هيئة اإلنترنت لألرقام واألسماء المخصصة
االمتثال التعاقدي  -التقرير السنوي لعام 3102
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أهم األحداث في عام 3112
أمين السجل
السجل
تحديث برنامج التدقيق

أهم األحداث في عام 3112

يتعلق عام  3102كله بتقديم وتنفيذ خطة  ICANNلاللتزام التعاقدي مدتها ثالثة أعوام .التزام قدمته ICANN
إلى المجتمع بتقوية البرنامج والعمليات ،من أجل وضع إجراءات أداء وتحسين عملية إعداد وتقديم التقارير.
ويمكنني في حقيقة األمر اقتباس الرسالة الختامية لفادي في التقرير السنوي لسنة " ،3112أمامنا عمل أكثر من ذلك
يتعين علينا القيام به ،لكنني على ثقة أننا قد وضعنا لبنات األساس الضروري".
شكرً ا لكم على صبركم ودعمكم.
ونتطلع دومًا إلى عام !3114
مع خالص الشكر،
ماجي سيراد.

زيادة الموازنة
حققت موازنة إدارة االمتثال التعاقدي زيادة بلغت  2.3مليون دوالر أمريكي في السنة المالية 3114؛ وهي زيادة
أعلى من العام السابق بنسبة  14.1في المائة .وتم تخصيص أموال لتعيين موظفين جدد ،وتحسينات على النظام،
وإجراء عمليات التدقيق على االمتثال التعاقدي والمصروفات العامة الزائدة.

 1تم توفير هذا التحديث بغرض المعلومات فقط .الرجاء عدم االعتماد على المعلومات التي يشتمل عليها هذا التحديث لوضع
استنتاجات أو اتخاذ قرارات.
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دوالر أمريكي
باآلالف

ميزانية
العام المالي
3112

العام المالي
2013
فعلي

زيادة( /انخفاض)

تعليقات

ميزانية إدارة االمتثال
التعاقدي

286,2
دوالر

2831,
دوالر

461
دوالر

%14.1

تكاليف التشغيل الخاصة بإدارة االمتثال التعاقدي
تغطي األشخاص والسفريات واالجتماعات
والخدمات المهنية واإلدارة .حدوث زيادة بسبب
تعيين موظفين إضافيين بنظام الدوام الكامل
والسفريات ومشروعات تطوير األنظمة.

الموارد المشاركة

3813,
دوالر

38113
دوالر

136
دوالر

%6.2

الدعم من اإلدارات األخرى :تقنية المعلومات،
والدعم اللوجيستي لالجتماعات ،والتمويل ،والموارد
البشرية ،واإلدارة ،إلخ.

الرؤية الوظيفية
الكاملة ألنشطة
التوافق التعاقدي

21813
دوالر

21331
دوالر

291
دوالر

%11.2

للحصول على مزيد من المعلومات فيما يخص السنة المالية  3114الخاصة بـ  ،ICANNيرجى زيارة الموقع
اإللكتروني التالي.http://www.icann.org/en/about/financials :
زيادة عدد الموظفين
حقق فريق التوافق التعاقدي تواج ًدا على المستوى العالمي في المكتب الفرعي الكائن في إسطنبول .واعتبارً ا من
تاريخ هذا التقرير ،يتألف فريق العمل من  1,موظ ًفا بنظام الدوام الكامل وثالثة متعاقدين .ويتحدث أعضاء فريق
العمل  11لغة بطالقة :العربية واإلنجليزية والفرنسية والهندية والكورية والمندرينية والروسية واألسبانية والتركية
واألردية واألوزبكية .للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الموظفين ،يرجى االنتقال إلى
.http://www.icann.org/en/resources/compliance/staff
زيادة عدد إشعارات االمتثال المتصاعدة
صدر في عام  3112حوالي  1,إشعار امتثال متصاعد (أي إشعارات تتعلق بخرق التعاقد أو توقفه أو إنهائه)؛
وهي تمثل زيادة بنسبة  143في المائة من عدد إشعارات االمتثال المتصاعدة في عام  .3113جدير بالذكر أنه تم
اتخاذ إجراء امتثال متصاعد استنا ًدا إلى فشل المسجل في االمتثال بااللتزامات التعاقدية المنوطة به .يرجى الرجوع
إلى ملخص الشكاوى أدناه للتعرف على أنشطة اإلنفاذ.
الكفاءة والفعالية في العمليات األساسية للتوافق
في عام  ،3112أدى توحيد نظام إدارة الشكاوي المعمول به في  ICANN.ORGوالتحسينات اإلضافية على
العملية إلى وقت أقل في الرد على الشكاوى ،واتساق العمليات في جميع أنواع الشكاوي وعملية اتخاذ القرارات
المحسنة المستندة إلى الحقائق.
خبرة المستخدم المحسنة
كان التركيز بالنسبة لعام  3112منصبًا على تحسين خبرة المستخدم .واشتملت التحسينات على سهولة التصفح،
باإلضافة إلى  ,,سؤاالً شائ ًعا المتوفرة بلغات األمم المتحدة الست والمتابعة المستمرة الستطالعات الرأي حول
التحسين إلى رافعي التقارير والطرف المتعاقد.
تقديم الشكاوى المتعددة
في يونيو  ،3112أضافت  ICANNميزة للسماح لمقدمي التقارير تقديم شكاوى متعددة .وبمجرد تقديم تقرير إلى
 ،ICANNيمكن لمقدم التقرير العودة إلى نموذج الشكوى من خالل الرابط "انقر هنا لتقديم أخرى" ويتم نشر
معلومات جهة االتصال الخاصة بمقدم التقرير في النموذج.
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تقديم الشكاوى المجمعة
في نوفمبر  ،3112فإن "كبار" المستخدمين الذين يقدمون العديد من شكاوى عدم دقة  WHOISقد حصلوا على
وصول إلى أداة الشكاوى الجماعية .وتسمح األداة بتحميل الشكاوى عبر ملف  XMLإلى بيئة  ICANNمن أجل
المعالجة .يجب كبار المستخدمين المشاركة في البرنامج ،وقبول شروط االستخدام الخاص بأداة تقديم الشكاوى
الجماعية لعدم دقة  WHOISوإكمال مرحلة اختبار من أجل ضمان جودة التقديم قبل منح صالحية الوصول.
قياس مستوى األداء في 3112
تحسينات الحل غير الرسمي وعملية اإلنفاذ والتي تشمل االتصال والتعاون المحسن بين  ICANNواألطراف
المتعاقدة ،أدت إلى فترة رد أقل على الشكاوى .ويتم تلقي الشكاوى كل يوم طوال العام .الوقت المقدر لإلكمال
( )TATهو متوسط الوقت ألي طرف متعاقد و ICANNللرد على طلب وإغالقه اعتبارً ا من استالمه.
ويعكس الرسم البياني التالي الوقت المقدر  TATإلكمال المتوسط الشهري لعدم دقة  WHOISفي .3112
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وبعد نشر األسئلة المتداولة ،شهدت  ICANNزيادة بما يقرب من  611شكوى لخدمات العمالء شهريًا كما هو
موضح أدناه .كما أن استخدام األسئلة المتداولة  FAQيمثل ضعف عدد الشكاوى الفعلية المقدمة.
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حجم جديد من الشكاوى وعروض صفحات الويب لألسئلة المتداولة
6000
4936

4678

4504

5000
3763

3629
3181

2729
2280
1805

1736

1968
1530

1761

2743

2475

4000

3080
2409

2509

1892

3000
2000
1000
0

المستلمة
الشكاوى
المستلمة
الشكاوى

المتداولة
األسئلةاألسئلة
صفحة ويب
استعراض
مراتمرات
عدد عدد
المتداولة
صفحة ويب
استعراض

وكل بريد إلكتروني باإلغالق يقدم إلى رافع تقرير وإلى طرف متعاقد يشتمل على رابط للمشاركة في دراسة
استطالعية بخمسة أسئلة بالتعقيبات المستمرة.
وقد تم اختيار سؤال الدراسة األساسية في "تحديد المعدل اإلجمالي للخبرة" من أجل عرض هذا القياس .وكان معدل
الرد على مقدمي التقارير عند  %1.1و %1.1بالنسبة ألمناء السجالت.
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%11
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%31
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%46
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%48
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مقدم التقارير
أمين السجل

سهلججًد ًداا
سهل

وفي  ،3112قامت  ICANNبإصدار  44إشعار مخالفة ،وتعليقين و 13حالة إنهاء .وتوفر الرسوم البيانية التالية
ملخ ً
صا بعدد  3681,,شكوى في  3112وملخصً ا باألسباب وراء  44إشعار بالمخالفة .وقد يحتوي أي إشعار
بالمخالفة على أسباب متعددة.
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أنواع الشكاوى
خدمة العمالء

2

عدد الشكاوى

نسبة الشكاوى

481,1

%11.6

مستودع البيانات

13,

%1.3

الرسوم

22

%1.1

أخرى

124

%1.1

جهة االتصال بأمين السجل

2,6

%1.1

السجل

46

%1.3

تجديد\استعادة

663

%3.1

48,63

%1,.,

41,

%1.6

11811,

%13.,

131

%1.1

النقل
UDRP
عدم دقة Whois
 Whoisغير متاحة
إجمالي الشكاوى المعالجة

3681,,

إجمالي الشكاوى مغلق

318136

أسباب إشعارات اإلنفاذ
الحفاظ على سجالت التواصل وتقديمها (اتفاقية  RAAالمادة )3.4.2/3
دفع رسوم االعتماد ( RAAالمادة )3.9
االستجابة لعمليات التدقيق ( RAAالمادة )3.14
أخرى
اإلعالن عن تغييرات بيانات االتصال (اتفاقية  RAAالمادة )5.11
رابط إلى موقع حقوق ومسئوليات المسجل في  ICANNعلى الويب (اتفاقية  RAAالمادة )3.15
IRTP
UDRP

%
%3,.3
%31.1
%16.1
%13.3
%3.1
%3.1
%1.3
%2.1

ولجعل متجمع  ICANNعلى علم بآخر المستجدات ،يجري نشر مقاييس االلتزام التعاقدي الخاصة بـ ICANN
شهريًا ويمكن العثور عليها على .https://www.myicann.org/compliance
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ملخص االمتثال التعاقدي للمسجل في عام 3112

أنشطة التوعية والترويج التفاقية اعتماد أمين السجل ( )RAAلسنة 3112
وفي سبيل توفير تحديثات حول التغييرات المقررة على اتفاقية  RAAلسنة  3112وضمان التماشي مع األطراف
المتعاقدة من حيث التوقعات ،قدم فريق التوافق التعاقدي بالشراكة مع فريق مشاركة  DNSأربع اجتماعات للتوعية
في جميع المناطق التالية :اجتماع أمريكا الشمالية المنعقد في لوس أنجلوس ،بالواليات المتحدة األمريكية؛ واجتماع
منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ في زيامين ،بالصين؛ واجتماع أوروبا المنعقد في برلين ،بألمانيا؛ واجتماع
أمريكا الالتينية المنعقد في بوينس آيرس ،باألرجنتين.
باإلضافة إلى ذلك ،قدمت فرق العمل خمسة ندوات ويب إلى أمناء السجالت فيما يخص الموضوعات الساخنة في
اتفاقية  RAAلسنة  .3112ونتيجة لذلك ،تم وضع ونشر أسئلة متداولة التفاقية  RAAلسنة  3112وذلك من أجل
الرد على العديد من االستعالمات المقدمة من أمناء السجالت ومجتمع  ICANNفيما يتعلق باتفاقية  RAAلسنة
.3112
واشتملت جهود اتفاقية  RAAلسنة  3112على محتوى جديد وحديث من "تعلم المزيد" ونماذج الشكاوى على
 ،ICANN.ORGبما يؤدي إلى تطوير إجراءات داخلية ،وتدريب فريق العمل ،وإجراء تعزيزات للنظام من أجل
التعامل مع الشكاوى ذات الصلة باتفاقية  RAAلسنة .3112
أشهر المشكالت خالل سنة 3112
فيما يلي قائمة بأشهر المشكالت التي تناولتها  ICANNفيما يتعلق بتوافق أمناء السجالت:
 .1التحويالت ،سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت (:)IRTP
 فقد أمناء السجالت الموفرين لكود  AuthInfoلجهات االتصال غير حامل االسم المسجل.
 فقد أمناء السجالت غير المرسلين لنماذج التفويض المسماة "طلب تأكيد تحويل أمين السجل" أو
إرساله إلى جهات االتصال غير حامل االسم المسجل.
 أمناء السجالت الذين يتناولون ويكملون طلبات النقل المقدمة من خالل الموزعين الفرعيين فيما يتعلق
بأسماء النطاقات التي ال يكونون حاملي االسم المسجل لها.
 .3التجديد/التعويض ،سياسة شطب النطاقات المنتهية ( ،)EDDPسياسة استعادة التسجيالت المنتهية
(:)ERRP
 أمناء السجالت الذين يعتمدون على الموزعين التابعين لهم في إرسال إشعارات التجديد بالنيابة عنهم وال
يضمنون بأن اإلشعارات يتم إرسالها بالفعل واالحتفاظ بنسخ منها.
 أمناء السجالت غير الملتزمين بالتزامات النشر على الويب والتي تقدمها .ERRP
 أمناء السجالت الذين يقومون بتغيير المسجل باسم انتهاء الصالحية ( )RAEإلى الشركات الفرعية أو
الموزعين الفرعيين التابعين لهم في تاريخ انتهاء أسماء النطاقات ،دون توفير معلومات واضحة عن
 RAEفيما يخص شروط الخدمة الخاصة بها بخصوص انتهاء فترة الصالحية والتجديدات.
 .2السياسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات (:)UDRP
 أمناء السجالت غير المتعاونين مع موفري  UDRPمن خالل الرد على طلبات التوثيق المرسلة إليهم عند
البدء في إجراءات .UDRP
 أمناء السجالت غير المحافظين على الحالة الراهنة ألسماء النطاقات مشاركة في اإلجراءات ،بما يسمح لها
إمكانية نقلها إلى أمناء السجالت أو المسجلين اآلخرين.
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 .2انعدام دقة :WHOIS
 أمناء السجالت المطالبين موزعيهم تأكيد دقة معلومات  WHOISألسماء النطاقات والتي تلقت ICANN
شكاوى بشأنها ،بدالً من تأكيد الدقة مباشرة مع المسجلين.
 أمناء السجالت الذين يسمحون للمسجلين تحديث معلومات  WHOISالخاصة بهم من خالل تغيير البيانات
الحالية بعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف وفاكس غير صحيحة.
 .2مشكالت أخرى متعلقة بتسجيل النطاقات:
 عدم التزام أمناء السجالت بالحفاظ على سجالت وف ًقا لما تقتضيه اتفاقية  RAAوعدم ضمان أن أمناء
السجالت يحتفظون بتلك السجالت مع إمكانية توفيرها عند الطلب.
 أمناء السجالت غير القادرين على تزويد  ICANNبنسخ من المراسالت التي يزعمون إرسالها إلى
مسجليهم.
 أمناء السجالت الذين يرون أنها ال يتعين عليهم إبرام اتفاقية تسجيل مع مسجليهم عند تسجيل أسماء
النطاقات عن طريق الموزعين الفرعيين.
أنشطة التوعية في آسيا المطلة على المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية في 3112
أجرى فريق االلتزام التعاقدي التابع لـ  ICANNأنشطة توعية وترويج ركزت على منطقة آسيا المطلة على المحيط
الهادئ وأمريكا الالتينية .وكان الهدف مساعدة أمناء السجالت في المنطقة على فهم التزاماتهم وتوفير توضيح حول
اتفاقية اعتماد أمين السجل وسياسات اإلجماع.
تتمثل األسباب األكثر شيو ًعا في:





ضعف أو انعدام االحتفاظ بالسجالت.
االفتقار إلى فهم سياسة النقل بين أمناء السجالت.
االفتقار إلى فهم سياسة شطب النطاقات المنتهية وسياسة استعادة التسجيالت المنتهية.
االفتقار إلى دليل بأن أمناء السجالت قد تحققوا من عدم دقة .WHOIS

أنشطة التوعية في اجتماع  ICANNالعام في 3112
واصلت  ICANNجهودها في إجراء أنشطة التوعية خالل االجتماعات العامة .انقر هنا للحصول على رابط
الوصول إلى صفحة التوعية .http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach
المشاركة في عملية وضع سياسة ICANN
شارك فريق االلتزام التعاقدي في عملية وضع السياسة لـ  ICANNفي  .3112اختلفت المشاركة هذه المرة عن
مراجعة تعديالت العقد المقترحة أو تقديم توصيات بشأنها لتقديم تعليقات حول لغة العقد المقترحة فيما يتعلق بتطبيق
اللغة المقترحة أو عروض التنفيذ .وفيما يلي قائمة بنواحي المشاركة:
 اتفاقية  RAAلسنة 3112
 عملية  PDPالخاصة بـ  - GNSOحماية المنظمات الدولية الحكومية/غير الحكومية في نطاقات gTLD
 عملية  PDPلـ  Whoisالخاصة بـ NSO
 عملية  Whoisالكثيفة لـ NSO
 سياسة  UDRPفي قفل أسماء النطاقات الخاصة بـ NSO
 مجموعة التنفيذ االستشارية المختصة بالتنافس وثقة المستهلك واختيار المستهلك
 متابعة تنفيذ  WHOISلقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  2نوفمبر 3113
 مجموعة عمل  IRTPالجزء ب
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ملخص جهود إنفاذ القانون والسالمة لعام 3112
تلقت وتناولت  ICANNشكاوى بخصوص أسماء النطاقات المشاركة في نشاط ضار ،السيما الصيدليات غير
القانونية .وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى من منطلق التوافق مع اتفاقية  ،RAAمن أجل التأكد من أن أمناء
السجالت قد راعوا التزاماتهم وأن المسجلين لم يكونوا مخالفين لألحكام والشروط الخاصة بكل أمين سجل  -تم
تعليق نسبة كبيرة من أسماء النطاقات هذه بمعرفة أمناء السجالت عندما قرروا أن عمالؤهم كانوا يخالفون األحكام
والشروط الخاصة بهم.
باإلضافة إلى ذلك ،تلقت  ICANNوقامت بمعالجة استعالمات من وكاالت إنفاذ القانون من مختلف الدول ،السيما
من سويسرا والمم لكة المتحدة والواليات المتحدة ،فيما يتعلق بأسماء النطاقات المشاركة في أعمال الصيدلة المحرمة،
والتصيد ،وأسئلة عامة تتعلق بمعلومات جهات االتصال للمسجلين ذوي العناوين المسجلة في الواليات المتحدة ولكن
عملياتهم وأعمالهم تجرى في بلدان أخرى.

.2

ملخص االمتثال التعاقدي للسجل في عام 3112

نطاق  gTLDلما قبل  3113عبارة عن نطاق عام من المستوى األعلى تم تفويضه في منطقة الجذر في سنة
 3111أو قبلها .نطاق  gTLDلما بعد  3113عبارة عن نطاق عام من المستوى األعلى تم تفويضه في منطقة
الجذر في سنة  3112وما بعده.
نطاقات  gTLDلما قبل 3113
التقارير الشهرية ومستودع البيانات
يتعين على مشغلي السجالت بموجب اتفاقيات السجل الخاصة بهم تقديم تقارير شهرية تعكس مقاييس األداء المهمة
واتفاقيات مستوى الخدمة .ونظرً ا للقيود المتضمنة في العقد ،ال يجوز لهيئة  ICANNنشر معلومات من تقارير
مستوى أداء مشغل السجل لمدة  ,1يومًا تبدأ بعد تقديم كل تقرير .ووف ًقا لذلك ،تعكس المعلومات الواردة أدناه
البيانات الواردة اعتبارً ا من يناير  3112إلى أكتوبر  .3112فخالل هذه الفترة وعلى اإلجمال ،فإن مشغلي عمليات
السجل في  ICANNقدموا تقارير شهريًا في الوقت المناسب وأبلغوا عن مقاييس األداء التالية فيما يخص وظائف
السجل الحيوية:



توافر DNS
توافر Whois

%111
%111

باإلضافة إلى ذلك ،التزم أمناء السجالت بإيداعات يومية في مستودع البيانات حسب اتفاقيات السجل الخاصة بهم.
وفي بداية عام  ،3112راجع فريق التوافق التعاقدي التقارير المقدمة شهريًا لعدد  1,مشغل سجل لما قبل :3113
 ،.BIZو ،.COMو ،.INFOو ،.NAMEو ،.NETو ،.ORGو ،.TELو ،.AEROو ،.ASIAو،.CAT
و ،.COOPو ،.JOBSو ،.MOBIو ،.MUSEUMو ،2.POSTو ،.PROو ،.TRAVELو.XXX
وكشفت عملية المراجعة عن أن بعض مشغلي السجالت كانوا يفتقدون واحدة أو أكثر من المقاييس الالزمة التي
يجب تقديمها حسب الملحق  4من اتفاقية السجل الخاصة بهم .وبموجب اإلشعار من جانب  ،ICANNقام جميع
مشغلي السجالت المتضررين بتصحيح أوجه القصور وعادوا إلى التوافق الكامل مع االلتزامات التعاقدية.
 .POST 2غير عامل ولذلك ال تظهر معلومات االمتثال الخاصة بهذا السجل في هذا التقرير.
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للحصول على مزيد من المعلومات بشأن شروط اتفاقية السجل الخاصة بهم مع  ،ICANNيرجى االنتقال إلى:
.http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
إدارة الشكاوى
ً
تم تمديد نظام شكاوى االلتزام التعاقدي من أجل إتاحة الفرصة لتسجيل شكاوى السجل بدال من إرسالها عن طريق
البريد اإللكتروني .واألنواع الثالثة من الشكاوى و"تعلم المزيد" أو األسئلة المتداولة كانت :اتفاقية مستوى الخدمة
(أداء الخدمات) ،واألسماء المحفوظة والوصول إلى ملفات المنطقة.
تجديدات اتفاقية السجل
تم النظر في إمكانية تجديد عقود نطاقات  .BIZو .INFOو  .ORGفي عام  .3112وكجزء من عملية التجديد،
بدأت  ICANNعمليات إضافية لمراجعة االلتزام وأصدرت ملخص تقرير بالنتائج .وقد ثبت امتثال جميع مشغلي
السجالت الثالثة للشروط واألحكام الواردة في االتفاقية.
يرجى الرجوع إلى التقارير المنشورة حول  .BIZو .INFOو .ORGعلى الروابط التالية:




http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator- .BIZ
neustar-biz-03jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator- .INFO
afilias-info-03jun13-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-pir- .ORG
org-03jun13-en.pdf

معالجة طلبات أمان السجل السريعة ()ERSR
تم تنفيذ عملية  ERSRمرة واحدة في عام  ،3112وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام سجالت  TLDإلخطار
 ICANNبأي حادثة أمنية حالية أو وشيكة الحدوث لـ  TLDو/أو لنظام  DNSمع المطالبة بتنازل تعاقدي عن
اإلجراءات التي قد تؤخذ أو أخذت بالفعل للتخفيف من حدة آثار أي حدث أو التخلص منه . ،وقد تمت مراجعة هذا
الطلب من خالل فريق األمن ،ومنسق سجل  ،gTLDومكتب االستشاري العام وفريق التوافق التعاقدي .وقد تعاونت
 ICANNمع مشغل السجل في ذلك.
للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه العملية ،يرجى الذهاب إلى الموقع اإللكتروني التالي:
.http://www.icann.org/en/resources/registries/ersr
ب.

نطاقات  gTLDلما بعد 3113

ً
مكتظا باألحداث بالنسبة لفريق االلتزام التعاقدي حيث إنه انتقل من التنفيذ الكامل لخطة جاهزية التوافق
كان عامًا
قبل إطالق نطاقات  gTLDالجديدة.
مرحلة التعاقد  -عمليات التحقق من االلتزام
كجزء من المرحلة التعاقدية للسجالت الجديدة ،أجرى فريق االلتزام التعاقدي عمليات للتحقق من االلتزام ألي وسائر
مشغلي السجالت المقترحة ،ويشمل ذلك من يعلنون عن الملكية المشتركة مع أمناء السجالت أو السجالت األخرى.
نماذج الويب واألسئلة المتداولة لشكاوى فض المنازعات
بحلول نوفمبر  ،3112نشرت  ICANNأربعة نماذج جديدة للشكاوى وخمسة أقسام لألسئلة المتداولة ذات الصلة
بإجراءات فض المنازعات الواردة في اتفاقية سجل  3112المعتمدة من مجلس اإلدارة .واقتضت عملية التنفيذ كذلك

االمتثال التعاقدي | التقرير السنوي لعام 3112

11

تطوير خوارزميات توثيق الشكاوى ونماذج لالتصال بمقدمي التقارير ومشغلي السجالت .وعلى وجه الخصوص،
تم وضع األسئلة المتداولة للعمليات التالية (ونماذج ويب الشكاوى لألربعة األولى):






التزام المصلحة العامة (المواصفة رقم )11
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries/picdrp/form
اإلجراءات المقترحة لحل نزاعات قيود التسجيل
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries/rrdrp/form
التعليق السريع الموحد
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries/urs
عمليات وإجراءات لتسجيل العالمات التجارية للمرة األولى
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries/sdrp/form
إجراء حل نزاع ما بعد تفويض العالمات التجارية
http://www.icann.org/en/resources/compliance/registries/tm -pddrp

استمر جهد جاهزية التوافق التعاقدي حتى ديسمبر  3112حول أنواع شكاوى السجالت المدرجة أدناه كما أن التنفيذ
مقرر القيام به في أوائل :3114











بيانات االتصال لحاالت اإلساءة (المواصفة )6
نطاقات  SDLالمحجوبة حسب المسار البديل للتفويض (المواصفة )6
الوصول المركزي لملفات المنطقة (المواصفة )4
حظر أحرف البدل (المواصفة )6
خدمات المطالبات (المواصفة )3
مدونة قواعد السلوك (المواصفة ),
مستودع البيانات (المواصفة )3
التقارير الشهرية (المواصفة )2
رسوم التسجيل (المادة )6
أداة العمليات المستمرة

.2

تحديث مخاطر وتدقيق االلتزام التعاقدي

برنامج تدقيق  ICANNلمدة ثالث سنوات ألمناء السجالت والسجالت
أكلمت  ICANNالعام األول من برنامج التدقيق المكون من ثالثة أعوام بنسبة توافق  ,,بالمائة من عينة الدراسة.
ففي العام األول ،تلقى  213أمين سجل وستة سجالت طلبات للحصول على المعلومات ( )RFIمن أجل التدقيق.
وخالل مرحلة طلبات الحصول على المعلومات ،تم إصدار عشر إشعارات بالمخالفة وتمت معالجة سبعة منها
وإلغاء ثالثة .وبسبب تجميع العديد من أمناء السجالت في مجموعة مجموعات مشابهة ،تم إصدار  1,6تقرير
تدقيق .وتم إصدار تقرير مالحظة لخمسة سجالت (ولم يشارك سجل واحد) .وعلى اإلجمال ،كان أمناء السجالت
مبادرين للغاية في تصحيح المشكالت ،وأكثر من  ,,بالمائة من كافة أمناء السجالت الذين تلقوا تقريرً ا بالتدقيق إما
تعاونوا مع النتائج أو قاموا بتصحيحها على الفور ،إن أشير إلى وجود أي منها .وخالل مرحلة التصحيح ،تلقى أمينا
سجل إشعارً ا بالمخالفة ،وتم تصحيح كليهما .برجاء اإلشارة إلى تقرير برنامج تدقيق العام الواحد للتوافق التعاقدي
لسنة  3113للحصول على معلومات إضافية.
ويتألف برنامج التدقيق الذي يتسق من حيث النطاق واإلطار الزمني عبر األعوام الثالثة من ست مراحل بتواريخ
محددة لكل مرحلة .الرجاء الرجوع إلى دليل الجدول التالي للحصول على مزيد من التفاصيل.
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المراحل اإلجمالية للتدقيق
مرحلة التخطيط
 نطاق التدقيق جدول التدقيقمرحلة التنظيم
 األهداف القياسية األدوار والمواردإخطار ما قبل التدقيق
 اإلخطارات لجميع األطرافمرحلة التدقيق
 طلب المعلومات التدقيق أسئلة المتابعةمرحلة إعداد التقارير
 اإلعالن عن نتائج التدقيقمرحلة المعالجة
 اإلدارة والدعم -التعقب واإلبالغ

11

3113

3112

3112

من

إلى

من

إلى

من

إلى

مايو
3113

أغسطس
3113

أغسطس
3112

أغسطس
3112

أغسطس
3114

أغسطس
3114

سبتمبر
3113

أكتوبر
3113

سبتمبر
3112

سبتمبر
3112

سبتمبر
3114

سبتمبر
3114

نوفمبر
3113

نوفمبر
3113

أكتوبر
3112

أكتوبر
3112

أكتوبر
3114

أكتوبر
3114

نوفمبر
3113

مارس
3112

ديسمبر
3112

مارس
3114

ديسمبر
3114

مارس
3111

إبريل
3112

أبريل
3112

مارس
3114

مارس
3114

مارس
3111

مارس
3111

مايو
3112

يونيو
3112

مارس
3114

مايو
3114

مارس
3111

مارس
3111

أما بالنسبة لبرنامج التدقيق للعام الثاني الذي أطلق في أكتوبر 3112؛ فإن  233أمين سجل محددين عشوائيًا أُرسل
إليهم إشعار ما قبل التدقيق .وخالل عام  ،3114سوف تركز  ICANNعلى إكمال تدقيق العام الثاني وإبالغ
المجتمع مرة أخرى بالنتائج.
إحصائيات التدقيق للعام الثاني (في الفترة من  36نوفمبر  3112وحتى  2يناير )3112
إحصائيات مرحلة طلب
المعلومات
تاريخ اإلصدار
البريد اإللكتروني
إرسال إلى أمناء السجالت
إرسال إلى السجالت
عمليات تسجيل الدخول
أمناء السجل
مسجل الدخول
غير مسجل الدخول
السجالت
مسجل الدخول
غير مسجل الدخول
إحصائيات أخرى
المستندات المرفوعة
اعتبارً ا من

اإلشعار األول
 14أكتوبر 12

اإلشعار الثالث
 11نوفمبر 14

اإلشعار الثاني
 4نوفمبر 12

اعتبارً ا من
 4يناير 14

233
1

,,
3

22
1

ال يوجد
ال يوجد

16
216

1,3
141

336
,6

312
6,

1
1

2
3

1
1

ال يوجد
ال يوجد

3
 14أكتوبر 12

33,3
 4نوفمبر 12

,611
 11نوفمبر 14

1123,
 4يناير 14

للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى الذهاب إلى الموقع اإللكتروني التالي:
.http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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التدقيق الداخلي لاللتزام التعاقدي
لتقييم كفاءة وفاعلية العمليات األساسية لاللتزام التعاقدي في  ،ICANNفقد وضعت  ICANNونفذت خطة
للمخاطر والتدقيق الداخلي في  .3112وقد استندت الخطة إلى تعقيبات وفهم المجتمع وركزت على ثالثة جوانب:
نظام إدارة شكاوى االلتزام ،وتقارير األداء ،ومعالجة المنع/اإلنفاذ.
وباختصار ،فقد أدت عملية التدقيق الداخلي إلى ثمانية استثناءات ألنشطة الرقابة وتوصية واحدة لتحسين العمليات.
وكانت ستة من االستثناءات بسبب يعود إلى مشكالت معروفة في برمجيات نظام الشكاوى وكانت اثنتين بسبب
اإلجراءات غير المتبعة .وقد تركزت عملية تحسين اإلجراءات على الحصول على مراجعة اإلدارة لألداء الشهري
لألقسام من خالل بطاقات درجات للقياس.
جهود تدقيق مستودع البيانات
في  ،3112من أجل زيادة ثقة مجتمع  ICANNوالمساعدة النشطة في ضمان استقرار وأمان نظام أسماء
ً
جهودا من أجل تدقيق مستودعات البيانات تركز على مراجعة  ,4,مل ًفا من ملفات
النطاقات ،بدأت ICANN
مستودعات البيانات ألمناء السجالت من أجل تحديد مستوى استخدامها والتوافق معها
http://www.icann.org/en/resources/registrars/data-escrow/rde-specs-09nov07.en.pdf
وبإيجاز ،من بين  ,4,أمين سجل ،اجتاز  ,3,عملية التدقيق وتعاون الخمسة الباقين مع  ICANNوآيرون
ماونتن في التعامل مع مشكالت عدم االلتزام.

