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على  2014تم تركيز الجھود والطاقة في
اختبار التأسيس والتي تقررت في عام

وحول عولمة وظيفة التوافق  2013
. تم وضع أساس ICANNالتعاقدي لـ 

قوي؛ بما يعزز العقود والسياسات متى ما
كان ذلك سارًيا، والتعامل بشكل استباقي

تنمية وتعاوني مع مشكالت عدم التوافق واألھم من ذلك نمو و
  الفريق الذي لدينا اليوم.

  
وأصحاب المصلحة المتعددين  ICANNوجزيل الشكر لقادة 

على الدعم والثقة التي أولوھا لنا. وعلى األغلب، فإنني أريد
أن أتوجه بالشركة إلى فريق التوافق التعاقدي الشغوف

  . ICANNوالملتزم تجاه
  

  !2015ونتطلع دوًما إلى عام 
  مع خالص الشكر، 

  اغوي سيرادم
  

، فقد توليت مھمة اإلشراف 2014في نھاية
على توافق العقود باإلضافة إلى ضمانات 

  . ICANNالعمالء في 
  

نعمل على توفير وضوح أكبر لألطراف 
المتعاقدة وإلى المجتمع حول نطاق وحدود 

، وفي النواحي ICANNحقوق اإلنفاذ والحقوق التعاقدية لـ 
أجل التوصل إلى  التي تتجاوز نطاق الحقوق التعاقدية، من

طرق للتنسيق والتعاون مع اآلخرين في المجتمع من أجل 
إننا نسعى إلى تطوير  تسھيل حماية العمالت والضمانات.

المھمة الخاصة بنا من أجل حماية المصلحة العامة، مع الوعي
  .ICANNالمستمر باالختصاص والصالحية المحدودة لـ 

  
في  ICANNي ونتطلع إلى العمل مع أصحاب المصلحة ف

لما  ICANNأنا مدين بالكامل لفريق توافق  .2015
خصصوه من تكريس والتزام بالتفوق، وأنا على ثقة من أنھم 
سوف يتوصلون إلى درجات عالية من اإلنجاز االحترافي في 

  العام القادم. 
  

  مع خالص الشكر،
  أالن آر. جروجان
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  نظرة مالية عامة
. وقد تم تخصيص األموال لتعيين فريق 2015مليون دوالر أمريكي في العام المالي  4.2% إلى 32.1زادت ميزانية االمتثال التعاقدي بنسبة 

لبنية عمل جديد وإجراء عمليات تدقيق لالمتثال التعاقدي والمصروفات العامة الزائدة. ونتيجة لفريق العمل الذي يتمتع بالقوة باإلضافة إلى ا
  مليون دوالر أمريكي. 2.5% إلى 18.0، زاد الدعم المقدم من أقسام الخدمات المشتركة بنسبة ICANNالتحتية في

  

  العولمة
من أجل 2014جھوده في  ICANNأكمل فريق التوافق التعاقدي لدى 

تأسيس تواجد عالمي باإلضافة إلى فريق التوافق في المكتب الفرعي في
سنغافورة. فمن خالل التواجد في سنغافورة، وإسطنبول ولوس 
أنجلوس، يشارك الفريق في دعم المناطق، وتوفير القدرة على 

االستجابة على المستوى المحلي، وسھولة التنسيق مع األطراف 
اقدة وأصحاب المصلحة حسب الحاجة، وھو على علم بالمعايير المتع

الثقافية في المناطق. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن فريق 
العمل، يرجى االنتقال إلى 

https://www.icann.org/resources/pages/about-
2014-10-10-en .  

  دوالر أمريكي باآلالف
  ميزانية

العام المالي 
2015  

العام المالي 
2014  
  فعلي

  تعليقات  زيادة/ (انخفاض)

ميزانية إدارة االمتثال 
  التعاقدي

4,180 
  دوالر

3,164 
  دوالر

1,016 
  دوالر

32.1% 

تكاليف التشغيل الخاصة بإدارة االمتثال التعاقدي 
تغطي األشخاص والسفريات واالجتماعات 

والخدمات المھنية واإلدارة. حدوث زيادة بسبب 
تعيين موظفين إضافيين بنظام الدوام الكامل 

  والسفريات ومشروعات تطوير األنظمة.

  الموارد المشاركة
2,499 
  دوالر

2,118 
  دوالر

381 
  دوالر

18.0% 
الدعم من اإلدارات األخرى: تقنية المعلومات، 

والدعم اللوجيستي لالجتماعات، والتمويل، 
  والموارد البشرية، واإلدارة، إلخ. 

الرؤية الوظيفية الكاملة 
  ألنشطة التوافق التعاقدي

6,680 
  دوالر

5,282 
  دوالر

1,398 
  دوالر

26.5%    

  

، يرجى االنتقال إلى: ICANNلـ  2015للحصول على مزيد من المعلومات فيما يخص السنة المالية 
http://www.icann.org/en/about/financials  
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  2014قياس مستوى األداء في 
قياس اإلبالغ من خالل صفحة ويب محسنة باسم  2014ال تزال الشفافية واإلبالغ المحسن حول االلتزام التعاقدي ھي محور االھتمام في

) وعلى وجه الخصوص إضافة performance-reporting-https://www.icann.org/resources/compliance( واألداء
) بما في ذلك أمين السجل والسجل وأداء فريق العمل استناًدا https://features.icann.org/compliance( لوحة اإلعالنات الشھرية

processes-https://www.icann.org/resources/pages/approach-(  عمليات القرارات الرسمية وغير الرسميةإلى
en-25-02-2012(  

م . تضع مقاييس األداء في االعتبار حج2013وفي بعض الرسوم ھناك مقارنة ألداء  2014الرسوم التالية عبارة عن ملخص ألداء
للرد على طلب وإغالقه اعتباًرا من استالمه،  ICANN) ھو متوسط الوقت ألي طرف متعاقد وTATالشكاوى، والوقت المقدر لإلكمال (

  ومعدل إغالق الطلبات، واستطالع مستوى الرضا ووظائف التوافق األخرى.
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 إشعار بالمخالفة. وقد يحتوي أي إشعار بالمخالفة على أسباب متعددة.  61باألسباب وراء  يوفر المخطط التالي على ملخص
  

  اإلشعارات الرسمية في الفئة "أخرى".* برجاء الرجوع إلى الملحق ب للحصول على قائمة تفصيلية بأسباب 
  

بخمسة أسئلة  استطالعيةدراسة للمشاركة في وكل بريد إلكتروني باإلغالق يقدم إلى رافع تقرير وإلى طرف متعاقد يشتمل على رابط 
  بالتعقيبات المستمرة. 

  
  .2014فيما يلي نتائج الخبرات اإلجمالية خالل عام 
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مقاييس وأھداف األداء التالية المرتكزة على مقدم التقارير وتوافق األطراف المتعاقدين  ICANNباإلضافة إلى المقاييس السابقة، لـ 
  . https://features.icann.org/planبالتزاماتھم. كما أن المقاييس مستمدة من قائمة المشروعات المنشورة في ھذا الرابط: 

  
  اس التالي:في المقي

  يقيس استطالع رضا العمالء لمقدم التقارير خبرة مقدمي الطلبات اإلجمالية في تقديم الشكاوى إلىICANN؛  
  ؛برنامج التدقيق لمدة ثالث سنواتيتم التعرف على نتائج تدقيق أمين السجل والسجل من خالل  
  يتم قياس مؤشرات األداء األساسية لتوافق مستودع بيانات أمين السجل، وتوافق أمين السجل وتوافق (نطاقاتgTLD  الجديدة) السجل

  من خالل أرقام اإلشعارات الثالثة (مرحلة غير رسمية) واإلشعارات الرسمية (مرحلة اإلنفاذ) الواردة؛
 ا. يتم قياس معدل إغالق التوافق من خالل عدد الشكاوى المغلقة في مقابل عدد الشكاوى التي يتم معالجتھا عبر الفترة الزمنية المشار إليھ  
  

المبادرات والتحسينات الواردة في مجال التوافق التعاقدي وتحسينات النظام، برجاء اإلشارة الملحق  للحصول على مزيد من المعلومات حول
  أ أدناه.
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  2014ملخص االمتثال التعاقدي للمسجل في عام 

باإلضافة إلى تحسينات عملية  WHOISوقت الرجوع بالنسبة لعدم دقة 
  الجودة

  
 ICANN، قامت WHOISقة نظام لتحسين وقت الرجوع بالنسبة لعملية عدم د

مطلب تأكيد شكاوى  ICANNبأتمتة توثيق نظام إضافي. ونتيجة لذلك، أزالت 
بمعرفة الطرف المبلغ عن طريق رد بواسطة البريد  WHOISعدم دقة 

اإللكتروني. أدى التخلص من ھذه الخطوة إلى تقليل وقت استغراق معالجة 
  الشكوى بمعدل خمسة أيام عمل. 

  
 Whoisمراجعة لجودة  ICANN، أطلقت WHOISعالجة جودة لتحسين م

المغلقة سابًقا لضمان مواصلة االلتزام  Whois) لشكاوى عدم دقة QR(أو 
  . RAAبمتطلبات اتفاقية اعتماد أمين السجل 

  

  تقديم الشكاوى مجھولة المصدر
في غالبية الحاالت، قد يختار مقدم التقرير تقديم 
شكوى بشكل غير معلوم المصدر (ويشمل ذلك 
األطراف المتعاقدة). وتوجب عليه تحديد خيار 
عدم اإلعالن عن الھوية في نموذج الشكوى أو 

تسجيل الطلب لتجھيل الھوية في مربع 
 ICANN، أضافت 2014التعليقات. في عام 
كافة نماذج شكاوى االمتثال ھذه التعليمات إلى 

التعاقدي. وبعض الشكاوى، مثل نقل النطاقات 
أو التجديد، ال تحتوي على خيار عدم اإلفصاح 

  عن الھوية بسبب طبيعة الشكوى نفسھا. 
  

أنشطة التوعية والتواصل التفاقية اعتماد أ
  

، نفذت دائرة االلتزام التعاقد2014في عام 
الجديد و الحديث ب Learn Moreمحتوى 

ل باإلضافة إلى التعزيزاتوتدريب فريق العم
. فيما يلي قائمة بالتنفيذ2013السجل لسنة 

  3.12اتفاقية الموزع (المادة(  
  15اعتماد المدير التنفيذي (المادة
 ) مواصفات معلومات أمين السجل
  تنسيقWHOIS ) مواصفة)OIS
  اتفاقية مستوى الخدمةSLA  لـS
 فشل عرض متطلبات آلية حماية ح
  3.18إساءة االستخدام (المادة(  
 عملية معالجة خدمات العمالء (الم
 . فشل دعمDNSSECونطاقات ،
 برنامج تسجيل الخصوصية/البروك
  النطاق غير موجود فيDNS لعد
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  اإلعالنات الزائفة أو ممارسات الخداع 
لزيادة في الشكاوى فيما يخص اإلعالنات الزائفة المزعومة أو ممارسات الخداع من جانب أمناء السجالت. حيث  ICANNتعرضت 

المسجلين من ھكذا ممارسات، بما في ذلك الرسوم المخفية  2013عام  RAAتحمي مزايا المسجلين والمسؤوليات المدرجة في 
ية المستھلك إلقامة مسجل النطاق. وتعاون أمناء السجالت في الحد من ھذه والممارسات التي تعد غير قانونية بموجب قوانين حما

  المشكالت الخاصة بعدم االلتزام المزعوم.
  

  2014أشھر المشكالت خالل سنة 
  فيما يتعلق بتوافق أمناء السجالت: ICANNفيما يلي قائمة بأشھر المشكالت التي تناولتھا 

  
  :WHOIS. عدم دقة 1

  معالجة أمناء السجالت لشكاوى عدم دقةWHOIS  بموجب متطلبات اتفاقية اعتماد أمين السجلRAA  بدالً من  2009لسنة
  .2013لسنة  RAAمتطلبات اتفاقية 

  فشل أمناء السجالت في توثيق أو تحقيق معلوماتWHOIS  وفًقا ما تقتضيه مواصفة برنامج دقةWhois  في اتفاقية اعتماد أمين
  . 2013سنة السجل ل

  مطالبة أمناء السجالت من موزعيھم تأكيد دقة معلوماتWHOIS  ألسماء النطاقات والتي تلقتICANN  ًشكاوى بشأنھا، بدال
  من توفير معلومات من المسجل.

  فشل أمناء السجالت في توفير المستندات الداعمة من أجل معلوماتWHOIS .التي تم تحديثھا أو تغييرھا  
  
  تخدام:. إساءة االس2

  عدم اتخاذ أمناء السجالت الخطوات المعقولة والفورية للرد بشكل مناسب على تقارير إساءة االستخدام، والتي يجب أن تكون على
  األقل من أجل إرسال شكاوى صحيحة إلى المسجلين باإلضافة إلى إرسالھا مرة أخرى إلى الطرف مقدم الطلب.

  ال تشترط اتفاقية اعتماد أمين السجلRAA  على أمناء السجالت تعليق كل نطاق يخضع لشكوى صحيحة بخصوص  2013لسنة
  .إساءة االستخدام

  من اتفاقية اعتماد أمين  3.18.1يجوز لدائرة إنفاذ القانون تقديم شكاوى ضد أمناء السجالت خارج اختصاصھم بموجب المادة
  .2013لسنة  RAAالسجل 

  بموجب اتفاقية اعتماد أمين السجل شكاوى إساءة االستخدام ضد أمناء السجالتRAA  والتي ليس لھا متطلبات فيما  2009لسنة)
  يخص شكاوى إساءة االستخدام).

  
  ):IRTP. التحويالت، سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت (3

  فقد أمناء السجالت الموفرين لكودAuthInfo .لجھات االتصال غير حامل االسم المسجل  
  غير المرسلين لنماذج التفويض المسماة "طلب تأكيد تحويل أمين السجل" أو إرساله إلى جھات االتصال غير فقد أمناء السجالت

  حامل االسم المسجل.
  أمناء السجالت الذين يستخدم نموذج التفويض غير المتوافق مع سياسة النقل بين أمناء السجالتIRTP.  
  أمناء السجالت الذي يطالبون حاملي األسماء المسجلة باتخاذ خطوات إضافية لطلب أكوادAuthInfo  للنقل التي تكون طارئة أكثر

  من األكواد الالزمة لتغيير معلومات خادم االسم. 
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  ):ERRP()، سياسة استعادة التسجيالت المنتھية EDDP. التجديد/التعويض، سياسة شطب النطاقات المنتھية (4
  أمناء السجالت الذين يعتمدون على الموزعين التابعين لھم في إرسال إشعارات التجديد بالنيابة عنھم وال يضمنون بأن

  اإلشعارات يتم إرسالھا بالفعل واالحتفاظ بنسخ منھا.
  أمناء السجالت غير الملتزمين بالتزامات النشر على الويب والتي تقدمھاERRP.  
 جالت لمسار حل عدم قطع أمناء السDNS  قبل الحذف وفًقا لما تقتضيه سياسةERRP.  
 ) أمناء السجالت الذين يقومون بتغيير المسجل باسم انتھاء الصالحيةRAE إلى الشركات الفرعية أو الموزعين الفرعيين (

الخدمة الخاصة بھا فيما يخص شروط  RAEالتابعين لھم في تاريخ انتھاء أسماء النطاقات، دون توفير معلومات واضحة عن 
  بخصوص انتھاء فترة الصالحية والتجديدات.

  
  ):UDRP. السياسة الموحدة لحل نزاعات أسماء النطاقات (5

  أمناء السجالت غير المتعاونين مع موفريUDRP  من خالل الرد على طلبات التوثيق المرسلة إليھم عند البدء في إجراءات
UDRP.  

 ى الحالة الراھنة ألسماء النطاقات مشاركة في اإلجراءات، بما يسمح لھا إمكانية نقلھا إلى أمناء السجالت غير المحافظين عل
  أمناء السجالت أو المسجلين اآلخرين.

  
  . مشكالت أخرى متعلقة بتسجيل النطاقات: 6

  عدم التزام أمناء السجالت بالحفاظ على سجالت وفًقا لما تقتضيه اتفاقيةRAA  وعدم ضمان أن أمناء السجالت يحتفظون بتلك
  السجالت مع إمكانية توفيرھا عند الطلب.

  أمناء السجالت غير القادرين على تزويدICANN .بنسخ من المراسالت التي يزعمون إرسالھا إلى مسجليھم  
  

  ICANNالمشاركة في عملية وضع سياسة 
. اختلفت المشاركة ھذه المرة عن مراجعة تعديالت 2014في  ICANNشارك فريق االلتزام التعاقدي بنشاط في عملية وضع السياسة لـ 

فيما  العقد المقترحة أو تقديم توصيات بشأنھا لتقديم تعليقات حول لغة العقد المقترحة فيما يتعلق بتطبيق اللغة المقترحة أو عروض التنفيذ.
  المشروعات:يلي بعض 

  مجموعة عملPDP للترجمة والترجمة الصوتية لمعلومات االتصال  
  فريق مشروع نقلWhois الكثيفة  

) إلى مجموعة عمل IGO-INGO(أو  GNSOوصول المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية التابعة لـ 
  آليات حماية الحقوق العالجية

  قفل فريق مراجعةGNSO  أو)IRT السم النطاق مع مراعاة السياسة الموحدة لفض نزاعات أسماء النطاقات (  
 مجموعة عمل سياسة النقل بين المسجلين الجزء د  
 مجموعة تنفيذ سياسة النقل بين المسجلين الجزء ج  
  نظام اإلبالغ عن دقةWhois  
  إطار عمل تنفيذ سياسة اإلجماع -قسم النطاقات العالمية  
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  2014ملخص االمتثال التعاقدي للسجل في عام 

  2012لما قبل  gTLDنطاقات 
التي تم إطالقھا قبل جولة  gTLD، فإن نطاقات 2014وعلى وجه العموم، واستناًدا إلى البيانات المعلن عنھا في التقارير الشھرية خالل 

https://www.icann.org/resources/pages/reports-كانت تتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة الخاص بھا. راجع  2012
en-04-03-2014 حجم الشكاوى الداخلية الصادرة إلى مشغلي السجالت ھؤالء كان كبيًرا من حيث األرقام، مقارنة بنطاقات .gTLD 

  ، وفي األغلب للفشل في التقديم في وقت االستحقاق للتقارير الشھرية. 2012لما قبل 
  

  2012لما بعد  gTLDنطاقات 
إلى  2014مفوًضا في يناير  gTLDزيادة في أنشطة المراقبة بالنسبة للتوافق التعاقدي، من اثنين وعشرين نطاق  2014شھد العام 

% لكل برنامج لتدقيق السجالت 95. على اإلجمال، تم االحتفاظ بااللتزام التعاقدي لما قبل 2014أربعمائة وواحد وثمانين بنھاية عام 
  يدة وفًقا لما ھو موضح في ملخص أداء االلتزام التعاقدي أعاله.الجد

  االستباقية حول التزامات المصلحة العامة  ICANNة مراقب
جھًدا استباقًيا لتقييم استعداد مشغلي السجل بشأن االمتثال اللتزامات المصلحة العامة. تم إرسال االستعالمات  ICANN، أطلقت 2014في 

. بلغ العدد اإلجمالي لنطاقات 2014أكتوبر  1التي بدأت أو التي كان من المقرر لھا البدء في فترة التوافر العام بحلول  gTLDإلى سجالت 
gTLD  كانت النتائج على النحو التالي: 264المشمولة في الرصد االستباقي .  

  نسبة نطاقاتgTLD  99=11(أ) من المواصفة  3السجل وفًقا للقسم  أمين - مع اللغة في اتفاقية السجل%  
  نسبة نطاقاتgTLD  96=  11(ب) من المواصفة 3التي أجرت تحليالت لتھديدات األمن وفًقا للقسم%  
  نسبة نطاقاتgTLD  98=  11(ج) من المواصفة 3مع سياسات التسجيل في المواقع وفًقا للقسم%  
  نسبة نطاقاتgTLD 99=  11(د) من المواصفة 3ت وفًقا للمادة التي ال تحد من التسجيال%  
   

وتمت معالجة أوجه القصور المبينة في عمليات الرصد االستباقي عن طريق عملية الحل غير الرسمي بالتعاون مع األطراف المتعاقدة. سيتم 
  .gTLDتناول أوجه القصور المتبقية بمجرد االنتھاء من خطة معالجة سجالت 

   
  العديد من جھود المراقبة االستباقية لضمان جاھزية والتزام مشغل السجل بااللتزامات التالية:  ICANNلسابقة، أطلقت باإلضافة إلى الجھود ا

  2مستودعات البيانات (المواصفة(  
  3التقارير الشھرية (المواصفة(  
  4خدمات دليل بيانات التسجيل (المواصفة(  
  4النقل اليومي لملفات المنطقة (المواصفة(  
  4األسبوعي للبيانات النحيلة (المواصفة النقل(  
  6نشر بيانات اتصال إساءة االستخدام من جانب السجالت (المواصفة (  
  التزامIPv6  6(المواصفة(  
  6االنقطاع المنضبط بموجب تقييم تضارب األسماء (المواصفة(  
  7خدمات تسجيل نطاقات العالمات التجارية للمرة األولى والمطالبات (المواصفة (  
  10مواصفات األداء (المواصفة (  

   
  قام مشغلو السجالت بالتعاون والمعالجة االستباقية ألوجه القصور المحددة والمشار إليھا. 
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  2014أشھر مشكالت االلتزام التعاقدي خالل عام
  إيداعات مستودع البيانات اليومية .1

  السجالت بتقديم اإليداع األولي في الوقت المناسب.عدم قيام مشغلي  
  عجز وكيل مستودع البيانات عن إرسال اإلشعارات اليومية إليداعات المستودع إلىICANN.  
  عجز مشغلي السجالت عن إرسال إشعار يومية بإيداعات البيانات إلىICANN .  

  
  مات ملف المنطقة المركزي الوصول إلى ملف الجذر من خالل مستخدمين اإلنترنت عن طريق خد .2

 .عدم رد مشغلي السجالت على الطلبات المقدمة للوصول إلى ملف الجذر  
  .رفض مشغلو السجالت الوصول ألسباب غير مسموح بھا بموجب اتفاقية السجل  

  
  لتضارب األسماء من أجل الحجب أو القطع المنضبط SLDاألسماء المحفوظة وقائمة  .3

 ألسماء في قائمة قام مشغلو السجالت بتنشيط اSLD  2014أغسطس  18من أجل الحجب (قبل.(  
  استناًدا إلى مراجعة ملفات المنطقة اليومية. 2014أغسطس  18عدم التزم مشغلو السجالت بالقطع المنضبط (بعد (  

  
  بيانات جھة اتصال إساءة االستخدام  .4

للتقارير عن طريق البريد.عدم نشر مشغلو السجالت لعنوان البريد اإللكتروني والعقد األولي  
 .عدم رد مشغلي السجالت في الوقت المناسب  

  
  متطلبات آلية حماية حقوق دار مقاصة العالمات التجارية .5

.التخصيص غير الصحيح ألسماء النطاقات قبل عمليات تخصيص تسجيل نطاقات العالمات التجارية للمرة األولى  
  
  . تقييم تضارب األسماء6

 تنفذ نطاقاتTLD  النوع الخطأ من القطع المنضبط استناًدا إلى بيانات التفويض  
  

  مدونة قواعد السلوك .7
  .الرفض غير الصحيح للوصول إلى خدمات السجل والخدمات 

  2014في عام  ICANNأنشطة التوعية لـ 
  االجتماعات العامة 

، التحق فريق االلتزام بالعديد من مجموعات 2014الدولية في كل من سنغافورة ولندن ولوس أنجلوس في  ICANNفي اجتماعات 
أصحاب المصلحة المتعددين لمشاركة تحديث وتنازل األسئلة الخاصة بھم. باإلضافة إلى ذلك، قدم فريق العمل جلسة عامة مفتوحة يوم 

يوم الخميس مع أمناء السجالت والسجالت.  وقد أصبحت الجلسات المغلقة فرصة فريدة األربعاء وواصل مع اثنتين من الجلسات المغلقة 
واألطراف المتعاقدة فيما يخص  ICANNالجتماع األطراف المتعاقدة الحالية والحديثة باإلضافة إلى توفير منتدى لتبادل المعلومات بين 

   أشكال النجاح، والدروس المستفادة باإلضافة إلى جوانب الفرص.
  

فرًصا أخرى للتواصل وندوات الويب من الفريق حول الموضوع ذات الصلة باتفاقية السجل الجديدة، وبرنامج التدقيق وورشة  2014طرح 
عمل عرض طريق السجالت بالتشارك مع فريق خدمات السجل وندوة ويب االلتزام التعاقدي لمنطقة آسيا المطلة على المحيط الھادئ. انقر 

  ابط الوصول إلى صفحة التوعية: ھنا للحصول على ر
http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach  
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  تحديث مخاطر وتدقيق االلتزام التعاقدي
  

  لمدة ثالث سنوات ألمناء السجالت والسجالت ICANNبرنامج تدقيق 

   بالمائة من عينة الدراسة. 98العام الثاني من برنامج التدقيق المكون من ثالثة أعوام بنسبة توافق  ICANN، أكلمت 2014في مايو 
  

وتألف  إشعاًرا بطلب للحصول على المعلومات من أجل المشاركة في التدقيق. gTLDأمين سجل وستة سجالت  322ففي العام الثاني، تلقى 
  أمين سجل تم اختياره عشوائًيا باإلضافة إلى خمس أمناء سجالت تم إدراجھم من عام واحد. 317أمين سجل من  322

  
لي تم السماح لھم باختيار أمين سجل واحد أمناء السجالت من أصحاب الملكية المشتركة وتشغيل ذلك على المستوى الفني والمستوى التشغي

أمين سجل، حيث ي العام  180مجموعة أسرية من  14وفي برنامج تدقيق العام الثاني، نشأت  لتمثيل مجموعة أسرة في تنفيذ عملية التدقيق.
   أمين سجل. 136مجموعة أسرية من  11األمر كانت األعداد عند 

   
أمين سجل في  11تم إصدار إشعار مخالفة إجمالية إلى  اإلنھاء متسقة مع النتائج من العامة األول. وال يزال عدد إشعارات الخرق وعمليات

وتم إنھاء اثنين من أمناء السجالت باإلضافة إلى أمين سجل واحد قرر طواعية إلغاء  أمين سجل في العام األول. 12العام الثاني مقارنة بعدد 
  ثالث أمناء سجالت تم إنھاؤھم في العام األول.االعتماد في العام الثاني؛ مقارنة ب

  المراحل اإلجمالية للتدقيق
2012  2013  2014  

  إلى  من  إلى  من  إلى  من

  مرحلة التخطيط
مايو 
2012  

  أغسطس

2012  

أغسطس 
2013  

  أغسطس

2013  

أغسطس 
2014  

  أغسطس

2014  
 نطاق التدقيق  

 جدول التدقيق  

  مرحلة التنظيم
سبتمبر 
2012  

  أكتوبر

2012  

سبتمبر 
2013  

  سبتمبر

2013  

سبتمبر 
2014  

  سبتمبر

2014  
 األھداف القياسية  

 األدوار والموارد  

نوفمبر   إخطار ما قبل التدقيق
2012  

  نوفمبر

2012  

أكتوبر 
2013  

  أكتوبر

2013  

أكتوبر 
2014  

  أكتوبر

2014   اإلخطارات إلى جميع األطراف  

  مرحلة التدقيق

نوفمبر 
2012  

  مارس

2013  

ديسمبر 
2013  

  مارس

2014  

ديسمبر 
2014  

  مارس

2015  

 طلب المعلومات  

 المراجعة والتدقيق  

 أسئلة المتابعة  

إبريل   مرحلة إعداد التقارير
2013  

  أبريل

2013  

مارس 
2014  

  مارس

2014  

مارس 
2015  

  مارس

2015   اإلعالن عن نتائج التدقيق  

  مرحلة التصحيح
مايو 
2013  

  يونيو

2013  

مارس 
2014  

  مايو

2014  

مارس 
2015  

  مارس

2015   اإلدارة والدعم  

 التعقب واإلبالغ  
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وعلى وجه اإلجمال، كان كل من أمناء السجالت والسجالت نشطين في تصحيح المشكالت التي تم تحديدھا نتيجة عملية التدقيق. برجاء 
  للحصول على مزيد من التفاصيل.  2013تقرير برنامج تدقيق العام الواحد للتوافق التعاقدي لسنة اإلشارة إلى 

  
ويتألف برنامج التدقيق الذي يتسق من حيث النطاق واإلطار الزمني عبر األعوام الثالثة من ست مراحل بتواريخ محددة لكل مرحلة. الرجاء 

  التالي للحصول على مزيد من التفاصيل.  الرجوع إلى دليل الجدول
  

أمين سجل في األساس للتدقيق، وتم إنھاء أربعة منھم  322؛ تم تسجيل 2014أما بالنسبة لبرنامج التدقيق للعام الثالث الذي أطلق في أكتوبر 
أمين سجل (بما في ذلك خمس ناء سجالت مدرجين من العام الثاني) وخمسة سجالت تم  312قبل البدء في عملية التدقيق. ونتيجة لذلك، فإن 

  عملية التدقيق للعام الثالث مع تقديم تقرير بالنتائج.  ICANN، سوف تكمل 2015ل إشعارات ما قبل التدقيق إليھم. وخالل عام إرسا

  2في مقابل العام  1مقارنة العام  -إحصائيات المراجعة: أوجه القصور األولية 
نة يلخص الجدول التالي أحكام اتفاقية اعتماد المسجل، والتي تم اختبارھا لالمتثال التعاقدي، والتي تتألف من تسعة مجاالت اختبار على عي

  نطاق لكل مسجل وعدد المسجلين التي تم التنويه بوجود عيوب بھا: 25من 

 الوصف مجاالت االختبار
  أمناء السجالت

  )2(السنة 
  أمناء السجالت

  )1(السنة 
  29  38  التأمين  3.10

  47  46  اتفاقية بائع التجزئة (األحكام اإللزامية)  3.12

  76  32  تفاصيل االتصال بالمسجل على موقع المسجل اإللكتروني  3.16

  127  74  /الويب، عناصر البيانات المتوافقة43المنفذ  - WHOIS  3.3.5إلى  3.3.1

  105  86  االحتفاظ ببيانات التسجيل  3.4.2

إلى  3.7.5.3
3.7.5.6  

EDDP -  تجديد اسم النطاق، توفير المعلومات المطبقة
  للمشتركين

11  13  

  0  0  اتفاقية التسجيل مع المشتركين (األحكام اإللزامية)  3.7.7

  116 -فريد   122 -فريد   واجب االمتثال لسياسات اإلجماع  4.3.1

  RADAR  71  53تحديث معلومات االتصال الرئيسية في   5.11

  

  ICANNبرنامج تدقيق اتفاقية السجل الجديدة لـ 
  

بشروط اتفاقية  gTLDالجولة األولى لبرنامج تدقيق السجالت الجديدة من أجل اختبار امتثال نطاقات  ICANN، أطلقت 2014في يوليو 
"جديدة" تم اختيارھا من أجل ھذه  gTLDسجل  14المؤقتة وسياسات اإلجماع. وقد كان ھناك  ICANNالسجل الجديدة وسياسات 

في  ICANNالدورة من التدقيق. وقد اتبع برنامج تدقيق اتفاقية السجل الجديدة نفس المراحل والمنھجية والعملية وفًقا لما ھو محدد بمعرفة 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-. برجاء الرجوع إلى التقرير المنشور في ھذا الرابط: 2013

en-30-01-2015-2014-reports   
  

  % من االلتزام من عينة دراسة السكان. 98بإيجاز، اكتمل تدقيق اتفاقية السجل الجديدة بنسبة 
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  الملحق أ

  قائمة األنشطة التي تدعم مبادرات االلتزام التعاقدية والتحسينات ذات تأثير النظام: 
  
  من أجل تناول الشكاوى في النواحي: WHOIS: تعديل نموذج ويب لخدمة WHOISخدمات  .1

  تنسيقWHOIS  
  ِأمين تسجيل ال يفي بمتطلبات اتفاقية مستوى الخدمة لـWHOIS  
  تعليق أو حذف غير مناسب لنطاق ما، استجابة للتحقيق الذي تم من قبلWHOIS  

   
  اصة بھا ذات الصلة: جاھزية اتفاقية السجل الجديدة: نشر نماذج الويب الستة الجديدة والمواد التعليمية الخ .2

 (إعادة توجيه النطاقات) حظر أحرف البدل  
 الوصول لملفات المنطقة  
 بيانات جھة اتصال إساءة االستخدام  
 مدونة قواعد السلوك   
 أسماء نطاقات المستوى الثاني المحجوزة والمحظورة  
 خدمات المطالبات    

   
  WHOISتحديث أداة عدم دقة  .3

  شكوى. تنطبق ھذه الزيادة على جميع مقدمي الشكوى  300إلى  100األسبوعية من زيادة حد تعليق الشكاوى الجماعية
   المعتمدين.

  إزالة المطلب الخاص بوجوب تأكيد شكاوى عدم دقةWHOIS .للتقديم الفردي عن طريق البريد اإللكتروني  
   

  تعزيز أكواد اإلغالق: .4
 تجديد النطاق  
  عدم دقةWHOIS  
 WHOIS غير متاحة  
 النقل   
 ذات الصلة بـ  الشكاويUDRP  

   
  تعزيز النظام من أجل السماح لفريق العمل بإرسال إشعارات اإلغالق تلقائًيا لشكاوى السجل. .5
   
ألصحاب  ICANNتعزيز النظام من أجل تحديث الكود المحلول عبر جميع أنواع الشكاوى لزيادة الكفاءة وتحسين تقارير  .6

   .المصلحة بشأن الشكاوى المغلقة
   
  .2014إعالنات التوافق التعاقدي الشھرية في سبتمبر  تم إطالق لوحة .7
   
طلب إحصاء عدد طلبات اإلصالح التي تقع "أسباب إغالقھا"  -الجھود ذات الصلة بالعمالء، وبيانات التزام مجموعة عمل التنافس  .8

  إلى فئتين: االستخدام غير الصحيح وسوف الفھم.
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  الملحق ب

  قائمة تفصيلية بأسباب اإلشعارات الرسمية في الفئة "أخرى".

  الرسميةاألسباب األخرى لإلشعارات 
  )3.16(اتفاقية اعتماد أمين السجل المادة رقم  ICANNعرض الرابط إلى معلومات المسجل التعليمية لـ 

  )3.14رقم  RAAاالستجابة لعمليات التدقيق (اتفاقية 
نشر المعلومات الالزمة على موقع الويب بموجب مواصفة معلومات أمين السجل (اتفاقية اعتماد أمين السجل المادة 

  )3.17رقم 
نشر المعلومات الالزمة على موقع الويب بموجب مواصفة معلومات أمين السجل (اتفاقية اعتماد أمين السجل المادة 

  )3.17رقم 
  )3.3.1رقم  RAA(اتفاقية  Whoisتوفير خدمات 

  )1.4رقم  RAA-RDDSتقديم بيانات اسم النطاق في تنسيق الرد المحدد (اتفاقية 
  )RAAبشكل صحيح على موقع الويب (ملحق رخصة شعار اتفاقية  ICANNعرض شعار 

  )5رقم  IRTP(سياسة  AuthInfoتوفير رمز 
  ERRPمن سياسة استرداد تسجيل منتھي الصالحية  2.1تقديم سياسة متوافقة مع متطلبات 

  )3.18.1المادة  RAAنشر عنوان البريد اإللكتروني على موقع الويب لتقارير إساءة االستخدام (اتفاقية 
  )5.11رقم  RAAاإلعالن عن تغييرات بيانات االتصال (اتفاقية 

  )3.6رقم  RAAبيانات تسجيل الضمان (اتفاقية 
) أو تقديم سبب حقيقي وراء الرفض (سياسة IRTR 1بنقل اسم النطاق ( RNHالسماح لحامل االسم المسجل 

IRTP  3رقم(  
  )4و 2رقم  Whois(مواصفة برنامج دقة  Whoisتوثيق وتحقيق معلومات اتصال 
  )4و 2، و1رقم  Whois(مواصفة برنامج دقة  Whoisتوثيق وتحقيق معلومات اتصال 

  )3.15رقم  RAAعلى الويب (اتفاقية  ICANNرابط إلى موقع حقوق ومسئوليات المسجل في 
 Whoisيوًما (برنامج دقة  15في الرد ألكثر من  RNHتعليق أو إنھاء اسم نطاق بعد فشل حامل اسم نطاق مسجل 

  )5المواصفة 
  )1رقم  IRTPإمكانية نقل اسم النطاق (سياسة النقل فيما بين أمناء السجالت  RNHتتيح لحامل االسم المسجل 

 )ERRPسياسة استرداد تسجيل منتھي الصالحية  2.2إيقاف مسار قرار نظام اسم النطاق من االنتھاء إلى الحذف (
نشر وصف على الموقع اإللكتروني إلجراءات استالم وتعقب تقارير اإلساءة (اتفاقية اعتماد أمين السجل 

  )3.18.3 رقم
  )3.17رقم  RAAالحفاظ على وتوفير المعلومات المطلوبة بموجب مواصفة معلومات أمين السجل (اتفاقية 

  )3.18.3اعتماد أمين السجل المادة رقم الحفاظ على السجالت وتقديمھا لتقارير اإلساءة (اتفاقية 
  )3.10المحافظة على تأمين المسؤولية العامة التجارية محدثة (اتفاقية اعتماد أمين السجل المادة رقم 

) وتلقي ثالثة إشعارات بالمخالفة 5.3.4رقم  RAAيوم عمل (اتفاقية  15خالل  RAAتصحيح أي خرق التفاقية 
  )2.1رقم  RAAعشر شھًرا (اتفاقية  خالل فترة اثنى

  )RAA 5.5.4يوم ( 21في غضون  RAAمعالجة االنتھاكات لـ 
  



 19من  19صفحة 
  

  

  )3.12المادة رقم  RAAالموزع الموضوع: توفير خدمات أمين السجل (اتفاقية - إنفاذ االلتزام باتفاقية أمين السجل
  )3.12.6المادة رقم  RAAأمين السجل من أجل تصحيح ومنع حاالت عدم االلتزام (اتفاقية - إنفاذ اتفاقية الموزع

  )1.4.2رقم  RDDS Whoisتوفير عنوان البريد اإللكتروني ورقم الھاتف لتقارير إساءة االستخدام (مواصفة 
  )3رقم  IRTPحسب (سياسة  FOAبنموذج التفويض  RNHتزويد حامل االسم المسجل 

  )3.12.2المادة رقم  RAAالتأكد من أن اتفاقية تسجيل الموزع تشمل األحكام اإللزامية وتحدد أمين السجل (اتفاقية 
المادة  RAAلممارسات مضللة (اتفاقية  RNHالتأكد من أن الموزعين ال يعرضون حاملي األسماء المسجلة 

  )3رقم  RBRSو 3.12.7 رقم
نشر معلومات االتصال الالزمة بالموقع اإللكتروني بموجب مواصفة معلومات أمين السجل (اتفاقية اعتماد أمين 

  )3.17السجل المادة رقم 
  )3.7.7رقم  RAA(اتفاقية  RNHإبرام اتفاقية تسجيل مع حامل االسم المسجل 
  ICANNوسياسات إجماع  RAAوافق مع اتفاقية المت RNHإبرام اتفاقية تسجيل مع حامل االسم المسجل 

  )5.5.4المادة  RAAيوم (اتفاقية  21في غضون  RAAمعالجة انتھاكات اتفاقية 
ومواصفات مسجل  3.17نشر اسم الموقع اإللكتروني ومركز المسئولين (اتفاقية اعتماد أمين السجل المادة رقم 

  المعلومات)
  )RAA 5.5.6باالنتھاكات خالل فترة اثنا عشر شھراً ( ثالثة إخطارات

مطالبة موفري خدمات الخصوصية/البروكسي بمتابعة المتطلبات الواردة في مواصفة البروكسي/الخصوصية 
  )2وااللتزام بالشروط واإلجراءات المنشورة (مواصفة الخصوصية/البروكسي رقم 

  بالعميل في ودائع ضمان بيانات التسجيل يشمل معلومات اتصال الخصوصية/الوكيل الخاصة 
)P/P 2.5 المواصفة(  

ساعة واتخاذ اإلجراءات رداً على تقارير اإلساءة من السلطات المعينة (اتفاقية اعتماد أمين  24المراجعة في غضون 
  )3.18.2السجل المادة رقم 

سياسة استرداد تسجيل منتھي  2.1.1أو صاحب االسم المسجل ( RNHإرسال رسائل تذكير إلى 
  )ERRP الصالحية

سياسة استرداد تسجيل منتھي الصالحية  2.1.1أو صاحب االسم المسجل ( RNHإرسال رسائل تذكير إلى 
ERRP(  

  )2.1رقم  ERRPإرسال إشعارات تذكير بالتجديد (سياسة 
  )3.7.5.3رقم  RAAتھاء التسجيل أو توضيح ظروف التجديد (اتفاقية يوم بعد ان 45إلغاء اسم النطاق في غضون 

  )3.18التحقيق واإلجابة عن تقارير إساءة االستخدام (اتفاقية اعتماد أمين السجل 
  )RAA 5.4في وقت تجديد االعتماد ( RAAأن يكون ممتثالً بـ 

  )3.15رقم  RAAتعبئة وتقديم شھادة االلتزام (المادة 
  )2/4رقم  Whois(مواصفة برنامج دقة  Whoisتوثيق وتحقيق معلومات اتصال 

  )4رقم  Whois(مواصفة برنامج دقة  Whoisتوثيق والتحقق من معلومات اتصال 
 Whoisبرنامج دقة  - RAA(اتفاقية  RNHالتحقق أو إعادة التحقق من عناوين البريد اإللكتروني لـ 

  )4 المواصفات
  


