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وكالة المعلومات واالتصاالت الداخلیة بالوالیات المتحدة  NTIA

ھیئة اإلنترنت لألرقام المخصصة  IANA

ھیئة اإلنترنت لألرقام واألسماء الُمخصصة  ICANN

04مقترح انتقال اإلشراف على وظائف IANA   \\نظرة عامة   \\  نظرة عامة   \\ 

IANAو ICANN(الحكومة األمریكیة) و NTIA قواعد



مارس/آذار 2014 -     •
أعلنت NTIA انتقال 

IANA إشراف

 ICANN طلبت من    •
بإجراء عملیة لوضع 

مقترح االنتقال

NTIA معاییر
دعم وتعزیز نموذج أصحاب 

المصلحة المتعددین

الحفاظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسم 
(DNS) نطاق اإلنترنت

تلبیة احتیاجات وتوقعات العمالء والشركاء 
IANA العالمیین لخدمات

الحفاظ على انفتاح اإلنترنت

NTIA توقعات
الدعم الواسع النطاق من المجتمع

ال یستبدل دور NTIA بحل متعدد الحكومات أو 
تقوده منظمة حكومیة دولیة

نظرة عامة   \\ 

ماھي عملیة انتقال اإلشراف على وظائف IANA؟

\\   IANA 05مقترح انتقال اإلشراف على وظائف نظرة عامة   \\ 



معلمات 
البروتوكول األرقاماألسماء 

مارس

2014

NTIA أعلنت

تم تكوین مجموعة تنسیق نقل 
 IANA عملیة اإلشراف على

(ICG) أو

طلب تقدیم العروض 
ICG الصادر عن

تم وضع 3 مقترحات

مقترحات ICG المجمعة

2015

یولیویونیومایوأبریلمارسفبرایرینایردیسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسیولیویونیومایوأبریل

وظائف IANA الجاریة واآلمنة والمستقرة والمرنة

نظرة عامة   \\ 

مقترح االنتقال

\\   IANA 06مقترح انتقال اإلشراف على وظائف نظرة عامة   \\ 



األسماء 
المقترح

األرقام
المقترح

معلمات البروتوكول
المقترح

مقترح (ICG) المجمع

االجتماعات

مناقشة القوائم البریدیة

التعلیقات العامة

االجتماعات

مناقشة القوائم البریدیة

التعلیقات العامة

االجتماعات

مناقشة القوائم البریدیة

التعلیقات العامة

نظرة عامة   \\ 

تعلیق عام یركز على المقترح بأكملھ

\\   IANA 07مقترح انتقال اإلشراف على وظائف نظرة عامة   \\ 



مقترح االنتقال: 

األسماء

08



نظام أسم النطاق

مساحة أسم النطاق

مخادم

.org.us.6e

wikipedia.orgicann.orgsomeco.usaMeHa.6e

نظرة عامة   \\ 

ما ھي وظائف IANA وذات الصلة باألسماء؟

\\   IANA 09مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



المشغل

عقود

التكوین 
الفني

METADATA

Hamburg Top Level Domain GmbH
Gertigstrasse 28, Hamburg, 22303

ألمانیا

أولیفر یواكیم سیومي
Hamburg Top Level Domain GmbH
Gertigstrasse 28, Hamburg, 22303

ألمانیا
os@dothamburg.de :البرید اإللكتروني

الھاتف الصوتي: 27806736 40 49+
فاكس: 810 89 380 40 49+

مارتن شیلكسبیر
TLD خدمات تسجیل صندوق

Jakob Haringer Strasse 8
5020 Salzburg

النمسا
iana@tld box.at :البرید اإللكتروني

الھاتف الصوتي: 48730 2345 662 43+

NS a.dns.nic.hamburg (194.0.25.21 2001:678:20:0:0:0:0:21)
NS b.dns.nic.hamburg (193.170.61.10 2001:62a:a:2000:0:0:0:10)

NS c.dns.nic.hamburg (193.170.187.10 2001:62a:a:3000:0:0:0:10)
DS 53866 8 2 AF2F53F6B523F31C04A741B3826D27CBAE16F4BA6F...

DS 26479 8 1 1C9F5D68C413E8A9A2C8E1C1637B8A4DA2CA6827
DS 26479 8 2 4A48334EF87D7FC156E886E5A2B2682FCF0679ED6FC...

DS 53866 8 1 D26808AE1E19086BCF5FC88D59066C3AD22F2E56

http://www.dothamburg.de
whois.nic.hamburg

.HAMBURG إدخال سجل خاص بنطاق

منطقة الجذر DNS األسماء 
WHOISو

IANA

طلبات إرسال أعضاء مجتمع 
األسماء

نظرة عامة   \\ 

ما ھي وظائف IANA وذات الصلة باألسماء؟

\\   IANA 10مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



إدارة طلبات تغییر منطقة الجذر    •

إدارة طلبات تغییر WHOIS منطقة الجذر    •

TLD تفویض وإعادة تفویض نطاقات    •

إدارة مفتاح DNSSEC للجذر    •

IDN إدارة مخزون ممارسات    •

منطقة الجذر األخرى ذات الصلة باألنشطة    •

نظرة عامة   \\ 

ما ھي وظائف IANA وذات الصلة باألسماء؟

\\   IANA 11مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



IANA إشراف
اإلشرافالعقد

 IANA وظائف
المشغل

ICANN في IANA ھیئة
مرحلة ما بعد النقل 

(PTI ھیئة)

ICANN مجلس
اإلدارة

مجلس 
اإلدارة

NTIA

IANA

الفصل القانوني

االجتماعات مشكالت أو 
شكاوى الخدمة

مراجعات

العقد

ثانوي مشكالت أو شكاوى 
القضایا والشكاوى (مسار التصعید)

العمالء

مرحلة ما بعد النقلالعقد الحالي

اللجنة 
الدائمة 
للعمالء

CSC لجنة

مراجعة وظائف 
IANA

IFR خاصة

IFR

نظرة عامة   \\ 

نظرة عامة على مقترح األسماء

\\   IANA 12مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



ھیئة IANA في 
مرحلة ما بعد النقل 

(PTI ھیئة)

ICANN مجلس
اإلدارة

مجلس 
اإلدارة

الفصل القانوني

مراجعة وظائف 
IANA

IFR خاصة

IFR

مراجعات

عمیل
األھلیة 

االستشاریة

CSC لجنة

العقد

المھمة
 IANA مؤسسة ألداء كافة وظائف

القائمة (قبل االنتقال).

نظرة عامة   \\ 

(PTI ھیئة) في مرحلة ما بعد النقل IANA ھیئة

\\   IANA 13مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



المھمة
مؤسسة لضمان األداء المقنع 

.IANA لوظائف التسمیة في

ھیئة IANA في 
مرحلة ما بعد النقل 

(PTI ھیئة)

ICANN مجلس
اإلدارة

مجلس 
اإلدارة

الفصل القانوني

مراجعة وظائف 
IANA

IFR خاصة

IFR

مراجعات

عمیل
األھلیة 

االستشاریة

CSC لجنة

العقد

نظرة عامة   \\ 

(CSC) اللجنة الدائمة للعمالء

\\   IANA 14مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



المھمة
تم إنشاؤه لتقدیم مراجعات دوریة 

ألداء PTI لضمان مسؤولیة 
وجودة الخدمة.

ھیئة IANA في 
مرحلة ما بعد النقل 

(PTI ھیئة)

ICANN مجلس
اإلدارة

مجلس 
اإلدارة

الفصل القانوني

مراجعة وظائف 
IANA

IFR خاصة

IFR

مراجعات

عمیل
األھلیة 

االستشاریة

CSC لجنة

العقد

نظرة عامة   \\ 

(IFR) IANA مراجعة وظائف

\\   IANA 15مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



مقترح مساءلة
CCWG

 ICANN حقوق المجتمع فیما یتعلق بنظر وتطویر میزانیة

حقوق المجتمع فیما یتعلق بمجلس إدارة ICANN وعلى وجھ الخصوص القدرة على تعیین 
األعضاء وإقالتھم واستدعاء المجلس بالكامل

مراجعة وظائف IANA إدراج تأكید االلتزامات في لوائح ICANN الداخلیة

اللجنة الدائمة للعمالء إدراج تأكید االلتزامات في لوائح ICANN الداخلیة

تمكین IFR خاصة لتحدید أن عملیة الفصل ضروریة

یجب أن تكون لجنة المراجعة المستقلة ساریة على وظائف IANA ویمكن الوصول إلیھا من 
TLD خالل جمیع مدیري نطاقات

یجب تعزیز اآللیات السابقة في لوائح منظمة ICANN باعتبارھا "اللوائح الداخلیة األساسیة"

نظرة عامة   \\ 

ICANN التبعیات على تعزیز مساءلة

\\   IANA 16مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



2015

ICG فترة التعلیق العام على

أكتوبرسبتمبرأغسطسیولیو

31 یولیو/تموز - 8 سبتمبر/أیلول

CCWG فترة التعلیق العام على
3 أغسطس/آب - 12 سبتمبر/أیلول

نظرة عامة   \\ 

عملیات التعلیق العام الموازیة

\\   IANA 17مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األسماء   \\



مقترح االنتقال: 

األرقام

18



 (AS) وأرقام النظام الذاتي (IP) تخصیص موارد بروتوكول اإلنترنت    •
(RIRs) لسجالت اإلنترنت اإلقلیمیة

IANA تسجیل ھذه التوزیعات في سجالت أرقام    •

مھام إدارة السجالت األخرى ذات الصلة، وإدارة مناطق DNS ألغراض     •
خاصة

نظرة عامة   \\ 

ما ھي وظائف IANA وذات الصلة باألرقام؟

\\   IANA 19مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



ھیئة IANA فيالحالي

IANA

ICANN

RIRs

NTIA

(اإلشراف على
 (IANA جمیع وظائف

مراجعة
األداء 

عقد

خدمات
IANA ترقیم

لحنة المراجعة

IANA

ICANN
مراجعة 
األداء

اتفاقیة
مستوى الخدمة

خدمات
 IANA ترقیم

النصیحة

RIRs

كانت سجالت RIR راضیة جًدا عن أداء ICANN في دور مشغل خدمات ترقیم IANA واعربت مجتمعاتھا عن رغبة قویة لتحقیق االستقرار والحد 
األدنى من التغییر التشغیلي. تعكس المقترحات التالیة ھذه العوامل. 

ستستمر ICANN بصفتھا مشغًال لوظائف 
IANA لخدمات ترقیم IANA من خالل 
اتفاقیة مستوى خدمة (SLA) مع سجالت 

RIR

یجب أن تظل حقوق بموجب الملكیة الفكریة 
ذات صلة بخدمات IANA مع المجتمع

یجب تكوین لجنة مراجعة - مع ممثلین من كل 
 RIR لتقدیم المشورة إلى سجالت - RIR مجتمعات
على أداء مشغل وظائف IANA في تلبیة مستویات 

الخدمة التي تم تحدیدھا 

123

نظرة عامة   \\ 

نظرة عامة على مقترح األرقام

\\   IANA 20مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



IANA

ICANN

AFRINICARIN

APNICLACNIC

RIPE

لحنة المراجعة
بالمجتمع

RIRS

النصیحة

مراجعة
األداء

RIR ممثلو مجتمع

نظرة عامة   \\ 

لجنة المراجعة

\\   IANA 21مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



فصل تطویر السیاسة باإلضافة إلى األدوار التشغیلیة   .1
RIR وصف الخدمات المقدمات لسجالت   .2

االلتزام بإصدار تقاریر حول الشفافیة والمساءلة   .3
متطلبات التدقیق واألمن واألداء   .4

IANA مراجعة عملیات   .5
الفشل في األداء   .6

المدة واإلنھاء   .7
مواصلة عملیات التشغیل   .8

حقوق الملكیة الفكریة والحقوق على البیانات   .9
حل النزاعات   .10

الرسوم   .11

نظرة عامة   \\ 

مبادئ اتفاقیة مستوى الخدمة

\\   IANA 22مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



IANA العالمة التجاریة لھیئة

IANA.ORG اسم نطاق

 ،IANA قواعد البیانات العامة المتعلقة بأداء خدمات ترقیم ھیئة
IANA بما في ذلك سجالت أرقام ھیئة

TM

www

ومن المتوقع أن:
عدد سجالت الموارد وارد في النطاق العام  •

تتم إدارة المعلومات غیر العامة ذات صلة عن طریق مشغل IANA وتنتقل إلى وریثھ إذا لزم األمر   •

RIR تنتقل حقوق المعلومات غیر العامة ذات الصلة إلى سجالت  •

ومن المفضل أن:
IETF التجاریة والنطاق إلى أمانة IANA یتم نقل عالمة  •

تفق كافة األطراف المعنیة على ھذه التوقعات كجزء من االنتقال  •

نظرة عامة   \\ 

الملكیة الفكریة

\\   IANA 23مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



مقترح االنتقال: 

معلمات 
البروتوكول

24



البروتوكوالت: أنماط موحدة من االتصاالت تستخدمھا أجھزة 
الكمبیوتر على اإلنترنت لتكون قادرة على "المحادثة" مع بعضھا 

IP ،HTTP :البعض. أمثلة

معلمات البروتوكول: أرقام أو قیم یتعین اختیارھا ونشرھا بحیث 
یمكن لجھازي كمبیوتر یستخدمان بروتوكول اإلنترنت لالتصال أن 
تفھم بعضھما البعض. مثال: إن "لم یتم العثور على 404" عبارة 
عن معلمات بروتوكول HTTP التي تستخدمھا أجھزة الكمبیوتر 
عندما تكون الصفحة المطلوبة غیر موجودة في موقع إلكتروني.

لقد تم وضع العدید من البروتوكوالت األكثر أھمیة التي تسھل من 
.(IETF) عمل االنترنت من قبل فریق عمل ھندسة اإلنترنت

تكون معلمات بروتوكول IETF محفوظة في سجالت على الویب. ھناك أكثر من 
10 آالف سجل معلمة بروتوكول تحتوي على مئات اآلالف من معلمات 

iana.org/protocols :البروتوكول. یمكن العثور على القائمة الكاملة في

على عكس DNS، التي ترجع أجھزة الكمبیوتر إلیھ في الوقت الحقیقي 
یرجع األشخاص إلى سجالت البروتوكول حسب الحاجة للحصول على أنشطة 

مثل برمجیات الكتابة.

معلمة البروتوكول

[RFC7231، الفصل 6.5.1] طلب غیر صالح   400

[RFC7235، الفصل 3.1] غیر مصرح   401

[RFC7231، الفصل 6.5.2] یلزم الدفع   402

[RFC7231، الفصل 6.5.3] ممنوع   403

[RFC7231، الفصل 6.5.4] لم یتم العثور علیھ   404

[RFC7231، الفصل 6.5.5] طریقة غیر مسموح بھا   405

[RFC7231، الفصل 6.5.6] غیر مقبول   406

[RFC7235، الفصل 3.2] یلزم مصادقة الوكیل    407

[RFC7231، الفصل 6.5.7] انتھت مھلة الطلب   408

[RFC7231، الفصل 6.5.8] تعارض   409

[RFC7231، الفصل 6.5.9] لم یعد متوفًرا   410

نظرة عامة   \\ 

ما ھي وظائف IANA ذات الصلة معلمات البروتوكول؟

\\   IANA 25مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



العقد

مقاییس األداء

التحدیثات السنویة 
بناًء على

+
MoU

ھیئة إنشاء وتطویر 
IAB االنترنت

اإلشراف

IANA

ICANN فریق عمل ھندسة 
IETF اإلنترنت

البروتوكول 
المواصفات 
والمعاییر 
تطویر 
العملیة

مقاییس األداء

التحدیثات السنویة 
بناًء على

+
MoU

ھیئة إنشاء وتطویر 
IAB االنترنت

اإلشراف

IANA

ICANN فریق عمل ھندسة 
IETF اإلنترنت

البروتوكول 
المواصفات 
والمعاییر 
تطویر 
العملیة

مرحلة ما بعد النقلالعقد الحالي

العقد اإلشراف

NTIA

نظرة عامة   \\ 

نظرة عامة على مقترح معامل البروتوكول

\\   IANA 26مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



[RFC7231، الفصل 6.5.1] طلب غیر صالح   400

[RFC7235، الفصل 3.1] غیر مصرح   401

[RFC7231، الفصل 6.5.2] یلزم الدفع   402

[RFC7231، الفصل 6.5.3] ممنوع   403

[RFC7231، الفصل 6.5.4] لم یتم العثور علیھ   404

[RFC7231، الفصل 6.5.5] طریقة غیر مسموح بھا   405

[RFC7231، الفصل 6.5.6] غیر مقبول   406

[RFC7235، الفصل 3.2] یلزم مصادقة الوكیل    407

[RFC7231، الفصل 6.5.7] انتھت مھلة الطلب   408

[RFC7231، الفصل 6.5.8] تعارض   409

[RFC7231، الفصل 6.5.9] لم یعد متوفًرا   410

MoU + SLAsالتوقعاتالمجتمع

ومن المفضل لدى مجتمع 
IETF أن:

تقر كافة األطراف المعنیة    •
بھذه الحقیقة

إذا تغیرت عملیة مشغل    •
سجل معلمات البروتوكول 

في وقت الحق، فسوف تعمل 
جمیع األطراف المعنیة مًعا 

لضمان االنتقال السلس

تكون سجالت معلمات البروتوكول في النطاق العام.

عینة من رموز حالة 
HTTP من سجل 
معلمة البروتوكول

نظرة عامة   \\ 

IETF توقعات مجتمع

\\   IANA 27مقترح انتقال اإلشراف على وظائف مقترح االنتقال: األرقام   \\



ملخص 
مرئي
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SLA

RIRs

ھیئة IANA في مرحلة ما 
(PTI ھیئة) بعد النقل

ICANN مجلس
اإلدارة

مجلس 
اإلدارة

العقد (العقود)

مراجعة
األداء 

لجنة 
المراجعة

النصیحة

وظائف
المعلمات

وظائف
األرقام

وظائف
األسماء

مقاییس 
األداء

التحدیثات السنویة 
بناًء على

+
MoU

ھیئة إنشاء وتطویر 
IAB االنترنت

اإلشراف فریق عمل ھندسة 
IETF اإلنترنت

عملیة 
وضع 

مواصفات 
ومعاییر 

البروتوكول

اللجنة الدائمة للعمالء
CSC

IANA مراجعة وظائف
IFR

وظائف األسماء

وظائف األرقام

وظائف المعلمات

.IANA ولم تتم اإلشارة في ھذا المخطط الى التفاعالت التشغیلیة بین المجتمعات ومشغل وظائف

مشكالت أو شكاوى 
الخدمة األولیة

مشكالت أو شكاوى (مسار 
التصعید) الخدمة الثانویة

العمالء

نظرة عامة   \\ 

مكونات اإلشراف في المقترح الشامل

\\   IANA 29مقترح انتقال اإلشراف على وظائف نظرة عامة   \\ 



للتعلیق العام أسئلة 
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ھل إن المقترح الموحد كامل؟ 

ھل تعمل مقترحات المجتمعات التشغیلیة سویًة على شكل مقترح واحد؟ 

ھل تتضمن مقترحات المجتمعات التشغیلیة سویًة آلیات مساءلة مالئمة ومستقلة ومدعمة بشكل 
مناسب إلدارة وظائف IANA؟ 

ھل تتعارض نتائج أیة اختبارات أجریت أو أیة تقییمات إلمكانیة التشغیل، تلك التي تضمنتھا 
مقترحات المجتمع التشغیلي مع بعضھا البعض أو ھل تتسبب بإثارة أي قلق محتمل عندما تم 

اعتمادھا في تشكیلة المقترح الموحد؟

نظرة عامة   \\ 

أسئلة بخصوص المقترح بأكملھ

\\   IANA 31مقترح انتقال اإلشراف على وظائف نظرة عامة   \\ 



ھل تعتقد بأن المقترح یدعم ویعزز نموذج أصحاب المصلحة المتعددین؟ 

ھل تعتقد بأن المقترح یحافظ على أمن واستقرار ومرونة نظام أسم النطاق DNS؟  

ھل تعتقد بأن المقترح یلّبي احتیاجات وتوقعات العمالء العالمیین وشركاء خدمات ھیئة 
اإلنترنت لألرقام المخصصة IANA؟ 

ھل تعتقد بأن المقترح یحافظ على انفتاح األنترنت؟ 

ھل لدیك أیة مخاوف من أن یتم من خالل المقترح أن تحل منظمة تدار من قبل حكومة معینة 
أو منظمة دولیة حكومیة محل NTIA في اإلشراف على وظائف IANA؟ 

ھل تعتقد إن تنفیذ المقترح سُیبقى على االلتزام بمعاییر NTIA في المستقبل؟ 

نظرة عامة   \\ 

NTIA أسئلة حول معاییر

\\   IANA 32مقترح انتقال اإلشراف على وظائف نظرة عامة   \\ 



فترة التعلیق العامة: 

من 31 یولیو/تموز إلى 8 سبتمبر/أیلول

المواقع اإللكترونیة للتعلیق العام:

comments.ianacg.org

سؤال؟ البرید اإللكتروني:

question-icg@ianacg.org

نظرة عامة   \\ 

كیفیة إرسال التعلیقات

\\   IANA 33مقترح انتقال اإلشراف على وظائف نظرة عامة   \\ 



األسئلة 
واألجوبة 

34


