
 .مراقبة ومراجعة أداء( لوحة إدارة ملفات خوادم الجذر 2.1ج( 
 .استالم ومراجعة التقارير السنوية( –بيانات التدقيق  2.1ج( 
 .ات خوادم الجذر)استالم ومراجعة( بيانات تدقيق إدارة ملف 2.1ج 
 .المدقق الخارجي )ضمان أداء واستالم ومراجعة النتائج( 2.1ج 

 (MRT)أصحاب المصلحة المتعددين  فريق  .2.2.1.1

عدًدا من مسئوليات اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت  MRTتقترح مجموعة عمل المجتمعات أن يتولى فريق 
، باإلضافة إلى العديد من المسئوليات CSCوالتي تم تغطيها لجنة  IANAالمعرفة في عقد وظائف  NTIAوالمعلومات 

هيئة من أصحاب المصلحة المتعددين بمقاعد مخصصة في جميع المجتمعات  MRTاإلضافية. من المفترض أن يكون فريق 
الخاصة بهم. ولن يتم ذات الصلة )التشكيل الفعلي يقرر فيما بعد(. سوف يتم اختيار الممثلين في رسمًيا من خالل المجتمعات 

 ICANNربما بالتزامن مع اجتماعات  MRT. ومن المتوقع أن يجتمع فريق MRTسداد تعويضات إلى الممثلين في فريق 
سنوًيا من أجل مراجعة أداء  MRTمن أجل الحد من التكاليف وأن يتم توفير خيارات المشاركة عن بعد. وسوف يجتمع فريق 

إلضافة إلى شواغل أخرى. وسوف ينعقد كذلك بشكل مخصص من أجل تناول المشكالت اإلجمالي با IANAمشغل وظائف 
سوف يستند إلى مفهوم الحد األقصى من الشفافية العامة. وسوف  MRT. كما أن تشغيل CSCعند تصعيدها من خالل 

 ما يلي: MRTتشمل مسئوليات فريق 

  اتخاذ القرارات بالنسبة لهيئةContract Co. :والتي تشمل 

 :قرارات التعاقد، وتشمل 
 

o  تحديد أحكام وشروط االتفاقية مع مشغل وظائفIANA من أجل تنفيذ الوظائف ذات الصلة بالتسمية؛ 
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o ( إدارة عملية إعادة تقديم العروضRFP في حالة قصور األداء وكجزء من عملية إعادة تقديم العطاءات )
 االعتيادية؛ 

o  اختيار مشغل وظائفIANA  للوظائف ذات الصلة بالتسمية بما يتفق مع أي من عمليات إعادة تقديم
 ؛ (RFPالعروض )

o  تجديد أو إنهاء عقد وظائفIANA للوظائف ذات الصلة بالتسمية؛ 
o اختيار االستشاريين المحترفين من أجل صياغة / تعديل لغة العقد؛ 
 

 مراجعة الميزانية 
 

o  يجتمع فريقMRT  سنوًيا مع فريق عملICANN  خالل سير وضع الميزانية السنوية لـICANN  من
ولمناقشة التمويل  IANAبالنسبة لوظائف تسمية  ICANNأجل مراجعة ومناقشة الميزانية المقترحة لـ 

 مناسًبا MRTباإلضافة إلى طرح خدمات جديدة وفًقا لما يراه فريق  IANAللتحسينات على وظائف تسمية 
 

  بالتصعيد يطرحها فريق معالجة أية مشكالت تتعلقCSC 
o  التواصل مع مشغل وظائفIANA و/أو األطراف المتأثرة بشكل مباشر من أجل التعامل مع هذه المشكالت 
o  المشاركة في سلوك إنفاذ آخر يصل إلى ويشمل البدء في إنهاء جراء الخرق و/أو إجراءات إعادة تقديم

 (RFPالعروض )
 

 ص عليها في الوقت الحالي في عقد وظائف أداء بعض العناصر في اإلدارة المنصوIANA  ويجري تنفيذها
 NTIAفي الوقت الحالي بمعرفة اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات 

o .أ مدير برنامج )تقييم(.1.11ج. 
o .إشعار النظم اآلمنة )تقييم(. 1.1ج 
o .الزيارات الميدانية بصفة سنوية.)أداء( مراجعات البرنامج باإلضافة إلى -االجتماعات  2.1ج 
o .المشاركة في تطوير واستالم ومراجعة( استطالع خدمة العمالء ) 2.2ج(CSS) 
o .استالم ومراجعة( تقارير معايير األداء 2.2ج( 
o .استالم ومراجعة( التقرير النهائي 2.2ج( 
o .تقديم( الفحص والقبول 2.2ج( 
o .التقارير السنوية()استالم ومراجعة  –بيانات التدقيق  2.1ج 
o .استالم ومراجعة( بيانات تدقيق إدارة ملفات خوادم الجذر 2.1ج( 
o .المدقق الخارجي )ضمان أداء واستالم ومراجعة النتائج( 2.1ج 
o  .متطلبات تضارب المصالح )التوثيق السنوي بأن المتعاقد يفي بالمتطلبات المقررة( 2ج 
o  .المتعاقد يفي بالمتطلبات المقررة(مواصلة العمليات )التوثيق السنوي بأن  2ج 

.1.1.1 NTIA تعمل بصفتها مدير عملية إدارة ملفات خوادم الجذر  

الخاصة بمنطقة  WHOISفي الوقت الحالي تقديم طلب لجميع التغييرات على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات  IANAيجب على 
بتوثيق الطلب وبعد ذلك ترخص للقائم  NTIAتقوم  .NTIAإلى اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات  78الجذر

على حفظ منطقة الجذر إجراء عملية التغيير. تنظر مجموعة عمل المجتمعات فيما إذا كان من الممكن استبدال هذه العملية بما 
 يلي: 

 IANAلجميع طلبات تغيير  العامالنشر  .2.2.2.2

 en.pdf-31may12-1-i-https://www.icann.org/en/system/files/files/contractالمتوفر على  1من المقترح الفني للمشغل المجلد  78

https://www.icann.org/en/system/files/files/contract-i-1-31may12-en.pdf
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 WHOISبالنشر العام لكافة الطلبات الخاصة بالتغييرات على ملف منطقة الجذر أو قاعدة بيانات  IANAسوف تتم مطالبة 
التزامها بتقديم ونشر تقارير  IANAالخاصة بمنطقة الجذر في صورة إشعار بأن تغييًرا يجري إدخاله. وسوف تواصل 

 التفويض وإعادة التفويض.

 فويضالمستقل لطلبات التفويض وإعادة الت التوثيق .2.2.2.1

 ، برأي مكتوب من استشاريccTLDتنظر مجموعة عمل المجتمعات في استبدال دور التفويض، على األقل فيما يخص نطاقات 
( بأن كل طلب من طلبات التفويض وإعادة التفويض مستوٍف لمتطلبات السياسة المشار إليها في التقارير ICANN)مستقل عن 

تنفذ عملية لمناقشة مسألة وجوب وكيفية استبدال دور التوثيق  CWGالمجتمعات  المنشورة للجمهور. وال تزال مجموعة عمل
 . gTLDفي الوقت الحالي فيما يخص طلبات التفويض وإعادة التفويض، السيما الطلبات الخاصة بنطاقات  NTIAالذي تلعبه 

 االستئناف هيئة .2.2.2.2

توصي مجموعة عمل المجتمعات بأن تكون سائر القرارات واإلجراءات )بما في ذلك اإلغفال المتعمد( من جانب مشغل 
لمنطقة الجذر خاضعة لهيئة طعون مستقلة  WHOISوالتي تؤثر على منطقة الجذر أو قاعدة بيانات  IANAوظائف 

سياسات والتي تؤثر على تنفيذ التغييرات على ملف منطقة وملزمة. كما يجب أن تغطي آلية الطعون أية إجراءات لتنفيذ ال
لمنطقة الجذر وكيفية تطبيق السياسات ذات الصلة. في الحاالت التي تنشأ فيها نزاعات فيما يخص  WHOISالجذر أو ملف 

تفويض  ". كمثال على ذلك، يمكن استخدام هذه اآللية في المنازعات على اتساقIANAتنفيذ "السياسات ذات الصلة بـ 
أو قرارات إعادة التفويض مع السياسات المقبولة ومن المقرر أن يوفر لألطراف المتضررة إحالة إلى هيئة  ccTLDنطاقات 

، وربما إلى األطراف األخرى التي ترى أنها تضررت من إجراء IANAطعون مستقلة. من المقرر أن تتوفر الطعون لعمالء 
معات أنه ال يجب أن تكون هذه الهيئة هيئة دائمة، ولكن باألحرى يمكن التعامل مع . ترى مجموعة عمل المجتIANAأو قرار 

ذلك بنفس طريقة حل النزاعات التجارية، أي من خالل استخدام عملية تحكيم ملزمة، من خالل مؤسسة تحكيم مستقلة مثل 
أو قائمة حالية  AAAمريكية للتحكيم أو الهيئة األ ICDRأو المركز الدولي لفض المنازعات  ICCغرفة التجارة الدولية 

باألشخاص المؤهلين بموجب القوانين المقررة التي قامت تلك المؤسسة بتعميمها. وفي أي األحوال، توصي مجموعة عمل 
المجتمعات االستعانة بهيئة مكون من ثالثة أشخاص، على أن يختار كل طرف في نزاع واحًدا من المحكمين الثالثة، وأن 

 المحكمين عضو هيئة التحكيم الثالث. يختار هذين
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 :2وعلى صعيد الوظائف والمفاهيم يمكن عرض ذلك من خالل الرسم البياني التالي، وفي المخططات االنسيابية المرفقة باسم الملحق 

                                   

                             

             

                   

             

           IANA

                                    

             

         

                         

          

        

                        

           

               

        

       

 

 NTIAو ICANNبين  IANAعقد وظائف   1.1.1.

، .Contract Coوهيئة  ICANNبعقد يبرم بين  NTIAو ICANNالمبرم بين  IANAسوف يتم استبدال عقد وظائف 
سوف  IANAو ICANNوكشأن عام، فإن األحكام المنصوص عليها في االتفاقية والتي تحدد متطلبات األداء بالنسبة لكل من 

لن يتم االحتفاظ باألحكام الفريدة  يتم اإلبقاء عليها. )تمت اإلشارة إلى عدد من هذه األحكام المتواصلة أعاله.( وعلى النقيض،
 بالنسبة للتعاقد مع الحكومة األمريكية. 

وسوف تقوم مجموعة عمل المجتمعات بإنشاء صحيفة تضم األحكام األساسية التي يجب أن تكون في العقد األول فيما بين 
ICANN  وهيئةContract Co.ام األساسية قيد النظر في ، ويمكن العثور على ملخص رفيع المستوى بالعديد من األحك

 IANAالمسئولية عن صياغة عقد وظائف  MRTبهذه الوثيقة. وسوف تتولى مجموعة عمل المجتمعات أو فريق  الملحق 
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 MRTوفقًَا لتقدير فريق  .Contract Coوسوف تتحمل هيئة األول لما بعد النقل استناًدا إلى هذه األحكام األساسية. 
المراجعات المستقبلية )لما بعد النقل( على العقد وتطويره، متى وأينما  لما بعد النقل. IANAوظائف المسئولية عن إبرام عقد 

 .MRTكان ذلك مناسًبا، سوف يكون مسئولية فريق 

وسوف يكون العقد لفترة محدودة، وال يزال طول ذلك قيد النظر فيها من خالل مجموعة عمل المجتمعات. كما أن مجموعة 
( سوف تكون إلزامية أم ال عند انتهاء مدة العقد أو RFPتنظر فيما إذا كانت عملية إعادة تقديم العروض ) عمل المجتمعات

 لتحديدها في ذلك الوقت. MRTيتم إنهاؤها، أو ما إذا كانت ستترك لفريق 

 لما بعد النقل IANAاألحكام الرئيسية بالنسبة لعقد 
 

  تخضع جميع األحكام
 اشلمزيد من المراجعة والنق

  شروط عقدIANA  الحالي
 األحمرباللون 

  وشروط عقدIANA  الحالي
 األزرقباللون  NTIAغير المراجعة بالنسبة للتواريخ أو تغيير في األطراف من 

  أما الشروط الواردة في عقد
IANA  األرجوانيالحالي ولكن تمت مراجعتها بشكل كبير فهو باللون 

  أما األحكام والشروط الجديدة
 األسودفهي باللون 

  أو الكلمات واأللفاظ الموضوع
 بين ]أقواس مربعة[ ليست إلى عناصر نائبة يتم استبدالها فيما بعد

  "األحكام المرتبطة بكلمة "أو
 عبارة عن بدائل

  تعني كلمةTBD  يقرر فيما
 بعد

 

 

مقارنة بعقد  ملخص األحكام األساسية الحكم
IANA الحالي 

 األطراف في هذه االتفاقية هم:  األطراف

o ICANN  أي(ICANNالمتعاقد، مشغل وظائف ،IANA) 

o  هيئة"Contract Co. أي واجب أو مسئولية أو امتياز أو التزام "
تؤديه اللجنة الدائمة للعمالء  .Contract Coممنوح إلى هيئة 

(CSC أو فريق مراجعة أصحاب المصلحة المتعددين )(MRT)،  وفًقا
 لما هو محدد أدناه.

 

 و  المدة

 24، ط.1و. [تقرر فيما بعد] – 1412أكتوبر،  1مدة أداء هذا العقد:   المدة

تمديد مدة هذا العقد من خالل تقديم إشعار خطي إلى  MRTيجو لفريق   شروط االختيار
 MRTيوًما تقويمًيا قبل انتهاء العقد؛ شريطة أن يقدم فريق  12المتعاقد مدته 

للمتعاقد إشعاًرا خطًيا تمهيدًيا بنيته على التمديد على أن تكون مدة هذا اإلشعار 
يوًما تقويمًيا قبل انتهاء العقد. وال يعتبر اإلشعار التمهيدي إلزاًما بالنسبة  14

 بالتمديد.  MRTلفريق 

  وفي حالة ممارسة فريقMRT  لهذا الخيار، يعتبر أن العقد الممتد يحتوي
 قرة الخاصة بالخيار. على هذه الف

  :وفترات الخيارات هي 

  تقرر فيما بعد إلى تقرر فيما بعد1مدة الخيار : 

  تقرر فيما بعد إلى تقرر فيما بعد1مدة الخيار : 

 24، ط.22ط.
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  المدة اإلجمالية لهذا العقد، بما في ذلك ممارسة أي من الخيارات بموجب هذه
 سنة.  [تقرر فيما بعد]المادة، فال تتعدى 

األداء المتواصل ألي من الخدمات في الحدود المقررة  MRTقد يشترط فريق   تمديد العقد
للعقد. يجوز ممارسة خيار التمديد ألكثر من مرة واحدة، لكن ال يتجاوز 

 MRTشهًرا. يجوز لفريق  11التمديد اإلجمالي لألداء بموجب هذا العقد 
يوًما تقويمًيا إلى المتعاقد قبل  12ممارس الخيار من خالل إشعار خطي مدته 

 انتهاء العقد.

 21ط.

في حالة حدوث مخالفة مادية من جانب المتعاقد ألي من األحكام المنصوص   اإلنهاء لسبب، التصعيد
تقديم إشعار خطي بالمخالفة إلى  MRTعليها في هذه االتفاقية، يجوز لفريق 

 المتعاقد. ويمثل إشعار البريد اإللكتروني إشعاًرا خطًيا.

  عمل اعتباًرا من استالم إشعار المخالفة، تلتزم جهات  1وفي غضون يومين

والمتعاقد باالجتماع ومناقشة حل  MRTاالتصال الرئيسية لدى كل من فريق 
تباًرا من االستالم، يلتزم المتعاقد أيام عمل اع 2تلك المخالفة. وفي غضون 

، للحصول على موافقة فريق MRTبتقديم خطة مكتوبة بالحل إلى فريق 
MRT  أيام عمل اعتباًرا من استالم خطة الحل، وال يجوز  2في غضون

االمتناع عن تقديم هذه الموافقة لسبب غير معقول. وعند الموافقة، يعمل 
يوًما اعتباًرا من موافقة  14في غضون المتعاقد بعناية من أجل حل الخرق 

 على خطة الحل. MRTفريق 

  إذا تعذر على المتعاقد حل المخالفة في الوقت المناسب وبما يحقق الرضا
والمتعاقد على  MRT، أو في حالة عدم قدرة فريق MRTالمعقول لفريق 

التوصل إلى خطة للحل في الوقت المناسب، تجتمع اإلدارة العليا لدى المتعاقد 
 من أجل حل المخالفة. MRTوفريق 

  وإذا تعذر على المتعاقد وفريقMRT  حل الخرق، فيجوز لفريقMRT 
إنهاء االتفاقية من خالل إشعار خطي، يسري فور استالم المتعاقد له. وعلى 

مطالبة المتعاقد بأداء كافة التزاماته  MRTك، يجوز لفريق الرغم من ذل
واحد، بحيث يمكن لفريق  1وواجباته بموجب االتفاقية لفترة أقصاها عام 

MRT  تحديد وإبرام اتفاقية مع طرف جديد متعاقًدا ألداء وظائفIANA. 

 عاقد إذا قدم المتعاقد طلًبا باإلفالس أو إذا اعتبر أنه معسًرا، فيجوز لجهة الت
 إنهاء هذه االتفاقية على الفور بموجب إشعار خطي إلى المتعاقد.

 

 بدون تكلفة على جهة التعاقد.  التكلفة/السعر

  يجوز للمتعاقد إقرار وتحصيل رسوم عادلة ومعقولة من أطراف أخرى، مع
 .MRTمراعاة الحصول على موافقة فريق 

  .وسوف تستند الرسوم، إن وجدت، إلى التكاليف والموارد المباشرة 

  وبعد عام واحد من الحصول على الرسوم، يجب على المتعاقد التعاون مع جميع
األطراف المعنية والمتأثرة من أجل تطوير هيكل رسوم باإلضافة إلى طريقة تعقب 

متعاقد تقديم نسخ . ويجب على الIANAالتكاليف بالنسبة لكل وظيفة من وظائف 
 .MRTمما سبق باإلضافة إلى وصف لجهود التعاون إلى فريق 

  يقصد بلفظ "األطراف المعنية والمتأثرة" نموذج أصحاب المصلحة المتعددين
 DNSبقيادة القطاع الخاص لوضع السياسات المتكاملة لنظام أسماء النطاقات 

وهيئة إنشاء  ،IETFفريق عمل هندسة اإلنترنت ] ؛ICANNوالذي تمثله 
مشغلي نطاقات  [سجالت إنترنت إقليمية؛ 2و IABوتطوير االنترنت 

ccTLD وgTLD والحكومات ومجتمع مستخدمي اإلنترنت 

 1ب.

يجب على المتعاقد الحفاظ على عالقات عمل بناءة مع سائر األطراف المعنية  عالقات العمل البناءة
 والمتأثرة لضمان الجودة واألداء المرضي

 1.1ج.

   متطلبات المتعاقد

متطلبات ]التعاقد من الباطن؛ 
 [التواجد األمريكي

 عدم التعاقد من الباطن 

 [ يجب أن يكون المتعاقد شركة مملوكة ومدارة ومؤسسة ومنظمة بموجب
 القانون األمريكي.[

 1.1ج.
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 [ يجب أداء وظائفIANA .األساسية في الواليات المتحدة] 

 [ في الواليات المتحدة.يجب أن يكون للمتعاقد عنوان مادي] 

 بطريقة آمنة وثابتة. IANAيجب أداء وظائف  IANA أداء وظائف 

  وظائفIANA  ذات طبيعة إدارية وفنية استناًدا إلى السياسات المقررة التي
 يتم وضعها من خالل األطراف المعنية والمتأثرة.

  يجب على المتعاقد التعامل مع كل وظيفة لـIANA  حيث بالتساوي من
 األولوية ومعالجة جميع الطلبات على الفور وبكفاءة.

 1.2ج.

فصل تطوير السياسة باإلضافة 
 إلى األدوار التشغيلية

بدء أو تقديم أو دعم أي تطوير للسياسات  IANAال يجوز ألعضاء فريق عمل 
 .IANAذات الصلة بوظائف 

 1.2ج.

كشعبة منفصلة من الناحية الوظيفية داخل  IANAبـ  ICANNتحتفظ ] [الفصل الوظيفي]
ICANN سوف تسعى .ICANN  لتعزيز إمكانية فصلIANA  و/أو وظائف

IANA  عنICANNإلى الحد الممكن بدون مصروفات غير مستحقة ،] 

 

يتعاون المتعاقد مع جميع األطراف المعنية والمتأثرة من أجل تطوير ونشر  الشفافية والمساءلة 
 .IANAدمين بما في ذلك المتطلبات الفنية لكل وظيفة في تعليمات المستخ

 1.2ج.

المسئولية واحترام أصحاب 
 المصلحة

يتعاون المتعاقد مع جميع األطراف المعنية والمتأثرة من أجل تطوير ونشر عملية 
من أجل توثيق مصدر السياسات واإلجراءات والكيفية التي  IANAلكل وظيفة 
 تكون عليها 

 1.2ج.

يتعاون المتعاقد مع جميع األطراف المعنية والمتأثرة من أجل تطوير والحفاظ على  [مستويات الخدمة]األداء؛ 
يلتزم المتعاقد ]. IANAوتعزيز ونشر معايير األداء لكل وظيفة من وظائف 

( كملحق بهذه االتفاقية من أجل SLAبوضع اتفاقية مستوى خدمة ) MRTوفريق 
، وال MRTمراعاة الحصول على الموافقة من فريق أداء هذه الوظائف، مع 

 .[يجوز االمتناع عن تقديم هذه الموافقة لسبب غير معقول

 1.1ج.

وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام 
 (IANAالمخصصة )

( تنسيق تخصيص المعايير التقنية لبروتوكول اإلنترنت؛ 1تشمل ) IANAوظائف 
على اإلنترنت؛  DNS( إدارة مسؤوليات معينة مرتبطة بإدارة منطقة جذور 1)
 ARPA( خدمات أخرى مرتبطة بإدارة 2( تخصيص موارد أرقام اإلنترنت؛ )1)
 (DNSونطاقات المستوى األعلى ) INTو

 1.2ج.

مقّيًما يتم تخصيصه من أجل التحقق من أن طلب تغيير منطقة  MRTفريق يعّين ] [مقيّ م مستقل]
الجذر قد اتبع كافة السياسات واإلجراءات المعمول بها وترخيص هذا التغيير قبل 

. يتم تعيين المقّيم المستقبل لفترات RZMتنفيذه بمعرفة إدارة ملفات خوادم الجذر 
جديد وفًقا التفاق كال الطرفين. يكون [ سنوات مع إمكانية الت1تعاقدية محددة من ]

صالحية إعادة تعيين أو إنهاء المقّيم بسبب العثور على تضارب في  MRTلفريق 
 [المصالح أو اكتشاف أن المقّيم قد فشل في أداء واجباته بشكل صحيح.

 

أداء الوظائف اإلدارية 
 المرتبطة بإدارة منطقة الجذر

  يلتزم المتعاقد بتسهيل وتنسيق منطقة الجذر لنظامDNS  وتوفير تغطية
 تشغيلية على مدار الساعة. 

  يحتوي تدفق العملية إلدارة منطقة الجذر على ثالثة أدوار يتم أداؤها من خالل
 جهات مختلفة: [ ثالث]

o  المتعاقد بصفته مشغاًل لوظائفIANA 

o [[ فريقMRT]  المدير بصفته [المقّيم المستقل]أو]] 

o VeriSign  أو من يأتي بعدها حسب تحديد([ فريقMRT] إلدارة )
 .RZMملفات خوادم الجذر 

  إدارة ملفات خوادم الجذر  [المدير ومع ]يعمل المتعاقد بالتعاون معRZM 

 1.2.1ج.

إدارة طلبات تغيير ملفات 

 منطقة الجذر

  يتلقى المتعاقد ويتعامل مع طلبات تغيير منطقة الجذر لنطاقاتTLD ويشمل ،
( NSأو ) TLDذلك إضافة اسم جديد أو تحديثات على خوادم أسماء 

( RR( ومعلومات سجل الموارد )DSباإلضافة إلى موقع تفويض )
(. قد يتضمن AAAAو Aباإلضافة "اللصق" المرتبط )وسجل معلومات 

 جديدة على ملف منطقة الجذر.  TLDإدخاالت  طلب التغيير أيضًا

 يلتزم المتعاقد بمعالجة تغييرات ملف منطقة الجذر بأسرع ما يمكن 

 .أ1.2.1ج.
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إدارة طلبات تغيير وقاعدة 
" لمنطقة WHOISبيانات "

 الجذر

 بالحفاظ على تحديث قاعدة بيانات " يلتزم المتعاقدWHOIS لمنطقة الجذر "
وإتاحة الوصول إليها للجمهور باإلضافة إلى معلومات اتصال حالية ومحققة 

 ، كحد أدنى: TLDلجميع مشغلي سجل 

o  اسمTLD ؛ 

o  عنوانIP  لخادم األسماء األولي وخادم األسماء الثانوي لنطاقTLD ؛ 

o  األسماء المقابلة لخوادم االسم تلك؛ 

o  تاريخ اإلنشاء لنطاقTLD ؛ 

o  االسم والعنوان والبريد اإللكتروني ورقم الهاتف والفاكس لمشغل سجلTLD ؛ 

o  االسم والعنوان والبريد اإللكتروني ورقم الهاتف والفاكس لجهة االتصال
 ؛ TLDالخاصة بمشغل سجل 

o  االسم والعنوان البريدي، وعنوان البريد اإللكتروني، ورقم الهاتف
 ؛ TLDمشغل سجل والفاكس لجهة االتصال اإلدارية لدى 

o  التقارير؛ 

o  تاريخ آخر تحديث للتقرير؛ 

o  أي من المعلومات األخرى ذات الصلة بنطاقTLD  يطلبها مشغل سجل
TLD . 

 " يتلقى المتعاقد طلبات تغييرWHOIS لمنطقة الجذر ويتناولها بالنسبة "
 .TLDلنطاقات 

 .ب1.2.1ج.

تفويض وإعادة تفويض نطاق 
الدول المستوى األعلى لرموز 

(ccTLD) 

  يطبق المتعاقد أطر السياسة الحالية في التعامل مع الطلبات ذات الصلة
، ومبادئ RFC 1591، مثل ccTLDبتفويض وإعادة تفويض نطاقات 

GAC ( وأي توضيح آخر على هذه السياسات من خالل 1442لسنة )
 األطراف المعنية أو المتأثرة. 

  وفي حالة عدم وجود إطار عمل للسياسة يغطي حالة محددة، يلتزم المتعاقد
بالتشاور مع األطراف المعنية والمتأثرة، والجهات العامة المعنية؛ والحكومات 

 حول أية توصية غير موجودة في إطار السياسة الحالي أو غير متسق معها. 

 ين المعمول بها في يلتزم بمراعاة أطر العمل الوطنية ذات الصلة والقوان
 . TLDالمنطقة ذات االختصاص القضائي التي يعمل بها سجل 

  ويلتزم المتعاقد بتقديم توصياته إلى[[CSC]  أو[MRT]  أو[RZM ]أو 
 عن طريق تقرير التفويض وإعادة التفويض.[[ مقيّ م مستقل]

 .ج1.2.1ج.

تفويض وإعادة تفويض نطاق 
المستوى األعلى العامة 

(gTLD) 

  يلتزم المتعاقد بالتحقق من أن كافة الطلبات ذات الصلة بعملية تفويض وإعادة
 . ICANNمتسقة مع اإلجراءات التي تضعها  gTLDتفويض نطاقات 

  وعند تقديم توصية بتفويض وإعادة تفويض، يتعين على المتعاقد تقديم الوثائق
ويشمل قد اتبعت إطار عمل السياسات الخاص بها،  ICANNالتي تثبت أن 

ذلك الوثائق الخاصة التي توضح كيفية توفير العملية لفرصة الحصول على 
التعقيبات من أصحاب المصلحة المعنيين وأنها كانت داعمة ومؤيدة للمصلحة 

 العامة العالمية. 

  ويلتزم المتعاقد بتقديم توصياته إلى[[CSC]  أو[MRT]  أو[RZM ]أو 
 من خالل تقرير التفويض وإعادة التفويض. [[مقيّ م مستقل]

 .د1.2.1د.

، ويتعاون مع جميع األطراف المعنية RZM [و CSC ]يعمل المتعاقد مع   أتمتة منطقة الجذر
والمتضررة، من أجل نشر نظام أوتوماتيكي بالكامل إلدارة منطقة الجذر 

 على الفور، بما في ذلك على أقل تقدير: 

o  )التصاالت العمالءنظام آمن )مشفر 

o  بروتوكول توريد تلقائي يسمح للعمالء إدارة التفاعالت مع نظام إدارة
 ملفات خوادم الجذر

o  قاعدة بيانات متوفرة على اإلنترنت تضم طلبات التغيير واإلجراءات
التي تليها بحيث يمكن لكل عميل االطالع على سجل بالطلبات 

 اتهم الحالية؛ التاريخية والحفاظ على رؤية داخل سير طلب

 .هـ1.2.1ج.
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o  نظام اختبار، يمكن للعمالء استخدامه من أجل تلبية المتطلبات الفنية
 لطلبات التغيير

o  ،واجهة داخلية لتحقيق االتصاالت اآلمنة بين المتعاقد[وCSC، ]وRZM. 

لمنطقة الجذر، ( KSKيتولى المتعاقد مسؤولية إدارة مفتاح التوقيع الرئيسي )  للجذر DNSSECإدارة مفتح 
 بما في ذلك اإلصدار والنشر واالستخدام لتوقيع مجموعة مفاتيح الجذر.

 .و1.2.1ج.

عملية حل شكاوى خدمة 
 (CSCRPالعمالء )

 مع فريق  يعمل المتعاقدMRT  وجميع األطراف المتعاقدة والمتأثرة من أجل
من أجل تقديم الشكاوى  IANAالحفاظ على وتحسين عملية عمالء وظائف 

 لحلها في الوقت المناسب 

  يجب أن تتبع العملية أفضل ممارسات الصناعة وأن تشمل إطار زمني
 معقول للحل.

 .ز1.2.1ج.

سياسات التسجيل الحالية  من المستوى األعلى داخل INTيدير المتعاقد نطاق . INT نطاق المستوى األعلى .
 . TLDلـ 

  إذا حدد فريقMRT .سجاًل تالًيا، فيلتزم المتعاقد بتسهيل نقل سلسل 

 1.2.2ج.

فحص جميع مواد التسليم 
 والتقارير قبل النشر

  يؤدي فريقMRT قبول كافة مواد التسليم والتقارير  عملية فحص نهائي مع
 متطلبات المتعاقد. 1المنشورة في القسم ج.

  قبل إعالن/نشر التقارير، يتعين على المتعاقد الحصول على الموافقة من فريق
MRT .وال يجوز االمتناع عن تقديم هذه الموافقة لسبب غير معقول ، 

 1.11ج.

مدير  ICANNتوفر 
 مشروعات مؤهاًل 

 مدرب وواسع االطالع باإلضافة إلى  يلتزم المتعاقد بتوفير فريق عمل فني
مهارات االتصال الممتازة الشفهية والمكتوبة )أي القدرة على التحاور 
 بطالقة، والتواصل بفاعلية، والكتابة بشكل واضح باللغة اإلنجليزية(. 

  يقوم مدير برنامج وظائفIANA  بتنظيم وتخيط وتوجيه وإعداد فريق
وتنسيق جهود البرنامج اإلجمالية، باإلضافة إلى إدارة أنشطة التعاقد 

 MRTوالتعاقد من الباطن بصفته مسئول التواصل المرخص مع فريق 
 ويتحمل المسئولية عن ما يلي: CSCو

  يتحمل المسئولية عن األداء اإلجمالي للعقد وال يعمل بأية صفحة
 وجب هذا العقد. أخرى بم

  .أن يوضح مهارات تواصل مع كافة مستويات اإلدارة 

  أن يجتمع ويتحاور معCSC  ومتى كان ذلك ضرورًيا، مع فريق(
MRT فيما يخص حالة أنشطة أو مشكالت أو قضايا أو تضاربات )

 تتطلب حاًل لدى متعاقد محدد. 

 سبة أن تكون له القدرة على التفاوض واتخاذ قرارات ملزمة بالن
 للمتعاقد.

  أن تكون لديه خبرة موسعة وخبرات معتمدة في إدارة العقود المشابهة
 ذات المهام المتعددة لهذا النوع وبنفس درجة التعقيد.

 .أ1.11ج.

 يلتزم المعتقد بتعيين فريق األساسي التالي لهذا العقد:   فريق عمل رئيسي

o برنامج وظائف  مديرIANA 

o  تنسيق عالقة وظيفةIANA  إلدارة ملفات خوادم الجذر 

 .ب1.11ج.

التغييرات في فريق العمل 
 الرئيسي

  يلتزم المتعاقد بالحصول على موافقةCSC  قبل إجراء استبدال لفريق العمل
 الرئيسي. 

  يجب أن يمتلك بدالء فريق العمل الرئيسي على مؤهالت تساوي أو تتجاوز
 استثناء ما. مؤهالت فريق العمل المستبدل، ما لم يتم اعتماد

  يتم تقديم طلبات إجراء تغييرات في فريق العمل الرئيسي إلىCSC  قبل إجراء
يوم عمل على األقل. يجب أن يحتوي الطلب على  12أي استبدال دائم بمدة 

تفسير تفصيلي بالظروف التي تفرض عمليات استبدال مقترحة، وسير ذاتية 
. CSCكاملة للبدائل المقترحة باإلضافة إلى أية معلومات إضافية تطلبها 

أيام  14تعاقد في غضون بإشعار الم CSCوسوف تقوم اللجنة الدائمة للعمالء 
عمل بعد استالم كافة المعلومات المطلوبة للقرار الخاصة بعمليات االستبدال. 

 1ح.
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 سوف يتم تعديل جهة االتصال بحيث تعكس أية تغييرات تم اعتمادها.

رئيس المتعاقد من أجل مراجعة واعتماد  [مع]سنوًيا  [MRTسوف يجتمع فريق ] اجتماعات الميزانية
 القادمة.[ الثالثة]لألعوام  IANAة لخدمات تسمية الميزاني

 

لتعزيز االتساق وإمكانية التنبؤ ونزاهة اتخاذ القرارات بالنسبة للقرارات ذات  شفافية اتخاذ القرارات
 ، يلتزم المتعاقد بما يلي:IANAالصلة بـ 

  مواصلة الممارسات الحالية للتقارير العامة حول القرارات ذات الصلة
 واألسماء بالتسمية

  نشر كافة التوصيات التي يوصي بها المتعاقد للجمهور حول القرارات ذات
 الصلة بالتسمية واألسماء 

 الموافقة على صياغة أي محضر لمجلس اإلدارة يرتبط بقرارات التسمية 

  الحصول على توقيع الرئيس ورئيس مجلس اإلدارة على شهادة سنوية بأنه
 كرمتوافق مع القرارات سالفة الذ

  تزويدIANA  بميزانية كافية للسماح لها باالستعانة باستشاري قانوني
مستقل من أجل تقديم الخدمات والنصائح حول تفسير السياسة الحالية ذات 

 الصلة بالتسمية

  هذه األحكام ذات الصلة بالتقارير واإلبالغ والشفافية، باإلضافة إلى توفر
هو عدم التشجيع على اتخاذ قرارات  النصائح القانونية المستقلة، الهدف منها

 قد ال تكون مدعومة بالكامل من السياسة الحالية.

 

 1ج. الحالي IANAاالحتفاظ بعقد  متطلبات األمان

   متطلبات مقاييس األداء

مراجعات البرنامج والزيارات 
 الميدانية

 تتم مراجعات البرنامج بصفة شهرية 

 تتم الزيارات الميدانية بصفة سنوية 

 2.1ج.

اللجنة الدائمة للعمالء  يلتزم المتعاقد بإعداد تقرير حول األداء كل شهر وإرساله إلى  تقرير سير األداء الشهري
CSC  يوم عمل رسمًيا بعد نهاية كل شهر( بحيث يحتوي  12)في موعد أقصاه

)أي،  IANAهذا التقرير على معلومات إحصائية وسردية حول أداء وظائف 
تخصيص معلمات البروتوكوالت الفنية؛ والوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة 

 الجذر؛ وتخصيص موارد أرقام اإلنترنت( خالل الشهر التقويمي السابق. 

  ويجب أن يتضمن التقرير ملخًصا سردًيا للعمل الذي تم في كل وظيفة مع
قرير أيًضا األحداث توضيح دقيق ومناسب للتفاصيل. كما يجب أن يصف الت

الرئيسية والمشكالت التي تتم مواجهتها وأي تغييرات رئيسية متوقعة، إن 
 .1.2.2إلى ج. 1.2وجدت، فيما يتعلق بأداء المتطلبات الموضحة في القسم ج.

 2.1ج.

لوحة تحكم إدارة ملفات خوادم 
 الجذر

 وإدارة ملفات خوادم الجذر  [اللجنة الدائمة للعمالء] يعمل المتعاقد بالتعاون مع
RZM  باإلضافة إلى جميع األطراف المعنية والمتأثرة، من أجل الحفاظ على

 وتعزيز لوحة التحكم لتعقب تدفق العملية إلدارة منطقة الجذر 

 2.1ج.

بما يتفق  IANAلكل وظيفة منفصلة من وظائف  يلتزم المتعاقد نشر تقارير  تقارير معايير األداء
. يتم نشر تقارير مقاييس معايير األداء من خالل أحد مواقع 1.1مع القسم ج.

 يوًما تقويمًيا بعد نهاية كل الشهر(  12الويب كل شهر )في موعد أقصاه 

 2.2ج.

يلتزم المتعاقد بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعمالء في وضع وتعزيز استطالع   استطالع خدمة العمالء
 IANAسنوي لخدمة العمالء بما يتفق مع معايير األداء لكل من وظائف 

 IANAالمنفصلة. ويجب أن يتضمن االستطالع قسًما للتعليقات لكل وظيفة 
دائمة للعمالء في إلى اللجنة ال CSSمنفصلة. ويلتزم المتعاقد بأن يقدم تقرير 

يوًما اعتباًرا من االنتهاء من االستطالع باإلضافة إلى نشر  14موعد أقصاه 
 للجمهور. CSSتقرير 

 2.2ج.

وتسليمه،  IANAوظائف  يجب على المتعاقد إعداد تقرير نهائي حول أداء  التقرير النهائي
على أن يوثق هذا التقرير إجراءات التشغيل القياسية، بما في ذلك وصف 

. IANAالتقنيات واألساليب والبرامج واألدوات المستخدمة في أداء وظائف 
ويجب على المتعاقد إرسال التقرير إلى اللجنة الدائمة للعمالء في خالل موعد 

 يوًما من تاريخ انتهاء العقد. 14أقصاه 

 2.2ج.

 2.2ج.قبول كافة مواد  عملية فحص نهائي مع CSCتؤدي اللجنة الدائمة للعمالء   الفحص والقبول
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 .2التسليم والتقارير المنشورة في القسم ج.

  قبل إعالن/نشر التقارير، يتعين على المتعاقد الحصول على الموافقة من اللجنة
 لسبب غير معقول.الدائمة للعمالء، وال يجوز االمتناع عن تقديم هذه الموافقة 

الحالي باستثناء أن تؤدي اللجنة الدائمة للعمالء  IANAاالحتفاظ باألحكام من عقد  متطلبات المراجعة
CSC ( الواجبات الخاصة بمسئولي التعاقدCO( وممثل مسئول التعاقد )COR) 

C.5 

المهام  MRTالحالي باستثناء أن يؤدي فريق  IANAاالحتفاظ باألحكام من عقد  متطلبات تضارب المصالح
 CORو COالخاصة بكل من 

 2، ح.2ج.

الحالي باستثناء أن تؤدي اللجنة الدائمة للعمالء  IANAاالحتفاظ باألحكام من عقد  مواصلة عمليات التشغيل
 CORو COالمهام الخاصة بكل من 

 2ج.

   استثناءات األداء

المتعاقد غير مرخص له إجراء 
تغييرات على منطقة الجذر؛ 

الرابط إلى اتفاقية شركة 
VeriSign التعاونية 

إلغاءات في ملف منطقة  المتعاقد غير مرخص له إجراء تعديالت أو إضافات أو
الجذر أو المعلومات المرتبطة به. )ال يعدل هذا العقد من مسؤوليات ملف منطقة 

 NCR-9218742لالتفاقية التعاونية رقم ] 11ي التعديل الجذر كما هو موضح ف

(. [. أو أي كيان يأتي بعدهاVeriSign، Incبين وزارة التجارة األمريكية و
/http://ntia.doc.gov/files/ntia- على  11راجع التعديل 

publications/amend11_052206.pdf. 

 1.1ج.

ال يجوز للمتعاقد تغيير 
السياسات واإلجراءات أو 

 الطرق 

واإلجراءات التي تطورها  ال يجوز للمتعاقد إجراء تغييرات مادية في السياسات
. ويجب على المتعاقد عدم IANAالجهات ذات الصلة فيما يتعلق بأداء وظائف 

أو تنفيذها دون  IANAتغيير األساليب المتعارف عليها المتعلقة بأداء وظائف 
 الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة للعمالء.

 1.1ج.

التوصيات فيما يخص  ال يكون أداء الوظائف بموجب هذا العقد، بما في ذلك وضع العالقة مع األطراف األخرى
، بأي حال من األحوال متضمًنا أو مشروًطا على وجود أو إبرام C.2.9.2القسم 

أية عقد أو اتفاقية أو تفاوض فيما بين المتعاقد وأي من الجهات التي تطلب هذه 
التغييرات أو أي من األطراف الخارجية األخرى. التوافق مع هذا القسم يجب أن 

 د.1.2.1يكون متسًقا مع ج.

 1.1ج.

ئيسية لـ المتطلبات الر
DNSSEC  في منطقة الجذر

 الرسمية

التوصيات فيما يخص  ال يكون أداء الوظائف بموجب هذا العقد، بما في ذلك وضع
، بأي حال من األحوال متضمًنا أو مشروًطا على وجود أو إبرام C.2.9.2القسم 

أية عقد أو اتفاقية أو تفاوض فيما بين المتعاقد وأي من الجهات التي تطلب هذه 
لتغييرات أو أي من األطراف الخارجية األخرى. التوافق مع هذا القسم يجب أن ا

 د.1.2.1يكون متسًقا مع ج.

1 

فحًصا وقبواًل نهائًيا وتمثيلًيا لجميع األعمال  CSCتؤدي اللجنة الدائمة للعمالء  الفحص والقبول
المنفذة، باإلضافة إلى المراسالت المكتوبة بصرف النظر عن الصيغة والتقارير 

والخدمات ومواد التسليم األخرى ذات الصلة بالقسم ج قبل أي نشر/إعالن مطلوب 
يم إلى بموجب هذا العقد. يتم تصحيح أي قصور بمعرفة المتعاقد مع إعادة التقد

 ( أيام عمل رسمية بعد اإلشعار 14اللجنة الدائمة للعمالء في غضون عشرة )

 هـ

   الملكية الفكرية

براءات االختراع وحقوق النشر 
 والتوزيع 

يتنازل المتعاقد ويلزم أي موظفين أو متعاقدين بالتنازل عن كافة الحقوق في أي 
للحصول على براءة االختراع موضوع يمكن اعتباره ملكية فكرية وأية طلبات 

 لالختراعات المقدمة بمعرفة المتعاقد خالل سير وتنفيذ واجبات المتعاقد بموجب ذلك.

هذه االتفاقية عبارة عن اتفاقية "عمل مقابل أجر" ويعتبر الكيان المتعاقد هو المالك 
ويمتلك جميع األعمال ذات حقوق النشر والتوزيع التي تتم من خالل المتعاقد 

وجب هذه االتفاقية، باإلضافة إلى كافة حقوق النشر والتوزيع المرتبطة بها. بم
وفي حالة عدم اعتبار هذه االتفاقية مقابل أجر، وبموجب ذلك يتنازل المتعاقد على 

ملكية األعمال الخاصة لحقوق النشر والتوزيع باإلضافة إلى حقوق النشر 
 والتوزيع الخاصة بالكيان التعاقدي.

تعاقد براءات االختراع وحقوق النشر والتوزيع تلك مرة أخرى إلى ويرخص الم
المتعاقد لمدة هذه االتفاقية فقط إلى الحد الالزم ألداء المتعاقد اللتزاماته بموجب 

 هذه االتفاقية. ويكون هذا الترخيص غير حصري وبدون أية رسوم.

 1ح.

 14ح.معقولة وعرفية ذات صلة بالحفاظ على السرية تحتوي هذه االتفاقية على أحكام  السرية وحماية البيانات

http://ntia.doc.gov/files/ntia/publications/amend11_052206.pdf
http://ntia.doc.gov/files/ntia/publications/amend11_052206.pdf
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 وحماية البيانات. 

واللجنة الدائمة للعمالء  MRTيلتزم المتعاقد بتعويض الكيان التعاقدي وفريق  التعويض
والدفاع ودفع الضرر عنهم، من جميع المطالبات التي تنشأ من أداء المتعاقد أو 

 فشله في أداء المهام بموجب هذه االتفاقية.

 11ح.
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 بشكل واسع استناًدا إلى القسم ج من هذا المستند تحت عنوان العملية حتى تاريخه.مالحظة: يستخدم هذا القسم 
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 العملية حتى تاريخه -ج 
 

 . تأسيس مجموعة عمل المجتمعات1

"بإجراء عملية أصحاب  ICANN( أن تقوم NTIA، طلبت اإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات )1412في مارس 

وإدارة المنطقة الجذر  IANAمصلحة متعددين لتطوير خطة لنقل الدور اإلشرافي للحكومة األمريكية" فيما يتعلق بوظائف 

 أن النقل البد أن يحظى بدعم المجتمع العام وأن يلبي المفاهيم التالية: NTIA، حددت 79ذات الصلة. وعند إجراء هذا اإلعالن

 وذج أصحاب المصالح المتعددةدعم وتعزيز نم 

  الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظامDNS الخاص باإلنترنت 

  تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدماتIANA 

 .الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 
  

 ه منظمة حكومية دولية.بحل متعدد الحكومات أو تقود NTIAأيًضا أنها لن تقبل مقترًحا باستبدال دور  NTIAقررت 
( "تكون مسئولة عن ICGأو )مجموعة  IANAإنشاء مجموعة تنسيق نقل اإلشراف على  ICANNيونيو، اقترحت  2في 

، تم تأسيس 1412". في يوليو IANAإعداد مقترح للنقل يعكس االحتياجات المتغيرة لمختلف األطراف المعنية في وظائف 
 مجتمًعا قاموا بوضع الميثاق الخاص بها. 11عضًوا يمثلون  14 مجموعة عمل المجتمعات، وتتألف من

 
 NTIAفيما يخص نقل إشراف  NTIA، أمام مجموعة عمل المجتمعات مهمة واحدة: تقديم عرض إلى 80وطبًقا لهذا الميثاق

وضع  تتمثل في تنسيق ICGإلى مجتمع أصحاب المصلحة الدولي. ولهذا السبب، فإن مهمة مجموعة  IANAعلى وظائف 
، وهي مقسمة إلى ثالث فئات رئيسية: أسماء النطاقات، وموارد األرقام IANAمقترح فيما بين المجتمعات المتأثرة بوظائف 

أن فئة أسماء النطاقات تنقسم أيًضا إلى فئتين فرعيتين هما  ICGومعلمات البروتوكوالت األخرى. وقد أوضحت مجموعة 
، من المالحظ أيًضا أنه "بينما يوجد بعض التداخل بين كل من هذه ICGة. وفي ميثاق نطاقات رموز البلدان والنطاقات العام

 الفئات، يثير كل منها مسائل تنظيمية وتنفيذية وتقنية مميزة، ويميل كل منها الحتواء مجتمعات مميزة باالهتمام والخبرة". 
 
ى سبيل المثال ال الحصر، مهمة طلب الحصول هدفها، فقد حدد أربعة مهام رئيسية، تشمل عل ICGولكي تحقق مجموعة  

على مقترحات من المجتمعات التشغيلية الثالثة، باإلضافة إلى طلب الحصول على التعقيبات من مجموعة المجتمعات الواسعة 
إلى الحصول على ردود رسمية كاملة على  ICG. لكي يتم التعامل مع هذه المهمة، تسعى مجموعة IANAالمتأثرة بوظائف 

، من خالل العمليات المقرر القيام بها من خالل كل مجتمع من "المجتمعات 81( الخاص بهاRFPلب تقديم العروض )ط
، IANA، )أي؛ المجتمعات ذات العالقات التشغيلية أو عالقات الخدمات المباشرة مع مشغل وظائف  IANAالتشغيلية" لدى 

 فيما يخص األسماء واألرقام ومعلمات البروتوكوالت(.
 

 ccNSOومنظمة  IANA، قام المجتمع التشغيلي فيما يتصل بوظيفة أسماء ICGوقبل ورود الميثاق الخاص بمجموعة 
فيما  NTIAبأخذ زمام المبادرة إلنشاء مجموعة عمل من قطاعات المجتمع من أجل وضع مقترح لنقل إشراف  GNSOو

 GNSO، شكلت منظمة 1412في لندن، في يونيو  24رقم  ICANNيتصل بالوظائف ذات الصلة بالتسمية. في اجتماع 
فريًقا للصياغة من أجل إعداد ميثاق لتلك المجموعة المكونة من قطاعات المجتمع، وهو ما  SSACو ALACو ccNSOو

، SSACو ALACو ccNSOو GNSO. وقد تم اعتماد الميثاق بمعرفة 1412تم االنتهاء منه في منتصف شهر أغسطس 
القواعد واإلجراءات الخاصة بكل منهم. وقد تم اعتماد الميثاق الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات وهو مرفق بما يتفق مع 
 . 1بالملحق رقم 

 

79 -domain-internet-key-transition-intent-announces-release/2014/ntia-http://www.ntia.doc.gov/press
functions-name  

80 en.pdf-27aug14-icg-nn.org/en/system/files/files/charterhttps://www.ica  
81 en.pdf-08sep14-stewardship-iana-https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp  

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
http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions
https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/rfp-iana-stewardship-08sep14-en.pdf
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وبعد اعتماد الميثاق، اختارت منظمات الدعم واللجان االستشارية المدرجة في الفقرة السابقة أعضاء من أجل مجموعة عمل 
مع القواعد اإلجرائية الخاصة بها. وعالوة على المشاركة الفاعلة في أعمال مجموعة  المجتمعات وكان ذلك أيًضا بما يتفق

عمل المجتمعات، من المتوقع لمجموعة عمل المجتمعات أن تطلب ونقل وجهات نظر ومخاوف األفراد في المنظمة التي 
جغرافية التي يأتون منها مضمنة في ، والجهات التابعة لهم، والمنظمات والمناطق ال12تعّينهم. قائمة األعضاء وعددهم 

. وبشكل منفصل، وبما يتفق مع الميثاق الخاص بمجموعة عمل المجتمعات، تم إرسال دعوة إلى المشاركة من 1الملحق رقم 
مشاركًا من  141أجل دعوة جميع المعنيين بالعمل الخاص بمجموعة عمل المجتمعات. كما أن قائمة األسماء التي تضم 

. وعالوة 1جهات الخاصة بهم، إن وجدت، والمنطقة الجغرافية التي يأتون منها مضمنة ومشمولة في الملحق رقم المجتمع، وال
  82على ذلك، بما يتفق مع الميثاق الخاص بمجموعة عمل المجتمعات قدم األعضاء والمشاركون بيانات بإبداء االهتمام.

 
 طرق العمل الخاصة بمجموعة عمل المجتمعات

وافقت مجموعة عمل المجتمعات بعد قراءتين لخطة العمل الخاصة بها، على تقسيم العمل الخاص بها إلى البنود التالية، وهو 
 وبما يتفق معه: ICGالمستمد من طلب تقديم العروض المقدم من 

 (1)طلب تقديم العروض  IANA. وصف استخدام المجتمع لوظائف 1
 مصادر السياسات -النقل أ. الترتيبات الحالية، لما قبل 1
 اإلشراف والمساءلة -ب. الترتيبات الحالية، لما قبل النقل 1
 (2. الترتيبات المقترحة للرقابة والمساءلة بعد النقل )طلب تقديم العروض 1
 (2. تأثيرات النقل )طلب تقديم العروض 2
 (2)طلب تقديم العروض  NTIA. متطلبات 2
 (2العروض . عملية المجتمع )طلب تقديم 2

 
 باإلضافة إلى ذلك، وافقت مجموعة عمل المجتمعات على العمل على بندين إضافيين: 

  الترتيبات الحالية لما قبل النقل، تصنيف أولوية عقد وظائفIANA  لـNTIA والهدف هو إشعار .CWG  نفسها
 .CWGوعة للعمل الخاص بمجم IANAبالعمل الخاص به وإيجاد فهم أفضل للعناصر في عقد وظائف 

  المبادئ: لتحقيق أغراض داخلية، وافقت مجموعةCWG  على وضع مجموعة من المبادئ والمعايير يمكن
 نفسها االعتماد عليها في وضع )مسودة( المقترحات ويمكن أيًضا اختبار هذه المقترحات وفًقا لها. CWGلمجموعة 

 
 وعة عمل المجتمعات أيًضا على العمل في مقابل الجدول التالي: ، وافقت مجمICGولتحقيق األطر الزمنية المحددة بمعرفة فريق 

 
 1 تاريخ نشر مسودة المقترح للتعليق العامديسمبر : 
 1 – 44 بالنظر إلى اإلطار الزمني القصير المطروح، وضعت مجموعة عمل المجتمعات إطاًرا زمنًيا ديسمبر :

طراف المعنية إلى تقديم التعليقات على مسودة المقترح في يوًما، وتأمل أن تسعى األ 11بفترة تعليق عامة بأقل من 
 حدود الفترة المحددة

 3 – 2 ندوات ويب عامة من أجل عرض مسودة المقترح  1: سوف تستضيف مجموعة عمل المجتمعات ديسمبر
 والمشاركة مع المجتمع األوسع حول سير األعمال حتى تاريخه

 19 تقديم مقترح يناير :CWG لمنظمات القائمة على وضع الميثاقالنهائي إلى ا 
 31 تقديم يناير :CWG  المحدد للتقرير النهائي إلىICG 

 
بالنسبة لكل من بنود العمل أعاله، تم تشكيل مجموعات فرعية، باإلضافة إلى معدي تقارير ومنسقين داخليي، باستثناء طلب 

. وقد تم تشكيل هذه المجموعات الفرعية بهدف التركيز على األعمال الخاصة بالمجموعة حول 2تقديم العروض القسم 
الصلة ووضع المسودات األولية. وتقدم المجموعات الفرعية التقارير مرة والمشكالت ذات  ICGالمتطلبات الخاصة بمطالب 

، ويتم مناقشة النتائج وتحريرها CWGالكاملة، على اإلنترنت وأيًضا خالل اجتماعات مجموعة  CWGأخرى إلى مجموعة 
 .CWG83ي ميثاق ككل، وذلك بما يتفق مع قواعد اتخاذ القرارات المحددة ف CWGوقبولها في نهاية األمر بمعرفة 

 

82 https://community.icann.org/x/wRjxAg  
  https://community.icann.org/x/2grxAg، القسم الخامس: قواعد المشاركة: CWGميثاق  83

https://community.icann.org/x/wRjxAg
https://community.icann.org/x/2grxAg
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إلى  ب، باإلضافة1أ و1، و1( فإن القسم الوارد في المقترح المتعلق بطلب تقديم العروض بالقسم 1412ديسمبر  1حتى يومنا هذا )
( تم االتفاق عليها بحسب العملية 1القسم  RFPمراجعة رفيعة المستوى التفاقية إشراف ومساءلة ما بعد النقل المقترحة )

 .84مكن استعراض المادة األساسية وتطور المسودة في مستودع المستندات لكل من المجموعات الفرعيةسالفة الذكر. وي
 

 حتى تاريخه CWGاجتماعات 
. 1412أكتوبر  2اجتمعت مجموعة عمل المجتمعات )األعضاء والمشاركون( بالكامل للمرة األولى عن طريق مؤتمر هاتفي في 

لمحادثات والمالحظات والمواد األخرى ذات الصلة بهذا االجتماع واالجتماعات التالية ويتوفر جدول األعمال والنص المدون ل
 .https://community.icann.org/x/37fhAgعلى:  CWGعلى مساحة ويكي لمجموعة 

 الكاملة في: CWGوقد تم عقد اجتماعات تالية عن طريق الهاتف لمجموعة 
 

 11 أكتوبر 

 14 أكتوبر 

 2 نوفمبر 

 11 نوفمبر 

 12 نوفمبر 
 

 كما أجرت مجموعة عمل المجتمعات اجتماعين وجًها لوجه:

  اجتماعCWG  أكتوبر هالل اجتماع  11كامل فيICANN في لوس أنجلوس 

  في فرانكفورت، بألمانيا. ونشر الرؤساء المشاركون 1412نوفمبر  14و 12اجتماع خاص مباشر لمدة يومين في ،
https://www.icann.org/news/announcement-2-البيان على: بياًنا في أعقاب االجتماع، ويتوفر هذا 

en-20-11-2014  
 

 وبعد طرق العمل المتفق عليها، عقدت المجموعات الفرعية التالية اجتماعات منفصلة: 

  المجموعة الفرعيةRFP  الترتيبات المقترحة للرقابة والمساءلة لما بعد النقل1رقم : 
o 2  1412نوفمبر 
o 11  1412نوفمبر 
o  جلسة خاصة بعد اجتماعCWG  ،1412نوفمبر  11الكامل. 

 ann.org/x/ESrxAghttps://community.icتتوفر جميع مواد االجتماع لهذه الجلسات على: 
  

  المجموعة الفرعيةRFP  تأثير النقل 2رقم : 
o 12  1412نوفمبر 
o 11  1412نوفمبر 

  https://community.icann.org/x/EyrxAgتتوفر جميع مواد االجتماع لهذه الجلسات على: 
 

روني من أجل مجموعة عمل المجتمعات الكاملة باإلضافة إلى كل مجموعة فرعية. وكل رسائل تم إنشاء قوائم للبريد اإللكت
البريد اإللكتروني حول ذلك محفوظة في األرشيف ويمكن االطالع عليها على: 

https://community.icann.org/x/Wg3xAg  
 

84 https://community.icann.org/x/UQ3xAg  

https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-11-20-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-11-20-en
https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-11-20-en
https://community.icann.org/x/ESrxAg
https://community.icann.org/x/EyrxAg
https://community.icann.org/x/Wg3xAg
https://community.icann.org/x/Wg3xAg
https://community.icann.org/x/UQ3xAg
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 حتى تاريخه CWGأنشطة التوعية والمشاركة لمجموعات 
 

 المعينين  CWGأنشطة التوعية والمشاركة ألعضاء 

  اجتماع  – 1412مارسICANN  في سنغافورة: جلسات  22رقمccNSO حول نقل دور اإلشراف على IANA 

)http://ccnso.icann.org/meetings/singapore49/agenda.htm( 

  اجتماع  – 1412يونيوICANN  في لندن: جلسات  24رقمccNSO حول نقل دور اإلشراف على IANA 

)http://ccnso.icann.org/meetings/london50/agenda.htm(  

  أنشأت منظمة  – 1412يونيوccNSO  قائمة بريدية خاصة للتواصل مع جميع مديري نطاقاتccTLD بعيًدا ،
 ccNSOعن عضوية 

  سعت جميع نطاقات  – 1412يونيوccTLD  إلى الحصول على العضوية في مجموعة عمل المجتمعاتCWG .
من نطاقات  CWGبتعيين أعضاء في مجموعة عمل المجتمعات  ccNSOذلك، قام خمسة أعضاء في ونتيجة ل

ccTLD  وليسو أعضاء في منظمة دعم أسماء رموز البلدانccNSO 

  اجتماع  – 1412أكتوبرICANN  في لوس أنجلوس: جلسات  21رقمccNSO  حول عملية نقل دور اإلشراف
باإلضافة إلى مناقشة هيئة  IANAية ونطاق عملية نقل دور اإلشراف على . مناقشة الهيئة حول العملIANAعلى 

ccTLD  حول المشكالت ذات الصلة بعملية إشرافIANA  من منظورccTLD 
angeles51/agenda.htm-http://ccnso.icann.org/meetings/los( ) 

 جلسات في منظمات  – 1412نوفمبر -أغسطسccTLD  اإلقليمية حول المشكالت ذات الصلة بعملية إشراف
IANA  على سبيل المثال(-http://www.aptld.org/system/files/share/1/brisbane_meeting_

program_2014_v_5.pdf ) 

  أجرى األعضاء المعينون من  - 1412نوفمبرccNSO  في مجموعة عمل المجتمعاتCWG بالتعاون الوثيق ،
ن جميع ( استطالًعا بيLACTLDو CENTR، وAPTLD، وAFTLDاإلقليمية وهي ) ccTLDمع منظمات 

 ، وذلك من أجل الحصول على التعقيبات والتعرفIDNذات أسماء  ccTLD، بما في ذلك نطاقات ccTLDنطاقات 
. ورد CWG، لالستفادة من ذلك في مناقشات ومداوالت مجموعة IANAعلى التفضيالت فيما يخص نقل إشراف 

 ccTLDلهذا االستطالع، أجرى أعضاء  ccTLD. إلعداد مجتمع ccTLDمن نطاقات  114من واقع  114حوالي 
. كما تم http://ianaso.orgفي مجموعة عمل المجتمعات ندوات ويب. وتتوفر نتائج االستطالع للجمهور على: 

 عرض النتائج أيًضا في ندوة ويب إلى المجتمع. 
  

 GACن المعينين من أنشطة التوعية والمشاركة لألعضاء والمشاركي

   أرسلت مجموعة قيادة  - 1412سبتمبرGAC  الرئيس ونواب الرئيس( بريًدا إلكترونًيا إلى أعضاء( GAC طلًبا
 للموافقة النهائية على مشاركة مجموعة عمل المجتمعات، بما في ذلك اعتماد ميثاق المجموعة

  خطاب من رئيس  - 1412أكتوبرGAC ة ميثاق ونواب الرئيس في فريق صياغCWG -  للتأكيد على أن لجنة
GAC قد اعتمدت الميثاق وسوف تشارك كمؤسسة قائمة على وضع الميثاق من خالل عضوين 

  اجتماع  – 1412أكتوبرICANN  في لوس أنجلوس: مناقشات  21رقمGAC  الداخلية حول ميثاقCWG 
 CWGفي مجموعة  GACمثل . يتحمل مGACواإلجراءات الخاصة بتبادل المعلومات من األعضاء إلى 

. ولهذا الغرض، أنشأ أعضاء CWGبمناقشات وإجراءات مجموعة عمل المجتمعات  GACالمسئولية عن إشعار 
GAC  في مجموعة عمل المجتمعات مساحة عمل على موقعGAC  على الويب باإلضافة إلى معلومات نظامية من

بما في ذلك جداول االجتماعات، وجداول األعمال، والمالحظات واألطر الزمنية  - CWGصفحة ويكي لمجموعة 
 CWGمن أجل تحديد نطاقات األعمال في ميثاق  GACلكل من التعليقات ومواد التسليم. وتم تقديم مستند داخلي لـ 

 الحالية GACالحالي في مقابل نصائح  IANAباإلضافة إلى عقد وظائف 

 عمل  باإلضافة إلى مساحةGAC فإن أعضاء ،GAC  واألعضاء والمشاركين من مجموعة عمل المجتمعات
CWG  يستخدمون قائمةGAC  البريدية لجذب االنتباه إلى بنود ومناقشات محددة في مجموعات العمل األصغر في

في  21رقم  ICANNوجًها لوجه بين اجتماع  GAC. وحيث ال توجد فرصة إلجراء اجتماع لـ CWGمجموعة 
، فقد تمت دعوة كل ICGلتقديم مقترح إلى مجموعة تنسيق النقل  CWGس أنجلوس والموعد النهائي لمجموعة لو

من أجل طرحها المناقشات الخاصة  GACفي  CWGإلى تقديم تعليقات إلى أعضاء ومشاركي  GACعضو في 
 CWGبمجموعة 

http://ccnso.icann.org/meetings/singapore49/agenda.htm
http://ccnso.icann.org/meetings/london50/agenda.htm
http://ccnso.icann.org/meetings/los-angeles51/agenda.htm
http://www.aptld.org/system/files/share/1/brisbane_meeting_program_2014_v_5.pdf
http://www.aptld.org/system/files/share/1/brisbane_meeting_program_2014_v_5.pdf
http://www.aptld.org/system/files/share/1/brisbane_meeting_program_2014_v_5.pdf
http://ianaso.org/
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  تم إرسال مسودة وثيقة المبادئ الخاصة بـ  - 1412نوفمبرCWG  إلىGAC  للحصول على التعليقات وتحليل
وعمليات المساءلة المرتبطة بها.  IANAحول المبادئ رفيعة المستوى حول نقل  GACالتداخالت في مقابل أعمال 

، لكن كانت هناك مشاركات كبيرة من أعضاء CWGدعًما واسًعا لمسودة المبادئ المقدمة من  GACقدمت 
GAC ف المقرر إرسالها في المناقشات حول المبادئ في االجتماع المباشر وقادة الموضوعات حول تحديد المخاو

 نوفمبر. 14-12في فرانكفورت في 

  قدم أعضاء  - 1412نوفمبرGAC  في مجموعة عمل المجتمعات تقريًرا إلىGAC  حول أحدث المناقشات
)اتفاقيات اإلشراف  1السيما فيما يتعلق باألعمال في طلب تقديم العروض رقم  CWGوالتطورات في مجموعة 

" NTIAلـ  IANAوالمساءلة لما بعد النقل(، والمستندات المندرجة تحت مسمى "تصنيف أولوية عقد وظائف 
نوفمبر، تم إرسال أول "مصفوفة أولية" باإلضافة إلى بدائل  11". في IANAو"المشكالت المتدفقة من عقد وظائف 

حول بنود  GACطلب الحصول على تعليقات الزمالء في ، تGACوصورة محددة لنماذج المناقشة إلى قائمة 
حول  CWGوالتعقيبات على اإلنترنت بنود  GACخاصة قبل االجتماع المباشر في فرانكفورت. وتغذي مناقشة 

، ووضع آلية للطعون، وذلك على سبيل المثال ال ICANN/IANAمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين وفصل 
 لتعقيب في المناقشات الدائرة في اجتماع فرانكفورت. الحصر. وقد تم إرسال هذا ا

  تم إرسال بيان الرؤساء وتحديد معلومات إلى قائمة  - 1412نوفمبرGAC  للحصول على التعليقات بعد االجتماع
 المباشر في فرانكفورت

  سوف تجري  - 1412ديسمبرGAC  ندوة ويب لجميع األعضاء فيGAC  خالل فترة التعليق العام بعد نشر
 مباشرة. CWGمسودة 

 
 RySGالتوعية والمشاركة من جانب األعضاء والمشاركين في 

( داخل مجتمع RySG)أو  gTLDوفيما يلي أهم النقاط في مشاورات وجهود التوعية لمجموعة أصحاب المصلحة في سجالت 
 (.IANA CWG)أو  IANAفيما يخص مجموعة عمل المجتمعات بخصوص نقل دور اإلشراف على  gTLDمشغلي سجالت 

 
 IANAبإنشاء مجموعة عمل مساءلة بهدف التركيز على نقل  RySGقامت مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت 

دية خاصة مشتركة. وتم تشكيل قائمة بري RySGمن أجل تسهيل التعاون وتطوير مواقف  ICANNوجهود مساءلة 
باإلضافة إلى عقد العديد من المؤتمرات الهاتفية. وكانت كل من المؤتمرات الهاتفية والقوائم البريدية منفتحة لجميع مجموعات 

، وهي مجموعة مراقبين تعتبر (NTAG)الجديدة  TLDأصحاب المصلحة في السجالت المعنية أو مجموعة مقدمي طلبات 
الجديدة واألعضاء والمراقبين. وعالوة  gTLDة على جميع مقدمي طلبات نطاقات وهي منفتح RySGجزًءا من مجموعة 

ومقدمي طلبات نطاقات  gTLDعلى ذلك، ناقشت هذه المجموعة خيارات للتعاقد باإلضافة إلى مشاركة مشغلي سجالت 
gTLD  الجديدة الذين لم يشاركوا حتى اآلن فيRySG  أوNTAGام بذلك خالل اجتماع . وقد تمت الموافقة على خطة للقي

ICANN  وهي اآلن قيد التنفيذ وفًقا لما هو مشار إليه في نهاية هذه الوثيقة. 21العام رقم 
 

فريًقا صغيًرا يتألف من مشاركين في مجموعة عمل  RySGوبعد ذلك، شكلت مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت 
. NTAGو RySGالصغير هو العمل كمنسق لدى كل من . ومن بين األغراض األساسية لهذا الفريق IANAالمجتمعات 

، فإنها تجتمع مرتين في األسبوع من أجل IANAوباإلضافة إلى أعضائها المشاركين بنشاط في مجموعة عمل المجتمعات 
 NTAGو RySGوأيًضا من أجل مناقشة االستعانة بأعضاء أوسع لكل من  CWGمناقشة وتنسيق جهودها في مجموعة 

البريدية واالجتماعات، شجع الفريق الصغير  RySG. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لقائمة IANAفي مجموعة عمل المجتمع 
على المشاركة بنشاط من خالل مشغلي السجالت بما يوفر تنوًعا جغرافًيا باإلضافة إلى التمثيل من المجتمعات المعنية داخل 

 . gTLDمجتمع مشغلي سجالت 
 

على معلومات االتصال من المجموعات التالية: مشغلو السجالت الذين وقعوا اتفاقية سجل مع  RySGمانة حصل فريق أ
ICANN  ولكن لم يشاركوا فيRySG  أوNTAG  باإلضافة إلى مقدمي طلبات نطاقاتgTLD  الجديدة الذين لم يحرروا

( تخطرهم باقتراب عملية نقل دور 1ذه المنظمات: ممثل له 244حتى اآلن اتفاقية سجل. وقد تم إرسال رسالة إلى أكثر من 
( تدعوهم إلى 1؛ وCWGفي مجموعة  RySG( وصف جهود 1المرتبط بذلك؛ و CWGوفريق  IANAاإلشراف على 

. وفي النهاية، تم إنشاء قائمة بريدية خاصة تسمح لكل من يرغب في المشاركة RySGلـ  CWGالمشاركة في جهود مجموعة 
، دون مطالبتهم بالمشاركة في RySGأن يشار في المناقشات مع أعضاء ومراقبي  RySGلـ  CWGفي أعمال مجموعة 

RySG  أوNTAG قام الفريق الصغير المكون من مشاركي .CWG  بنشر هذه القائمة واستخدام قائمةRySG وNTAG 
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، باإلضافة إلى توفير تحديثات حول RySGلـ  IANAالرئيسية في إيصال التطورات األساسية لمجموعة عمل إشراف نقل 
الهاتفية التي تعقد مرتين في األسبوع. وقد شجعت جميع المراسالت ورحبت  RySGمجموعة عمل المجتمعات حول اجتماعات 

 . CWG، سواء كان يشارك أو ال يشارك مباشرة داخل gTLDبالتعقيبات المقدمة من أي مشغل سجل 
لسجالت تخطط أيًضا إلجراء ندوة ويب قريبًًَا بعد نشر مسودة المقترح حول الوظائف كما أن مجموعة أصحاب المصلحة في ا

 ذات الصلة باألسماء )"مسودة المقترح"(. والهدف من ندوة الويب هذه هو:

 شرح والرد على األسئلة ذات الصلة بمسودة المقترح؛ 

  تقديم وضوح أكبير حول تطور المناقشات داخل مجموعةCWGنفذة من أجل التوصل إلى مسودة مقترح؛، والعملية الم 

  السعي للحصول على التعقيبات والتعليقات األخرى من أي من مشغلي سجالتgTLD  المعنيين لتشكيل تعليقات
 حول المسودة RySGعامة محتملة لـ 

 باإلضافة إلى ضمان استمرار أعمال المشاركين من الفريق الصغير في التوازي مع اهتمامات مجتمع مشغلي 
 ككل. gTLDسجالت 

 
، وسوف يتم تعميم ذلك من خالل استخدام القنوات المشار gTLDسوف تكون ندوات الويب مفتوحة أمام أي مشغل سجل 

إليها أعاله. لدعم المشاركة الواسعة عبر المناطق الجغرافية، تأمل مجموعة أصحاب المصلحة في السجالت في عقد العديد 
 ة مختلفة. من ندوات الويب في فترات زمني

 
 الخطوات التالية

 عملها. وسوف يكون التركيز على: CWGوبعد نشر مسودة المقترح، سوف تواصل مجموعة 

 توفير ندوات ويب إلى المجتمع حول مسودة المقترح 

 مراقبة التعليقات العامة وتعقيبات المجتمع 

  ،تحديث المقترحات البينية والوثائق المشمولة في ملخص وتحليل التعليقات العامة وتعقيبات المجتمع، وإذا لزم األمر
 مسودة المقترح

  طلب( مواصلة عملها حول تأثيرات النقلRFP  ومتطلبات 2رقم )NTIA  طلب(RFP  بدون استباق 2رقم ،)
 نتائج التعليقات العامة
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 ( حول الوظائف ذات الصلة بالتسميةCWGميثاق مجموعة عمل المجتمعات ) - 0الملحق 

 

مجموعة اسم 
 العمل:

حول الوظائف ذات  IANAمجموعة العمل عبر المجتمعات لوضع مقترح نقل إشراف 
 الصلة بالتسمية

 القسم األول: تعريف مجموعة العمل عبر المجتمع

المنظمات القائمة على وضع 
 الميثاق:

ccNSOو ،SSACو ،GNSOو ،ALACو ،GAC 

 تواريخ اعتماد الميثاق:

 اعتمد ميثاق مجموعة العمل كل من: 
  مجلسccNSO  1412أغسطس  11في 
 SSAC  1412أغسطس  12في 
  مجلسGNSO  1412سبتمبر  2في 
 ALAC  1412سبتمبر  11في 
 GAC  1412أكتوبر  1في 

اسم رئيس )رؤساء( مجموعة 
 العمل:

 ليز فير وجوناثان روبينسون

لمساحة عمل  URLرابط 
 مجموعة عمل المجتمعات:

https://community.icann.org/x/37fhAg  

 البريدية: CWGقائمة 
stewardship@icann.org-cwg  

  /stewardship-http://mm.icann.org/pipermail/cwgاألرشيف العام: 

 قرارات اعتماد الميثاق:
  العنوان:

  :رقم المرجع والرابط

   روابط وثائق مهمة: 

 القسم الثاني: بيان المشكالت، األهداف والمقاصد والنطاق

 المشكالت:بيان 

"بإجراء عملية أصحاب مصلحة متعددين لتطوير خطة لنقل  ICANN( أن تقوم NTIAطلبت اإلدارة الوطنية األمريكية لالتصاالت والمعلومات )
وإدارة المنطقة الجذر ذات الصلة. وخالل تقديم اإلعالن الخاص بها، حددت  IANAالدور اإلشرافي للحكومة األمريكية" فيما يتعلق بوظائف 

 بأن مقترح النقل يجب أن يحظى بدعم المجتمع الواسع وأن يحقق المبادئ التالية:  NTIAاإلدارة الوطنية لالتصاالت والمعلومات 
 

 دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المتعددة 

  الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظامDNS الخاص باإلنترنت 

  تلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدماتIANA 

 .الحفاظ على انفتاح اإلنترنت 
 

 بحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومية دولية. NTIAأيًضا أنها لن تقبل مقترًحا باستبدال دور  NTIAقررت 

 
"تكون مسئولة عن إعداد مقترح لالنتقال يعكس  IANA (ICG)إنشاء مجموعة تنسيق انتقال اإلشراف على  ICANNيونيو، اقترحت  2في 

 ." IANAاالحتياجات المتغيرة لمختلف األطراف المعنية في وظائف 
 

توكول اإلنترنت والعناوين، والتي يقودها فريق عمل هندسة العالميين، وهما مجتمعات معلمات برو IANAاستجابت مجموعتان فرعيتان من عمالء/شركات 
( باإلضافة إلى سجالت ASO، ومنظمة دعم العناوين )(NRO)( باإلضافة إلى مجتمع موارد األرقام والذي يضم منظمة مصادر األرقام IETFاإلنترنت )

، من خالل تأسيس مجموعات عمل من أجل توفير التعقيبات على احتياجاتها ICGباإلضافة إلى إنشاء  NTIA( وذلك على إعالن RIRاإلنترنت اإلقليمية )
. وقد تقرر وجوب وضع مقترح النقل داخل المجتمعات المتأثرة تأثيرًا مباشرًا )أي فريق عمل هندسة IANAوتفسيراتها الخاصة فيما يخص نقل إشراف 

، ASO، ومنظمة دعم العناوين NROت اإلنترنت؛ ومنظمة مصادر األرقام من أجل وضع المعايير الخاصة بمعلمات بروتوكوال IETFاإلنترنت 
للوظائف ذات الصلة بنظام أسماء  ccNSOو GNSOبالنسبة للوظائف ذات الصلة بإدارة وتوزيع موارد األرقام، باإلضافة إلى منظمة  RIRوسجالت 

 يتها في صياغة مقترح انتقال شامل متكامل من هذه المكونات المطورة ذاتًيا. ، التي تتمثل مسئولICGوستقوم هذه الجهود باإلعالم بأعمال النطاقات(. 

https://community.icann.org/x/37fhAg
https://community.icann.org/x/37fhAg
mailto:cwg-stewardship@icann.org
mailto:cwg-stewardship@icann.org
http://mm.icann.org/pipermail/cwg-stewardship/
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ثمة حاجة لدى مجتمع األسماء للتجمع على هذا النحو من أجل صياغة احتياجاته وتوقعاته بطريقة متكاملة، كجزء ال يتجزأ من هذه العملية 
 تي تؤثر بشكل مباشر على مجتمع األسماء. ال IANAالخاصة بالنقل، ووضع مقترح للعناصر الخاصة بنقل إشراف 

 األهداف والمقاصد:

حول الوظائف ذات الصلة باألسماء وسوف  IANAوالهدف الرئيسي لمجموعة عمل المجتمعات هو وضع مقترح لنقل اإلشراف على وظائف 
وقد يحتوي هذا المقترح على  ذات الصلة بنظام أسماء النطاقات. IANA( بتقديم مقترح موحد للنقل للعناصر الخاصة بوظائف CWGتقوم )

يجب أن يفي هذا المقترح  .CWGخيارات بديلة لمزايا محددة داخله، شريطة أن يحمل كل خيار دعًما مقاباًل من مجموعة عمل المجتمعات 
على وضع الميثاق لدى مجموعة عمل المجتمعات، باإلضافة باحتياجات مجتمع التسمية بشكل عام، بما في ذلك احتياجات جميع المنظمات القائمة 

بما في ذلك نطاقات المستوى األعلى العامة وذات رموز الدول. وإذا اعتبرت مجموعة  IANAاحتياجات العمالء المباشرين لخدمات تسمية  إلى
 ما يلي: CWGمقترح، يجب على عمل المجتمعات أن ذلك مناسًبا، فيجوز إطالق عناصر المقترح على مراحل. في وضع هذا ال

 

  حصد الخبرات الجماعية من أصحاب المصلحة المشاركين؛ 

  السعي للحصول على تعقيبات ونصائح إضافية من الخبراء حسبما يتناسب؛ 

 اتباع عملية منفتحة وعالمية وشفافة؛ 

  توفير فرصة للمشاركة من جانب جميع أصحاب المصلحة واألطراف المعنية والمتأثرة؛ 

 يخضع لقيادة المجتمع من خالل عملية اتخاذ القرارات المتكاملة والمستندة إلى اإلجماع أن 

  تلبية المبادئ المحددة بمعرفةNTIA  .باإلضافة إلى المبادئ اإلضافية المدرجة في القسم التالي 
 

على سبيل المثال ال  CWGذلك، يجوز لمجموعة وقد يكون المقترح جزئي أو شامل، مع مراعاة وصف النطاق في القسم التالي. وباإلضافة إلى 
 الحصر ما يلي: 

 

  االجتماع مع مجموعات العمل األخرى التي تقوم على وضع مقترحات النقل المتوازية بالنسبة للمعلمات وموارد األرقام، من أجل شرح
 واإلحاطة بآخر ما توصلت إليه من إنجازات؛ CWGأعمال مجموعة 

 ت والتعليقات إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق، توفير النصائح والتحليالICG  أو فريق عملICANN  حول األسئلة التي
 تطرح عليها وحول مقترحات النقل األخرى التي قد تنشأ في مكان آخر

  العمل مع الجهات األخرى المشاركة في عملية مراجعة مساءلةICANN التداخل فيما  )التي تمت مناقشتها أدناه( من أجل تنسيق أوجه
 بين العمليات واإلجراءات.

 
 المبادئ

بالمبادئ اإلضافية التالية: االنفتاح؛ التنوع؛  CWGمن أجل توجيه وضع مقترح للنقل، فسوف تلتزم  NTIAباإلضافة إلى المبادئ التي حددتها 
 كاملة المستندة إلى اإلجماع.المشاركة العالمية؛ مشاركة األطراف المتأثرة؛ الشفافية؛ وعملية اتخاذ القرارات المت

 المجال:

و  . استناًدا إلى NTIA، وIANAومشغل وظائف  ICANNفي الوقت الحالي موضوًعا للتعاقد في الوقت الحالي بين  IANAتعد وظائف 
 وظيفة فردية. فهي:  IANA 11، تؤدي IANAلهذا العقد الخاص بـ  NTIA مستمدة من ال IANAلوظائف  

  
 ؛ TLD( لنطاق ARPAن ومعلمات التوجيه )تنسيق تعيين معلمات البروتوكوالت الفنية بما في ذلك إدارة منطقة العناوي .1
 أداء الوظائف اإلدارية المرتبطة بإدارة منطقة الجذر؛ .1
 إدارة طلبات تغيير ملفات منطقة الجذر؛ .1
 ؛WHOIS" وقاعدة بيانات WHOISإدارة طلبات تغيير " .2
 ( بما يتفق مع السياسات المقررة؛ ccTLDتنفيذ التغييرات في تخصيص نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول ) .2
 ؛ ICANN( بما يتفق مع سياسة gTLDتنفيذ القرارات ذات الصلة بتفويض وإعادة تفويض نطاق المستوى األعلى العام ) .2
 تنفيذ مشروعات لزيادة أتمتة منطقة الجذر؛ .2
 ؛(DNSSEC)إدارة مفاتيح امتدادات أمن نظام أسماء نطاقات الجذر  .1
 ؛(CSCRP)ملية حل شكاوى خدمة العمالء توفير ع .2

 تخصيص موارد أرقام اإلنترنت .14
كما  IANA، ويجب على المتعاقد أيًضا تنفيذ التعديالت في أداء وظائف INTأداء الخدمات األخرى )تشغيل نطاق المستوى األعلى . .11

 هو مطلوب عند االتفاق المتبادل بين األطراف.(
 

، عملية فض 2)"وظائف التسمية"(. فيما يتعلق بالوظيفة  11والوظيفة  2إلى  1باألساس على الوظائف  CWGسوف ترتكز أعمال مجموعة 
، فإن مجموعة عمل المجتمعات تتوقع أن يكون لكل من 11، وتنفيذ تعديالت األداء المشار إليها في الوظيفة (CSCRP)شكاوى خدمة العمالء 

https://community.icann.org/download/attachments/48347144/IANA%20SOW%20Summary.docx?api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48347144/IANA%20SOW%20Summary.docx?api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48347144/IANA%20Function%20Summary%20Chart.docx?api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48347144/IANA%20SOW.docx?api=v2
https://community.icann.org/download/attachments/48347144/IANA%20SOW.docx?api=v2
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NRO/ASO وIETF نواحي، باإلضافة إلى أن مجموعة أيًضا مقترحات في هذه الCWG  سوف تتبادل المعلومات وتتعاون وتطور مقترحات
خارج وظائف التسمية، إال أن مجموعة عمل المجتمعات قد تعتبر أن  14إلى  1مشتركة معهم حول هذه المشكالت وفًقا لما يتناسب. تقع الوظائف 

 ظائف. من المناسب التعليق على الجوانب ذات الصلة من هذه الو
 

 . )"أداء الوظائف اإلدارة ذات الصلة بإدارة منطقة الجذر"(، تشمل هذه العملية حالًيا أدواًرا مختلفة تؤديها ثالثة مجتمعات1فيما يتعلق بالوظيفة رقم 

 VeriSignر، وشركة بصفتها المدي NTIA، وIANAمختلفة من خالل اثنتان من االتفاقيات القانونية المنفصلة: المتعاقد بصفته مشغل وظائف 
لتي تتم )"أو أي كيان يأتي بعدها وفًقا لما تحدده وزارة التجارة األمريكية"( بصفته مشرف الصيانة على منطقة الجذر. كما أن وظيفة المساءلة ا

ي تستخدمها في الوقت الت RZM، باإلضافة إلى مناقشة الواجهة اإلدارية إلدارة RZMفيما يخص دور  NTIAتأديتها في الوقت الحالي بمعرفة 
( ال تقع في RZM. إن مشكلة من الذي يقوم بأداء دور مشرف الصيانة على منطقة الجذر )CWGفتقع داخل نطاق مجموعة  NTIAالحالي 

ة ويجب التعامل معها في جهود تالية حسب الحاجة. باإلضافة إلى ذلك، فإن المشكالت ذات الصلة بسياس CWGنطاق العمل الخاصة بمجموعة 
إلخ، جميعها تقع  RAA، ومشكالت السياسة ذات الصلة باتفاقية ccTLDالتسمية، على سبيل المثال، تفويض أو إعادة تفويض أو إلغاء نطاقات 

 . CWGداخل نطاق مجموعة 
 

 ICANNالعالقة بعملية مراجعة مساءلة 
. بينما يعد الحفاظ على مساءلة حوكمة معرفات ICANN إلى جانب عملية متوازية وتتعلق بتعزيز مساءلة IANAوتجري عملية نقل إشراف 

بطريقة مسئولة  IANAاإلنترنت أمر محوري بالنسبة لكلتا العمليتين، يتركز مجال هذه المجموعة على الترتيبات المطلوبة الستمرار وظائف 
. ومع ذلك، تعد العمليتان متشابكتين ومترابطتين وينبغي تنسيق عملها بشكل مالئم. NTIA-ICANNومقبولة على نطاق واسع بعد انتهاء عقد 

 )أي التنفيذ والمساءلة التشغيلية(، على الرغم من ذلك، تقع داخل نطاق مجموعة العمل هذه. IANAالمساءلة بالنسبة إلدارة وظائف 

 القسم الثالث: مواد التسليم، واألطر الزمنية والتقارير

 األهداف األساسية:

موحًدا )المقترح( والذي يرتكز  فيما يخص وظائف التسمية IANAمقترح لنقل إشراف هو الحصول على  CWGالهدف الجوهري لمجموعة 
ذات الصلة باألرقام  IANAذات الصلة بالتسمية ولكنها قد تشتمل أيًضا على التعليق على وظائف  IANAباألساس على نقل إشراف وظائف 

 والبروتوكوالت. يجب أن يوفر هذا المقترح تحلياًل يوضح بأنه قابل للتطبيق من الناحية العملية.
 

كخطوة أولى بوضع واعتماد خطة عمل باإلضافة إلى الجدول المرتبط بها. يجب  CWGوفي العمل نحو تحقيق هذا الهدف، سوف تقوم مجموعة 
األوقات والطرق بالنسبة للمشاورات العامة ومراجعات المقترحات، ويجب أن تحدد تاريًخا متوقًعا لتقديم مقترح  أن تشمل خطة العمل والجدول

، وفي تلك الحاالت حيث توجد ICGنقل نهائي. وسوف يتم تحديث الجدول المؤقت حسب الحاجة. ويجب محاذاة هذا الجدول المؤقت مع جدول 
 .ICGذلك مع مجموعة  حاالت عدم توافق، فيجب التفاوض على

 
 يجب أن تشمل خطة العمل على األقل البنود اإلجرائية التالي:

 
 ، يلخص األطراف المسئولة عن كل من هذه الوظائف والعمليات المستخدمة في القيام بذلك؛IANAاتفاق على تعريف واضح لوظائف  .1
اإلجراءات والعمليات الخاصة بالمشاركة في أقصى حد ممكن لمشاركة أصحاب المصلحة الذين لم يشاركوا حتى اآلن في  .1

 المشاركة في مجموعة عمل المجتمعات؛  ICANNمجموعات 
يجب أن تضع  GNSOومنظمة دعم األسماء العامة  ccNSOقرار فيما يخص ما إذا كانت منظمة دعم أسماء رموز البلدان  .1

للنظر فيها، وإذا كان األمر كذلك، فطلب  CWGالخاصة بكل منهما إلى مجموعة  IANAوتقدم مقترحات للنقل بالنسبة لوظائف 
 باإلضافة إلى إطار زمني مقترح لتلك الطلبات المقدمة؛

يد، وطريقة تعريف المشكالت التي يجب تشكيل مجموعات العمل من أجلها، بما في ذلك أي من األطراف المتأثرة بشكل فر .2
 ألي من مستندات المجموعات؛ CWGمن أجل نظر مجموعة  CWGومنهجية لتقديم تقارير مجموعة فرعية مرة أخرى إلى 

 ؛فيما يتعلق بوظائف التسمية IANAلنقل إشراف  عملية وإطار زمني لوضع مادة التسليم الرئيسية: وهي مقترح .2
نهائي للمنظمات القائمة على وضع الميثاق المشاركة من أجل قيامهم  CWGعملية وإطار زمني لإلبالغ بأي مسودة أو مقترح  .2

 بالمراجعة والنظر فيها؛
 عملية وإطار زمني من أجل حل أي من التعقيبات أو اإلسهامات الواردة من المنظمات القائمة على وضع الميثاق؛ .2
ون مجتمع أسماء النطاقات )على سبيل الذين يمثل ICGإلى األعضاء في  CWGعملية وإطار زمني من أجل إيصال مقترح  .1

 (؛ALACو SSAC، وgTLD، وسجالت ccNSO، وGNSOالمثال 
 ، بما في ذلك عملية من أجل:ICGعملية وإطار زمني من أجل التواصل مع  .2

من  ICGعلى نطاق مقترح النقل. على سبيل المثال، قد تطلب مجموعة  ICGالموافقة على أية إضافات يطلبها فريق  (أ
CWG  القائمة على وضع الميثاق التابعة لها وضع مقترح نقل لناحية خاصة من التداخل )على سبيل  المنظماتأو واحدة من

 ؛ والمثال، سجل استخدام خاص(
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 ؛CWGبين المقترحات المكونة األخرى وهذا العرض الخاص بالنقل من مجموعة  ICGحل أية مشكالت تتعرف عليها مجموعة  (ب
ن أجل التواصل مع المشاركة في عملية مراجعة المساءلة من أجل تحديد ومعالجة أية تداخالت محتملة بين عملية وإطار زمني م .14

 العمليتين.

 اإلبالغ:

بإطالع المنظمات القائمة على وضع الميثاق بآخر المستجدات وعلى وجه الخصوص ممثليهم في مجموعة  CWGيلتزم الرؤساء المشاركين في 
ICG .بشكل منتظم 

 القسم الرابع: العضوية وفريق العمل والنظام

 معايير العضوية:

من جانب المنظمات القائمة على ومجموعات العمل الفرعية، في حالة إنشاء ذلك، مفتوحة أمام األعضاء المعينين  CWGالعضوية في مجموعة 
لتسهيل جدولة االجتماعات والحد من أعباء العمل بالنسبة لألعضاء األفراد، يوصى بشدة أن يشار األعضاء األفراد في مجموعة  وضع الميثاق.

أعضاء في  2وحد أقصى  1عمل فرعية واحدة فقط، في حالة إنشاء مجموعات فرعية. ُتعين كل منظمة من منظمات وضع المواثيق حد أدنى 

 ع القواعد واإلجراءات الخاصة بها. وينبغي بذل أفضل الجهود لضمان أن األعضاء الفرديين:مجموعة العمل بما يتفق م

 الحصول على خبرات كافية للمشاركة في الموضوع المطابق؛ 

  االلتزام بالمشاركة الفعالية في أنشطةCWG بصفة مستمرة وعلى المدى الطويل 

  .ومتى ما كان ذلك مناسًبا، طلب ونقل وجهات نظر ومخاوف األفراد في المنظمة التي تعّينهم 
 

 CWGتقتضي من أعضاء  CWGفي تعيين األعضاء، يجب على المنظمات القائمة على وضع الميثاق مالحظة أن طرق اتخاذ القرارات لدى 
 حاالت نادرة ومع إدراك أن عمليات االقتراع تلك ال تمثل تصويًتا.  العمل عن طريق تحقيق اإلجماع، وأن االقتراع يستخدم فقط في

 
هذه. كما يجب بذل  CWGتـُنصح المنظمات القائمة على وضع الميثاق باستخدام عمليات منفتحة وشاملة عند اختيار أعضائها من أجل مجموعة 

ل الفرعية، في حالة إنشائها، لها تمثيل من جميع المناطق أفضل الجهود من أجل ضمان أن مجموعة عمل المجتمعات وأي من مجموعات العم
 .ICANNالخمسة لـ 

 
منفتحة على أي شخص مهتم بأن يكون مشاركًا. كما يجوز أن يكون المشاركون من المنظمات القائمة على  CWGباإلضافة إلى ذلك، سوف تكون 

 يكون معّين ذاتًيا. وسيمكن للمشاركين المشاركة بنشاط وحضور جميع أو يجوز أن CWGوضع الميثاق أو مجموعة أصحاب مصلحة غير ممثلة في 
 المعينين من قبل منظمات الميثاق. CWG، إال أن أي دعوات أو قرارات باإلجماع يلزم إجراؤها ستكون مقصورة على أعضاء CWGاجتماعات 

 
. يتوجب على جميع المشاركين )األعضاء والمشاركين( في هذه CWGوسيتم إدراج جميع المشاركين )األعضاء والمشاركين( في صفحة ويب 

مشاركين، العملية تقديم بيان إبداء اهتمام باتباع اإلجراءات الخاصة بالمنظمة القائمة على وضع الميثاق، أو إذا كان ذلك غير منطبق بالنسبة لل
 .GNSOيجب اتباع إجراءات 

 
باإلضافة إلى ضمان أن العملية متكاملة،  CWG، سوف يرأسون مداوالت CWGمجموعة  الرؤساء المشاركون المتطوعين، الذين تختارهم

إدارة يومية للمشروعات  ICANNومستندة إلى اإلجماع وتحظى بمشاركة متوازنة من أصحاب المصلحة المتعددين. من المتوقع أن توفر 
 اركين، منسقين محترفين للمشروعات أو مساعدة خبراء.المش CWGباإلضافة إلى دعم أمانة السر، وأن توفر بموجب طلب من رؤساء 

 

 تشكيل المجموعات، والتبعيات، والحل:

 بما يتفق مع القواعد واإلجراءات الخاصة بها.  CWGُتعين كل منظمة من منظمات وضع المواثيق أعضاء في مجموعة 

 (ICGأو ) IANAعالقة العمل مع مجموعة تنسيق نقل إشراف 
 -في المنظمات القائمة على وضع الميثاق  ICGباإلضافة إلى ممثلي  -سوف يناقش ويحدد الرؤساء المشاركون في مجموعة عمل المجتمعات  

. وعلى وجه الخصوص، سوف يتفق الرؤساء المشاركون CWGو ICGالطريقة األنسب لمشاركة المعلومات وإيصال التقدم والنتائج لكل من 
من المرتبط بوظائف التسمية"،  IANAمقترح نقل إشراف ، وهو "CWGيتم توفير الهدف الجوهري النهائي لمجموعة على طريقة من خالل 

التواصل بشكل منتظم مع المنظمات القائمة على وضع الميثاق  CWG. باإلضافة إلى ذلك، من المتوقع لمجموعة ICGإلى  CWGمجموعة 
 .ICGالخاصة بها باإلضافة إلى ممثليها في 

 فريق العمل والموارد

وفق ما هو مطلوب من قبل  CWGبتوفير الدعم الكامل لعمل مجموعة  CWGالمعينين في مجموعة  ICANNسوف يقوم فريق عمل 

ذلك  CWGالرئيس بما في ذلك دعم االجتماعات، وصياغة الوثائق، والتحرير والتوزيع والمساهمات الفنية األخرى متى رأت مجموعة 
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 .CWGبتوفير إمكانية الوصول إلى الخبراء المعنيين ومنسقين محترفين من خالل رؤساء مجموعة  ICANNتقوم  مناسًبا. وسوف

 
 تعيينات الموظفين لمجموعة العمل:

 CWGدعم فريق العمل الكافي من أجل دعم األنشطة الخاصة بمجموعة  ICANNسوف توفر 
 

 الموارد اإلضافية المطلوبة:
من أجل الحصول على موارد السفر  ICANNسوف يقوم رؤساء فريق الصياغة لهذا الميثاق، جوناثان روبنسون وبايرون هوالند، بالكتابة إلى 

سوف تبذل كل ما بوسعها من أجل عقد أية اجتماعات مباشرة  CWG، ولكن بموجب الفهم بأن مجموعة CWGالمعقولة بالنسبة ألعضاء 
 المجدولة بشكل منتظم. ICANNن مع اجتماعات متزامنة، أو بالتزام

 

بتعريف أي من الموارد اإلضافية بخالف ما حدد فريق العمل للمجموعة بأنها قد تحتاجه في أقرب فرصة من أجل  CWGوتوصًَى مجموعة 

 ضمان القدرة على تحديد هذه الموارد والتخطيط لها.

 القسم الخامس: قواعد المشاركة

 القرار:منهجية اتخاذ 

لمقترح النقل وخطة العمل والتقارير األخرى الخاصة بها، فإنها سوف تسعى للعمل بموجب اإلجماع. ويجب أن  CWGبوضع مجموعة 
ومجموعات العمل الفرعية(.  CWGتبذل االجتماعات القائمة على اإلجماع أفضل الجهود من أجل مشاركة جميع األعضاء )مجموعة 

 مسئواًل عن تحديد كل موقف مثل تعيين إحدى الحاالت اآلتية:يكون الرئيس )الرؤساء( 
 

  وهو الموقف الذي ال تكون فيه أقلية غير موافقة، ويمكن تعريف ذلك بأنه غيبا االعتراض -اإلجماع الكامل 

  موقف تكون فيه أقلية صغيرة غير موافقة، لكن األغلبية توافق -اإلجماع 
 

على الرئيس )الرؤساء( السماح بتقديم وجهة )وجهات( نظر األقلية، على أن يتم تضمينها باإلضافة في حالة غياب اإلجماع الكامل، يجب 
 إلى وجهة نظر اإلجماع في التقرير.

 
 وفي حاالت نادرة، قد يقرر الرئيس )الرؤساء( بأن استخدام اقتراع أمر معقول من أجل تقييم مستوى الدعم ألي توصية. وعلى الرغم من ذلك،

 ي الحذر عند استخدام االقتراع لئال تصبح أصواًتا، حيث إن هناك غالًبا عدم اتفاق حول معاني مسائل االقتراع أو نتائج االقتراع.يجب توخ
 

وأي عضو ال يوافق على القرار في مستوى اإلجماع المقدم من الرئيس )الرؤساء(، أو يرى بأن مشاركاته/مشاركاتها يغض الطرف عنها بشكل 
. في CWGيتم احتسابها، فيجب عليه أواًل مناقشة الظروف مع رئيس المجموعة الفرعية المعني أو الرؤساء المشاركين في مجموعة  منتظم أو ال

حالة عدم القدرة على حل المسألة بصورة مرضية، يجب على عضو المجموعة أن يطلب الحصول على فرصة لمناقشة الوضع مع رؤساء 
 .ICGوإذا لم يتم التوصل إلى قرار حتى اآلن، فيمكن إحالة المسألة إلى  يثاق أو ممثليها المعنيين.المنظمات القائمة على وضع الم

 
 دعم المنظمات القائمة على وضع الميثاق ألي من مسودات مقترحات النقل ومقترح النقل النهائي 

 
تتم مراجعة أي مسودة نقل أو مقترح نهائي للنقل من خالل كل منظمة من المنظمات القائمة على وضع الميثاق بما يتفق مع القواعد 

واإلجراءات الخاصة بها، وهو ما يحدد ما إذا كانت سوف تعتمد التوصيات الواردة فيها أم ال، وشرح األساس المنطقي لها، ووضع توصيات 
لنتيجة المداوالت  CWGلك مناسًبا. يلتزم رؤساء المنظمات القائمة على وضع الميثاق بإشعار الرؤساء المشاركين في مجموعة بديلة إذا كان ذ

 بأقرب طريقة مجدية.
 

 مسودة مقترح النقل 
 

ن توصية)توصيات( في حالة اختيار منظمة واحدة أو أكثر من المنظمات القائمة على وضع الميثاق عدم اعتماد توصية واحدة أو أكثر م
طبًقا لذلك. ويشمل هذا اإلشعار على األقل أسباب نقص الحصول على الدعم.  CWGواردة في مسودة مقترح النقل، يتم إخطار مجموعة 

، وفًقا لتقديرهم، تقرير إعادة النقر في التوصيات، أو نشر التوصيات للتعليقات العامة و/أو ضم CWGويجوز للمشاركين من مجموعة 
 ييرات المناسبة في مسودة مقترح النقل التكميلية إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق.التغ

 
بها  بعد تقديم مسودة المقترح التكميلي )إن وجد(، تناقش المنظمات القائمة على وضع الميثاق وتحدد بما يتفق مع القواعد واإلجراءات الخاصة

المقترح التكميلي. يلتزم رؤساء المنظمات القائمة على وضع الميثاق بإشعار الرؤساء المشاركين في إمكانية اعتماد التوصيات الواردة في مسودة 
 لنتيجة المداوالت بأقرب طريقة مجدية CWGمجموعة 
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 مقترح النقل النهائي 
 

نقوم في غضون عشرة أيام عمل بعد استالم اإلشعارات من جميع المنظمات القائمة على وضع الميثاق وفًقا لما هو مشار إليه أعاله، فسوف 
رسمية اعتباًرا من الحصول على اإلشعار األخير بتقديم مقترح النقل النهائي إلى الرؤساء في جميع المنظمات القائمة على وضع الميثاق، 

 على أن يحتوي على األقل على ما يلي:
 

األولية أو التمهيدية إلثراء  CWGمن مستندات  ، بما في ذلك المراجع إلى أيCWGالمقترح النهائي المعتمد بمعرفة مجموعة  (أ
 ؛ICGمناقشة 

 نتائج المداوالت حسب المنظمات؛ (ب

 .CWGسجل واضع بالطريقة التي تم بها التوصل إلى اإلجماع بالنسبة للمقترح في مجموعة  (ج
 

 النهائي، يجب أن يشير المقترح النهائي بوضوح إلىفي حالة )عدم( دعم واحدة أو أكثر من المنظمات القائمة على وضع الميثاق )لجزء من( المقترح 

 .CWGاألجزاء المؤيدة بشكل كامل واألجزاء غير المؤيدة، واألجزاء التي ترفضها المنظمة القائمة على وضع الميثاق من وجهة نظر مجموعة 

 

، يجب أن يوثق التقرير النهائي العملية التي تم اتباعها على أن يتم تقديمها CWGفي حالة عدم التوصل إلى أي إجماع من خالل مجموعة 

إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق من أجل طلب إجراء مناقشات محتملة للحد من هذه المشكالت التي تحول دون التوصل إلى إجماع. 
ليات المتبعة، بما في ذلك المطالبة بالحصول على مقترحات من أجل وإذا تعذر رغم ذلك الوصول إلى إجماع، يوثق التقرير النهائي العم

 ICGتخفيف المشكالت التي تحول دون التوصل إلى إجماع من المنظمات القائمة على وضع الميثاق على أن يتم تقديم ذلك إلى مجموعة 

ل تعذر الوصول رغم ذلك إلى إجماع، يجب تقديم في حا من أجل تقديم مقترحاتها للحد من المشكالت التي تحول دون التوصل إلى إجماع.

 إلى المنظمات القائمة على وضع الميثاق. CWGطلب إللغاء مجموعة 

 
 تقديم مقترح النقل

 

وممثلي  CWGبما يتفق مع الطريقة المتفق عليها فيما بين رؤساء مجموعة  ICGإلى  CWGيتم تقديم المقترح النهائي من خالل مجموعة 

 المنظمات القائمة على وضع الميثاق.في  ICGمجموعة 
 

 تعديل الميثاق:

، يقرر الرؤساء CWGفي حالة عدم توفير هذا الميثاق إرشادات و/أو إذا كان تأثير الميثاق غير معقول إلجراء األعمال الخاصة بمجموعة 
 المشاركون ما إذا كانوا يرون بأن الميثاق بحاجة إلى تعديل أم ال. 

 
أما إذا تقرر بأن الميثاق بحاجة إلى تعديل من أجل التعامل مع الحذف والتأثير غير المعقول، فيجوز للرؤساء المشاركين اقتراح تعديل 
ءات الميثاق. وال يسري أي تعديل إال بعد اعتماد الميثاق المعدل من خالل المنظمات القائمة على وضع الميثاق بما يتفق مع القواعد واإلجرا

 اصة بهم. الخ

 عمليات حل وتصعيد المشكلة/القضية:

 .ICANNبمعايير السلوك المتوقعة لدى من المتوقع التزام جميع المشاركين 
 

للرؤساء المشاركين الحق في تقييد مشاركة شخص مات يزعج مجموعة العمل بشكل جدي. وبشكل عام يجب تحذير المشارك في أول 
األمر بصورة شخصية سرية، ثم علنية بعد ذلك قبل إنفاذ هذا التقييد؛ وفي الظروف النادرة يتم التغطي عن هذا المطلب. يخضع هذا القيد 

 ا هو مبين أعاله. للحق في الطعن وفًقا لم

http://www.icann.org/en/news/in-focus/accountability/expected-standards
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 اإلغالق والتقييم الذاتي لمجموعة العمل:

وأية مجموعات فرعية  CWGفي تحديد التوقيت المناسب لالنتهاء من العمل. يتم حل مجموعة  ICGمع ممثلي  CWGتتشاور مجموعة 
 بموجب الحصول على إشعار بذلك من رؤساء المنظمات القائمة على وضع الميثاق أو الممثلين المعينين. 

 القسم السادس: تاريخ تسجيل الميثاق

 الوصف التاريخ اإلصدار
1.4   

   

   

   

   

   
 

جهة االتصال بفريق 
 العمل:

 
البريد 

اإللكترون
 ي:
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 ICGطلب تقديم العروض لمجموعة  - 2الملحق 
 

 IANAمجموعة تنسيق نقل إشراف 

 طلب عروض

 
 1412سبتمبر  1
 

 مقدمة
 

 مهام رئيسية: 1أربع ICG، لدى )(ICGأو  IANAمجموعة تنسيق نقل إشراف  1بموجب ميثاق

 
  التصرف كصلة وصل لكافة األطراف المهتمة بانتقال إشرافIANA المجتمعات التنفيذية" الثالثة ، بما في ذلك"

: ، وهي األسماء واألرقام ومعايير البروتوكول(. وتتألف هذه المهمة منIANAذوي العالقات التنفيذية أو الخدمية مع  )أي
    

    التماس المقترحات من المجتمعات التنفيذية 
  IANAطلب إسهامات مجموعة واسعة من المجتمعات المتأثرة بوظائف  

  تقييم نتائج المجتمعات التنفيذية الثالث للتوافق والتشغيل البيني  
  تجميع اقتراح كامل للنقل  
  مشاركة المعلومات واتصاالت العامة 

 
. ال يعارض طلب العروض هذا أي نموذج من ICG( من ميثاق 1( هذا المهمة )RFPيعالج طلب العروض )

 اإلسهامات من المجتمعات غير التشغيلية.
 
 الردود الرسمية الكاملة .4

 
( للحصول على ردود رسمية كاملة لطلب العروض هذا من خالل ICG) IANAتسعى مجموعة تنسيق انتقال إشراف 

، )أي ذوي العالقات التنفيذية أو الخدمية  IANAالعمليات التي سيتم عقدها من قبل كل من"المجتمعات التنفيذية" لدى 
 الصلة باألسماء واألرقام ومعايير البروتوكول(.، ذات IANAالمباشرة مع 

 
ينبغي دعم المقترحات من قبل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المشاركين في عملية التنمية المقترحة. ينبغي وضع 
العروض من خالل عملية شفافة منفتحة وشاملة لجميع أصحاب المصلحة المهتمين بالمشاركة في تطوير العرض. وألجل 

في الحفاظ على دورها التنسيقي الخفيف، يتم تشجيع جميع األطراف األخرى المتأثرة بقوة للمشاركة في  ICGدة مساع
 عمليات المجتمع.

 
يوفر الرابط التالي المعلومات حول عمليات المجتمع المستمرة وكيفية المشاركة فيها، وسوف يستمر هذا في التحديث مع 

 الوقت:
 https://www.icann.org/en/stewardship/community 

 
 
  ICANNو NTIA" إلى الوظائف المحددة حالًيا في االتفاق بين IANAهذا تشير " RFPفي طلب العروض  1
[orde-purchase-functions-http://www.ntia.doc.gov/page/ianar باإلضافة إلى أي وظائف أخرى ]

 SAC- 067. يوفر المستند IANAيتم تنفيذها تقليدًيا من قبل مشغل وظائف 
[en.pd-067-https://www.icann.org/en/system/files/files/sacf وصًفا واحًدا للعديد من المعاني ]

 " والتي قد تكون قراءة مفيدة باإلضافة إلى الوثائق التي تشكل االتفاق ذاته.IANAالمختلفة لمصطلح "

https://www.icann.org/en/stewardship/community
http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order
http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order
http://www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-order
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf
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1  en.pd-27aug14-icg-https://www.icann.org/en/system/files/files/charterf 

 

ركة يطلب المجتمعات االلتزام بعمليات مفتوحة وشاملة في إعداد ردودهم، حتى يتسنى لجميع أفراد المجتمع أن يشاركوا مشا
كاملة في ومراقبة تلك العمليات. يطلب من المجتمعات أيًضا السعي بنشاط وتشجيع مشاركة أوسع من قبل أي أطراف أخرى 

 ذات مصلحة في ردهم.

 
هو تحديد والمساعدة في تسوية الخالفات بين المقترحات المقدمة، من أجل وضع  ICGسيكون التحدي الرئيسي لمجموعة 

. لذا ينبغي أن تركز المقترحات المقدمة على تلك العناصر التي تعتبر ضرورية حًقا لنقل IANAخطة واحدة لنقل إشراف 
 الخاصة بها. IANAوظائف 

 
 .1412يناير  12الموعد المستهدف لجميع الردود الرسمية الكاملة لطلب تقديم العروض هذا هو 

 
 التعليقات .1

 
مقترحات رسمية كاملة من خالل العمليات التي عقدتها كل من المجتمعات التشغيلية، وأن تشارك جميع  ICGبينما تطلب 

األطراف المعنية في أقرب وقت ممكن في العمليات المجتمعية ذات الصلة، قد تختار بعض األطراف تقديم تعليقات مباشرة 
الخاصة. يمكن تقديم  ICGجتمع، أو عن عمليات حول جوانب محددة من مقترحات معينة، حول عمليات الم ICGإلى 

. سيتم أرشفة التعليقات forum@icann.or-icgg في أي وقت عن طريق البريد اإللكتروني  ICGالتعليقات مباشرة إلى 
 <./forum-http://forum.icann.org/lists/icg علنا على > 

 
سوف توجه التعليقات المتلقاة إلى المجتمعات التنفيذية ذات الصلة إن كان ذلك  ICGيجب أن يكون المعلقين على وعي بأن 

امل للنقل. وهذا التعليقات المتلقاة وفق ما يسمح به الوقت والمصادر ووفًقا للجدول الزمني الش ICGمناسًبا. سوف تراجع 
فترات تعليق  ICG. قد تنشئ ICGيعني، أن التعليقات المتلقاة حول عروض معينة قد ال يتم مراجعتها حتى يتم تقديمها إلى 

 عامة معينة حول مواضيع معينة في المستقبل، بعد تلقي الردود الرسمية الكاملة لطلب تقديم العروض.
 
 

 عناصر العروض المطلوبة

 
 كل مجتمع على تقديم عرض واحد يحتوي على العناصر الموضحة في هذا القسم. ICGتشجع 

 

ويطلب من المجتمعات وصف العناصر المحددة في األقسام أدناه بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، ووفقا للصيغة / الهيكل 
للسماح للمقارنة بين اإلجابات، ويتم  الستيعاب النتائج بشكل أكثر سهولة. بينما كل سؤال محدد بدقة  ICGالمقترح، للسماح لـ

تشجيع المشاركين على تقديم المزيد من المعلومات في األقسام التفسيرية، بما في ذلك الملخصات الوصفية للسياسات / 
الممارسات والمراجع المرتبطة بالوثائق المصدر للسياسات / الممارسات المحددة. بهذه الطريقة، فإن الردود على االستبيان 

 ستكون مفيدة على المستوى التشغيلي وكذلك لمجتمعات أصحاب المصلحة األوسع.

 
عند وصف  1الحالي مناسًبا IANAفي سياق االكتمال واالتساق، يجب على العروض تقديم المراجع كلما كان عقد وظائف 

 الترتيبات القائمة واقتراح تغييرات على الترتيبات القائمة.

 

 نوع العرض .4
 

 ينبغي أن يعالج هذا التقديم: IANAتحديد أي فئة من وظائف 
 

 ] [ معلمات البروتوكوالت ] [ األرقام ] [ األسماء
 

 

https://www.icann.org/en/system/files/files/charter-icg-27aug14-en.pdf
mailto:icg-forum@icann.org
http://forum.icann.org/lists/icg-forum/
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 IANAوصف استخدام المجتمع لوظائف  .1
 

المحددة، والمميزة التي يعتمد عليها مجتمعك. لكل من خدمات أو أنشطة  IANAينبغي أن يسرد هذا القسم وظائف 
IANA :التي يعتمد عليها مجتمعك، برجاء تقديم التالي 

 
  وصًفا للوظائف؛ 

  وصًفا لوظيفة العميل )العمالء(؛ 
 ما هي السجالت المشاركة في تقديم الوظيفة؛ 

 
 ، والمهام المطلوبة من قبل مجتمعات العمالء األخرى. IANAوصف ألي تداخل أو ترابط بين متطلبات 

 
، يمكنك وصفها هنا. في IANAأخرى خارج نطاق عقد وظائف  IANAإذا كان مجتمعك يعتمد على أي خدمة أو نشاط 

 هذه الحالة، يرجى أيًضا وصف الكيفية التي ينبغي بها معالجة الخدمة أو النشاط في خطة النقل.

 

 الترتيبات الحالية، لما قبل النقل .2
 

 ، قبل النقل.IANAينبغي أن يصف هذا القسم كيفية عمل الترتيبات الحالية ذات الصلة بـ 
 
 
 
1 final_award_and_sacs.pdf-2-http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1  

 مصادر السياسة أ.

 

عند القيام  IANAوينبغي لهذا القسم تحديد مصدر)مصادر( معينة من السياسة التي يجب اتباعها من قبل مشغل وظائف 

 IANAبالخدمات أو األنشطة الوارد وصفها أعاله. إذا كان هناك مصادر واضحة للسياسة أو وضع السياسات ألنشطة 

 المختلفة، يرجى وصف هذا بشكل منفصل. لكل مصدر للسياسة أو عملية وضع السياسة، برجاء تقديم التالي:
 

  ( التي تأثرت.1)المحددة في القسم IANAما هي وظيفة 
 

وصف حول كيف تم وضع هذه السياسة وكيف تم إنشاؤها ومن المشارك في عملية وضع السياسة 
  وإنشاؤها. 

  وصف حول كيف تم حل النزاع بشأن السياسة. 
 باإلشارة إلى وثائق وضع السياسة وعمليات حل النزاع. 

 
 ب. الرقابة والمساءلة 

 
للخدمات واألنشطة  IANAينبغي أن يصف هذا القسم كل الطرق التي أجري من خاللها الرقابة على تقديم مشغل وظائف 

حالًيا مسئولة عن توفير تلك الخدمات. لكل آلية  IANAالمدرجة في القسم األول وجميع الطرق التي يراها مشغل وظائف 
 ل للتطبيق مما يلي:مراقبة أو مساءلة، يرجى تقديم أكبر عدد ممكن قاب

 
 ( التي تأثرت. 1)المحددة في القسم IANAما هي وظيفة 

 
 أ قد تأثرت، حدد أي منها قد تأثر واشرح كيف تأثر. -1إذا كانت مصادر السياسة المحددة في القسم 

 
وصف للكيان أو الكيانات التي توفر المراقبة أو تقوم بوظائف المساءلة، بما في ذلك، كيفية اختيار األفراد أو 

 إبعادهم من المشاركة في هذه الكيانات. 
 

وصف لآللية )مثل العقد، مخطط التقارير، خطة التدقيق، إلخ(. ينبغي أن يشمل هذا وصًفا لعواقب وظائف مشغل 
IANA بي المعايير التي وضعتها اآللية، ومدى شفافية نتائج اآللية والشروط التي قد تغير اآللية. التي ال تل 

 
 الوالية )الواليات( القضائية التي تنطبق على أساسها اآللية واألساس القانوني الذي تستند عليه اآللية. 

 

http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/sf_26_pg_1-2-final_award_and_sacs.pdf
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 الترتيبات المقترحة للرقابة والمساءلة بعد النقل  .3

 

ب في ضوء النقل. إذا -1القسم ما هي التغييرات التي يقترحها مجتمعك للترتيبات المدرجة في القسم  ينبغي أن يصف هذا

كان مجتمعك يقترح استبدال واحد أو أكثر من الترتيبات الحالية بترتيبات جديدة، يجب شرح هذا االستبدال وجميع العناصر 

 غي لمجتمعك أن يقدم مبرره وتبريره للترتيبات الجديدة.ب يجب وصفها للترتيبات الجديدة. ينب-1المدرجة في القسم 

 
أ، -1وترتيبات السياسة القائمة المبينة في القسم  IANAإذا كان مقترح مجتمعك له تأثيرات ناتجة عن التفاعل بين وظائف 

 ينبغي أن توصف هذه اآلثار هنا.

 
ب، ينبغي توفير األساس المنطقي والمبرر لهذا -1القسم إذا كان مجتمعك ال يقترح تغييرات على الترتيبات المدرجة في 

 الخيار هنا.
 

 تأثير النقل .4

 

. قد تشمل هذه التأثيرات بعًضا من أو 1ينبغي أن يصف هذا القسم ما هي آراء مجتمعك كآثار للتغييرات المقترحة في القسم 
 كل مما يلي، أو تأثيرات أخرى محددة لمجتمعك:

 
  لية لتحقيق استمرارية الخدمة وإمكانية دمج الخدمة الجديدة داخل عملية النقل. وصف للمتطلبات التشغي

  المخاطر التي تتعرض لها االستمرارية التشغيلية وكيف سيتم معالجتها. 
 . NTIAوصف ألي متطلبات لإلطار القانوني في غياب عقد 

 
وصف حول كيف قمت باختبار أو تقييم قابلية أي من األساليب الفنية أو التشغيلية في هذا المستند وكيف 

 يتم مقارنتها للترتيبات المعمول بها. 
 

حتى تكتمل، وأي أمور رئيسية متوسطة قد تحدث  1وصف المدة التي يتوقع أن تستغرقها العروض في القسم 
 قبل أن تكتمل. 

 

 NTIAمتطلبات  .5

 
 أنه يجب على اقتراح النقل أن يلبي المعايير الخمس التالية:NTIAباإلضافة إلى ذلك، أنشأت  

 
  دعم وتعزيز نموذج أصحاب المصالح المعددة؛ 

 الخاص باإلنترنت؛  DNSالحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام 
 

 ؛ والحفاظ على انفتاح اإلنترنت؛ IANAتلبية احتياجات وتوقعات العمالء والشركاء العالميين لخدمات 
 

 بحل متعدد الحكومات أو تقوده منظمة حكومية دولية.  NTIAيجب أال يستبدل االقتراح دور 

 
 .IANAيجب أن يفسر هذا القسم كيف يلبي عرض مجتمعك هذه المتطلبات وكيف يلبي المصلحة العالمية في وظائف 

 

 عملية المجتمع .6
 

 العملية التي استخدمها مجتمعك لوضع هذا العرض، بما في ذلك:يجب أن يصف هذا القسم 
 

 الخطوات التي تم اتخاذها لوضع العرض ولتحديد اإلجماع. 
 

روابط لإلعالنات، وجداول األعمال، والقوائم البريدية، والمشاورات وإجراءات االجتماع. تقييم لمستوى 
 التوافق في عرض مجتمعك، بما في ذلك 

 وصف لمناطق النزاع أو االختالف. 
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 األعضاء والمشاركون – 1الملحق 

 نظرة عامة

عضًوا، ويتم تعيينهم بمعرفة المنظمات القائمة  شخًصا، منظمين في صورة  تتألف مجموعة عمل المجتمعات من 
فراد. ومجموعة عمل المجتمعات + عضو يقومون بذلك كأعلى وضع الميثاق ويتحملون المسئولية أمامها، باإلضافة إلى 

عبارة عن مجموعة منفتحة. ويمكن ألي شخص مهتم بالعمل في مجموعة عمل المجتمعات االنضمام كمشارك. قد يكون 
المشاركون من إحدى المنظمات القائمة على وضع الميثاق، أو من مجموعة من أصحاب المصلحة أو إحدى المنظمات غير 

 أو معينة ذاتًيا. ICANNتمعات أو مجموعة غير نشطة داخل الممثلة في مجموعة عمل المج

 دولة ممثلة. والتمثيل اإلقليمي على النحو التالي: ، هناك CWGعضًوا ومشاركًا في مجموعة  من بين 

 آسيا/آسيا المطلة على المحيط الهادئ 11 •

 أوروبا 12 •

 أمريكا الشمالية 12 •

 أمريكا الالتينية 11 •

 أفريقيا 14 •

 

 ، فإن تمثيل مجموعة أصحاب المصلحة على النحو التالي:CWGعضًوا ومشاركًا في مجموعة  112من بين 

 )بدون شراكة( 24 •

• 12 GNSO 

• 11 ccNSO/ccTLD 

• 12 At-Large 

• 12 GAC 

• 1 SSAC 

 .CWGيشاركون في مجموعة  ICGأعضاء من  2باإلضافة إلى ذلك، هناك 

 

 األعضاء:

 المشاركون: ليز فير وجوناثان روبينسونالرؤساء 

ALAC 

 (AFRALO) سيون أوجيدجي

 (APRALO) فؤاد باجوا

 (EURALO) ليبلوند-أوليفر كريبن

 (LACRALO) فاطمة كامبرونيرو

https://community.icann.org/display/gnsosoi/Seun+Ojedeji+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Fouad+Bajwa+SOI
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=36211634
https://community.icann.org/display/atlarge/Fatima+Cambronero+SOI
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 (NARALO) إدواردو دياز

 

CCNSO 

  (ccNSO، أوروبا، ليست عضًوا في DK.) ليز فير

 (PE ،LAC.) إريك إيريارت

 (ccNSO، أوروبا، ليس عضًوا في AC.) بول كين

 ، أفريقيا(ZA.) فيكا ميبسانا

 (SE، Europe.) ستافان جونسون

  

GAC 

 )النرويج( إليز ليندبيرغ

 )تايالند( واناويت أكوبوترا

 

 GNSOالمنظمة الداعمة لألسماء العامة 

  جوناثان روبنسون

 (CSG) نجريج شاتا

 (RrSG) جرايم بونتون

 (NCSG) أفري دوريا

 (RySG) دونا أوستن

 (RySG)بديل  ستيفاني دوشيسنو

  

 SSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار 

  روبرت غيرا

 جاب أكيرهوس

 

 

 المشاركين

 GNSO – كريس سيبيرن

 GNSO – رفيق داماك

https://community.icann.org/display/atlarge/Eduardo+Diaz+SOI
https://community.icann.org/x/qCTxAg
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Erick+Iriarte+Ahon+SOI
https://community.icann.org/x/pCTxAg
https://community.icann.org/x/HCPxAg
https://community.icann.org/x/ICPxAg
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Elise+Lindeberg+SOI
https://community.icann.org/x/DTKfAg
https://community.icann.org/x/a4-bAQ
https://community.icann.org/x/N43bAQ
https://community.icann.org/x/2Qd-Ag
https://community.icann.org/x/ZYBwAg
https://community.icann.org/x/zIBEAg
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Stephanie+Duchesneau+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Robert+Guerra+SOI
https://community.icann.org/x/kAjRAg
https://community.icann.org/x/ABrxAg
https://community.icann.org/x/VYXDAQ
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 GNSO – سوزان كواغوتشي

 GNSO – برندين كويربيس

 GNSO – ماريليا ماسييل

 ماثيو شيرز

 GNSO – تشاك غوميز

 GNSO – ستاسي كينج

 GNSO – يرنستيفاني ب

 GNSO – عمرو الصدر

 كارلوس واطسون

 كيرين ماكارثي

 بيل مانينج

 جيانكانج ياو

 ديربي شيباندوي

 جيمس غانون

 ICG، عضو CCNSO – مارتن بويل

 GNSO – جين وولف

 GNSO – فيليب شيبارد

 ICG، عضو GNSO – أولريخ نوبن-وولف

 ماثيو ويل

 GNSO – عمران أحمد شاه

 والي بكاري

 دون هوالندر

 GNSO – ملتون مولر

https://community.icann.org/x/k4BwAg
https://community.icann.org/x/oAB-Ag
https://community.icann.org/x/mBPxAg
https://community.icann.org/x/xRvxAg
https://community.icann.org/x/mpHbAQ
https://community.icann.org/x/AL3hAg
https://community.icann.org/x/mDOfAg
https://community.icann.org/x/CIBEAg
https://community.icann.org/x/EhrxAg
https://community.icann.org/x/0BrxAg
https://community.icann.org/x/9BnxAg
https://community.icann.org/x/Cx-xAg
https://community.icann.org/x/vxnxAg
https://community.icann.org/x/AIQ3Ag
https://community.icann.org/x/BlZ-Ag
https://community.icann.org/x/UQIBAQ
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Mathieu+Weill+SOI
https://community.icann.org/x/jr7hAg
https://community.icann.org/x/CB-xAg
https://community.icann.org/x/3BrxAg
https://community.icann.org/x/JYU3Ag
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 صالح الدين الحاج

 بالل التيتي

 GNSO – توني هولمز

 GNSO – فيل كوروين

 Large-At (EURALO) – بالمينا بوبوفا

  ليون هان

  جين موثيغا

 GNSO – ستيفانيا ميالن

 GNSO – بام ليتل

 GNSO – سارا فالفي

 سوزان وولف

 ccNSO – أالن ماكجليفري

 ccNSO – بايرون هوالند

 Large-at – ديزري مليوشفيك

 ICG، عضو ccNSO –كيث ديفيدسون 

 ICG، عضو ccNSO – ماري أودوما

 ICG، عضو ccNSO –زياودونج لي 

 LACTLD – كارولينا آغويري

 غورو أخاريا

 ALAC – أالن غرينبرغ

 أليسا كوبر

  بيكي بير

 كنان الخطيب

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Bilal+Altiti+SOI
https://community.icann.org/x/uIDhAg
https://community.icann.org/x/IAzPAQ
https://community.icann.org/x/Th3xAg
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Jane+Ngima+Muthiga+SOI
https://community.icann.org/x/Hgu6Ag
https://community.icann.org/x/gguMAg
https://community.icann.org/x/MB3xAg
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Allan+MacGillivray+SOI
https://community.icann.org/x/ry7xAg
https://community.icann.org/x/oijxAg
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Mary+Uduma+SOI
https://community.icann.org/x/BB-xAg
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Guru+Acharya+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Alan+Greenberg+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Becky+Burr+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Kinan+Alkhatib+SOI
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 مارتن بوترمان

 GAC – مارك كارفيل

 GNSO – أبارنا سريدار

  Large-At،ccNSO ،NomCom – أور-تشيريل النغدون

  (هنا)رابط إلى السيرة الذاتية كريستوفر ويكينسون 

 (IANA)مجموعة عمل مشكالت  Large-At – ياسويتشي كيتامورا

 Large-At – (هنا رابط إلى السيرة الذاتية) سيفاسوبرامانيان موثوسامي 

 (LACRALOفي  ALS) ACUI – أنطونيو مدينا غوميز

 Large-At – كارلتون ساميولز

 ماساكي ساكاماكي

 كلوديا سيلي

 GAC – إريك فورسبيرغ-الرس

 بيتينان كوارمورنباتانا

 GAC – شوجي ياماغوتشي

 GAC – أكيريو سوجياما

 GAC – تاكويا إيتو

 ccNSO – غوردان كارتر

 بارادورن أثيكيساكول

 حسين بدران

 GAC – دوي إلفريدا

 ccNSO – بيتر فان روست

  جورج شويجر 

 هوبرت شويتنر

https://community.icann.org/x/VC-xAg
https://community.icann.org/x/vSHxAg
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Aparna+Sridhar+SOI
https://community.icann.org/x/pgW5AQ
https://community.icann.org/x/sSTxAg
https://community.icann.org/x/sSTxAg
https://community.icann.org/x/oCTxAg
https://community.icann.org/x/6iHxAg
https://community.icann.org/x/6iHxAg
https://community.icann.org/x/yiHxAg
https://community.icann.org/x/yiHxAg
https://community.icann.org/x/GSPxAg
https://community.icann.org/display/atlarge/Carlton+Samuels+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Lars+Erik+Forsberg+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Pitinan+Kooarmornpatana+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Shuji+Yamaguchi+SOI
https://community.icann.org/x/dSjxAg
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Takuya+Itou+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Jordan+Carter+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Paradorn+Athichitsakul+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Dwi+Elfrida+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Peter+Van+Roste+SOI
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=49362647
https://community.icann.org/pages/viewpage.action?pageId=49362647
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 GAC – تراسي هاكشو

 Large-At (EURALO) – يوري النسيبورو

 بيرتراند دي ال تشابيل

 ريناليا عبد الرحيم

 GAC – كافاليأولغا 

 Large-At (APRALO) – توموهيرو فوجيساكي

 GNSO – جوي ليديكوت

 Large-At (APRALO) – هولي ريتشه

 Large-At (LACRALO) -- ليون سانشيز

 GAC – فينغ جو

 Large-At (AFRALO) – موندوا كيفوفا

 كريس ديسبين

 ccNSO – مارتن سيمون

 At-Large – نيرمول أجاروال

 GAC – كيمبويونغ 

 ccNSO – مينجونج بارك

 GAC – سييرا-كامينو مانيون

   كونستانتينوس كوميتيس

 GNSO – رودي فانسنيك

 بول شندلر

 GAC – غاري كامبيل

 ICG، عضو GAC – منال إسماعيل

 كيرت بريتز

https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Tracy+Hackshaw+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Yrjo+Lansipuro+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Bertrand+de+LA+CHAPELLE+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Rinalia+Abdul+Rahim+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Olga+Cavalli+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Tomohiro+Fujisaki+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Joy+Liddicoat+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Holly+Raiche+SOI
https://community.icann.org/display/atlarge/Leon+Sanchez+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Feng+Guo+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Mwendwa+Kivuva+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Chris+Disspain+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Maarten+Simon+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Boyoung+Kim+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Minjung+Park+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Konstantinos+Komaitis+SOI
https://community.icann.org/display/gnsosoi/Rudi+Vansnick+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Paul+Szyndler+SOI
https://community.icann.org/x/VjLxAg
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Kurt+Pritz+SOI
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  ستيف كروكير

 GNSO – روبن جروس

 جاري هانت

 مالكولم هاتي

 ccNSO – يونج أوم لي

 GAC – سوزان راديل

  جيثا هاريهارن

 

  

 

 

 

https://community.icann.org/display/gnsosoi/Robin+Gross+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Malcolm+Hutty+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Young-eum+Lee+SOI
https://community.icann.org/display/gnsocwgdtstwrdshp/Suzanne+M.+Radell+SOI
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 المخططات االنسيابية – 1الملحق 
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 NTIAمسودة المبادئ والمعايير التي يجب أن تؤيد وتدعم القرارات الخاصة بنقل إشراف  - 5الملحق 

 

 NTIA85مسودة المبادئ والمعايير التي يجب أن تؤيد وتدعم القرارات الخاصة بنقل إشراف 

 مقدمة

. هذا يعني أن NTIAالهدف من هذه المبادئ والمعايير أن تكون أساًسا تتشكل بموجبه القرارات الخاصة بنقل إشراف 

 . ICGالمقترحات يمكن اختبارها في مقابل المبادئ والمعايير قبل إرسالها إلى 

ضمن المساءلة ويجب أن ت IANA: يجب أن ال تؤدي التغييرات إلى تقويض تشغيل وظيفة األمن واالستقرار .أ

 والموضوعية في اإلشراف على الخدمة.

 يجب أن تكون التغييرات في أقل الحدود المطلوبة من أجل توفير المساءلة والموضوعية.

 : يجب أن تكون هذه الخدمة مسئولة وشفافة. المساءلة والشفافية .ب

: تعتبر المساءلة مطلًبا مسبًقا للمساءلة. في حين قد توجد مخاوف تتعلق بالحفاظ على السرية التجارية أو الشفافية .1

، فإن القرار النهائي TLDمخاوف حول مواصلة التشغيل خالل عملية التفويض أو إعادة التفويض ألي نطاق 

المستقل كجزء من تقييم القيمة الفعلية  واألساس المنطقي لذلك القرار يجب نشره أو على األقل أن يخضع للفحص

 للمتغير بالنسبة لمستوى أداء الخدمة.

ويجب أن تضمن مساءلة المشغل  IANA: يجب أن تكون المساءلة مستقلة عن مشغل وظائف 86استقالل المساءلة .1

 أمام المجتمع العالمي ألصحاب المصلحة المتعددين الشامل.

مستقاًل عن عمليات السياسات. فدوره يتمثل  IANA: يجب أن يكون مشغل وظائف IANAاستقالل السياسة عن  .1

في تنفيذ التغييرات بما يتفق مع السياسة المتفق عليها من خالل عملية السياسات المتكاملة ذات الصلة. )مالحظة: 

 هذا الفصل.(. يشترط العقد الحالي بالفعل IANAال يفترض ذلك مسبًقا أي نموذج لفصل السياسة وأدوار 

: يجب أن تكون هناك ضمانات مفعلة من أجل الحماية من االستيالء على الخدمة أو أي الحماية من االستيالء .2

 وظيفة من وظائف اإلشراف أو المراقبة.

يعمل على مشغل الوظائف تحقيق مستويات الخدمة المتفق عليها ويجب أن تكون قراراته متوازية  معايير األداء: .2

المتفق عليها. ويجب أن تكون هناك عمليات معمول بها من أجل مراقبة األداء ويجب العمل بآليات مع السياسة 

 من أجل تصحيح أنواع الفشل. كما يجب تخصيص احتياطي والعمل به في حالة فشل الخدمة.

: يجب أن تكون هناك عملية للطعون حول القرارات التي تشمل تعويض ]ملزم[ ومفتوح الطعون والتعويض .2

 لألطراف المتأثرة ومفتوح أمام فحص الجمهور.

بطريقة معتمدة وآنية وفعالة. كما أنها تعد من الخدمات الحيوية ويجب  IANA: يجب تنفيذ أداء وظائف مستويات الخدمة .ج

ألي مقترح ضمان مواصلة الخدمة عبر النقل وما بعده، مع تحقيق مستوى جودة الخدمة المقررة والمتفق عليها باإلضافة 

 إلى التزامات مستوى الخدمة.

 المستند ال يزال قيد المراجعة.  -مسودة ما قبل اجتماع فرانكفورت المباشر  85
 في هذا المبدأ هناك استقالل لإلشراف، وليس اإلشراف في حد ذاته. 86



  

99 
 

وأن تكون  IANAيجب أن تكون التزامات مستوى الخدمة قابلة للتهيئة من أجل تطوير احتياجات عمالء وظيفة  .1

 خاضعة للتطوير المستمر.

 يجب أن تكون العملية تلقائية لجميع الوظائف الروتينية. .1

 متغير( في مقابل االلتزامات المتفق عليها.يجب تدقيق جودة الخدمة بشكل مستقل )مراجعةالقيمة الفعلية لل .1

مستندة إلى سياسة متفق عليها من خالل  IANA: يجب أن تكون قرارات وإجراءات مشغل وظائف مستند إلى السياسة .د

 عمليات مقررة ومتكاملة ألصحاب المصلحة المتعددين. وعلى هذا النحو، يجب أن تكون القرارات واإلجراءات:

، يجوز اتخاذ ccTLDرات متأصلة بشكل واضح في السياسة المتفق عليها. بالنسبة لنطاقات قابلة للتنبؤ: القرا .1

هي  ccNSOالقرارات على المستوى المحلي من خالل عمليات متفق عليها على المستوى الوطني. منظمة 

، وليس فقط ccTLD، وتعمل في عملية منفتحة مع جميع نطاقات ICANNالجهة المختصة بالسياسات في 

، على الرغم من أن صالحيتها غير مقبولة عالمًيا. بالنسبة ccNSOأعضاء منظمة دعم أسماء رموز البلدان 

 ؛GNSO، فإن الجهة المختصة بالسياسات هي gTLDلنطاقات 

 عدم التمييز؛ .1

 التدقيق )مراجعة القيمة الفعلية للمتغير ( .1

 إمكانية الطعن عليه من خالل األطراف المعنية بشكل كبير. .2

  :IANAوع عمالء تن .ه

 

 .IANAومشغل وظائف  TLDفي اعتبارها تنوع نماذج العالقة فيما بين مشغلي نطاقات  IANAيجب أن تضع عمليات 

 .IANAسوف يكون النقل بحاجة إلى إيضاح تنوع الترتيبات في المساءلة بالنسبة للمستخدمين المباشرين لوظائف 

 

خدمة بدون الحاجة إلى عقد ويجب عليها احترام تنوع االتفاقيات  IANAيجب أن توفر  :ccTLDبالنسبة لنطاقات 

 . وعلى وجه الخصوص، يجب احترام هيئة السياسات الوطنية وال يجبccTLDوالترتيبات المعمول بها بالنسبة لنطاقات 

 .DNS87ام فرض متطلبات إضافية ما لم تكن مرتبطة بشكل مباشر وواضح باألمن واالستقرار والمرونة العالمية لنظ

 يجب أن يضمن أي مقترح القدرة: إمكانية الفصل: .و

 عن المشغل الحالي إذا كان مضموًنا وبما يتوازى مع العمليات المتفق عليها IANAعلى فصل وظائف  .1

 إعداد عملية من أجل اختيار مشغل جديد. .1

الحالي يشترط  NTIA. )الحظ أن عقد IANAيجب أن تظل إمكانية الفصل خالل أي عملية نقل مستقبلية لوظائف 

 هذا الفصل.(

 

 rfc1591وهذا األمر وارد في  87


