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 مسرد

 .en-03-02-2014-https://www.icann.org/resources/pages/glossaryراجع 

 

 ( ACاللجنة االستشارية )

 

( هي هيئة استشارية رسمية، تتألف من ممثلين من مجتمع اإلنترنت لتقديم ACاالستشارية )اللجنة 
الداخلية على  ICANNبشأن مشاكل معينة أو مجال السياسة. تنص لوائح  ICANNالمشورة إلى 

أي  العديد من اللجان االستشارية بينما قد يتم إنشاء اللجان األخرى عند الحاجة. وليس للجان االستشارية
، ولكنها تقوم بتقديم معطيات وتوصيات إلى مجلس إدارة ICANNسلطة قانونية حالية لتنوب عن 

ICANN . 

ا:  https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-            انظر أيض 
Ien/#X. 

، الذي يؤكد على التزام مؤسسة NTIAو ICANNبين  2009( هو اتفاق AoCتأكيد االلتزامات ) (AoCتأكيد االلتزامات )
ICANN  بالمساءلة والشفافية وأمان واستقرارDNS  وخيار المنافسة والمستهلك والمشاركة الدولية

، يتم IANAوكجزء من انتقال دور اإلشراف على  ومراجعات المجتمع الدورية واألنشطة ذات الصلة.
بموجب تأكيد االلتزامات ومراجعات تأكيد االلتزامات في اللوائح الداخلية  ICANNإدراج التزامات 

  وسيتم إنهاء تأكيد االلتزامات نفسه. ICANNلمؤسسة 

مراجعات تأكيد االلتزامات 
 (AoC)مراجعات 

                                                                                             ت عد مراجعات تأكيد االلتزامات مراجعات دورية للمجتمع ينبغي إجراؤها وفق تأكيد االلتزامات للتقييم 
الحفاظ  (2" أدناه(، وATRضمان المساءلة والشفافية )راجع " (1في  ICANNوالتقرير بشأن تقدم 

ستهلك، الترويج للتنافسية وثقة المستهلك وخيار الم (3، وDNSعلى أمان واستقرار ومرونة 
، يتم إدراج مراجعات تأكيد IANAوكجزء من انتقال دور اإلشراف على  ؛WHOISسياسة  (4و

 .ICANNااللتزامات في اللوائح الداخلية لمؤسسة 

اللجنة االستشارية لعموم 
 (ALACالمستخدمين )

 

سة مسؤولة عن درا ICANN( هي هيئة داخل هيكل ALACاللجنة االستشارية لعموم المستخدمين )
وتقديمها، حيث إنها تتعلق بمصالح مستخدمي اإلنترنت الفرديين  ICANNالمشورة المتعلقة بأنشطة 

، تشارك اللجنة االستشارية لعموم IANAبعد انتقال دور اإلشراف على  "(.At-Large)مجتمع "
                                                              المستخدمين كمشارك في عملية اتخاذ القرار في المجتمع الم م ك ن.

ا:   .ghttp://www.atlarge.icann.or/            انظر أيض 

منظمة دعم العناوين 
(ASO) 

بشأن مسائل السياسات المتعلقة  ICANN( المشورة لمجلس إدارة ASOتقدم منظمة دعم العناوين )
، تشارك IANAبعد انتقال دور اإلشراف على  ( وإدارتها.IPبتخصيص عناوين بروتوكول اإلنترنت )

                                                                      منظمة دعم العناوين كمشارك في عملية اتخاذ القرار في المجتمع الم م ك ن.

ا:   .ghttps://aso.icann.or/            راجع أيض 

مراجعة المسئولية والشفافية 
(ATR ) 

( عبارة عن مراجعات متطلبة وفق تأكيد االلتزامات للتقييم والتقرير ATRمراجعة المسئولية والشفافية )
في ضمان المساءلة والشفافية عبر توفير توصيات لتحسين أنشطة المساءلة  ICANNحول تقدم 

، يتم إدراج مراجعات المسئولية IANAوكجزء من انتقال دور اإلشراف على  .ICANNوالشفافية في 
 .ICANNااللتزامات األخرى في اللوائح الداخلية لمؤسسة  والشفافية ومراجعات تأكيد

https://www.icann.org/resources/pages/glossary-2014-02-03-en
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#XI
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#XI
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#XI
http://www.atlarge.icann.org/
https://aso.icann.org/
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فريق مراجعة المسئولية 
 (ATRTوالشفافية )

يتم إجراء كل عملية مراجعة من مراجعات المسئولية والشفافية من قبل فريق مراجعة المسئولية 
 "(.ATRTوالشفافية )"

لجنة حوكمة المجلس 
(BGC) 

تتحمل مسؤولية إجراء  ICANNن لجنة تابعة لمجلس إدارة ( عبارة عBGCلجنة حوكمة المجلس )
 ولكل عضو من أعضائه. ICANNتقييمات أداء دورية لمجلس إدارة 

عملية نموذج األدنى نحو 
 األعلى

في أن تحليل السياسات واتخاذ  ICANNيتمثل أحد المبادئ األساسية في إجراءات اتخاذ القرار في 
القرارات يتقدم من مستوى صاحب المصلحة )الذي يتكون من األطراف المعنية بصورة مباشرة 

ومستخدمي اإلنترنت والشركات وأي شخص آخر يرغب في المشاركة في العملية( إلى مستوى مجلس 
ى جميع المستويات بأقصى . وتوفر العملية فرصة للمشاركة المفتوحة والمتساوية علICANNإدارة 

 قدر ممكن من الناحية العملية.

منظمة دعم أسماء رمز البلد 
(ccNSO) 

والتي تم  ICANN( إحدى الهيئات التي تنتمي إلى مؤسسة ccNSOتعد منظمة دعم أسماء رمز البلد )
( ccNSO. حيث توفر منظمة دعم أسماء رمز البلد )ccTLDإنشاؤها من قبل ومن أجل مديري 

دى لمديري نطاق المستوى األعلى لرمز البلد لاللتقاء ومناقشة قضايا موضوعية تهم نطاق المستوى منت
ا لتعزيز التوافق والتعاون التقني وبناء  ccNSOاألعلى لرمز البلد من منظور عالمي. وتقدم                                              منبر 

ما أنها . كccTLDوتسهل تطوير أفضل الممارسات التطوعية لمديري  ccTLDالمهارات بين نطاقات 
بها فيما يتعلق بمجموعة  ICANNتتولى مسئولية وضع السياسات العالمية وتوصية مجلس إدارة 

ألسماء النطاقات الدولية  ccTLDsمثل طرح نطاقات  ccTLDsمحددة من المشكالت المتعلقة بـ 
(IDN ccTLDs وتتاح العضوية في .)ccNSO  لجميع مديريccTLD  المسؤولين عن إدارة

، تشارك IANAبعد انتقال دور اإلشراف على  .3166 ccTLD( ISOالدولية للتقييس )المنظمة 
                                                                             منظمة دعم أسماء رمز البلد كمشارك في عملية اتخاذ القرار في المجتمع الم م ك ن.

 

ا:   .ghttp://ccnso.icann.or/            راجع أيض 

لرمز نطاق المستوى األعلى 
 (ccTLDالبلد )

                                                ( هو نطاق المستوى األعلى لإلنترنت الذي ي ستخدم أو ccTLDإن نطاق المستوى األعلى لرمز البلد )
                                                       ي حجز لبلد أو لدولة ذات سيادة أو ألراضي  مستقلة عموما .

ا:   .http://www.iana.org/cctld/cctld.htm            راجع أيض 

مجموعة العمل عبر المجتمع 
 ICANNلتعزيز مساءلة 

 (CCWG)مساءلة 

 

)مجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز  ICANNمجموعة العمل عبر المجتمعات بشأن تحسين مساءلة 
 ICANNة ( تم تشكيلها لوضع مقترح يضمن الحفاظ على التزامات مساءلة وشفافيICANNمساءلة 

 . IANAتجاه المجتمع العالمي لإلنترنت وتعزيزها بعد انتقال إشراف الحكومة األمريكية على وظائف 

ا:              راجع أيض 
cctcrosscomm/CCWG+on+Enhancihttps://community.icann.org/display/a

ng+ICANN+Accountability. 

http://ccnso.icann.org/
http://www.iana.org/cctld/cctld.htm
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability
https://community.icann.org/display/acctcrosscomm/CCWG+on+Enhancing+ICANN+Accountability
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                                                ، يحصل المجتمع الم م ك ن على الصالحيات المجتمعية IANAكجزء من انتقال دور اإلشراف على  صالحيات المجتمع
السبع التالية، من خالل اللوائح الداخلية األساسية، لتمكين مجتمع اإلنترنت ألصحاب المصلحة المتعددين 

 بشأن إجراءاتها )أو إغفاالتها(: ICANNساءلة من م

  صالحية رفض موازنة مؤسسةICANN  أو موازنةIANA  أو الخطط
 .ICANNاإلستراتيجية/التشغيلية لمؤسسة 

  صالحية رفض التغييرات على اللوائح الداخلية القياسية لمؤسسةICANN. 

  صالحية اعتماد التغييرات على اللوائح الداخلية األساسية لمؤسسةICANN  أو بنود تأسيسها
 أو جزء كبير منها. ICANNأو أية تخلص من كافة أصول  ICANNواعتماد بيع 

  صالحية تعيين المديرين بمجلس إدارةICANN .أو إقالتهم 

  صالحية استدعاء أعضاء مجلسICANN  .بالكامل 

  عملية مراجعة مستقلة مجتمعية ملزمة أو طلب إعادة نظر غير ملزم.صالحية بدء 

  صالحية رفض قرارات مجلس إدارةICANN  المتعلقة بمراجعات وظائفIANA بما في ،
ذلك اتخاذ إجراءات لتنفيذ عملية الفصل المتعلقة بمرحلة ما بعد االنتقال بخصوص وظائف 

 .IANAالتسمية في 

 

ة عملية المشاركة التعاوني
(CEP ) 

الداخلية، قبل بدء أي عملية  ICANNعلى النحو المحدد في المادة الرابعة بالبند الثالث من لوائح 
لغرض حل  ICANNمراجعة مستقلة، يطلب من مقدم الشكوى الدخول في فترة مشاركة تعاونية لدى 
تم النص على أن  أو الحد من المشكالت التي سيتم طرحها على لجنة عملية المراجعة المستقلة. كما

عملية المشاركة التعاونية هذه ستبدأ قبل تحمل الطرف مقدم الطلب ألي تكاليف في إعداد طلب 
والطرف مقدم الطلب بدون  ICANN                                                          للمراجعة المستقلة. وي توقع أن تكون المشاركة التعاونية بين 

 مشاركة مستشار قانوني. 

ا:   .en.pdf-11apr13-https://www.icann.org/en/system/files/files/cep            راجع أيض 

 اإلجماع

 

ويمكن . ICANNيمثل اإلجماع أحد أشكال اتخاذ القرار التي توظفها مختلف المنظمات الداعمة ضمن 
                                                                                          أن تختلف طريقة التوصل إلى "إجماع" بين المنظمات الداعمة. على سبيل المثال، ت ستخد م الطريقة 

 التالية في المنظمة الداعمة لألسماء العامة:

حين ال يتحدث أحد في المجموعة ضد التوصية الواردة في  -"اإلجماع أو التوافق الكامل في اآلراء" 
 إلى ذلك في بعض األحيان بلفظ التوافق باإلجماع. القراءات األخيرة. كما يشار

 الحالة التي تختلف عليها األقلية الصغيرة ويوافق عليها األغلبية.  -اإلجماع 

             ي فهم اإلجماع  ICANNعندما تقدم اللجنة االستشارية الحكومية مشورة بشأن اإلجماع إلى مجلس إدارة 
 على أنه يعني ممارسة اعتماد القرارات من خالل االتفاق العام في غياب أي اعتراض رسمي.

 IANAفريق مقترح إشراف 
الموحد  RIRلسجالت 
 (CRISP )فريق

 

من قبل مجتمع أرقام  IANAتم وضع المقترح الموحد إلشراف سجالت اإلنترنت اإلقليمية على وظائف 
ذات الصلة بتخصيص  IANAسجالت اإلنترنت اإلقليمية إلصدار مقترح ألنشطة  اإلنترنت من خالل

لغرض خاص  DNSوإدارة مناطق  IANAكتل موارد أرقام اإلنترنت وسجالت أرقام 
"IN-ADDR.ARPA"و "IP6.ARPA .ومهام إدارة السجالت األخرى ذات الصلة " 

ا:  governance/iana-internet-and-https://www.nro.net/nro-            راجع أيض 
team-crisp-team-proposal-stewardship-iana-rir-oversight/consolidated. 

https://www.icann.org/en/system/files/files/cep-11apr13-en.pdf
https://www.nro.net/nro-and-internet-governance/iana-oversight/consolidated-rir-iana-stewardship-proposal-team-crisp-team
https://www.nro.net/nro-and-internet-governance/iana-oversight/consolidated-rir-iana-stewardship-proposal-team-crisp-team
https://www.nro.net/nro-and-internet-governance/iana-oversight/consolidated-rir-iana-stewardship-proposal-team-crisp-team
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ارة عن مجموعة من أصحاب المصلحة متحدين حول اهتمام أو توجه مشترك مجموعة الدوائر عب مجموعة الدوائر
 معين.

اللجنة الدائمة للعمالء 
(CSC) 

، للقيام IANA، كجزء من انتقال دور اإلشراف على (CSCيتم إنشاء اللجنة الدائمة للعمالء )
أداء وظائف التسمية في  فيما يعلق بمراقبة NTIAبالمسؤوليات التشغيلية التي كانت تقوم بها في السابق 

IANA.  وي ن ص على هيكل اللجنة الدائمة للعمالء في اللوائح الداخلية األساسية لمؤسسة                                                                         ICANN. 

مجموعة العمل عبر المجتمع 
المكلفة بوضع مقترح انتقال 
دور اإلشراف على وظائف 

IANA  ذات الصلة باألسماء
)اإلشراف على مجموعة 

 العمل عبر المجتمع(

يتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة العمل عبر المجتمع في وضع مقترح لنقل اإلشراف على وظائف 
IANA  حول الوظائف ذات الصلة باألسماء واتفق )اإلشراف على مجموعة العمل عبر المجتمع( على

                      التي تؤثر بشكل  مباشر  IANAتقديم مقترح موحد للنقل للعناصر الخاصة بانتقال اإلشراف دور على 
 على مجتمع تسمية اإلنترنت. 

ا:   .https://community.icann.org/x/37fhAg            راجع أيض 

المشاركون في عملية اتخاذ 
 القرار

، تشارك المنظمات الداعمة واللجان االستشارية الخمس التالية IANAبعد انتقال دور اإلشراف على 
 At-Largeلجنة                                                      كمشاركين في عملية اتخاذ القرار في المجتمع الم م ك ن. ICANNلتابعة لمؤسسة ا

 االستشارية ومنظمة دعم العناوين ومنظمة دعم أسماء رمز البلد والمنظمة الداعمة لألسماء العامة
يعمل المجتمع  ك(.واللجنة االستشارية الحكومية )إذا اختارت اللجنة االستشارية الحكومية القيام بذل

                                                                                          الم م ك ن وفق توجيه الشركاء في عملية اتخاذ القرار لممارسة صالحيات المجتمع المنوط بها مجتمع 
اإلنترنت ألصحاب المصلحة المتعددين وممارستها كجزء من انتقال دور اإلشراف على وظائف 

NTIAركة كصانع للقرار في ممارسة . ومع ذلك، لن تتمكن اللجنة االستشارية الحكومية من المشا
لتنفيذ مشورة إجماع  ICANN                                                              المجتمع الم م ك ن لصالحيات المجتمع لالعتراض على قرار مجلس إدارة 

وفي مثل هذه الحاالت، ال تزال اللجنة االستشارية الحكومية قادرة على  اللجنة االستشارية الحكومية.
 ار. المشاركة بأي صفة استشارية، ولكن ليس كصانع قر

وشؤونها كمؤسسة  ICANNعبارة عن أشخاص طبيعيون يوجهون أنشطة  ICANNمجلس إدارة  المديرون
عمومية غير هادفة للربح يقع مقرها بوالية كاليفورنيا ولهم واجبات ائتمانية فيما يتعلق بممارسة سلطتهم 

تماعات مجلس إدارة المؤسسية. يتميز المدراء عن المراقبين واالرتباطات الذين يمكنهم حضور اج
ICANN .ولكن ال يمكنهم التصويت 

ا:  https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-            راجع أيض 
en/#VI. 

سياسة اإلفصاح عن 
المعلومات الوثائقية 

(DIDP) 

( إلى ضمان احتواء هذه المعلومات DIDPالوثائقية ) ICANNتهدف سياسة الكشف عن معلومات 
 ICANNالتشغيلية وتوفير عمليات الوصاية والتحكم داخل  ICANNبالمستندات ذات الصلة بأنشطة 

بادئ للجمهور العام ما لم يتوفر سبب يدفعهم للحفاظ على سرية هذه المعلومات. جدير بالذكر أن أحد الم
إلى الشفافية والكشف عن المعلومات هي تحديد مجموعة شاملة من المواد  ICANNالرئيسية التي تدفع 

 على موقع الويب الخاص بها بطبيعة الحال. ICANNالتي توفرها 

كمبيوتر ( المستخدمين على اكتشاف طريقهم عبر اإلنترنت. فلكل جهاز DNSيساعد نظام اسم النطاق ) (DNSنظام اسم النطاق )
والذي يتألف من سلسلة معقدة من  -                           على غرار رقم الهاتف تمام ا  -على شبكة اإلنترنت عنوان متميز 

استخدام اإلنترنت عن  DNS. لذا يسهل IP. ومن الصعب تذكر عناوين IPاألرقام، ويسمى عنوان 
                  المعقد. لذا فبدال   IP                                                                        طريق السماح باستخدام سلسلة مألوفة من األحرف )"اسم النطاق"( بدال  من عنوان

. فهو عبارة عن أداة مساعدة www.internic.net، يمكنك كتابة 207.151.159.3من كتابة 
                                        للذاكرة تجعل تذكر العناوين أكثر سهولة .

https://community.icann.org/x/37fhAg
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#VI
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#VI
https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en/#VI
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الداخلية ويتمتع  ICANN                                                                      ويتم تشكيل المجتمع الم م ك ن مثل جمعية كاليفورنيا الفردية وفق ا لوائح  المجتمع صاحب الصالحيات
                                                                                            بالصالحية الالزمة كمعي ن بموجب قانون والية كاليفورنيا لتعيين المديرين وإقالتهم أو استدعاء مجلس 

وسيتم  اإلدارة بالكامل واتخاذ إجراءات أخرى وفق توجيهات المجتمع لممارسة الصالحيات المجتمعية.
 .ICANNوائح الداخلية األساسية لمنظمة                                                   إنشاء المجتمع الم م ك ن والقواعد التي تحكمه في الل

الخطة التشغيلية الخمسية 
 ICANNلمؤسسة 

 

هي وسيلة لتخطيط وتنفيذ ملفات البيانات ألنشطة  ICANNلمؤسسة  الخطة التشغيلية الخمسية
ICANN لمؤسسة  الخطة اإلستراتيجيةمع األهداف اإلستراتيجية المبينة في  بالتوافقICANN وتعمل .

 ICANNخطة التشغيل هذه كرابط بين األهداف اإلستراتيجية وخطة التشغيل السنوية لمؤسسة 
ا، حيث توضح النتائج المخططة )عوامل النجاح الرئيسية(، ووسائل قياس التقدم )مؤشرات وموازنته

 األداء الرئيسية( والمخاطر التشغيلية والتبعيات والموارد الالزمة إلنجاز األهداف.

الخطة اإلستراتيجية الخمسية 
 ICANNلمؤسسة 

واألهداف اإلستراتيجية طويلة  ICANNرؤية  ICANNتوضح الخطة اإلستراتيجية الخمسية لمؤسسة 
األجل، التي يتم وضعها من خالل عملية تعاونية ألصحاب المصلحة المتعددين بخصوص نموذج األدنى 

  نحو األعلى.

 اللوائح الداخلية األساسية

 

  

إما  ICANN، يتم تصنيف اللوائح الداخلية لمؤسسة IANAكجزء من انتقال دور اإلشراف على 
وتكون اللوائح الداخلية األساسية هي تلك اللوائح الداخلية  قاسية أو لوائح داخلية أساسية.كلوائح داخلية 

 وأغراضها ومساءلتها أمام مجتمع اإلنترنت العالمي. ICANN                                التي تعد جزء ا ال يتجزأ من مؤسسة 
الداخلية  وعلى هذا األساس، تكون عتبة موافقة مجلس اإلدارة الالزمة إلجراء تغييرات على اللوائح

وإذا اقترح مجلس  األساسية أعلى من الموافقة الالزمة إلجراء تغييرات على اللوائح الداخلية القياسية.
( 3/4أية تغييرات على اللوائح الداخلية األساسية، يتطلب المقترح موافقة ثالثة أرباع ) ICANNإدارة 

 ن من أجل سريان التغيير من الناحية القانونية.                                                       المديرين بمجلس اإلدارة وموافقة إيجابية للمجتمع الم م ك  

اللجنة االستشارية الحكومية 
(GAC) 

( هي عبارة عن لجنة استشارية تضم ممثلين معينين من قبل GACاللجنة االستشارية الحكومية )
الحكومات الدولية والمنظمات الحكومية متعددة الجنسيات ومنظمات المعاهدات واالقتصاديات البارزة. 

بشأن األمور التي تهم الحكومة. وستعمل  ICANNوتكمن وظيفتها في تقديم النصيحة لمجلس إدارة 
اللجنة االستشارية الحكومية كمنتدى لمناقشة مصالح الحكومة واهتماماتها، بما في ذلك مصالح 

عن  المستهلك. وكلجنة استشارية، ال تمتلك اللجنة االستشارية الحكومية أي سلطة قانونية لتنوب
ICANN ولكنها ستقدم المعطيات والتوصيات التي لديها إلى مجلس إدارة ،ICANN.  وبعد انتقال دور

                                                                        ، تشارك اللجنة االستشارية الحكومية كصانع للقرار في المجتمع الم م ك ن إذا IANAاإلشراف على 
ت مجتمعية لالعتراض على                                                                       اختارت القيام بذلك، باستثناء الحاالت يمارس فيها المجتمع الم م ك ن صالحيا

  لتنفيذ مشورة إجماع اللجنة االستشارية الحكومية. ICANNقرارات مجلس إدارة 

ا:              راجع أيض 
ory+Comhttps://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advis

mittee 

المنظمة الداعمة لألسماء 
 (GNSOالعامة )

                        حالي ا بالمسؤوليات التي  ICANN( التابعة لمؤسسة GNSOتضطلع المنظمة الداعمة لألسماء العامة )
              وت عد المنظمة كانت تقوم بها منظمة دعم اسم النطاقات والتي تتعلق بمزودي نطاقات المستوى األعلى. 

الداعمة لألسماء العامة هيئة تتألف من ستة دوائر كالتالي: الدائرة التجارية والخاصة باألعمال ودائرة 
ودائرة مزودي خدمة االنترنت ودائرة المستخدمين غير التجارية ودائرة المسجلين ودائرة  gTLDسجل 

IP.  وبعد انتقال دور اإلشراف علىIANAداعمة لألسماء العامة كمشارك في ، تشارك المنظمة ال
                                         عملية اتخاذ القرار في المجتمع الم م ك ن.

ا:   .nhttp://gnso.icann.org/e/            راجع أيض 

https://www.icann.org/resources/pages/introduction-2013-06-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee
http://gnso.icann.org/en/
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نطاق المستوى األعلى العام 
(gTLD) 

( هو أحد فئات نطاقات المستوى األعلى المصانة من قبل إدارة gTLDنطاق المستوى األعلى العام )
IANA  التابعة لمؤسسةICANN  الستخدامها في نظام أسماء نطاقات اإلنترنت. ويظهر لمستخدمي

 اإلنترنت على شكل الحقة في نهاية اسم النطاق.

هيئة اإلنترنت لألرقام 
 (IANAالمخصصة )

                          ( نيابة  عن مجتمع اإلنترنت IANAنت لألرقام المخصصة )بأداء وظائف هيئة اإلنتر ICANNقامت 
صيانة سجل معلمات بروتوكول اإلنترنت وإدارة  IANA. تتضمن وظائف 1998العالمي منذ 

مسؤوليات معينة مرتبطة بملف منطقة جذر نظام اسم النطاق وتخصيص مصادر ترقيم اإلنترنت. راجع 
ا:   .ghttp://www.iana.or/       أيض 

موازنة وظائف هيئة 
اإلنترنت لألرقام المخصصة 

(IANA) 

                                   ( جزء ا من الخطة التشغيلية السنوية IANAتعتبر موازنة وظائف هيئة اإلنترنت لألرقام المخصصة )
، يتم إعداد IANAوكجزء من انتقال دور اإلشراف على  في الوقت الحالي. ICANNوموازنة مؤسسة 

  .ICANNواعتبارها كموازنة منفصلة لمؤسسة  IANAازنة وظائف مو

بما في  IANAفي عقد وظائف  ICANN، تدخل مؤسسة IANAكجزء من انتقال دور اإلشراف على  IANAعقد وظائف 
 .IANAذلك بيان عمل مع مرحلة ما بعد االنتقال والذي تتم بموجبه وظائف التسمية في 

 IANAمراجعة وظائف 
(IFR) 

"( IFRsالدورية )" IANA، يتم إجراء مراجعات لوظيفة IANAبعد انتقال دور اإلشراف على 
مقابل المتطلبات التعاقدية المنصوص عليها في عقد وظائف  IANAبخصوص أداء وظائف التسمية في 

IANA  وبيان العمل من قبل فريق مراجعة وظائفIANA.  وي ن ص على إجراءات مراجعات وظيفة                                 
IANA ورية في اللوائح الداخلية األساسية لمؤسسة الدICANN.  

انتقال اإلشراف على وظائف 
IANA 

بموجب العقد المبرم مع الوكالة الوطنية األمريكية  IANAوظائف  ICANNيمكن أن تجري 
عن نيتها نقل دور اإلشراف  NTIAأعلنت  2014في شهر مارس  (.IANAلالتصاالت والمعلومات )

إلى مجتمع اإلنترنت العالمي )انتقال دور اإلشراف على  NTIAوظائف  بخصوص NTIAعلى 
IANA وطلبت الحصول على مقترحات من مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في )ICANN 

 بخصوص هذا االنتقال.

مجموعة تنسيق عملية انتقال 
اإلشراف على وظائف 

IANA (ICG) 

( لتنسيق عملية وضع مقترح فيما بين ICG) IANAتم إنشاء مجموعة تنسيق انتقال اإلشراف على 
. وقد شرعت IANAبخصوص وظائف  IANAالمجتمعات المتضررة جراء انتقال اإلشراف على 

ICANN  في إنشاءICG  وقد مت تسهيالت لذلك، وتم تحديد عضوية                                    ICG  من ق بل مجتمعات                
 NTIAي مقترح يتم تقديمه إلى اإلنترنت المشاركة فيها. ويتمثل العنصر المقدم الوحيد من المجموعة ف

إلى مجتمع اإلنترنت العالمي بما يتفق  NTIAمن  IANAيوصي بخطة انتقال لإلشراف على وظائف 
 . 2014مارس  14المؤرخ  NTIAمع المبادئ الرئيسية الواردة في إعالن 

ا:    .en/stewardshipg/https://www.icann.or/            راجع أيض 

مجموعة عمل خطة 
IANAPLAN 

إلصدار مقترح النتقال دور اإلشراف  IANAPLANأنشأ فريق عمل هندسة اإلنترنت مجموعة عمل 
فيما يتعلق بصيانة الرموز واألرقام المدرجة في مختلف بروتوكوالت اإلنترنت  IANAعلى وظائف 
 . IETFالتي تضعها 

ا: راجع أ  .transition.html-http://www.ietf.org/iana      يض 

http://www.iana.org/
https://www.icann.org/en/stewardship/
http://www.ietf.org/iana-transition.html
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هيئة اإلنترنت لألرقام 
                 واألسماء الم خصصة 

(ICANN) 

( مؤسسة عمومية االنتفاع وغير هادفة ICANN                                            تعتبر هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الم خصصة )
                                                                             رها بوالية كاليفورنيا، تشتغل عالميا  وتضطلع بمسؤولية تخصيص حيز عنوان بروتوكول للربح يقع مق
( gTLD                                                                  ( وتخصيص معر ف البروتوكول وإدارة نظام مزودي نطاقات المستوى األعلى )IPاإلنترنت )

( ووظائف إدارة نظام خادم الجذر. وقامت ccTLDونظام اسم نطاق المستوى األعلى لرمز البلد )
ICANN أداء وظائف بIANA  بموجب العقد المبرم معNTIA أعلنت 2014؛ ومع ذلك، في مارس ،

NTIA  عن نيتها نقل دور اإلشراف علىNTIA  بخصوص وظائفNTIA  وطلبت الحصول على
 بخصوص هذا االنتقال.  ICANNمقترحات من مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في 

جهودها لحفظ استقرار تشغيل اإلنترنت لعدة  ICANN                                 وكشراكة عامة ذات طابع خاص، كر ست 
أسباب منها: تشجيع المنافسة في تسجيل أسماء النطاقات لتحقيق تمثيل أوسع لمجتمعات اإلنترنت على 
مستوى العالم وتنسيق وضع السياسات المالئمة لمهمتها وتنفيذها من خالل مهامها عمليات ارتقائية 

 اإلجماع. ألصحاب المصلحة المتعددين تقوم على 

ا:   .ghttps://www.icann.or/            راجع أيض 

الخطة التشغيلية السنوية 
والموازنة لمؤسسة 

ICANN 

 في الوقت الحالي. IANAموازنة وظائف  ICANNتشمل الخطة التشغيلية السنوية والموازنة لمؤسسة 
واعتبارها كموازنة  IANA، يتم إعداد موازنة وظائف IANAوكجزء من انتقال دور اإلشراف على 

  .ICANNمنفصلة لمؤسسة 

كمؤسسة عمومية  ICANNعبارة هي السندات التي تأسست بموجبها مؤسسة  ICANNبنود تأسيس  ICANNبنود تأسيس 
سسة االنتفاع وغير هادفة للربح يقع مقرها بوالية كاليفورنيا. وهي تحدد العوامل األساسية لمؤ

ICANN  والغرض من إنشائها والمستندات التي تحكم النطاق األعلى لمؤسسةICANN وعلى هذا .
                                                  ، تكون عتبة موافقة مجلس اإلدارة والمجتمع الم م ك ن IANAاألساس، بعد انتقال دور اإلشراف على 

ء تغييرات هي نفسها مثل الموافقة الالزمة إلجرا ICANNالالزمة إلجراء تغييرات على بنود تأسيس 
  على اللوائح الداخلية األساسية.

إطار  ICANN                                                    والقانون المعمول به، ت حد د اللوائح الداخلية لمؤسسة  ICANNبموجب بنود تأسيس  الداخلية ICANNلوائح 
كجزء من انتقال دور اإلشراف على  .ICANNالعمل والقواعد الخاصة بالحوكمة والعمليات في 

IANAئح الداخلية لمؤسسة ، يتم تصنيف اللواICANN  إما كلوائح داخلية قاسية أو لوائح داخلية
وستكون عتبة موافقة مجلس اإلدارة الالزمة للتغييرات على اللوائح الداخلية األساسية أعلى من  أساسية.

ى عتبة الموافقة الالزمة للتغييرات على اللوائح الداخلية القياسية، كما تتطلب أية تغييرات مقترحة عل
ا كي تسري التغييرات من الناحية القانونية. وبعد                                                                                                 اللوائح الداخلية األساسية موافقة المجتمع الم م ك ن أيض 

                                                                                                 موافقة مجلس اإلدارة على التغييرات على اللوائح الداخلية القياسية، ت تاح للمجتمع الم م ك ن فرصة رفض 
إجراء مشاورات عامة بشأن كافة التغييرات التي ويلزم  التغييرات قبل سريانها من الناحية القانونية.

  الداخلية )األساسية والقياسية(. ICANNتمت الموافقة عليها بخصوص لوائح 

                                                         ، لممارسة صالحيات المجتمع الم م ك ن وإنفاذها، على المجتمع IANAبعد انتقال دور اإلشراف على  منتدى المجتمع 
وتتضمن                                               يد المناسبة أوال  بخصوص صالحية المجتمع المحددة.                                   الم م ك ن تلبية متطلبات عملية التصع

عملية التصعيد منتدى مجتمعي ألصحاب المصلحة المعنيين بخصوص صالحيات المجتمع )باستثناء 
وتوفر مرحلة النقاش هذه منتدى  فيما يتعلق بصالحية تعيين مديرين وصالحية إقالة مديرين معينين(.

القرار للمشاركة في طرح األسباب واإلجابة عن األسئلة ومناقشة االستخدام للمشاركين في عملية اتخاذ 
المقترح لصالحيات المجتمع، كما تساعد المناقشات والمعلومات التي تتم مشاركتها بين أصحاب 

                                                                                    المصلحة المعنيين المجتمع الم م ك ن للوصول إلى استنتاجات مدروسة بخصوص ممارسة صالحياته 
 الجديدة.

https://www.icann.org/
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مل هندسة اإلنترنت فريق ع
(IETF) 

ا، يتكون من مصممي الشبكات IETFيمثل فريق عمل هندسة اإلنترنت ) ا مفتوح  ا عالمي ا كبير                                                           ( مجتمع 
ومشغليها وموزعيها والباحثين ذوي االهتمامات بتطوير هندسة اإلنترنت والتشغيل السلس لإلنترنت. 

معايير اإلنترنت وبصورة خاصة المعايير ذات  IETFفهو مجتمع مفتوح لكل مهتم بذلك. كما يطور 
 (.TCP/IPالصلة بحزمة بروتوكول اإلنترنت )

ا:   gs://www.ietf.orttph/            راجع أيض 

عملية المراجعة المستقلة 
(IRP) 

هي عملية مراجعة مستقلة توفر لطرف  ICANN( الخاصة بمؤسسة IRPعملية المراجعة المستقلة )
ثالث مراجعة إلجراءات أو إغفاالت مجلس اإلدارة المزعومة من الطرف المتأثر بأنها متناقضة مع بنود 

، سيتم تعزيز عملية IANAكجزء من انتقال دور اإلشراف على  أو لوائحها الداخلية. ICANNتأسيس 
                                                      لوصول إليها وشفافيتها بشكل  أكبر، كما سيتم توسيع نطاق المراجعة المستقلة الحالية لضمان إمكانية ا

 ICANNعملية المراجعة المستقلة لتتضمن الدعاوى المتعلقة بإجراءات/إغفاالت موظفي 
وإجراءات/إغفاالت عملية المراجعة المستقلة المعينة وقرارات لجنة الخبراء وقرارات سياسة اإلفصاح 

                                                                      نة عملية المراجعة المستقلة الدعاوى التي أقامها المجتمع الم م ك ن فيما وتنظر لج عن المعلومات الوثائقية.
 أو لوائحها الداخلية. ICANN                                                                 يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمجتمع الم م ك ن الواردة في بنود تأسيس 

 لي.تقبل نتائج التحكيم الدو في أي محكمة وستكون قرارات لجنة عملية المراجعة المستقلة ملزمة ونافذة
  .ICANN                                                                              وي ن ص على تحسينات عملية المراجعة المستقلة في اللوائح الداخلية األساسية لمؤسسة 

لجنة عملية المراجعة 
 (IRPالمستقلة )لجنة 

                                                "( لجنة قضائية/لجنة تحكيم مستقلة ت كل ف بمراجعة IRP                                         ت عد لجنة عملية المراجعة المستقلة )"لجنة 
  المتضررة من خالل عملية المراجعة المستقلة وحلها.الدعاوى التي قدمتها األطراف 

 

لشبكات  IP( هو بروتوكول االتصاالت األساسي لإلنترنت، ويسمح عنوان IPبروتوكول اإلنترنت ) (IPبروتوكول اإلنترنت )
األجهزة باالتصال ببعضها البعض بسرعة عبر روابط مادية متنوعة. لدى كل جهاز أو خدمة على 

واحد على األقل يعرف بصورة فريدة األجهزة األخرى أو الخدمات األخرى على  IPوان اإلنترنت عن
أسماء سهلة االستخدام لتحديد مواقع  DNSهو عنوان رقمي وتستخدم تسمية  IPاإلنترنت. وعنوان 
 األجهزة والخدمات.

أسلوب أصحاب المصلحة 
 المتعددين

تنظيمي أو هيكل تنظيمي للحوكمة وصنع إن أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين هو إطار عمل 
السياسات يهدف إلى تجميع كافة أصحاب المصلحة للتعاون والمشاركة في حوار واتخاذ القرار وتطبيق 

 الحلول بالنسبة للمشكالت أو األهداف المحددة.

من مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة  ICANNيتكون أسلوب أصحاب المصلحة المتعددين في 
لحة في ترقيم اإلنترنت والتسمية والبروتوكوالت من جميع أنحاء العالم والذين ينتظمون في لديهم مص

مختلف منظمات الدعم والدوائر االنتخابية واللجان االستشارية ويوافقون على العمل بصورة منفتحة 
 وشاملة وموجهة باإلجماع وشفافة.

، أول 2014أبريل  24-23في ساو باولو، بالبرازيل في  ، الذي انعقدNETmundialكان اجتماع  NETMUNDIALمبادئ 
حدث ألصحاب المصلحة المتعددين يركز على مستقبل حوكمة اإلنترنت. وقد حدد اجتماع 

NETmundial  مجموعة من المبادئ المألوفة والقيم الهامة التي تساهم في وضع نطاق عمل لحوكمة
                                            ج أصحاب المصلحة المتعددين، وأعترف أيضا  بأن                                          اإلنترنت يكون شامال  وفع اال  وشرعيا  وبنموذ

 اإلنترنت هي مصدر عالمي ينبغي أن تتم إدارته ألجل المصلحة العامة. 

ا:  content/uploads/2014/04/NETmundial-http://netmundial.br/wp-            راجع أيض 
Document.pdf-Multistakeholder. 

https://www.ietf.org/
http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
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لجنة الترشيح 
(NomCom) 

تضطلع بمهمة اختيار ثمانية  ICANN(" لجنة مستقلة تابعة لمؤسسة NomComتعد لجنة الترشيح )"
االستشارية وثالثة  At-Largeوخمسة أعضاء من لجنة  ICANNأعضاء من أعضاء مجلس إدارة 

 أعضاء من المنظمة الداعمة لألسماء العامة وثالثة أعضاء من منظمة دعم أسماء رمز البلد. 

ا:  https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-            راجع أيض 
en. 

إدارة االتصاالت والمعلومات 
الوطنية بوزارة التجارة 

 (NTIAاألمريكية )

تمثل إدارة االتصاالت والمعلومات الوطنية بوزارة التجارة بحكومة الواليات المتحدة األمريكية 
(NTIA وكالة الفرع التنفيذي المسئولة عن إخطار رئيس الواليات المتحدة بمشكالت سياسات )

للتنسيق التقني السم نطاق اإلنترنت  ICANNعلى عقد مع  NTIAومات. كما تحافظ االتصاالت والمعل
عن نيتها لنقل دورها التعاقدي فيما يتعلق  NTIA، أعلنت 2014في شهر مارس  ونظام العناوين.

بخصوص  ICANNوطلبت مقترحات من مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين في  IANAبوظائف 
 هذا االنتقال. 

ا:   .vhttp://www.ntia.doc.go/            راجع أيض 

الذين  ICANN                                                بالتحقق من الشكاوى المقد مة من جانب أعضاء مجتمع  ICANNيقوم محقق شكاوى  محقق الشكاوى
ل معها بشكل أو مجلس إدارتها أو الهيئات التأسيسية التابعة لها تتعام ICANNيرون أن فريق عمل 

غير عادل. ويجب أن يحافظ محقق الشكاوى على الحيادية واالستقاللية وتسهيل األمور والنزاهة وحل 
ا:                                              شكاوى المجتمع في الوقت المناسب. راجع أيض 

en-ources/pages/accountability/ombudsmanhttps://www.icann.org/res. 

عملية وضع السياسة 
(PDP) 

فة في لوائح PDPعملية وضع السياسة )                                                              ( عبارة عن مجموعة من الخطوات الرسمية، كما هي معر 
ICANN لتوجيه التهيئة والمراجعة الداخلية والخارجية والتوقيت واعتماد السياسات المطلوبة لتنسيق ،

 ت للمعرفات الفريدة.نظام اإلنترن

في مرحلة ما  IANAهيئة 
 (PTIبعد االنتقال )

في مرحلة ما بعد االنتقال لتوفير  IANA، يتم إنشاء هيئة IANAكجزء من انتقال دور اإلشراف على 
                                        وت طب ق مرحلة ما بعد االنتقال قانون والية  .IANAبعد انتقال مسؤوليات اإلشراف من  IANAوظائف 

       وي ن ص  عضوها الوحيد. ICANNكاليفورنيا بشأن مؤسسات الفائدة العامة غير الربحية وتكون مؤسسة 
 .ICANNعلى هيكل حوكمة مرحلة ما بعد االنتقال في اللوائح الداخلية األساسية لمؤسسة 

تجارية والهيئات الغير هادفة للربح واألفراد والمنظمات غير يتضمن القطاع الخاص الشركات ال القطاع الخاص
 الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية.

 At-Largeمنظمات 
 (RALOsاإلقليمية )

وتخدم هذه (. RALOsإقليمية ) AT-LARGEمهيكل في خمس منظمات  AT-LARGEمجتمع 
المنظمات كمنتدى للتواصل وكنقطة اتصال، من أجل تحسين وضمان مشاركة مجتمعات مستخدمي 

 وكذلك تحسين المعرفة وبناء القدرات. ICANNاإلنترنت اإلقليمية في أنشطة 

ة تقديم تطلب من خاللها األطراف المتضرر ICANN                                          ت عد عملية إعادة النظر آلية داخلية بمؤسسة  عملية إعادة النظر
لمراجعتها أو  ICANNأو موظفيها إلى مجلس إدارة  ICANNإجراءات أو إغفاالت مجلس إدارة 

، ستجرى عدة تحسينات على عملية إعادة IANAوكجزء من انتقال دور اإلشراف على  إعادة نظرها.
الزمنية النظر بما في ذلك توسيع نطاق الطلبات المسموح بها بخصوص إعادة النظر وتمديد الفترات 

  التي يمكن أن يطلب خالل الطرف المتضرر إعادة النظر.

https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-en
https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-en
https://www.icann.org/resources/pages/nomcom-2013-12-13-en
http://www.ntia.doc.gov/
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/ombudsman-en
https://www.icann.org/resources/pages/accountability/ombudsman-en
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ل  info.و coop.و com.و biz.و aero.يمكن تسجيل أسماء النطاقات التي تنتهي بنطاقات         المسج 
ا "بالم سجلين"(  pro.و org.و net.و name.و museum.و                                             من خالل عدة شركات )ت عرف أيض 

في دليل  ICANNظهر قائمة بهؤالء المسجلين الذين تم اعتمادهم من قبل تتنافس مع بعضها البعض. وت
-ICANN (https://www.icann.org/registrar                           الم سجلين المعتمدين من قبل 

reports/accredited-list.html.) 

"السجل" هو أية قاعدة بيانات رسمية ورئيسية لجميع أسماء النطاقات المسجلة في كل نطاق عالي  السجل
                                                                                              المستوى. ويحتفظ م شغل السجل بقاعدة البيانات الرئيسية ويقوم كذلك بإنشاء ملف المنطقة، الذي يسمح 

، بأي مكان في العالم. كما ال يتفاعل TLDsألجهزة الكمبيوتر بتخطيط حركة مرور اإلنترنت من 
 TLDsسماء في                                                                           مستخدمو اإلنترنت مباشرة  مع م شغل مزود االمتداد؛ حيث يمكن للمستخدمين تسجيل أ

 .ICANN                         باستخدام م سجل معتمد لدى  org.و name.و net.و info.و com.و biz.بما في ذلك 

سلسلة من آليات المراجعة  ICANN                                                                ت عد آلية المراجعة عملية لتقييم كيفية تفعيل قرار أو سياسة. ولدى  آلية المراجعة
 المنصوص عليها في لوائحها الداخلية لضمان المساءلة والشفافية.

سجل اإلنترنت اإلقليمي 
(RIR) 

 ARINو APNICو AfriNIC          ( حالي ا. RIRsتوجد خمسة سجالت من سجالت اإلنترنت اإلقليمية )
وزيع وإدارة عناوين . تكمن مسؤولية هذه المنظمات غير الربحية في تRIPE NCCو LACNICو

IP .على مستوى إقليمي، لمزودي خدمة اإلنترنت والسجالت المحلية 

شاملة مزودي االمتداد العالميين مثل  - TLDلكل مزودي امتداد  IPتحتوي خوادم الجذر على عناوين  خوادم الجذر
.com و.org  مثل  244...وما إلى ذلك، ومزودي االمتداد لكل بلد البالغ عددهم.fr لفرنسا( و(.cn 

)للصين( ...وما إلى ذلك وتعد هذه المعلومات بالغة األهمية. فإذا لم تكن المعلومات صحيحة بنسبة 
أو كانت غير واضحة، فقد ال يمكن تخصيص مزود امتداد رئيسي على اإلنترنت. وبلغة  100%

DNS.يجب أن تكون المعلومات فريدة وموثوقة ، 

اللجنة االستشارية لنظام 
 (RSSACم الجذر )خاد

ومجلس إدارتها  ICANN"( المشورة لمجتمع RSSACتقدم اللجنة االستشارية لنظام الخادم الجذر )"
 بشأن المسائل المتعلقة بتشغيل وإدارة وأمان وسالمة نظام خادم الجذر في اإلنترنت. 

ا:  4c-https://www.icann.org/resources/pages/rssac-2012-02-25-            راجع أيض 
en. 

منطقة الجذر هي الدليل المركزي لنظام اسم النطاق، وهي مكون رئيسي في تفسير األسماء المضيفة  منطقة الجذر
 الرقمية. IPالقابلة للقراءة إلى عناوين 

ا:   .www.iana.org/domains/root/files            راجع أيض 

تعني "عملية الفصل" أي عملية تتوقف مرحلة ما بعد االنتقال بموجبها عن أداء وظائف التسمية في  عملية الفصل
IANA  بموجب عقد وظائفIANA. 

 IANAمراجعة وظائف 
 الخاصة

الخاصة خارج الدائرة  IANA، يمكن البدء بمراجعات وظائف IANAبعد انتقال دور اإلشراف على 
 IANAلفترات منتظمة، لمعالجة أوجه قصور معينة أو المشكالت التي تتعلق بأداء وظائف التسمية في 

في  الخاصة IANA                                  وي ن ص على إجراءات مراجعات لوظيفة  عندما تستنفد آليات التصعيد المقررة.
 .ICANNاللوائح الداخلية األساسية لمؤسسة 

https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/rssac-4c-2012-02-25-en
http://www.iana.org/domains/root/files
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 المنظمات الداعمة
(SOs) 

                                                                 ( هي هيئات وضع السياسات المتخصصة الثالث التي تقدم حالي ا السياسات SOsالمنظمات الداعمة )
 IP( وعناوين CCNSOو GNSO، بشأن القضايا المتعلقة بأسماء النطاقات )ICANNلمجلس إدارة 

 (.ASOين )أو منظمة دعم العناو

                                                                                     الراعي عبارة عن منظمة ت فوض بجزء من سلطة صياغة السياسة المحددة والمتواصلة فيما يتعلق  الراعي
                                                                                     بطريقة تشغيل نطاق مستوى أعلى مدعوم معين. ولدى نطاق المستوى األعلى المدعوم ميثاق يعر ف 

وهذا الراعي مسؤول عن تطوير الغرض الذي من أجله تم إنشاؤه والذي من أجله سيتم تشغيله. 
لصالح مجموعة محددة من  TLDالسياسات التي تتعلق بالموضوعات المفوض بها حتى يتم تشغيل 

. كما أن TLDالمدعوم، والتي تهتم بصورة كبيرة بتشغيل  TLD                                أصحاب المصالح، ت عرف باسم مجتمع 
إلنشاء األدوار التي يلعبها                                                             الراعي مسؤول عن اختيار م شغل مزود االمتداد والدرجات المختلفة

                                                                                         المسجلون وعالقتهم مع م شغل مزود االمتداد. ويجب على الراعي أن يمارس السلطة المفوض بها وفق ا 
 المدعوم. TLDلمعايير النزاهة وبطريقة تمثل مجتمع 

اللجنة االستشارية لألمن 
 واالستقرار

(SSAC) 

                                          اللجنة المعي نة من قبل الرئيس وتتولى أمان  "( هيSSACاللجنة االستشارية لألمن واالستقرار )"
واستقرار نظم تخصيص أسماء وعناوين اإلنترنت. ويتضمن ميثاق أعضائها التركيز على تحليل 

ا فني ا من المهتمين في هذا الحقل  20مما يقرب من  SSACالمخاطر ومراجعتها. تتكون                                        خبير 
 . TLDسجلين ومزودي امتداد                                                 والعلماء، إضافة إلى مشغلي خوادم جذر اإلنترنت وم  

ا:   .https://www.icann.org/groups/ssac            راجع أيض 

. ويتضمن أصحاب ICANN"صاحب المصلحة" هو أي فرد أو مجموعة معنية بإجراءات هيئة  صاحب المصلحة
سجالت أسماء نطاقات المستوى األعلى لرموز الدول، وسجالت نطاقات  ICANNالمصلحة في 

المستوى األعلى العامة والمسجلين وسجالت اإلنترنت اإلقليمية التي تدير التوزيع اإلقليمي لموارد أرقام 
وأرقام النظام التلقائي ومشغلي خوادم األسماء الجذر الثالثة عشر  IPاإلنترنت بما في ذلك عنوان 

الح التجارية، بما في ذلك تلك التي تمثل الشركات الكبيرة والصغيرة ومصالح الملكية الفكرية والمص
وموفري خدمات اإلنترنت وخدمات االتصاالت األخرى والمصالح غير التجارية، بما في ذلك 

ت المستخدمين غير التجاريين والمنظمات غير الهادفة للربح والمصالح الحكومية بما في ذلك الحكوما
الوطنية والمنظمات متعددة الحكومات الوطنية ومنظمات االتفاقيات واالقتصادات المميزة والخبراء 

 التقنيين من قطاع األعمال والدوائر األكاديمية ومستخدمي اإلنترنت حول العالم.

الذين يكونون  مجموعة واسعة من األفراد ICANNتمثل "مجموعات أصحاب المصلحة" في هيئة  مجموعات أصحاب المصلحة
. تعمل مجموعات أصحاب المصلحة بمثابة المؤتمرات الحزبية، والغرض منها تسهيل ICANNمجتمع 

 إنشاء الدوائر الجديدة باإلضافة إلى النمو الذاتي والتوسع.

إما  ICANN، يتم تصنيف اللوائح الداخلية لمؤسسة IANAكجزء من انتقال دور اإلشراف على   اللوائح القياسية
وتكون موافقة مجلس اإلدارة الالزمة إلجراء تغييرات  لوائح داخلية قاسية أو لوائح داخلية أساسية.ك

 على اللوائح الداخلية األساسية أعلى من الموافقة الالزمة إلجراء تغييرات على اللوائح الداخلية القياسية.
القياسية، يتطلب المقترح موافقة أية تغييرات على اللوائح الداخلية  ICANNوإذا اقترح مجلس إدارة 

                                                         وبعد موافقة مجلس اإلدارة على تلك التغييرات، ت تاح للمجتمع  ( المديرين بمجلس اإلدارة.2/3ثلثي )
                                                                               الم م ك ن فرصة رفض تغييرات اللوائح القياسية قبل سريانها من الناحية القانونية.

https://www.icann.org/groups/ssac
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ة حيث تستخدم مجموعة من السيناريوهات االفتراضية المعقولة يمثل "اختبار اإلجهاد" ممارسة محاكا اختبار اإلجهاد
ولكن غير المرجحة بالضرورة لقياس مدى التأكد من أن األحداث ستؤثر على أحد األنظمة أو المنتجات 

أو الشركات أو قطاعات األعمال. وتم استخدام اختبارات اإلجهاد لتحليل كيف يمكن تالفي بعض 
اسم النطاق أو األمور الطارئة من خالل تطبيق آليات المساءلة  ونظام ICANNمخاطر منظومة 

 . ICANNالمتوفرة لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة 

 نطاق المستوى األعلى
(TLD) 

( هي األسماء الموجودة أعلى الترتيب الهرمي لتسمية نظام اسم TLDsإن نطاقات المستوى األعلى )
النطاقات كسلسلة الحروف التي تلي "." في آخر )أقصى اليمين( مثل  النطاق. وهي تظهر في أسماء

"net" في "www.example.net يتحكم المسؤول عن ."TLD  في أسماء المستوى الثاني التي يتم
التي يتم  TLDهذا. ويتحكم المسؤولون عن "اسم الجذر" أو "منطقة الجذر" في  TLDإقرارها في 

 net.و com.شائعة االستخدام تشمل:  TLD                     إلشارة إلى أن  نطاقات . وتجدر اDNSإقرارها بواسطة 
 ، وما إلى ذلك.de.و jp.و edu.و

على اآلليات ICANN( لمجموعة العمل عبر المجتمع لتعزيز مساءلة WS1) 1ركز مسار العمل  ( WSمسارات العمل )
ها في حدود اإلطار والتي يجب أن تكون سارية ومفعلة أو هناك التزام ب ICANNلتعزيز مساءلة 

( على التعامل مع WS2) 2. وركز مسار العمل IANAالزمني لعملية انتقال دور اإلشراف على 
موضوعات المساءلة والذي يمكن تمديد إطار زمني خاص بوضع الحلول والتنفيذ الكامل لها لما يتجاوز 

 .IANAعملية انتقال دور اإلشراف على 

 

 


