
 الملحق "و": تأكید االلتزامات
") وشركة اإلنترنت DOC. تحدد ھذه الوثیقة تأكید االلتزامات (التأكید) من وزارة التجارة بالوالیات المتحدة األمریكیة ("1

، الشركة التي ال تھدف للربح. وفي خطوة لتدارك إتمام اتفاقیة المشروع المشترك ")ICANNلألرقام واألسماء المخصصة ("
ومعروفا بشكل عالمي من خالل DNS(1وللعمل على جعل التنسیق التقني السم نطاق اإلنترنت ونظام العنونة عمال مؤسسیا (

 منظمة عامة من القطاع الخاص وتوافق األطراف كما یلي:

ھیل التجارة والسماح . اعتبار اإلنترنت تقنیة تحویلیة سوف تستمر في إلھام األشخاص حول العالم وإفادة التنمیة المحلیة وتس2
بتدفق المعلومات بحریة وبال قیود. أحد عناصر نجاح اإلنترنت ھي الشبكة الالمركزیة الكبیرة التي تتیح وتشجع عملیة اتخاذ 

 - DNS -القرار بالمستوى المحلي. على الرغم من ھذه الالمركزیة فإن التنسیق التقني العالمي للبنیة األساسیة لإلنترنت 
 إمكانیة التشغیل. تتطلب ضمان

بما فیھا التعلیقات عن: (أ) ضمان أن اتخاذ القرارات التي  ICANNوDOC. ھذه الوثیقة تؤكد التعلیقات المحوریةمن قبل 3
قد تم في ظل اعتبار المصلحة العامة والمسئولیة والشفافیة؛ (ب) الحفاظ على أمان  DNSتتعلق بالتنسیق التقني العالمي لـ 

؛ و(د) تسھیل المشاركة عبر DNS؛ (جـ) تعزیز التنافسیة وثقة العمیل واختیار العمیل في سوق DNS واستقرار ومرونة
 .DNSاإلنترنت فیما یتعلق بالتنسیق التقني لـ 

على التزاماتھا تجاه المساھمین المتعددین والقطاع الخاص وتطویر السیاسة تماما من األسفل لألعلى للتنسیق  DOC. تؤكد 4
الذي یعمل لصالح مستخدمي اإلنترنت الدولیین. وتعتبر عملیة التنسیق الخاص، النتائج التي تعكس الصالح  DNSالتقني لـ 

أن ھناك  DOCو ICANNالعام، أفضل شيء للتلبیة المرنة لمتغیرات اإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت. تدرك كل من 
مستخدمي اإلنترنت بشكل عام. لضمان اتخاذ إلى مدى أكبر من  ICANNمجموعة من المشاركین تشترك في عملیات 

بتنفیذ ونشر تحلیالت عن  ICANNالقرارات بمراعاة الصالح العام ولیس فقط في صالح مجموعة محددة من المساھمین تلتزم 
األمن التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة للقرارات على العامة بما یتضمن أي تأثیر مالي أو تأثر إیجابي أو سلبي (إن وجد) على 

 .DNSالنظامي واالستقرار ومرونة 

أھمیة تمكین مستخدمي اإلنترنت على استخدام اإلنترنت لغاتھم وحروفھم المحلیة وتصادق على التقدیم  DOC. تدرك 5
) إلى جانب تحدید مشكالت األمان واالستقرار ccTLDsالسریع ألسماء النطاق بالمستوى األعلى من رموز البلدان الدولیة (

بموجب أي خطة أو مقترح لتنفیذ أسماء النطاق  DOCونة أوال. وال یوجد بھذا المستند ما یعبر عن تقدیم دعم من جانب والمر
 gTLDsحول الطریقة التي قد یستفید منھا المستھلك المحتمل لـ  DOC) أو تصریح من جانب gTLDsبالمستوى األعلى (

 الجدیدة والتي تعادل التكلفة المحتملة.

كذلك على التزام حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة على المشاركة المستمرة في اللجنة االستشاریة الحكومیة  DOC. تؤكد 6
في ظل اعتبار عملیة اتخاذ القرار في  GACالدور الھام لـ  DOC). وتدرك GACوالمعروفة باسم ( ICANNالخاصة بـ 
ICANN  وتنفیذ مھام االعتبار الفعال من جانبICANN مدخل لGAC  على سمات السیاسة العامة للتنسیق التقني لإلنترنت

DNS. 

بالتزام العمل بالشفافیة والمسئولیة وبتطویر السیاسة المستند إلى الحقائق ومراعاة المداوالت عبر المجتمع  ICANN. تلتزم 7
ار بما یتضمن كیفیة تأثیر التعلیقات مع مراعاة إجراءات االستشارة المناسبة التي توفر تفسیرات مفصلة لألسس التخاذ القر

ومسئولیاتھا وخطط  ICANNمقابل لوائح  ICANNعلى تطویر السیاسة ونشر التقریر السنوي الذي یحدد مستوى تقدم 
بتوفیر مجموعة قرارات تفسیریة بالقرارات المتخذة والسبب  ICANNالعمل والخطة اإلستراتیجیة. باإلضافة إلى التزام 

 .ICANNالبیانات والمعلومات التي تعتمد علیھا  المنطقي ومصادر

على المستوى العام للعمل على  DNSالتزامھا بـ: (أ) الحفاظ على األھلیة والقدرة على تنسیق اإلنترنت  ICANN. تؤكد 8
صیانة اإلنترنت الفردي والقابل للتشغیل؛ و(ب) الحفاظ على حالتھا كمنظمة ذات فائدة عامة ال تھدف للربح یقع مقرھا 

الرئیسي بالوالیات المتحدة األمریكیة باإلضافة إلى شبكة مكاتب حول العالم لتلبیة احتیاجات المجتمع العالمي، و(جـ) العمل 
كل  ICANNأساس المساھمین المتعددین وكمنظمة بالقطاع الخاص یشترك فیھا العامة وھم من تعمل لصالحھم منظمة  على

 تعتبر منظمة خاصة وال یوجد في ھذا التأكید ما ینبئ عن التحكم بھا من أي ھیئة. ICANNأعمالھا. جدیر بالذكر أن 

) وعناوین DNSبالنسبة ألغراض ھذا التأكید على اسم نطاق اإلنترنت ونظام العنونة فھو محدد على أنھ: أسماء النطاق ( 1
تنسق ھذه المعرفات بالمستوى  ICANNبروتوكول اإلنترنت وأرقام األنظمة المجھولة ومنفذ البرتوكول وأرقام المعلمات. 

 العام بما یتفق مع المھمة.

                                              



 ICANN، وتلتزم DNSھمتھا التقنیة الھامة والمحددة لتنسیق ستتكیف وتتطور لاللتزام بم ICANN. وبمعرفة ذلك فإن 9
 بشكل إضافي باتخاذ إجراءات إضافیة إلى جانب عملیات مراجعة مستمرة لاللتزام كما ھو محدد أدناه:

بتحسین والحفاظ على  ICANNتلتزم  ضمان المساءلة والشفافیة ومصالح مستخدمي اإلنترنت الدولیین:" 9.1"
خالت العامة والمسئولیة والشفافیة بحیث یضمن أن تعكس ھذه القرارات المصلحة العامة وأن تكون آلیات قویة للمد

والتي قد  ICANNمسئولة أمام كافة المساھمین من خالل: (أ) التقییم المستمر والتحسین من قدرة مجلس إدارة 
المجلس والمدى الذي حققت فیھ اإلدارة تتضمن عملیة تقییم مستمرة ألداء المجلس وعملیات االختیار التي یقوم بھا 

الحالیة والمستقبلیة واعتبار آلیة االستئناف على قرارات المجلس؛ (ب) تقییم دور وفعالیة  ICANNاحتیاجات 
GAC  ومدى تفاعلھا مع المجلس ورفع التوصیات للتحسین وذلك من أجل ضمان التنسیق الفعال منICANN 

؛ (جـ) التقییم المستمر والتحسین المستمر DNSلعامة للتنسیق التقني لـ حول سمات المصلحة ا GACعلى مدخل 
المدخالت العامة (بما یتضمن التفسیر الكافي للقرارات المتخذة  ICANNعلى العملیات التي بموجبھا تتلقى 

ة من مجتمع قویة وداعمة ومقبول ICANNوأسبابھا المنطقیة)؛ و(د) التقییم المستمر للمدى الذي تكون فیھ قرارات 
اإلنترنت العام؛ و(ھـ) تقییم عملیة تطویر السیاسة لتسھیل إجراء المداوالت بین المجتمع وضمان فعالیة تطویر 

سوف تنظم عملیة مراجعة بشأن تنفیذ االلتزامات السابقة على فترة ثالث  ICANNالسیاسة ومناسبتھا للوقت. 
. أن یتم إجراء عملیة المراجعة من خالل أعضاء 2010بر دیسم 31سنوات على أن تنتھي المراجعة األولى قبل 

المجتمع المتطوعین وسیجمعھا فریق المراجعة ویطرحھا للتعلیق العام، وأن تشتمل على ما یلي (أو مندوبیھم 
والسكرتیر المساعد لشعبة االتصاالت والمعلومات  ICANNورئیس مجلس إدارة  GACالمفوضین): رئیس 

االستشاریة والمنظمات الداعمة وخبراء مستقلین. سیتم االتفاق  ICANNلین عن لجان ، وممثDOCالخاصة بـ 
) ورئیس إدارة GAC(بالتشاور مع أعضاء  GACعلى تركیبة فریق المراجعة بشكل مشترك من رئیس 

ICANNل . وسیتم تقدیم التوصیات الناتجة للمجلس مع نشرھا للتعلیق العام. سیتخذ مجلس اإلدارة إجراءات خال
فترة ستة شھور من استالم التوصیات. ویجب أن تعتبر كل مراجعة من المراجعات السابقة المدى الناجح الذي سیتم 

بالشفافیة والمسئولیة فیما  ICANNفي ضمان عمل  ICANNفیھ عملیات التقییم واتخاذ اإلجراءات من جانب 
مراجعة السابقة والمتممة للمدى الذي قام فیھ المجلس یتعلق بقراراتھا والعمل للصالح العام. سیتم تقییم عملیات ال

 والطاقم بتنفیذ التوصیات الناتجة عن مراجعات عملیات االلتزام األخرى المحددة أدناه.

طورت خطة تھدف إلى تحسین األمان واالستقرار  ICANN المحافظة على األمان واالستقرار والمرونة: 9.2
والتي سوف یتم تحدیثھا بشكل مستمر  DNSانب إمكانیة التشغیل العالمیة لـ والمرونة في عملیات التشغیل إلى ج

سوف تنظم عملیة مراجعة بشأن تنفیذ  DNS. ICANNلتعكس التھدیدات الناتجة لـ  ICANNمن جانب 
سیتم االلتزامات السابقة على فترة ثالث سنوات. وسیتم تنفیذ أول مراجعة بعد عام واحد من تاریخ التأكید الفعال. و

توجیھ اھتمام خاص لـ: (أ) شئون األمان واالستقرار والمرونة كل من المادیة والشبكیة ذات الصلة بأمان واستقرار 
؛ و(ب) ضمان التخطیط المناسب و(جـ) الحفاظ على وضوح العملیات. سیتم تقییم كل عملیة DNSتنسیق إنترنت 

تنفیذ خطة األمان وفعالیة الخطة في التعامل مع التھدیدات في  ICANNتتم بموجب ھذا القسم بشأن المدى الناجح لـ 
التحدیات المحتملة والفعلیة ومدى كفایة خطة األمان في مواجھة التحدیات والتھدیدات المستقبلیة لألمان واالستقرار 

 التقنیة المحدودة. "سیتم تنفیذ المراجعة من قبل أعضاء ICANNبما یتفق مع مھمة  DNSومرونة اإلنترنت
متطوعین من المجتمع، وسیتشكل فریق عمل وسیتم نشره إلبداء التعلیقات العامة، وسیتضمن مایلي (أو المرشحین 

التنفیذي، وممثلین عن اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة  ICANN، ومدیر GACالمعینین عنھم): رئیسة 
(بالتشاور  GACلمراجعة بشكل مشترك من رئیس المعنیة، والخبراء المستقلین. سیتم االتفاق على تركیبة فریق ا

. وسیتم تقدیم التوصیات الناتجة للمجلس مع نشرھا للتعلیق العام. ICANN) والمدیر التنفیذي لـ GACمع أعضاء 
 سیتخذ مجلس اإلدارة إجراءات خالل فترة ستة شھور من استالم التوصیات.

سوف تضمن التفكیر في توسیع مساحة نطاق  ICANN" لك:تعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھ 9.3
المستوى األعلى وسیتم تحدید القضایا المتعددة المتضمنة (بما یشمل التنافسیة وحمایة المستھلك واألمان واالستقرار 

والمرونة ومشكالت االنتھاك الضار ومخاوف السلطات وحمایة الحقوق) بشكل جید قبل عملیة التنفیذ. متى ما عملت 
gTLDs جدیدة (سواء كانت لغة الASCII  أو مجموعة الحروف األخرى) لفترة عام واحد سوف تنظمICANN 

بتعزیز التنافسیة وثقة المستھلك واختیار المستھلك  gTLDsعملیة مراجعة سوف تفحص مدى تمتع تقدیم أو توسیع 
المتضمنة بالتقدیم أو التوسیع. إلى جانب كفائیة (أ) الطلب وعملیة التقییم و(ب) وضع ضمانات للحد من المشكالت 

ICANN  سوف تنظم إجراء مراجعة مستقبلیة لتنفیذ االلتزامات السابقة بعد عامین من المراجعة األولى ثم على فترات
تبلغ أربعة أعوام. "سیتم تنفیذ المراجعة من قبل أعضاء متطوعین من المجتمع، وسیتشكل فریق عمل وسیتم نشره 

التنفیذي،  ICANN، ومدیر GACمة، وسیتضمن مایلي (أو المرشحین المعینین عنھم): رئیسة إلبداء التعلیقات العا
 وممثلین عن اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة المعنیة، والخبراء المستقلین. سیتم االتفاق على تركیبة فریق المراجعة

. وسیتم تقدیم التوصیات ICANNي لـ ) والمدیر التنفیذGAC(بالتشاور مع أعضاء  GACبشكل مشترك من رئیس 
 الناتجة للمجلس مع نشرھا للتعلیق العام. سیتخذ مجلس اإلدارة إجراءات خالل فترة ستة شھور من استالم التوصیات.



والتي تخضع للقوانین  WHOISعلى نحو إضافي بتعزیز سیاستھا الحالیة المنوطة بـ  ICANNتلتزم  1.3.9
إلجراءات ترمي إلى الحفاظ على الوصول العام المطلق في  ICANNة الحالیة تنفیذ وتتطلب السیاس المعمول بھا،

 الكاملة والدقیقة، بما في ذلك المسجل والمعلومات التقنیة والفواتیر ومعلومات WHOISالوقت المناسب إلى معلومات 
 ICANNبثالثة أعوام، سوف تنظم االتصال اإلداریة. وعام واحد من تاریخ السریان لھذا المستند ثم على فترات تقدر 

وتنفیذھا لتلبیة االحتیاجات القانونیة  WHOISوتنفیذھا لتقییم مدى فعالیة سیاسة  WHOISعملیة مراجعة لسیاسة 
لتعزیز القانون مع تعزیز ثقة المستھلك. سیتم تنفیذ المراجعة من قبل أعضاء متطوعین من المجتمع، وسیتشكل فریق 

، ومدیر GACالتعلیقات العامة، وسیتضمن مایلي (أو المرشحین المعینین عنھم): رئیسة  عمل وسیتم نشره إلبداء
ICANN  التنفیذي، وممثلین عن اللجان االستشاریة والمنظمات الداعمة المعنیة، باإلضافة إلى خبراء، وممثلین عن

ة فریق المراجعة بشكل مشترك مجتمع قوى تطبیق القانون، وخبراء بالخصوصیة العالمیة. سیتم االتفاق على تركیب
. وسیتم تقدیم التوصیات الناتجة ICANN) والمدیر التنفیذي لـ GAC(بالتشاور مع أعضاء  GACمن رئیس 

 للمجلس مع نشرھا للتعلیق العام. سیتخذ مجلس اإلدارة إجراءات خالل فترة ستة شھور من استالم التوصیات.
 ICANNراجعات لتسھیل العمل وفقا للمسئولیة والشفافیة مع فتح مداوالت . سیتم نشر البنود والنتائج الخاصة بالم10

وعملیات التشغیل الخاصة بھا. سوف یقوم كل فریق من فرق المراجعة باعتبار مثل ھذه التعلیقات العامة وتعدیل المراجعة إلى 
 الوضع المناسب قبل إصدار التقریر النھائي للمجلس.

. تلتزم U.S.C. 902 47و U.S.C، 1512 15لى االلتزامات وفقا لسلطتھا بموجب بھذا التأكید ع DOC. وتدخل 11
ICANN  ویقصد باالتفاقیة أن تكون طویلة 2009أكتوبر  1بھذا التأكید لمواد الشركة ولوائحھا. ستسري ھذه االتفاقیة من .

اف. قد یلغي أي طرف ھذا التأكید على األمد ومع ذلك قد یتم تعدیلھا في أي وقت من خالل موافقة متبادلة من كافة األطر
یوما للطرف اآلخر. ال یتوقع من ھذا التأكید أي تحویل لالعتماد المالي  120االلتزامات من خالل تقدیم إشعار كتابي قبل فترة 

زامات بین األطراف. في حالة إلغاء ھذا التأكید یجب على كل طرف مسئوال وحده عن دفع أي نفقات ناشئة. تخضع كافة االلت
 بموجب ھذا التأكید بااللتزامات لمدى توفر االعتماد المالي. DOCلـ 
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